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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan ilmu geografi manusia merupakan unsur 

yang tidak dapat dipisahkan dari geografi, sebab dalam geografi yang 

dipelajari adalah  manusia sebagai subyek yang menempati dan 

memanfaatkan bumi  ini secara timbal-balik  untuk berkembang lebih baik 

dan tidak hanya hubungan manusia dangan manusia melainkan juga 

manusia dengan unsur-unsur fisiknya.  

 Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan gejala-geja 

dibumi yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup beserta 

permasalahannya melalui keruangan, ekologi dan kewilayahan untuk 

kepentingan proses dalam keberhasilan pembangunan (Bintarto dan 

Surastopo 1979). Dalam menjalani kelangsungan kehidupan tentunya 

manusia membutuhkan bermacam-macam kebutuhan, dari beberapa 

kebutuhan tersebut salah satu kebutuhan pokok manusia adalah 

memperoleh pendidikan yang layak. 

 Dalam rangka melaksanakan amanat dan ketentuan Undang-

Undang dasar 1945 tersebut maka Garis-garis Besar Haluan Negara 

menetapkan bahwa pemerintah memberdayakan lembaga pendidikan baik 

fornmal maupun non formal. Penyelenggaraan pendidikan formal dalam 

hal ini sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap dan kemampuan 

serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung 

oleh sarana dan prasarana yang memadai (Budi Yulianto, 2001) sarana dan 

prasarana yang memadai adalah sebagai penunjang untuk mewujudkan 

pendidikan yang berkualitas. 

 Kepedulian pemerintah dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas di 

awali dari adanya program pendidikan yang bermutu. Salah satu kebijakan 

tersebut adalah adanya program pendidikan wajib belajar 9 tahun. Program 
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wajib belajar 9 tahun ini di canangkan pada tahun1994 yang merupakan 

kelanjutan dari program wajib belajar 6 tahun. Sejak tahun 1984, tepatnya 

pada masa mentri Nuroho Notosusanto pendidikan wajib belajar 9 tahun 

sudah di tetapkan. Namun pada waktu itu pendidikan belum dapat di 

nikmati oleh seluruh anak Indonesia. Sebab, akses ekonomi masyarakat 

Indonesia belum mencukupi untuk bisa mengenyam pendidikan secara 

komplit. Padahal bagi bangsa Indonesia pendidikan adalah komitmen 

antara pemerintah dan masyarakat, seperti yang tertuang pada UUD 1945 

bahwa tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.pendidikan 

wajib belajar 9 tahun sejalan dengan semangat untuk membebaskan 

bangsa Indonesia dari kungkungan kebodohan dan kemiskinan. Jalan satu-

satunya adalah dengan pendidikan. Pada batang tubuh pasal 31 UUD 1945 

lebih tegas lagi menyatakan “(1) setiap warga Negara berhak mendapatkan 

pendidikan”. Dan “(2) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pengajaran nasional yang di atur dengan undang-undang. 

Peningkatan pendidikan wajib belajar menjadi pendidikan wajib belajar 9 

tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar  (SD dan 

SLTP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil 

 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar (SD/ 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) terdiri atas: 

a. 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di 

SD/MI 

b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah 

siswa yang bersekolah 

c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai 

dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. 

d. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi 

e. 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi 90 

persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi 

yang ditetapkan secara nasional. 
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f. 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata 

pelajaran. 

g. Jumlah siswa SD/MI per kelas antara 30-40 siswa. 

h. 90 persen dari siswa yang mengikutu uji sampel mutu pendidikan 

dasar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran 

membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata 

pelajaran bahasa, matematika , IPA dan IPS untuk kelas V. 

i. 95 persen dari lulusan SD melanjutkan kesekolah menengah 

pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTsN). 

(Sumber: Kepmendiknas No 129a/U/2004 tentang standar 

pelayanan minimal bidang pendidikan) 

 

SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) terdiri atas: 

a. 90 persen anak dalam kelompok usia 13-15 tahun bersekolah di 

SMP/MTs. 

b. Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah 

siswa yang bersekolah. 

c. 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai 

dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. 

d. 80 persen sekolah memiliki tenaga kependidikan non guru untuk 

melaksanakan tugas administrasi dan kegiatan non mengajar 

lainnya. 

e. 90 persen dari jumlah guru SMP yang diperlukan terpenuhi. 

f. 90 persen guru SMP/MTs memiliki kualifikasi, sesuai dengan 

kompetensi yang ditetapkan secara nasional. 

g. 100 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap 

mata pelajaran. 

h. Jumlah siswa SMP/MTs per kelas antara 30-40 siswa. 
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i. 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan 

standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata 

pelajaran bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, IPA, dan 

IPS dikelas I dan II. 

j. 70 persen dari lulusan SMP/MTs melanjutkan kesekolah menengah 

atas (SMA) madrasah aliyah (MA) dan sekolah menengah 

kejuruan (SMK). 

 

(Sumber: Permendiknas No 129a/U/2004 Standar sarana dan 

prasarana pendidikan dasar) 

Mengingat pendidikan sangat luas cakupannya maka dalam 

penelitian ini hanya membatasi pada (SD) sampai Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama (SLTP) yang meliputi sekolah negeri dan swasta. 

  Distribusi persebaran sekolah dari sekolah dasar sampai sekolah 

lanjutan tingkat pertama dikota-kota sering menjadi sebuah masalah 

karena adanya pengelompokan di daerah tertentu dan penyebarannya tidak 

merata yang berkaitan dengan jumlah penduduk usia sekolah didaerah 

tersebut. Banyaknya anak usia sekolah pada suatu desa yang 

memanfaatkan layanan pendidikan di desa lain mendorong penulis untuk 

melakukan penelitian tentang pemanfaatan pendidikan dasar dikecamatan 

jambon. Jumlah penduduk usia sekolah di kecamatan Jambon yaitu 6987 

jiwa sedangkan yang memanfaatkan sarana sekolah yaitu 4980 jiwa. 

