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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Sejak masa prasejarah nenek moyang kita sudah mempunyai 

kemampuan merefleksikan bagaimana dunia sekelilingnya mempengaruhi 

dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi diharapkan mampu menjelaskan suatu pandangan yang lebih bijak 

tentang hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam. 

Beberapa ahli ilmu pengetahuan alam menyatakan bahwa teknik-

teknik baru yang digunakan oleh manusia akan mengontrol alam serta 

meningkatkan kesejahteraan manusia di masa mendatang. Sebaliknya ahli-

ahli lain berpendapat bahwa kita masih sangat terikat dari campur tangan 

alam. 

Secara hakikat pemikiran kondisi geografik, menolak gagasan yang 

mengatakan lingkungan hidup mengontrol tindakan-tindakan manusia. 

Menurut pemikiran geografi terjadi sebaliknya, yaitu bahwa manusia secara 

aktif merupakan agen dominan yang mampu memanipulasi dan memodifikasi 

habitatnya (lingkungan sekitarnya). Walaupun demikian kita tidak bisa lepas 

dari pengaruh lingkungan alam (Winataputra, 2007: 10). 

Bintarto (1987) memberikan definisi bahwa geografi adalah suatu 

ilmu pengetahuan yang mempelajari kaitan sesama antara manusia, ruang, 

ekologi, kawasan, dan perubahan-perubahan yang terjadi akibat dan kaitan 

sesama tersebut.  

Pada dasarnya manusia dilahirkan ke dunia mempunyai hak yang 

sama dengan manusia yang lainnya, khususnya hak untuk mendapatkan 

pendidikan. Sejak Indonesia merdeka tindakan pertama yang dilakukan oleh 

pemerintah adalah menyesuaikan pendidikan sesuai tuntutan dan aspirasi 

rakyat dengan cara pemerataan pendidikan kepada setiap warga negara. 

Sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar 1995 pasal 31 ayat 1 
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yang berbunyi: “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran” 

(Idris, 1981: 30).   

Menurut Idris (1981) menyebutkan bahwa orang yakin dan percaya 

untuk menanggulangi kemiskinan, cara utama yaitu dengan memperbesar 

jumlah penduduk yang bersekolah dan terdidik dengan baik. Hal ini berarti 

pendidikan dipandang sebagai jalan untuk menuju kemakmuran dan 

kemajuan. Suatu pendidikan tidak hanya dapat dijumpai dalam sekolah yang 

biasanya kita sebut dengan istilah pendidikan formal, akan tetapi ada juga 

pendidikan-pendidikan diluar sekolah  misalnya, pendidikan yang diperoleh 

dari pengalaman sehari-hari baik sadar maupun tidak sadar disebut dengan 

Pendidikan Informal, Pendidikan Luar Sekolah atau pendidikan yang 

diselenggarakan dengan sengaja, tertib, terarah, dan berencana diluar sekolah 

disebut dengan Pendidikan Non-Formal. Semua pendidikan-pendidikan ini 

saling mengisi dan memperkuat satu sama lain. 

Uraian diatas menunjukkan bahwa pendidikan merupakan suatu 

kegiatan komunikasi yang bertujuan, agar dapat mengembangkan potensinya 

semaksimal mungkin, agar  menjadi manusia dewasa yang bertanggung 

jawab (Idris, 1981:10). Dalam norma hukum keempat UU No. 2 Tahun 1989 

dan PP tentang penyelenggaraan pendidikan menjabarkan bahwa, 

penyelenggaraan pendidikan telah diarahkan pada empat kebijakan pokok 

yang terdiri dari: 

1. Perluasan dan Pemerataan Kesempatan Belajar 

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan 

3. Peningkatan Relevansi Pendidikan 

4. Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pendidikan. 

Keempat kebijakan pokok tersebut terfokus pada pembinaan generasi 

muda, untuk menjadi warga negara yang memahami dan menjalankan hak 

dan tanggung jawabnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara (Nawawi dan Martini, 1994:273). 

Pentingnya akan suatu pendidikan yang berkualitas menuntut setiap 

sekolah untuk memperhatikan kualitas dan kuantitas dalam sekolah itu 
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sendiri. Misalnya, jumlah sekolah dalam suatu wilayah harus seimbang atau 

dapat menampung jumlah siswa berumur 13-15 tahun yang bersekolah 

tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kualitas dalam suatu sekolah 

dapat dilihat dari standar sistem pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru 

dalam sekolah tersebut. Ketersediaan jumlah fasilitas sekolah seperti meja 

dan kursi juga menjadi salah satu hal yang memicu layak tidaknya sekolah itu 

disebut wadah pendidikan yang berkualitas, karena fasilitas yang baik adalah 

fasilitas yang mampu memberikan kenyamanan terhadap siswa-siswi, dalam 

penelitian ini siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Untuk meningkatkan pencapaian wajib belajar 9 tahun diperlukan 

ketersediaan sarana pendidikan yang mencukupi, tetapi hal ini sering kali 

tidak dapat atau belum terpenuhi karena peningkatan jumlah siswa yang 

masuk sekolah tidak sebanding dengan daya tampung sekolah yang ada. 

