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ABSTRACT 

Tittle of the research is “Analysis of public elementary schools quality in Gemolong 

district Sragen regency of 2012” Background of the research is quality of school is one of 

consideration of parents in looking for school for their children. One way of knowing quality 

of a school is through grades of national final exam of its students from year to years. Quality 

of a school determines condition of the school. Purpose of the research is to know effect of 

infrastructure and facility on school quality in Gemolong district Sragen regency and to know 

factors affecting distribution of infrastructure and facility of public elementary school in 

Gemolong district Sragen regency. 

The research uses secondary data analysis. Data is collected by taking secondary data 

from relevant institutions related to problem of the research. Geographic analysis of the 

research uses spatial approach. The stage is the stage of grouping and preparing the acquired 

data into tables. Data analysis and processing is conducted for each sub district or village. 

Availability of facilities in public elementary schools of Gemolong district was 

adequate to meet the needs of students such as availability of school health room, library and 

sport field. Availability of facilities in elementary school of Gemolong district was not 

affecting quality of the elementary school. Only in several village that the facility had effect 

on quality of the school, namely in Kaloran, Peleman, Tegaldowo, Gemolong, Kwangen, 

Purworejo, Jenalas and Nganti villages, wheareas in Ngembatpadas, Kragilan,Brangkal, 



Jatibatur, Genengduwur and Kalangan villages, the facility had not played important role on 

quality of the school. Availability of school infrastructure in public elementary school of 

Gemolong district was more than adequate in meeting the learning needs of the students, 

availability of teachers and class rooms for teaching learning was more than adequate in 

meeting the needs of teaching learning activity. Availability of infrastructure was having 

significant effect on quality of the school of each village in Gemolong district. 

From 14 village in Gemolong district, there was one village having highest quality of 

school, namely in Gemolong village, then schools of Kaloran, Peleman, Tegaldowo, Jenalas 

and Nganti villages had moderate quality, whereas village with poo quality of school were 

Ngembatpadas, Kragilan, Brangkal, Jatibatur, Genengduwur and Kalangan villages. Pattern 

of public elementary school building distribution in Gemolong district indicated a uniform 

distribution of public elementary school namely grouped of calculation T = 0,78 

Keywords : schools quality, Pattern of public elementary school building distribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRAK 

Penelitian ini berjudul “ Analisis kualitas pendidikan sekolah dasar negeri di 

kecamatan Gemolong kabupaten Sragen tahun 2012’’ Latar belakang penelitian ini 

adalah Kualitas Sekolah merupakan salah satu sasaran dimana orang tua untuk 

menyekolah kan putra-putrinya. Cara mengetahui sekolah tersebut berkualitas atau tidak 

kita dapat melihat nilai UAN (Ujian Nasional) yang di peroleh sekolah tersebut dari tahun 

ke tahunnya. Kualitas sekolah menentukan bagaimana mutu sekolah tersebut. Tujuan 

penilitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh sarana dan prasarana terhadap kualitas 

sekolah di kecamatan Gemolong kabupaten Sragen dan Untuk mengetahui faktor yang 

berpengaruh terhadap  persebaran sarana dan prasarana sekolah dasar negeri  di 

kecamatan Gemolong kabupaten Sragen. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data skunder. Metode 

pengumpulan datanya dengan cara mengambil data sekunder yang diperoleh dari instansi-

instansi yang terkait yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian tersebut. 

Analisis geografi yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

keruangan. Tahap ini merupakan tahap pengelompokan dan penyusunan data yang sudah 

diperoleh dalam bentuk tabel. Pengolahan dan analisis data dilakukan pada setiap 

kelurahan atau desa.  

Ketersediaan sarana sekolah dasar di kecamatan sudah mencukupi untuk pemenuhan 

kebutuhan siswa,  Seperti ketersediaan R.UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), Perpustakaan 

dan Lapangan olah raga. Ketersediaan sarana sekolah dasar negeri di kecamatan 

Gemolong banyak yang tidak berpengaruh terhadap kualitas sekolah dasar negeri di 

kecamatan Gemolong. Hanya beberapa desa yang sarana sekolahnya berpengaruh terhadap 

kualitas sekolah yaitu desa Kaloran, desa Peleman, desa Tegaldowo, desa Gemolong, desa 

Kwangen, desa Purworejo, desa Jenalas dan desa Nganti sedangkan desa yang sarana 

sekolahnya tidak berpengaruh terhadap kualitas sekolah berada di desa Ngembapadas, 

desa Kragilan, desa Brangkal, desa Jatibatur, desa Genengduwur dan desa Kalangan. 