Tingkat pemanfaatan layanan pendidikan setiap daerah yang berbeda-beda 

dapat dipengaruhi karena perbedaan jumlah penduduk ataupun penduduk 

usia sekolah yang memilih bersekolah diluar daerahnya. Jumlah sarana 

sekolah antar daerah satu dengan daerah yang lain berbada sehingga 

pemanfaatan layanan pendidikanpun berbeda. Hal ini dikarenakan layanan 

pendidikan yang berbeda, keadaan ekonomi keluarga serta sarana dan 

prasarana yang berbeda. Selain itu juga dipengaruhi oleh topografi dimana 
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desa yang memiliki kemiringan landai/berbukit memiliki perbandingan 

jumlah penduduk dengan jumlah sarana dan prasarana yang lebih baik, 

jika dibandingkan dengan desa yang berada pada kemiringan lereng yang 

curam/tinggi. Klasifikasi kemiringan lereng dapat dibagi menjadi lima 

kelas, untuk lebih jelasnya sebagai berikut : 

No Klasifikasi kemiringan lereng keterangan 

1 0-8% Dataran, berombak 

2 8-15% Landai, perbukitan 

3 16-25% Agak curam 

4 26-45% Curam 

5 >45% Sangat curam 

(Sintanala Arsyad, 1985) 

Kecamatan Jambon merupakan daerah yang masuk dalam wilayah 

administrasi Kabupaten Ponorogo. Batas wilayah Kecamatan Jambon 

sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sampung, sebelah Timur 

berbatasan dengan Kecamatan Kauman, sebelah Selatan berbatasan 

dengan Kabupaten Pacitan, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan 

Badegan. Luas Kecamatan Jambon adalah 57,48 km
2
 yang terdiri dari 13 

Desa yaitu Desa Krebet, Jonggol, Poko, Bringinan, Sendang, Karanglo 

kidul, Bulu lor, Jambon, Blembem, Pulosari, Menang, Srandil, Sidoharjo. 

Dengan jumlah penduduk 49.177 jiwa (BPS 2013) jumlah SD sebanyak 

23, MI sebanyak 4, SMP sebanyak 2, dan MTsN sebanyak 2 pada tahun 

2012. 

Berdasarkan tabel 1.1 dibawah ini dapat diketahui penduduk yang 

berjenis kelamin laki-laki berjumlah 24.294  jiwa sedangkan yang berjenis 

kelamin perempuan berjumlah 24.883 jiwa, dengan jumlah tersebut 

terlihat bahwa selisih perbedaan antara jumlah penduduk laki-laki dengan 

jumlah penduduk perempuan adalah 589 jiwa lebih banyak jumlah 

penduduk perempuan. 
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Tabel 1.1 Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin di Kecamatan       

Jambon tahun 2012 

No Desa 
Laki-laki 

(jiwa) 

Perempuan 

(jiwa) 

Jumlah 

(jiwa) 
Topografi 

1 Krebet 3.818 4.035 7.853 Perbukitan 

2 Jonggol 1.757 1.702 3.459 Perbukitan 

3 Poko 1.199 1.208 2.407 Dataran  

4 Bringinan 641 693 1.334 Dataran  

5 Sendang 1.912 1.893 3.805 Dataran  

6 Karanglo kidul 1.911 2.010 3.921 Dataran  

7 Bulu lor 2.190 2.318 4.508 Dataran  

8 Jambon 1.472 1.753 3.225 Dataran  

9 Blembem 3.538 3.536 7.074 Dataran  

10 Pulosari 1.588 1.526 3.114 Dataran  

11 Menang 595 614 1.209 Dataran  

12 Srandil 504 499 1.003 Dataran  

13 Sidoharjo 3.169 3.096 6.265 Perbukitan  

 Jumlah 24.294 24.883 49.177  

Sumber : BPS kabupaten Ponorogo 2013 
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Tabel 1.2  Banyaknya Sekolah Dasar/MI, Murid, dan Guru di Kecamatan 

Jambon pada tahun 2012. 

No Nama Sekolah Kelas Guru Murid 

1 SDN 1 Sendang 6 11 103 

2 SDN 2 Sendang 8 14 183 

3 SDN 1 Poko 6 13 61 

4 SDN 2 Poko 8 14 120 

5 SDN Bringinan 6 14 70 

6 SDN 1 Jonggol 6 14 149 

7 SDN 2 Jonggol 6 14 63 

8 SDN 1 Kr. Kidul 6 14 152 

9 SDN 2 Kr. Kidul 7 12 146 

10 SDN 1 Bulu Lor 7 13 148 

11 SDN 2 Bulu Lor 6 12 137 

12 SDN 1 Krebet 5 12 142 

13 SDN 2 Krebet 10 19 258 

14 SDN 3 Krebet 12 20 315 

15 SDN 4 Krebet 6 16 239 

16 SDN 5 Krebet 3 11 62 

17 SDN 1 Blembem 12 19 304 

18 SDN 2 Blembem 6 12 132 

19 SDN 3 Blembem 6 12 125 

20 SDN Jambon 10 17 208 

21 SDN Menang 6 13 148 

22 SDN Pulosari 8 13 161 

23 SDN Srandil 6 10 61 

24 
MI Maarif Hidayatul 

Mubtadi’in, Krebet 
6 15 153 

25 
MI Tarbiyatul Athfal 

Bulu Lor 
5 11 36 

26 
MI Tarbiyatul Athfal 

Pulosari 
5 10 96 

27 
MI Miftahul Huda, 

Krebet 
8 11 132 

 Jumlah 186 366 3904 

Sumber : UPTD pendidikan Kecamatan Jambon 
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 Tabel 1.3 banyaknya SMP/MTsN, Murid, Kelas dan Guru dikecamatan 

Jambon tahun 2012. 