Kebanyakan masyarakat Indonesia kurang begitu tertarik dengan 

geografi, ilmu geografi dipandang sebelah mata. Padahal keharusan bagi kita 

mengetahui seberapa penting ilmu geografi, mengingat posisi negara 

indonesia yang berada pada daerah pertemuan tiga lempeng dunia yang 

menyebabkan indonesia sering mengalami berbagai bencana alam seperti 

gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Banyaknya korban jiwa karena 

kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat tentang ilmu geografi. Hal 

ini jelas bahwa suatu pendidikan wajib bagi setiap warga negara untuk 

menanggulangi bencana-bencana yang dapat merugikan makhluk hidup 

dimuka bumi, khususnya bagi diri kita sendiri. 

Dalam pendidikan Sekolah Menengah Pertama terdapat standar 

minimum dalam penyediaan sarana yang dibutuhkan untuk memperlancar 

proses pendidikan. Standar minimum sarana pendidikan merupakan standar 

yang mengatur batas-batas minimum suatu sekolah untuk menyediakan 

sarana yang dibutuhkan penduduk agar dapat memperlancar suatu proses 

pendidikan yang sudah diatur oleh pemerintah. Standar minimum merupakan 

standar minimal untuk sekolah formal. Berdasar adanya standar minimum 

penyelenggaraan per-sekolah diperlukan analisis ulang untuk mengetahui 
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seberapa besar kebutuhan minimum penduduk per kecamatan yang harus 

terpenuhi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar baik 

untuk saat ini dan waktu yang akan datang. 

Standar minimum ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kebutuhan sarana yang dibutuhkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

yang ada di Kabupaten Pati. Adapun standar minimum sarana pendidikan 

SMP sebagai berikut : 

Tabel 1.1 Standar Minimum Sarana Pendidikan SMP 
No Jenjang 

Pendidikan 
Sarana Standar 

Minimum 
Keterangan 

1 SMP Sekolah 

 

Guru 

 

 

Kelas 

 

144 

Penduduk 

6 

 

 

3 

1 SMP minimal 3 ruang kelas, 1 kelas 48 

siswa 

Guru :Jumlah kelas x alokasi waktu 

pelajaran 1 minggu/jumlah jam wajib 

belajar guru mata pelajaran 

1 kelas 48 siswa 

(Sumber : Permendiknas nomer 15 tahun 2010) 

 

Dari Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang baik maka diperlukan sarana 

pendidikan yang sesuai dengan standar kebutuhan minimum. Setiap daerah 

memiliki tingkat penyediaan serta kebutuhan sarana yang berbeda dengan 

daerah lainnya. 

Kabupaten Pati  merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi 

Jawa Tengah. Kabupaten Pati memiliki 21 kecamatan yang sebagian besar 

penduduknya bermata pencaharian dibidang industri. Secara umum di 

Kabupaten Pati ini peneliti melihat kurang adanya keseimbangan antara 

jumlah usia 13-15 tahun dengan jumlah siswa yang bersekolah setingkat 

SMP, khususnya pada tahun 2007 dan 2012. Adapun ketersediaan sarana 

untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada daerah penelitian 

dapat dilihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun dan Sarana Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pati Tahun 2007 dan 2012 

Variabel 2007 2012 
Jumlah Penduduk 1.247.881 1.207.399 
Jumlah Penduduk Usia 
13-15 tahun 62.268 59.084 

Jumlah SMP 72 75 
Jumlah Murid 35.333 33.324 
Jumlah Guru 2.318 2.378 
Jumlah Ruang Kelas 1.314 1.165 

(Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pati) 

 

Tabel 1.2 menunjukkan pada tahun 2007 dan 2012 jumlah penduduk 

usia 13-15 tahun dengan jumlah murid yang ada belum seimbang, dimana 

jumlah murid Sekolah Menengah Pertama lebih sedikit dari jumlah penduduk 

usia 13-15 tahun, hal ini menunjukkan bahwa sekolah SMP yang ada di 

Kabupaten Pati belum sepenuhnya dapat menyerap jumlah penduduk yang 

berusia SMP. 