Ketersediaan Prasarana sekolah di kecamatan Gemolong lebih dari cukup dalam 

memenuhi kebutuhan kegiatan belajar untuk siswanya, ketersediaan jumlah guru pengajar 

dan jumlah ruang kelas yang di sediakan untuk kegiatan belajar mengajar lebih dari cukup 

dalam memenuhi kebutuhan kegiatan belajar mengajar. Ketersediaan prasarana yang 



tersedia pada setiap desa berpengaruh terhadap kualitas sekolah pada setiap desa di 

kecamatan Gemolong. 

Dari 14 desa di kecamatan Gemolong terdapat 1 desa yang memiliki kualitas 

sekolah yang tinggi yang berada di desa Gemolong, kemudian yang memiliki kualitas 

yang sedang berada di desa Kaloran, desa Peleman, desa Tegaldowo, desa Kwangen, desa 

Purworejo, desa Jenalas dan desa Nganti sedangkan desa yang memiliki kualitas sekolah 

yang rendah berada di desa Ngembatpadas, desa Kragilan, desa Brangkal, desa Jatibatur, 

desa Genengduwur dan desa Kalangan. Pola sebaran Gedung sekolah dasar negeri yang 

berada di kecamatan Gemolong  dapat di ketahui bahwa pola penyebaran gedung sekolah 

dasar negeri berpola mengelompok dengan jumlah hasil hitungan T = 0,78 

Kata kunci : kualitas pendidikan, pola sebaran gedung sekolah dasar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Pendahuluan 

Pendidikan ialah serangkaian 

kegiatan komunikasi yang bertujuan antara 

manusia dewasa dengan si anak didik 

dalam rangka memberikan bantuan 

terhadap perkembangan anak seutuhnya, 

dalam arti supaya dapat mengembangkan 

potensinya semaksimal mungkin, agar 

menjadi manusia dewasa yang 

bertanggung jawab (Zahara Idris). 

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan 

dilakukan di dalam lingkungan rumah 

tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena 

itu pendidikan merupakan tanggungjawab 

bersama antara keluarga, masyarakat, dan 

pemerintahan (Zahara Idris, 1981).  

Kualitas Sekolah merupakan salah 

satu sasaran dimana orang tua untuk 

menyekolah kan putra-putrinya. Cara 

mengetahui sekolah tersebut berkualitas 

atau tidak kita dapat melihat nilai UAN 

(Ujian Nasional) yang di peroleh sekolah 

tersebut dari tahun ke tahunnya. Kualitas 

sekolah menentukan bagaimana mutu 

sekolah tersebut. 

Sarana dan prasarana sangat 

penting dalam dunia pendidikan karena 

sebagai alat penggerak suatu pendidikan. 

Sarana dan prasarana pendidikan dapat 

berguna untuk menunjang 

penyelenggaraan proses belajar mengajar, 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam suatu lembaga dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Prasarana dan sarana pendidikan adalah 

salah satu sumber daya yang menjadi tolak 

ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan 

terus menerus seiring dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang cukup canggih. 

Tingkat pendidikan anak sebagai 

bekal pengetahuan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam mempengaruhi 

pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat. 

Pada hakekatnya fungsi pendidikan adalah 

untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan 

martabat manusia(undang-undang no.20 

tahun 2003).  

Letak yang strategis menjadi 

keunggulan tersendiri. Gemolong yang 

pernah menjadi pusat pemerintahan di 

tingkat pembantu bupati dan mencakup 

enam wilayah kecamatan, merupakan 

salah satu kecamatan yang mengalami 

akselerasi pembangunan cukup pesat di 

Kabupaten Sragen. Letak geografis 

Gemolong yang menghubungkan jalur 

Kota Solo-Karanganyar-Purwodadi serta 

Boyolali-Sragen-Jawa Timur (Jatim), Pada 

tahun I (2007) Pemkab Sragen akan 

memfokuskan pengembangan bidang 

pendidikan dan kesehatan di Gemolong. 