No Nama Sekolah Kelas Guru Murid 

1 SMPN 1 Jambon 14 31 303 

2 
SMPN 2 Jambon 

Satu Atap 
6 15 183 

3 MTsN Kauman 14 41 438 

4 MTsN Pulosari 15 46 452 

 Jumlah 46 133 1076 

Sumber : UPTD pendidikan Kecamatan Jambon 

  Dari tabel 1.2 ketersediaan sarana pendidikan dengan pemanfaatan 

yang ada diatas, tentunya kita  masih perlu mengetahui apakah sarana dan 

prasarana sekolah dasar yang ada disetiap desa di Kecamatan Jambon 

sudah dimanfaatkan oleh anak-anak usia sekolah dasar pada setiap desa 

dikecamatan Jambon, seberapa besar tingkat pemanfaatannya di masing-

masing desa. serta seberapa besar tingkat layanan pendidikan dasar yang 

ada dikecamatan Jambon? 

  Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian yang berjudul “ANALISIS PEMANFAATAN LAYANAN 

PENDIDIKAN DASAR DIKECAMATAN JAMBON KABUPATEN 

PONOROGO PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2012”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang dapat dirumuskan masalah : 

1) Apakah fasilitas pendidikan yang ada sudah memenuhi standar 

pelayanan minimal di bidang pendidikan? 

2) Apakah layanan pendidikan yang ada sudah dimanfaatkan oleh anak 

usia sekolah dasar pada tiap desa dikecamatan Jambon? 

3) Apakah kondisi topografi suatu desa mempengaruhi pemanfaatan 

layanan pendidikan dikecamatan Jambon? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1) Mengkaji tingkat layanan pendidikan di daerah penelitian berdasarkan 

standar pelayanan minimal. 

2) Mengkaji tingkat pemanfaatan layanan pendidikan dasar pada setiap 

desa di Kecamatan Jambon. 

3) Mengkaji pengaruh kondisi topografi terhadap pemanfaatan layanan 

pendidikan dasar di Kecamatan Jambon. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1) Menambah kasanah dunia akademik terkait penelitian pemanfaatan 

layanan pendidikan berdasarkan analisa keruangan. 

2) Hasil penelitian tentang pemanfaaatan layanan pendidikan dan factor-

faktor yang mempengaruhinya dapat dimanfaatkan oleh instansi terkait 

untuk memperbaiki layanan pendidikan. 

3) Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan 

program SI Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

1.5 Tinjauan Pustaka dan Penelitian Sebelumnya. 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamanya sembilan tahun, 

diselenggarakan selama enam tahun disekolah dasar dan tiga tahun 
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disekolah lanjutan tingkat pertama atau satuan pendidikan yang sederajat  

(sistem pendidikan nasional, 1990) 

Dalam hal ini tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan 

bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan 

kehidupannya sebagai pribadi , anggota masyarakat, warga negara, dan 

anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti 

pendidikan menengah(sistem pendidikan nasional, 1990). Diskusi 

mengenai tujuan pendidikan sering kali jadi kabur karena tak sanggup 

membedakan antara dua arti yang saling berhubungan namun berbeda atas 

suatu istilah: 

1) Tujuan sekolah (jenis sekolah atau bahkan sistim sekolah) rumusan 

mengenai kualitas atau sikap-sikap pengetahuan dan ketrampilan 

dari suatu sekolah harus berusaha dikembangkan didalam diri 

murid sebelum dia meninggalkan sekolah itu. Ini semua 

merupakan fungsi dari sekolah bersangkutan, yang tentu saja 

bergantung pada pandangan seseorang mengenai maksud adanya 

suatu lembaga atau sistem pendidikan tersebut. 

2) Tujuan suatu sistem pendidikan bagi pemerintah, atau siapapun 

atau sebagian daripadanya, dalam berapa hal menyangkut pula 

perubahan- perubahan fungsi sosial sekolah; ini disebut sasaran; 

benyamin bloom menggunakan istilah sasaran pendidikan dalam 

arti apa yang dimaksud dengan fungsi sebagai cara formulasi 

eksplisit dimana murid dapat diubah melalui proses pendidikan. 

 

Proses pendidikan sendiri sebenarnya merupakan tugas yang paling tinggi 

nilainya dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Dalam hal ini 

pendidikan merupakan faktor pengaruh dalam pembentukan moral 

masyarakat. Masyarakat yang tinggi pendidikannya maka akan 

membentuk moral dan perilaku yang baik di dalam khidupan 

bermasyarakat. Tetapi teori ini mengalami perbedaan didalam 

pengaplikasiannya dimasyarakat, maka seharusnya lembaga pendidikan 



11 

 

dan masyarakat harus berjalan seimbang dalam memberikan pendidikan 

yaang diinginkan. 

 Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan pasti akan dapat 

memberi pengaruh yang baik, ditambah dengan harapan akan ada 

perbaikan pula mengenai kehidupan diruang kelas dan barang kali 

penurunan jumlah putus sekolah di kelas-kelas awal, dimana berjubelnya 

murid, kumel dan taknyamannya lingkungan serta kurangnya perhatian 

terhadap tiap-tiap murid pada luasnya kelas memberikan awal yang tidak 

menarik pada kehidupan sekolah. 

 Pertambahan penduduk berarti meningkatnya anak usia sekolah 

tiap tahunnya, dengan demikian penambahan sarana fisik merupakan 

tantangan yang sangat berat dimasa mendatang. Letak persebaran sarana 

pendidikan merupakan suatu hal yang penting kita perhatikan selain 

banyaknya jumlah penduduk yang ada di daerah tersebut secara teori dapat 

kita ketahui pemanfaatan sarana pendidikan pada daerah dengan topografi 

datar akan lebih tinggi jika dibandingan dengan pemanfaatan sarana 

pendidikan pada daerah dengan topografi perbukitan. 