Tabel di atas dapat diketahuidari variabel yang ada menunjukkan 

bahwa di Kabupaten Pati mengalami penurunan terhadap jumlah penduduk 

(40.482 jiwa), jumlah penduduk usia SMP (3.184 jiwa), jumlah murid (2.009 

murid), dan jumlah ruang kelas (149 ruang) dari tahun 2007 ke tahun 2012, 

dari permasalah tersebut maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut tentang 

bagaimana ketersediaan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam 

memenuhi kebutuhan jumlah penduduk usia Sekolah Menengah Pertama 13-

15 tahun di Kabupaten Pati. Berikut besarnya ratio untuk jumlah penduduk 

usia 13-15 tahun dan jumlah murid SMP tahun 2007 dan 2012 dapat dilihat 

pada Tabel 1.3 dibawah ini : 
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Tabel 1.3 Ratio Jumlah Penduduk Usia 13-15 Tahun dengan Jumlah Murid 

yang bersekolah SMP di Kabupaten Pati Tahun 2007 dan 2012 

Tahun Jumlah Penduduk 

Usia 13-15 tahun 

Jumlah Murid 

SMP 

Ratio (%) 

2007 62.268 35.333 176,23 

2012 59.084 33.324 177,30 

(Sumber : Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pati) 

 

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa di Kabupaten Pati terdapat 

ketidakseimbangan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah 

murid SMP, ini dapat dilihat besarnya rasio pada dua tahun tersebut (tahun 

2007 dan 2012). Terlebih pada tahun 2007 menuju tahun 2012 jumlah rasio 

semakin naik yaitu 177,30%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Pati 

pada tahun 2007 dan 2012 jumlah rasio mengalami ketidakstabilan sehingga 

antara jumlah penduduk usia sekolah dan jumlah murid SMP masih belum 

seimbang. 

Berdasarkan adanya standar minimum penyelenggaraan per-sekolah di 

Kabupaten Pati diperlukan analisis ulang untuk mengetahui seberapa besar 

kebutuhan minimum penduduk per-Kecamatan di Kabupaten Pati yang harus 

terpenuhi agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, baik 

untuk sekarang dan waktu yang akan datang. 

Dalam penelitian ini pendidikan hanya dibatasi pada sekolah 

menengah pertama mengenai jumlah gedung, jumlah murid, jumlah ruang 

kelas, jumlah guru, dan data kualitas sekolah dan data asal murid di 

Kabupaten Pati Tahun 2007 dan 2012. Adapun data jumlah gedung, jumlah 

murid, jumlah ruang kelas, jumlah guru tiap kecamatan sebagai berikut:
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Tabel 1.4 Data Jumlah Murid, Jumlah Gedung, Jumlah Guru dan Jumlah Ruang 

Kelas Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Ajaran 2007/2008 dan 

2012/2013 di Kabupaten Pati 

No Kecamatan 

Tahun 

2007 2012 

Murid Guru Sekolah R. kelas Murid Guru Sekolah R. kelas 

1 Sukolilo  1.937 136 5 52 1.892 146 5 66 
2 Kayen 2.266 155 5 64 2.389 148 5 72 
3 Tambakromo 1.830 98 3 48 1.634 127 4 54 
4 Winong 1.514 97 3 39 1.526 110 3 54 
5 Pucakwangi 1.003 60 2 33 851 70 2 34 
6 Jaken 1.081 54 2 377 891 57 2 38 
7 Batangan 1.053 57 2 27 913 66 2 32 
8 Juwana 3.256 206 6 85 3.096 193 6 105 
9 Jakenan 1.586 87 2 48 1.522 96 2 45 

10 Pati 6.462 473 12 185 6.144 440 12 227 
11 Gabus 1.302 80 2 34 1.116 86 2 63 
12 Margorejo 1.386 101 3 42 1.423 113 5 54 
13 Gembong 750 65 2 24 613 51 2 21 
14 Tlogowungu 875 57 2 28 766 64 2 22 
15 Wedarijaksa 1.469 100 3 33 1.422 103 3 50 
16 Trangkil 1.221 67 2 27 1.413 83 2 38 
17 Margoyoso 1.225 89 3 33 1.140 94 3 38 
18 Gunungwungkal 1.430 78 2 34 1.304 81 2 37 
19 Cluwak 919 44 2 26 888 48 2 30 
20 Tayu 1.613 126 5 44 1.495 117 5 51 
21 Dukuhseti 1.155 89 4 31 886 85 4 34 

Jumlah  35.333 2.318 72 1.314 33.324 2378 75 1.165 

(Sumber: Kabupaten Pati Dalam Angka Tahun 2007 dan 2012) 

 