Agar penelitian ini mencapai sasaran penulis mengambil tiga faktor yang 

pokok : 

1) Standar Pelayanan Minimum pendidikan (SPM) 

Standar pelayanan minimum pendidikan adalah tolak ukur kinerja 

pelayanan pendidikan yang diselenggarakan daerah. 

Penyelenggaraan SPM Pendidikan secara operasional 

dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten 

/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

2) Jumlah sekolah dasar 

Sekolah dasar sangat di pengaruhi oleh jumlah penduduk usia 

sekolah, kesadaran pendidikan dari warga, dan peran serta 

kebijaksanaan pemerintah dalam menangani permasalahan 

pendidikan (Sariman, 1998). 

3) Sarana dan prasarana pendidikan 
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Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-

pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi 

sekolah/madrasah. Sarana dan prasarana dalam hal ini mencangkup 

: buku-buku pelajaran, ruang kelas, ruang perpustakaan, 

labolatorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, 

ruang UKS, jamban, dan tempat bermain/berolehraga. 

 

Dengan berbagai banyak penelitian yang ada dengan masalah yang 

hampir sama maka diambil beberapa penelitian sebagai pertimbangan dari 

penelitian ini diantaranya : 

Sri rusmiyati (2004) mengadakan penelitian dengan judul “Analisa 

Pemanfaatan Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Jumantono Kabupaten 

Karangannyar”. Tujuan dari penelitian adalah untuk : 

1) Mengetahui variasi topografi menyebabkan perbedaan pada 

penyebaran fasilitas pendidikan di Kecamatan Jumantono. 

2) Mengetahui variasi topografi dapat mempengaruhi pemanfaatan 

fasilitas pendidikan di Kecamatan Jumantono. 

3) Mengetahui orientasi penduduk yang memanfaatkan fasilitas 

pendidikan diluar Kecamatan Jumantono. 

Dari penelitian ini diperoleh hasil sebagai berikut : 

1) Variasi topografi menyebabkan perbedaan penyebaran fasilitas 

pendidikan. 

2) Jumlah pemanfaatan fasilitas pendidikan didaerah berbukit lebih 

sedikit dibandingkan daerah berombak. 

3) Penduduk yang jauh dari fasilitas pendidikan di derahnya sendiri 

cenderung memilih pemanfaatan fasilitas pendidikan yang ada 

diluar 

 

   Puji Hari Septana (2010) mengadakan penelitian dengan judul 

“Analisis Pemanfaatn Sarana Pendidikan Dasar di Kecamatan Ngargoyoso 

Kabupaten Karanganyar”. Tujuan dari penelitian adalah untuk : 
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1) Mengetahui tingkat pemanfaatan sarana pendidikan SD dan SLTP 

di Kecamatan Ngargoyoso. 

2) Mengetahui pengaruh kondisi topografi terhadap pemanfaatan 

sarana pendidikan SD dan SLTP di Kecamatan Ngargoyoso. 

Metode yang digunakan adalah metode survey dan analisis data sekunder. 

Dari penelitian tersebut didapatkan hasil sebagai berikut : 

1) Tingkat pemanfaatan pendidikan dibagi menjadi tiga kelas tinggi, 

sedang, dan rendah. Tinggi (>68%) sedang (50%-68%) rendah 

(<50%) 

2) Topografi tidak berpengaruh dalam pemanfaatan sarana pendidikn 

dasar di kecamatan Ngargoyoso. 

 

 Demikian tabel perbandingan penelitian penulis dengan penelitian 

sebelumnya : 

Nama Sri Rusmiyati (2004) Puji Hari Septana 

(2010) 

Arifin (2012) 

Judul Analisa pemanfaatan 

fasilitas pendidikan 

di Kecamatan 

Jumantono 

Kabupaten 

Karanganyar 

Analisa 

pemanfaatan sarana 

pendidikan dasar di 

Kecamatan 

Ngargoyoso 

Kabupaten 

Karanganyar 

Analisis 

pemanfaatan 

layanan pendidikan 

dasar di kecamatan 

jambon Kabupaten 

Ponorogo 

Tujuan   Mengetahui variasi 

topografi 

menyebabkan 

perbedaan pada 

penyebaran 

fasilitas pendidikan 

di Kecamatan 

Jumantono. 

 Mengetahui  

 Mengetahui tingkat 

pemanfaatan 

sarana 

pendidikan SD 

dan SMP di 

Kecamatan 

Ngargoyoso. 

 Mengetahui 

pengaruh kondisi 

 Mengetahui 

tingkat layanan 

pendidikan di 

Kecamatan 

Jambon 

Kabupaten 

Ponorogo. 

 Mengetahui 

tingkat 
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variasi topografi 

dapat 

mempengaruhi 

pemanfaatan 

fasilitas pendidikan 

di kecamatan 

Jumantono. 

 Mengetahi 

orientasi penduduk 

yang 

memanfaatkan 

fasilitas pendidikan 

di luar kecamatan 

Jumantono. 

topografi 

terhadap 

pemanfaatan 

sarana 

pendidikan SD 

dan SMP di 

kecamatan 

Ngargoyoso. 

pemanfaatan 

layanan 

pendidikan di 

Kecamatan 

Jambon. 

 Mengetahui 

pengaruh 

kondisi 

topografi 

terhadap 

pemanfaatan 

pendidikan di 

Kecamatan 

Jambon. 

Metode 

Penelitian 

Analisa data 

menggunakan analisa 

koefisien korelasi, 

tabel frekuensi, tabel 

silang. 

Survey dan analisis 

data sekunder 

Survey dan analisis 

data sekunder 

Data Data sekunder Data sekunder Data sekunder 

Hasil   Variasi topografi 

menyebabkan 

perbedaan 

penyebaran 

fasilitas 

pendidikan. 

 Jumlah pemanfaatan 

fasilitas pendidikan 

didaerah berbukit 

lebih sedikit 

dibandingkan 

daerah berombak. 

 Penduduk yang jauh 

 Tingkat 

pemanfaatan 

pendidikan dibagi 

menjadi tiga 

kelas tinggi, 

sedang, dan 

rendah. Tinggi 

(>68%) sedang 

(50%-68%) 

rendah (<50%) 

 Topografi tidak 

berpengaruh 

dalam 
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dari fasilitas 

pendidikan di 

derahnya sendiri 

cenderung memilih 

pemanfaatan 

fasilitas pendidikan 

yang ada diluar 

daerahnya (jarak 

dekat) 

pemanfaatan 

sarana pendidikn 

dasar di 

kecamatan 

Ngargoyoso. 

 

1.5.2 Kerangka Penelitian 

Sekolah merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan 

belajar mengajar yang wajib diikuti oleh warga negara, dari sinilah tumbuh 

bibit-bibit muda generasi yang nantinya memegang amanah yang besar 

untuk membawa dan memajukan negara kesatuan republik indonesia ini. 

Sistem pendidikan yang baik serta sumber daya manusia yang memadai 

tentunya belum sempurna apabila tidak di tunjang dengan fasilitas yang 

memadai pula. Pendidikan wajib sekolah 9 tahun, 6 tahun untuk SD dan 3 

tahun untuk SLTP (Budi Yulianto, 2001). 

Pemilihan sekolah yang berkualitas dapat dilihat dari faktor sosial dan 

faktor lingkungan, faktor sosial ekonomi meliputi dukungan sosial baik 

dari masyarakat maupun keluarga, pengaruh perkembangan budaya dan 

iptek dan perhatian dari pemerintah setempat. Pemerintah seharusnya 

menyediakan sarana pendidikan yang memadai berdasarkan standar 

pelayanan minimal pendidikan yang telah ditetapkan oleh keputusan 

mentri pedidikan nasional sehingga semua sekolah setidaknya mempunyai 

standar pelayanan minimal yang sama dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai penyelenggara pendidikan sehingga siswa mempunyai kesempatan 

yang sama dalam memperoleh pendidikan, tidak harus sekolah yang 

berada di kota mempunyai pelayanan yang lebih optimal dan maksimal 

dengan berbagai fasilitas yang di tawarkan sedangkan sekolah yang berada 
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di pelosok pedesaan hanya menyajikan pelayanan yang seadanya saja, 

akan tetapi di tuntut untuk melahirkan siswa dengan kualitas yang sama 

dengan sistem ujian yang disama ratakan tidak memandang dari mana dan 

apa yang di dapatkan di sekolah tempat dia belajar, dengan keadaan ini 

yang membuat para siswa pada umumnya pergi meninggalkan sekolah 

yang berjarak dekat dengan tempat tinggalnya untuk berusaha 

mendapatkan sekolah yang memberikan fasilitas pelayanan yang lebih 

maksimal. 

Dengn demikian selayaknya sekolah sebagai penyedia pelayanan 

pendidikan senantiasa memberikan pelayanan yang selayaknya perlu bagi 

para siswa sehingga pemanfaatan fasilitas pendidikan yang telah tersedia 

dapat di manfaatkan secara merata oleh masyarakat. Selain jumlah ruang 

kelas, perpustakaan, buku pelajan, jumlah dan mutu tenaga pengajarpun 

harus menjadi perhatian khusus dalam upaya memberikan pelayan 

pendidikan kepada masyarakat. Setelah semua ini terpenuhi dapat kita 

lihat faktor eksternal yang meliputi, kondisi topografi daerah, daya akses 

kesekolah apakah juga menjadi faktor penentu dalam pemanfaatan sarana 

pendidikan. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya sarana 

pendidikan yang berada pada kodisi topografi yang datar atau dekat 

dengan jalan raya, mempunyai tigkat pemanfaatan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan sarana pendidikan yang berada pada topografi yang 

lebih tinggi (perbukitan). Hal ini akan bisa diatasi apabila sekolah sebagai 

sarana pelayanan pendidikan melaksanakan standar pelayanan minimal 

pendidikan dalam fungsinya. 

Teknik pengumpulan data dan informasi yang berhubungn dengan 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa 

data jumlah sekolah, jumlah sarana dan prasarana sekolah, data anak usia 

sekolah, komposisi penduduk menurut pendidikan, data jumlah penduduk 

menurut umur dan jenis kelamin, data kepadatan penduduk, data penduduk 

mnurut mata pencaharian, data sarana transportasi, data luas penggunaan 

lahan, dan data luas kemiringan. Sedangkan data peta berupa peta RBI, 
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kemudian data-data tersebut di olah, dikelompokkan dalam bentuk tabel, 

kemudian di analisis untuk bisa menghasilkan data yang tersaji dalam 

bentuk peta. Dari hasil peta tersebut dianalisis yang kemudian dapat 

menjawab dari tujuan penelitian yang penulis lakukan. 
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Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Sumber : Penulis 2014 ) 

 

 

 

 

 

Penduduk 
Peta Topografi 

Variasi topografi Anak Usia 

Sekolah   

Peta Persebaran Sekolah    

Peta Sekolah yang Sesuai 

SPM 

Peta Pemanfaatan Pendidikan 

Dasar  

Analisis Hasil 

- Pelayanan 

- Pemanfaatan 

- Rengaruh topografi 

SPM 

Pendidikan 

Jumlah Murid  

Ketersediaan 

Fasilitas dan 

Layanan 

Pendidikan 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesa merupakan kesimpulan sementara dan masih perlu di 

buktikan kebenarannya. Hipotesa yang di kemukakan adalah: 

1) Tingkat layanan pendidikan dasar di Kecamatan Jambon yang sesuai 

dengan standar pelayanan minimal untuk SD adalah SDN Jambon, dan 

untuk SMP adalah SMP N 1 Jambon. 