Dari tabel 1.4 dapat diketahui jumlah persebaran sarana pendidikan 

SMP di Kabupaten Pati. Tabel di atas menjelaskan pada tahun 2007 ke tahun 

2012 jumlah murid mengalami penurunan (2.009 murid), untuk jumlah guru 

dan jumlah sekolah semakin bertambah yaitu sebanyak (60 guru) dan (3 

sekolah) sedangkan untuk jumlah ruang kelas pada tahun 2007 sebanyak 

1.314 ruang mengalami penurunan sebanyak (149 ruang) menjadi 1.165 

ruang pada tahun 2012. Secara umum di Kabupaten Pati sarana pendidikan 

SMP masih belum merata. 
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Melihat permasalahan diatas maka, si peneliti tertarik mengadakan 

penelitian dengan judul : “ ANALISIS KETERSEDIAAN SARANA 

PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) 

KABUPATEN PATI TAHUN 2007 dan 2012 ”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peniliti merumuskan 

masalah di daerah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketersediaan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama      

(SMP) dalam memenuhi kebutuhan jumlah penduduk usia sekolah 

menengah pertama 13-15 tahun di Kabupaten Pati? 

2. Apakah kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati 

berpengaruh terhadap jumlah murid pada masing-masing Sekolah 

Menengah Pertama (SMP)? 

3. Darimana asal murid pada masing-masing Sekolah Menengah Pertama    

(SMP) di Kabupaten Pati? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah diatas dapat diambil tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui ketersediaan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dalam memenuhi kebutuhan jumlah penduduk usia sekolah 

menengah pertama 13-15 tahun di Kabupaten Pati. 

2. Mengetahui kualitas Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pati 

dan pengaruhnya terhadap jumlah murid pada masing-masing Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). 

3. Mengetahui asal murid pada masing-masing Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) di Kabupaten Pati. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Untuk bahan pertimbangan pemerintah daerah setempat dalam membantu 

pengalokasian dan pemerataan gedung sekolah terutama gedung Sekolah 

Menengah Pertama (SMP). 

2. Sebagai sarana informasi untuk perencanaan pengelolaan pendidikan masa 

yang akan datang. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

 1.5.1 Telaah Pustaka 

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 1V/MPR/1978) 

dinyatakan: Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam 

lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan 

adalah  dinyatakan: Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan 

di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu 

pendidikan adalah tanggung jawab bersama tanggung jawab bersama antara 

keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Ini berarti bahwa setiap manusia 

Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya dan di 

lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan untuk menciptakan situasi 

yang menantang untuk belajar (Idris, 1981: 57). 

Menurut Soerjani (2008) mendefinisikan pendidikan adalah suatu 

lembaga sosial yang menyandang tugas pokok untuk menyampaikan kepada 

generasi muda penerus tentang kearifan (wisdom), pengetahuan dan berbagai 

pengalaman masa lampau. Pendidikan dilaksanakan sedini mungkin melalui 

berbagai jenis, jenjang dan jalur pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar, 

Sekolah Menengah Pertama, Menengah Atas/Kejuruan maupun Pendidikan 

Tinggi. Jadi bukan harta benda, dan kemampuan yang harus diwariskan, 

tetapi semuanya itu diwariskan melalui pendidikan, melalui berbagai jalur, 

jenis dan tahap atau jenjang. 

Kualitas serta mutu suatu sekolah menentukan keberhasilan dalam 

pendidikan dan peningkatan intelegensi anak, sedangkan kualitas sekolah 
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yang baik ditentukan dengan jumlah kelulusannya, tersediannya sarana dan 

prasarana mengajar dan guru (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 1975 

dalam Widianingsih, 2005). 

Menurut Bintarto dan Surastopo (1987) ada beberapa macam 

pendekatan dalam geografi terpadu untuk mendekati masalah geografi yang 

secara eksplisit dibagi menjadi beberapa analisis yaitu: 

1. Analisis keruangan yaitu mempelajari perbedaan-perbedaan lokasi 

mengenai sifat-sifat penting, yang memperhatikan penyebaran 

penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan 

digunakan untuk berbagai kegunaan yang direncanakan. 

2. Analisa ekologi yaitu pendekatan yang memperhatikan interaksi 

organisme hidup dengan lingkungan. 

3. Analisa kompleks wilayah regional yaitu pendekatan yang merupakan 

kombinasi atau gabungan antara analisa keruangan dengan analisa ekologi  

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

keruangan, yaitu mempelajari penyebaran penggunaan ruang yang telah 

ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan 

yang direncanakan. 

 

 1.5.2 Penelitian sebelumnya 

Kuncoro Aji (2010) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Sebaran 

Gedung Sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta Tahun 2010/2011” 

adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui pola sebaran gedung Sekolah 

Menengah Umum di Kota Surakarta, mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap sebaran gedung Sekolah Menengah Umum di Kota 

Surakarta, mengetahui dari mana asal murid baru Sekolah Menengah Umum 

di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah metode survei dan 

didukung analisis data sekunder dan interpretasi peta. 