2) Pemanfaatan sarana pendidikan dasar yang paling tinggi di kecamatan 

Jambon untuk SD adalah Desa Blembem, dan untuk SMP adalah Desa 

Pulosari. 

3) Sarana pendidikan dasar di daerah topografi dataran  pemenfaatannya 

lebih tinggi dibanding topografi perbukitan. 

 

1.7 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode survai dan analisa data 

sekunder. Sumber data di peroleh dari Kantor Disdikpora, BPS kabupaten 

Ponorogo, kantor kecamatan Jambon, dan sekolah-sekolah. Data-datanya 

adalah data kependudukan, jumlah sarana pendidikan, data jumlah kelas, 

guru, murid serta data asal murid (alamat tempat tinggal), dan data 

pelayanan sekolah. Data keadaan fisik daerah meliputi, luas tanah, 

penggunaan lahan, sarana transportasi, dan sarana perekonomian. 

1.7.1 Metode menentukan daerah penelitian 

Lokasi penelitian adalah wilayah administrasi kecamatan Jambon. 

Penentuan daerah penelitian dilakukan dengan metode “purposive 

sampling” yaitu pemilihan daerah penelitian berdasarkan pertimbangan-

pertimbangan tertentu antara lain : 

 Ketersediaan fasilitas pendidikan 

 Variasi kondisi topografi. 

 Data yang dikumpulkan 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa : 

 Data primer 

1. Kurikulum yang dipakai 
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2. Peserta didik 

3. Sarana prasarana 

4. Organisasi sekolah 

5. Pembiayaan sekolah 

6. Manajemen sekolah 

7. Ketenagaan sekolah 

8. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

 Data sekunder 

1. Data jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

2. Data lokasi gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

3. Data jumlah Murid sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

4. Data jumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 

 

1.7.2 Metode Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk 

yang mudah dimengerti. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan unit analisis desa,, 

teknik yang di gunakan adalah : 

  1.7.2.1 Skoring 

a. Tujuan penelitian ke-1 akan dianalisis dengan 

teknik/metode skoring. 

     Skoring adalah proses pemberian nilai relatif antara 1 

sampai dengan 3 pada tiap variabel, kemudian menjumlah seluruh 

total skor pada tiap variabel penelitian. 
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Untuk lebih jelasnya lihat tabel  1.4 dan 1.5 berikut ini : 

Tabel 1.4 Matrik indikator keberhasilan standar pelayanan minimal (SPM) 

penyelenggaraan sekolah dasar 

No. Komponen 

SPM 

Indikator Ketercapaian 

Minimal 

Keterangana 

P PR K S 

1 Kurikulum 1 Ketersediaan kurikulum nasional Ada (set/SD) √    

2 Tersebarnya kurikulum lokal Ada (set/SD)  √   

3 Keterlaksanaan kurikulum nasional 90%    √ 

4 Keterlaksanaan kurikulum lokal 90%    √ 

5 Presentase daya serap kurikulum Nasional 75%    √ 

6 Presentase daya serap kurikulum lokal 75%    √ 

2 Anak Didik 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) 75% √ √ √  

2 Angka Partisipas Murni (APM) Meningkat √ √ √  

3 Angka Pendaftaran Siswa Meningkat   √ √ 

4 Angka Putus Sekolah (APS) Meningkat   √ √ 

5 Angka Mengulang (AMK) Menurun    √ 

6 Survival rate Menurun   √ √ 

7 Presentase Kelulusan 90%    √ 

3 Ketenagaan 1 Kinerja Kepala Sekolah Ada    √ 

2 Presentase Guru Berkualifikasi 90%    √ 

3 Prosentasi Guru Berkeahlian 50%    √ 

4 Ratio Guru dengan Siswa 1 : 40    √ 

4 Sarana 

Prasarana 

1 Lahan Ada   √ √ 

2 Bangunan Ada   √ √ 

3 Peralatan/Lab/Media Ada   √ √ 

4 Buku Teks : Siswa Ratio 1 : 1   √ √ 

5 Sarana Olahraga Ada   √ √ 

5 Organisasi  1 Struktur Ada    √ 

2 Personalia  Ada   √  

3 Uraian Tugas Ada    √ 

6 Pembiayaan 1 Anggaran Pemerintah Ada √ √ √  

2 Anggaran Swadaya Ada    √ 

7 Menejemen  1 Tingkat Kehadiran Guru 90%    √ 

2 Tingkat Kehadiran Tenaga Administrasi 90%    √ 

3 Tingkat Kehadiran Tenaga Kependidikan 

lainnnya 

90%    √ 

4 Tingkat Kehadiran Siswa 90%    √ 

5 Tertib Administrasi 90%    √ 

6 Kinerja Sekolah 90%    √ 



22 

 

No. Komponen 

SPM 

Indikator Ketercapaian 

Minimal 

Kewenangan 

8 Peran Serta 

Masyarakat 

1 Dukungan BP3/Komite Sekolah/ Badan 

Peran Serta Masyarakat 

Ada     √ 

2 Perhatian Orangtua Ada     √ 

3 Peran serta Tokoh Masyarakat Ada     √ 

4 Peran Serta Dunia Usaha Ada     √ 

Sumber : permendiknas 2003 

 

Keterangan : 

  P : Pemerintah Pusat 

  PR : Pemerintah Propinsi 

  K : Pemerintah Kabupaten/Kota 

  S : Sekolah 
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Tabel 1.5 Matrik indikator keberhasilan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

penyelenggaraan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 

No. Komponen 

SPM 

Indikator Ketercapaian 

Minimal 

Keterangana 

P PR K S 

1 Kurikulum 1 Ketersediaan kurikulum nasional Ada  √    

2 Tersebarnya kurikulum lokal Ada   √ √ √ 

3 Keterlaksanaan kurikulum nasional Sesuai    √ 

4 Keterlaksanaan kurikulum lokal Sesuai    √ 

5 Presentase daya serap kurikulum Nasional 75%    √ 

6 Presentase daya serap kurikulum lokal 80% √ √ √ √ 

2 Anak Didik 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Meningkat   √ √ 

2 Angka Partisipas Murni (APM) Meningkat √ √ √ √ 

3 Angka Pendaftaran Siswa Meningkat √ √ √ √ 

4 Angka Putus Sekolah (APS) Menurun   √ √ 

5 Angka Mengulang (AMK) Menurun   √ √ 

6 Kelangsungan belajar siswa (survival rate) Meningkat   √ √ 

7 Presentase Kelulusan 90%    √ 

3 Ketenagaan 1 Kinerja Kepala Sekolah Baik  √ √ √ 

2 Presentase Guru Berkualifikasi 60%  √ √ √ 

3 Prosentasi Guru Berkeahlian 60%   √ √ 

4 Ratio Guru dengan Siswa 1 : 28   √ √ 

4 Sarana 

Prasarana 

1 Lahan Cukup   √ √ 

2 Bangunan Lengkap   √ √ 

3 Perabot Lengkap √ √   

4 Peralatan/Lab/Media Lengkap     

5 Rasio buku teks dengan siswa Rasio 1 : 02   √ √ 

6 Sarana Olahraga Lengkap   √ √ 

7 Infrastruktur Lengkap     

5 Organisasi  1 Struktur Ada    √ 

2 Personalia  Ada    √ 

3 Uraian Tugas Ada    √ 

4 Mekanisme kerja Baik/Lancar    √ 

6 Pembiayaan 1 Anggaran Pemerintah Ada √ √ √ √ 

2 Anggaran Swadaya Ada   √ √ 

3 Komponen yang dibiayai Seluruhnya  √ √ √ 
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No. Komponen 

SPM 

Indikator Ketercapaian 

Minimal 

Kewenangan 

P PR K S 

7 Menejemen 

Sekolah 

1 Pemahaman visi, misi sekolah baik    √ 

2 Tingkat Kehadiran Guru 90%    √ 

3 Tingkat Kehadiran Tenaga Administrasi 90%    √ 

4 Tingkat kehadiran tenaga kependidikan 

lainnya 

90%    √ 

5 Tingkat kehadiran siswa 90%    √ 

6 Tertib Administrasi Lengkap    √ 

7 Kinerja Sekolah Baik   √ √ 

  1 Dukungan BP3/Komite Sekolah/ Badan 

Peran Serta Masyarakat 

Ada     √ 

  2 Perhatian Orangtua Ada     √ 

  3 Peran serta Tokoh Masyarakat Ada    √ √ 

  4 Peran Serta Dunia Usaha Ada    √ √ 

Sumber : permendiknas 2003 

 

Keterangan : 

  P : Pemerintah Pusat 

  PR : Pemerintah Propinsi 

  K : Pemerintah Kabupaten/Kota 

  S : Sekolah 

Cara skoring ini digunakan untuk tabel 1.4 dan 1.5 yaitu :  

- Apabila dalam satu pertanyaan jawabannya positif diberi skor 1 

- Apabila dalam satu pertanyaan jawabannya negatif diberi skor 0 

- Apabila jawabannya angka maka akan di kelas interval. Skor 1 – 3 

Standar jumlah skor maksimal dari ke-8 indikator pertanyaan adalah : 

untuk SD/MI = skor 67 sama dengan 100%, untuk SMP/MTsN = skor 66 

sama dengan 100%, kemudian skor tersebut dijadikan pembagi dalam 

menentukan jumlah persentase tingkat pelayanan sarana pendidikan 

didaerah penelitian. 
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b. Tujuan penelitian ke-2 akan dianalisis dengan 

menggunakan rumus  

            
            

                 
       

 (Sumber : Puji Hari Septana 2010) 

 

Unit tingkat pemanfaatan yaitu desa, akan dibagi dalam 3 klas 

pemanfaatan yaitu tinggi, sedang dan rendah. Untuk 

menentukan tingkat pemanfaatan menggunakan rumus: 

             
                            

            
 

 

Keterangan : 

Nilai maksimal : nilai maksimal dari pemanfaatan 

Nilai minimal : nilai minimal dari pemanfaatan 

Jumlah klas : jumlah klas yang diinginkan 

 

c. Tujuan penelitian ke-3 akan dianalisis dengan teknik 

overlay 

  Yaitu dengan cara mengoverlay antara hasil peta 

pemanfaatan SD/MI dan SMP/MTsN unit desa dengan peta 

keadaan topografi pada setiap desa di daerah penelitian 

sehingga akan ditemukan dasil antara pengaruh kondisi 

topografi dengan pemanfaatan layanan pendidikan dasar. 