Hasil dari penelitian ini adalah Pola sebaran letak Sekolah 

MenengahUmum di KotaSurakarta berpola mengelompok (Clustered), 

aksesibilitas (waktu tempuh dari lokasi pemukiman menuju  sekolah) 
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merupakan faktor yang berpengaruh terhadap sebaran gedung SMU dan 

sebagian besar murid baru SMU di tiap–tiap kecamatan yang ada di 

KotaSurakarta berasal dari luar kecamatantetapi masih di wilayah Kota 

Surakarta. 

Lilik Hermawan (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Persebaran Sarana Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen Tahun 2005-2009” adapun tujuan penelitian ini adalah 

mengetahui persebaran sarana pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen, menganalisa kualitas Sekolah Dasar (SD) di 

Kecamatan Gemolong dan pengaruhnya terhadap jumlah murid pada masing-

masing Sekolah Dasar, mengetahui asal murid pada masing-masing Sekolah 

Dasar (SD) di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dengan 

menggunakan metode analisis data sekunder dan hasil akhirnya berupa peta. 

Hasil dari penelitian ini adalah untuk prasarana sekolah (gedung) 

terdapat kekurangan kecukupan, kualitas sekolah dengan jumlah murid tidak 

terdapat hubungan yang signifikan, sebagian besar murid sekolah dasar 

berasal dari daerahnya sendiri. 

Adapun perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya dapat dilihat dalam tabel perbandingan antar penelitian sebagai 

berikut: 

Tabel 1.5 Perbandingan Penelitian Sebelumnya dengan Penulis 
Nama Kuncoro Aji Lilik Hermawan Siti Farida 

Tahun Penelitian 2010 2012 2014 
Judul Penelitian Analisis Sebaran Gedung Sekolah 

Menengah Umum di Kota 
Surakarta Tahun 2010/2011. 

Analisis Persebaran Sarana 
Pendidikan Sekolah Dasar di 
Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen Tahun 2005-
2009. 

Analisis Ketersediaan Sarana 
Pendidikan Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) Kabupaten 
Pati Tahun 2007 dan 2012. 

Permasalahan 1. Bagaimana pola sebaran 
gedung Sekolah Menengah 
Umum di Kota Surakarta. 

2. Faktor apa yang 
mempengaruhi sebaran gedung 
Sekolah Menengah Umum di 
Kota Surakarta. 

3. Dari mana asal murid baru 
pada masing-masing Sekolah 
Menengah Umum di Kota 
Surakarta. 

1. Bagaimana Persebaran Sarana 
Pendidikan Sekolah Daar di 
Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen. 

2. Apakah Kualitas Sekolah 
Dasar di Kecamatan 
Gemolong secara keruangan 
berpengaruh terhadap jumlah 
murid pada masing-masing 
Sekolah Dasar. 

3. Bagaimana asal murid pada 
masing-masing Sekolah Dasar 
(SD) di Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen. 

1. Bagaimana ketersediaan 
sarana pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama      
(SMP) dalam memenuhi 
kebutuhan jumlah 
penduduk usia sekolah 
menengah pertama 13-15 
tahun di Kabupaten Pati. 

2. Apakah kualitas Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) 
di Kabupaten Pati 
berpengaruh terhadap 
jumlah murid pada 
masing-masing Sekolah 
Menengah Pertama 
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(SMP). 
3. Bagaimana asal murid 

pada masing-masing 
Sekolah Menengah 
Pertama    (SMP) di 
Kabupaten Pati. 

Tujuan Penelitian 1. Mengetahui pola sebaran 
gedung Sekolah Menengah 
Umum di Kota Surakarta. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap sebaran 
gedung Sekolah Menengah 
Umum di Kota Surakarta. 

3. Mengetahui dari mana asal 
murid baru Sekolah Menengah 
Umum di Kota Surakarta. 

1. Mengetahui persebaran sarana 
pendidikan Sekolah Dasar di 
Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen. 

1. Menganalisa kualitas Sekolah 
Dasar (SD) di Kecamatan 
Gemolong dan pengaruhnya 
terhadap jumlah murid pada 
masing-masing Sekolah 
Dasar. 

2. Mengetahui asal murid pada 
masing-masing Sekolah Dasar 
(SD) di Kecamatan Gemolong 
Kabupaten Sragen. 

1. Mengetahui ketersediaan 
sarana pendidikan Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) 
dalam memenuhi 
kebutuhan jumlah 
penduduk usia sekolah 
menengah pertama 13-15 
tahun di Kabupaten Pati. 

2. Mengetahui kualitas 
Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di 
Kabupaten Pati dan 
pengaruhnya terhadap 
jumlah murid pada 
masing-masing Sekolah 
Menengah Pertama 
(SMP). 

3. Mengetahui asal murid 
pada masing-masing 
Sekolah Menengah 
Pertama (SMP) di 
Kabupaten Pati. 

Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah 
survei dan didukung analisis data 
sekunder dan interpretasi peta. 