Hasil pemanfaatan pendidikan unit desa diperoleh dengan 

menambahkan skor pemanfaatan yaitu apabila tinggi skor 3, 

sedang skor 2, dan rendah skor 1, antara SD/MI dengan 

SMP/MTsN di dalam satu desa tersebut. 
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1.7.2.2 Klasifikasi  

Klasifikasi mempermudah dalam evaluasi dan 

perhitungan ukuran simbol yang akan digunakan dalam 

pemetaan nantinya. Kegiatan klasifikasi data meliputi : 

a. Data jumlah gedung sekolah 

Untuk jumlah gedung sekolah SD dan SMP yang ada 

didalam penelitian ini akan digambarkan dalam bentuk 

tabel. 

b. Data imbangan murid sekolah dan ruang kelas 

Data imbangan murid sekolah dan guru dengan ruang kelas 

idealnya selama satu tahun, di peroleh dengan cara 

perhitungan dibawah ini atas daasar jumlah murid sekolah 

SD dan SMP. 

 
            

  
                

(Sumber : UPTD pendidikan Kecamatan Jambon) 

Angka 40 adalah angka maksimum murid dalam satu kels 

dan satu orang guru mengajar maksimum 40 orang murid. 

 

1.7.2.3 Klasifikasi akhir  

Klasifikasi akhir yaitu akhir dari klasifikasi skoring 

ini di maksudkan untuk mengetahui kelas pemanfaatan 

mana yang tinggi, sedang atau rendah dengan 

menggunakan metode kelas interval. Dengan rumus 

perhitungan sebagai berikut : 

  
   

 
 

Keterangan : K = Klasifikasi 

  a = Nilai total tertinggi 

  b = Nilai total skor terendah 

  x = Jumlah kelas 
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untuk mengetahui distribusi jumlah sarana 

pendidikan yaitu dengan mengetahui jumlah sarana 

pendidikan dasar yang ada di setiap desa di kecamatan 

jambon. 

 

1.8 Tahap Analisa dan Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini di lakukan analisa data guna menjawab tujuan 

yaitu dengan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah 

dibaca dan diinterpretasikan . beberapa teknik analisa data yang digunakan 

dalam penelitian ini antara lain : 

a. Analisa data sekunder 

Data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan akan timbul 

kesimpulan atas dasar analisa dengan menggunakan data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari instansi-instansi 

seperti dinas pendidikan kabupaten, UPTD pendidikan kecamatan, 

kantor kecamatan, sekolah-sekolah, data diambil dengan wawancara 

atau mengambil data yang sudah ada. Untuk mengetahui Standar 

pelayanan minimum pendidikan data sekunder yang di butuhkan adalah 

buku-buku pelajaran, jumlah ruang kelas, jumlah ruang perpustakaan, 

labolatorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, tempat ibadah, ruang 

UKS, jamban, dan tempat bermain/berolehraga. Data jumlah sekolah, 

jumlah kelas dan jumlah murid sekolah di gunakan untuk mengetahui 

tingkat pemanfaatan layanan pendidikan dasar, data topografi serta 

persebaran gedung sekolah untuk mengetahui distribusi fasilitas sekolah 

dimasing-masing desa dikecamatan Jambon. 

b. Analisa Peta 

Data peta yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mempergunakan metode komparasi peta yaitu proses yang 

membandingkan peta tematik dengan peta tematik yang lainnya dan 

menghasilkan peta tematik yang baru. Dalam penelitian ini peta-peta 

yang dibuat adalah peta pemanfaatan layanan pendidikan, peta layanan 
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pendidikan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 

pendidikan dan peta distribusi layanan pendidikan dasar sekolah SD 

dan SMP. 

c. Analisis geografi 

  Analisis geografi adalah analisis yang dilakukan dengan 

menggunakan 3 pendekatan yaitu pendekatan keruangan, pendekatan 

ekologi dan analisis kompleks wilayah. Pada penelitian ini penulis lebih 

menekankan pada pendekatan keruangan karena di daerah Kecamatan 

jambon mempunyai tingkat pemanfaatan layanan pendidikan dasar dan 

jumlah sarana pendidikan dasar yang berbeda-beda serta layanan 

pendidikan dasar yang berbeda. Analisis ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pemanfaatan layanan pendidikan dasar tiap-tiap 

desa yaitu dengan menggunakan data jumlah sekolah, jumlah kelas, 

jumlah murid serta asal tempat tinggal alamat murid. Sehingga dapat 

diketahui tingkat pemanfaatan layanan pendidikan dasar di Kecamatan 

Jambon. 
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1.9 Batasan Operasional 

Analisa adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan, baik 

berupa data atau keterangan mengenai soal keadaan yang 

diuraikan dan di selidiki hubungan antara satu dengan yang lain 

(Widodo Affandi;2001) 

Sekolah adalah suatu lembaga/instansi yang menjadi tempat 

kegiatan/proses belajar mengajar (A. Sitepu, 1986/1987) 

Dataran/berombak adalah suatu daerah yang mempunyai kemiringan 

lereng 0-8% (Sitanala Arsyad, 1985) 

Berbukit adalah suatu daerah yang mempunyai kemiringan lereng 8-15% 

(Sitanala Arsyad, 1985). 

Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur 

fisiografis sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat 

disitu dalam hubunganya dan pengaruh timbal balik dengan 

daerah-daerah lain (Bintarto dalam Dahroni, 1997). 

Pemanfaatan adalah seimbangnya antara jumlah murid dengan ruang kelas 

yang disediakan oleh pelaksana pendidikan. 

Topografi merupakan kondisi relief permukaan bumi yang menyatakan 

dataran, perbukitan, pegunungan (Suprapto Dibyosaputro,1997). 

Tingkat pertumbuhan penduduk adalah ukuran peringkat dalam bentuk 

relative bertambahnya penduduk yang dihitung dengan 

mempergunakan bilangan jumlah penduduk absolut pada dua 

periode waktu yang berbeda (Aris Ananta, 1992). 

Pelayanan adalah upaya menciptakan sarana pendidikan yang efektif 

dengan adanya 7 indikator meliputi data kurikulum, anak didik, 

ketenagaan, sarana prasarana, organisasi, pembiayaan, 

menejemen sekolah. 

 

 

 

 