Metode yang digunakan adalah 
metode analisis data sekunder 
dan hasil akhirnya berupa peta. 

Metode yang digunakan 
adalah metode analisis data 
sekunder dan hasil akhirnya 
berupa peta. 

Hasil Penelitian 1. Pola sebaran letak Sekolah 
Menengah Umum di Kota 
Surakarta berpola 
mengelompok (Clustered). 

2. Aksesibilitas (waktu tempuh 
dari lokasi pemukiman menuju 
sekolah) merupakan faktor 
yang berpengaruh terhadap 
sebaran gedung SMU dan 
sebagian besar murid baru 
SMU di tiap–tiap kecamatan 
yang ada di Kota Surakarta 
berasal dari luar kecamatan 
tetapi masih di wilayah Kota 
Surakarta. 

1. Untuk prasarana sekolah 
(gedung) terdapat kekurangan 
kecukupan. 
2. Kualitas sekolah dengan 
jumlah murid tidak terdapat 
hubungan yang signifikan. 
3. Sebagian besar murid sekolah 
dasar berasal dari daerahnya 
sendiri. 

 

 

1.6 Kerangka Pemikiran 

Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh 

semua manusia yang ada dimuka bumi ini, khususnya generasi muda penerus 

bangsa untuk mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang baik serta 

untuk mempersiapkan diri mereka dalam mengikuti pendidikan di jenjang 

yang lebih tinggi agar dapat bersaing sehat dalam dunia luar. 

Suatu pendidikan dikatakan berhasil apabila suatu sekolah dapat 

meningkatkan kecerdasan anak dan mampu melahirkan siswa-siswa yang 
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mempunyai penguasaan pengetahuan lebih dibandingkan sekolah-sekolah 

lain. Hal ini sudah pasti  kualitas serta mutu sekolah tersebut terjamin. 

Sekolah Dasar (SD) memang menjadi acuan utama dalam dunia 

pendidikan formal, akan tetapi Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi 

tolak ukur dalam mendukung keberhasilan suatu pendidikan. Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) menjadi lanjutan keberhasilan yang diraih dari 

Sekolah Dasar (SD) seperti kebijakan dari Pemerintah yaitu “wajib sekolah 9 

tahun”, yang berarti bahwa Sekolah Menegah Pertama (SMP) sama 

pentingnya dengan Sekolah Dasar (SD). 

Ada beberapa faktor pendukung pendidikan yang baik misalnya, 

faktor sosial ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor sosial ekonomi seperti 

dukungan dari masyarakat maupun dari keluarga, perkembangan budaya dan 

tehnologi yang diterapkan, serta adanya dukungan dan perhatian yang baik 

dari pemerintah daerah setempat. Sedangkan faktor lingkungan meliputi jarak 

dan ketersediaan sarana transportasi, apabila kedua faktor tersebut saling 

mendukung maka, terciptalah jiwa-jiwa sukses dalam diri siswa. 

Untuk mempermudah mencapai tujuan dalam penelitian ini, maka 

diperlikan variabel pokok yaitu variable persebaran sekolah. Adapun 

pembagian variabel pokok yaitu pada persebaran penduduk usia sekolah, 

jumlah Sekolah Menengah Pertama, lokasi Sekolah Menengah Pertama dan 

fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan ke dalam diagram alir 

penelitian sebagai berikut :
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Gambar 1.1 Diagram Alir Penelitian 
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Kebutuhan sarana 
pendidikan 

Sekolah SMP 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 
terhadap kebutuhan sarana pendidikan 
Sekolah Menengah Pertama : 

1. Jumlah penduduk 
2. Jumlah penduduk usia Sekolah 

Menengah Pertama 13-15 tahun 
3. Jumlah murid Sekolah Menengah 

Pertama 
4. Angka partisipasi murni 

Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

Kualitas Sekolah Menengah Pertama 

Indikator : 
- Nilai Ujian Nasional 
- Jumlah kelulusan 
 

Pemenuhan kebutuhan sarana 
Sekolah Menengah Pertama : 

- Terpenuhi 
- Tidak Terpenuhi 

Peta hasil : 
1. Peta tingkat pemenuhankebutuhan sarana pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama skala 
1: 600.000 

2. Peta hubungan kualitas Sekolah Menengah Pertama 
dengan jumlah murid Sekolah Menengah Pertama per 
kecamatan skala 1: 600.000 

Analisis 

Kesimpulan dan saran 

Ketersediaan Sarana 
Pendidikan Sekolah 
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1.7 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

data sekunder dimana peneliti mengolah data yang sudah ada dan hasil 

akhirnya berupa peta dan analisisnya menggunakan analisis peta untuk 

mengevaluasi obyek di daerah penelitian. 

Data sekunder didapat dari instansi-instansi yang ada hubunganya 

dengan masalah penelitian. Maka peneliti melakukan beberapa tahapan yaitu : 

 

 1.7.1 Pemilihan Daerah Penelitian 

Pemilihan daerah dilakukan secara purposif yaitu pemilihan daerah 

penelitian berdasarkan pertimbangan tertentu (Masri Singarimbun dan Sofian 

Efendi, 1981). Penelitian dilakukan di Kabupaten Pati. Dasar pertimbangan 

adalah tidak meratanya jumlah sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), serta kurangnya pemanfaatan sarana pendidikan SMP oleh 

masyarakat. 

 

 1.7.2 Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan melalui data sekunder yang ada hubungannya 

dengan daerah penelitian yaitu: 

 Data monografi yaitu jumlah penduduk menurut umur dan jenis 

kelamin menurut pendidikan, menurut mata pencaharian, dan 

penyebaran penduduk, kepadatan/pertambahan penduduk. 

 Data keadaan fisik daerah penelitian yaitu letak, luas, daerah dan 

batas daerah, penggunaan lahan, sarana transportasi, jumlah 

sekolah menengah pertama dan fasilitas yang ada. 

 

1.7.3 Analisis Data 

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang mudah dimengerti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis data sekunder dan analisis peta. Data sekunder digunakan 
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untuk mengetahui ketersediaan sarana pendidikan sekolah menengah 

pertama, jumlah murid serta variasi asal murid. Analisis peta digunakan untuk 

mengetahui hubungan kualitas sekolah menengah pertama dan jumlah murid 

sekolah menengah pertama tahun 2012/2013 serta tingkat pemenuhan 

kebutuhan sarana sekolah SMP tahun 2007/2008 dan tahun 2012/2013. 

Untuk mengetahui besarnya kebutuhan sarana pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) seperti sekolah SMP, guru dan ruang kelas 

menggunakan standar minimum SMP sebagai acuan yaitu dengan cara 

membagi jumlah penduduk usia SMP setiap kecamatan dengan standar 

minimum SMP yang sudah ditentukan. Berikut standar minimum untuk SMP: 

Tabel 1.6 Standar Minimum Sarana SMP 
No Jenjang 

Pendidikan 
Sarana Standar 

Minimum 
Keterangan 

1 SMP Sekolah 
 

Guru 
 
 

Kelas 
 

144 
Penduduk 

6 
 
 
3 

1 SMP minimal 3 ruang kelas, 1 kelas 48 
siswa 
Guru :Jumlah kelas x alokasi waktu 
pelajaran 1 minggu/jumlah jam wajib 
belajar guru mata pelajaran 
1 kelas 48 siswa 

(Sumber: Permendiknas nomer 15 tahun 2010) 

Untuk menjawab tujuan yang pertama yaitu mengetahui ketersediaan 

sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama dalam memenuhi kebutuhan 

jumlah penduduk usia sekolah menengah pertama yaitu dengan cara 

mengurangi ketersediaan yang ada dengan standar kebutuhan penduduk usia 

SMP. Setelah hasil diperoleh maka, 

  Jika, ketersediaan yang ada lebih kecil dari tingkat kebutuhan maka 

pemenuhan kebutuhan penduduk usia SMP tidak terpenuhi (TT). 

 Jika, ketersediaan yang ada lebih besar dari tingkat kebutuhan maka 

pemenuhan kebutuhan penduduk usia SMP terpenuhi (T). 

Untuk menjawab tujuan yang kedua yaitu mengetahui kualitas 

Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pati dan pengaruhnya terhadap 

jumlah murid pada masing-masing sekolah dengan melihat persentase jumlah 

kelulusan murid Sekolah Menengah Pertama yang diukur berdasarkan Ujian 
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Akhir Nasional (UAN) dan rata-rata nilai kelulusan (%). Data kualitas 

sekolah adalah data rata-rata nilai Ujian Akhir Nasional + data rata-rata 

jumlah kelulusan (% )tahun 2007 dan 2012 dengan menggunakan dua analisis 

yaitu : 

1. Analisis rata-rata tertinggi (nilai maksimum selama periode 2007 dan 

2012) dan rata-rata jumlah kelulusan (%). 

2. Melalui teknik scoring berdasarkan urutan nilai Ujian Akhir Nasional 

(UAN) dan rata-rata nilai kelulusan (%). Untuk tiap sekolah menengah 

pertama di Kabupaten Pati yaitu menjadi 3 kelas, kelas nilai rata-rata 

tinggi skor 3, kelas nilai rata-rata sedang skor 2, kelas nilai rata-rata 

rendah skor 1. 

Untuk mengetahui hubungan kualitas sekolah dengan jumlah murid 

per-Kecamatan melalui teknik skoring. Ada beberapa tahapan dalam 

mengetahui hubungan kualitas dengan jumlah murid yaitu: 

1. Metode Hierarki untuk jumlah murid, dalam penelitian ini menggunakan 

rumus Sturgess sebagai berikut: 

 

  Interval kelas = 
௧௧ି௧ௗ

ଷ (ௗ௧ௗௗ ଷ ௦)
 

Setelah itu, diskoring yaitu skor 3 ( nilai rata-rata tinggi), skor 2 (rata-rata 

nilai sedang), skor 1 (rata-rata rendah). 

2. Hasil dari kualitas masing-masing sekolah SMP (skor) dikomposit 

(jumlah) dengan hasil skor dari jumlah murid masing-masing sekolah 

SMP, hasil dari penjumlahan masing-masing skor tersebut akan diskoring 

kembali. 

3. Setelah diketahui hubungan kualitas sekolah terhadap jumlah murid pada 

masing-masing sekolah SMP, maka untuk peta hasil akan diringkas 

menjadi hubungan variabel keduanya dalam kecamatan dengan 

keterangan: 

 Hubungan tinggi = kualitas sekolah tinggi <> jumlah murid tinggi 

 Hubungan sedang = kualitas sekolah tinggi <> jumlah murid sedang 
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      kualitas sekolah sedang <> jumlah murid sedang 

 Hubungan rendah = kualitas sekolah sedang <> jumlah murid rendah 

    kualitas sekolah rendah <> jumlah murid rendah  

Untuk menjawab tujuan yang ketiga yaitu mengetahui dari mana asal 

murid pada masing-masing Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Pati, 

maka menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendidikan 

Kabupaten Pati, daridata tersebut kita dapat mengetahui dari mana asal murid 

di masing-masing sekolah, kemudian diolah dan dianalisis dengan 

menggunakantabel frekuensi. 

Umumnya, terdapat dua ukuran partisipasi sekolah yang utama yaitu 

Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), 

keduannya mengukur penyerapan penduduk usia sekolah oleh sektor 

pendidikan. Perbedaan diantara keduannya adalah penggunaan usia “standar” 

disetiap jenjang pendidikan. Usia standar yang dimaksud adalah rentang usia 

yang dianjurkan pemerintah dan umum dipakai untuk setiap jenjang 

pendidikan (Data Statistik Indonesia, 2014). 

Untuk mengukur partisipasi murni Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

menggunakan persentase murid sekolah menengah pertama dan penduduk 

usia 13-15 tahun. Menurut Sitepu dkk (1986) rumus untuk menghitung angka 

partisipasi murni adalah: 

 

jumlah murid sekolah menengah pertama se kecamatan 

jumlah penduduk usia 13-15 tahun se kecamatan 

 

1.8 Batasan Operasional 

 Analisis adalah menguraikan data-data yang diperoleh penelitian 

dengan menggunakan berbagai teknik dan pendekatan, dimana 

hasilnya selalu dikaitkan dengan hubungan antara manusia dengan 

lingkungan (Bintarto, 1983). 

 Analisis Peta adalah kegiatan penyederhanaan kekompakan 

lingkungan untuk menguraikan kekacauan pada informasi peta, 

X 100% 
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sehingga melalui peta dapat diberikan informasi hubungan keruangan 

secara lebih mudah bagi pengguna peta (Muehcrke, 1978 dalam Alex, 

2001). 

 Angka Partisipasi Murni adalah indikator yang memperlihatkan 

tingkat keberhasilan pemanfaatan kesempatan memperolehpendidikan 

untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama (Lilik Hermawan, 

2012) 

 Ketersediaan adalah besarnya kemampuan suatu daerah 

menyediakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu (Yuli 

Listyowati, 2009). 

 Kualitas sekolah adalah faktor besarnya jumlah kelulusan, Nilai 

Ujian Nasional, dan jumlah murid baik dari dalam maupun dari luar 

wilayah (Widianingsih, 2005). 

 Pemenuhan kebutuhan adalah suatu cara atau usaha untuk 

memenuhi kebutuhan. Dalam penelitian ini pemenuhan yang 

dimaksud adalah pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan SMP 

(Baehaki, 2009). 

 Sarana pendidikan adalah alat bantu dalam mencapai tujuan, dalam 

penelitian ini sarana yang dimaksud adalah sekolah yang meliputi 

gedung SMP, guru dan ruang kelas (Jayadinata J.I, 1999 dalam Yuli, 

2009). 

 Sekolah adalah suatu lembaga/instansi yang menjadi tempat kegiatan 

atau proses belajar mengajar (A. Sitepu dkk, 1986). 

 Sekolah Menengah Pertama adalah adalah jenjang pendidikan dasar 

pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus sekolah dasar atau 

sederajat (Diknas, 2010 dalam Yuli, 2009). 

 