Konkretnya yakni dengan menyediakan 

fasilitas penunjang kesehatan dan 



pendidikan yang memadai seperti rumah 

sakit (RS) dan sekolah bertaraf atau 

berstandar internasional. Tujuannya 

menarik potensi masyarakat di sekitar 

Gemolong seperti Gondangrejo, 

Karanganyar, Kabupaten Purwodadi, 

Kabupaten Boyolali, bahkan Kota Solo. 

Luas wilayah Kecamatan 

Gemolong adalah 4.023 Ha, 4.27 % dari 

Wilayah Kab. Sragen, terdiri dari 14 Desa 

dengan jumlah penduduk akhir Maret 2007 

adalah 54.380 jiwa ( L : 26.911 dan P : 

27.469). Menurut Kepala Bidang Dinas 

Tata Kota (DTK) Kabupten Sragen, 

Pemkab Sragen telah mengubah empat 

desa di kecamatan Gemolong menjadi 

kelurahan. Di perkirakan 5 tahun ke depan 

daerah ini akan menjadi kawasan 

perkotaan kedua setelah Sragen. Banyak 

yang telah di pertimangkan oleh pemkab 

untuk membuat desain kota Gemolong, 

antara lain aspek pendidikan, banyaknya 

sarana pendidikan mulai TK sampai SMA 

di daerah Gemolong yang telah maju. 

Bahkan sebagian siswanya berasal dari 

luar kecamatan lain, seperti Boyolali, 

Kalijambe, Sumberlawang, Plupuh dan 

daerah sekitarnya. 

 

 

Tabel 1.1 

Data jumlah sekolah, Guru dan Ruang Kelas Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan 

Gemolong : 

No  Desa Jumlah SD Jumlah murid 

(jiwa) 

Jumlah guru 

(jiwa) 

Ruang kelas 

1  Kaloran  2 264 20 12 

2 Ngembatpadas  2 294 37 12 

3  Kragilan  2 216 24 12 

4 Brangkal  2 202 23 12 

5  Jatibatur  3 272 27 18 

6  Peleman  2 185 24 12 

7 Genengduwur  2 204 24 12 

8  Tegaldowo 2 215 20 12 



9  Gemolong  4 1238 52 43 

10  Kwangen  1 105 15 6 

11  Purworejo  2 199 27 12 

12  Jenalas  1 138 12 6 

13  Kalangan  1 135 11 6 

14  Nganti  1 138 11 6 

Jumlah 27 3805 327 169 

 

 

Melihat tabel 1 nampak bahwa ada 

perbedaan anatara ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan pada masing-masing 

sekolah, apakah perbedaan ketersediaan 

sarana prasarana tersebut akan 

mempengaruhi kualitas pendidikan pada 

masing-masing sekolah? 

Berdasarkan uraian di atas penulis 

tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “ ANALISIS KUALITAS 

PENDIDIKAN SEKOLAH  DASAR  

NEGERI DI KECAMATAN 

GEMOLONG KABUPATEN SRAGEN 

TAHUN 2012 “ 

 

2. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini menggunakan 

metode analisis data skunder. Metode 

pengumpulan datanya dengan cara 

mengambil data sekunder yang diperoleh 

dari instansi-instansi yang terkait yang 

berhubungan dengan masalah dalam 

penelitian tersebut. Penelitian akan 

melakukan beberapa tahap sebagai berikut 

ini : 

 

 

2.1 Pemilihan Daerah Penelitian  

 Penelitian ini mengambil lokasi di 

kecamatan Gemolong yang terletak di 

kabupaten Sragen. Kecamatan 

Gemolong memiliki 14 desa : Kaloran, 

Ngembat Padas, Kragilan, Brangkal, 

Jatibatur, Peleman, Geneng  Duwur, 

Tegaldowo, Gemolong, Kwangen, 

Purworejo, Jenalas, Kalangan, dan 

Nganti. Pemilihan daerah penelitian 

dilakukan secara purposive yaitu secara 



pertimbangan dengan melihat 

pertimbangan sebagai berikut :  

1. Variasi jumlah Gedung sekolah di 

kecamatan Gemolong . 

2. Persebaran  pendidikan yang 

kurang merata. 

3. Perbedaan penyediaan sarana dan 

prasarana yang berbeda pada tiap 

sekolah. 

2.2  Pengumpulan Data  

Sesuai dengan langkah-langkah, 

pengumpulan data merupakan langkah 

awal dalam proses pembuatan pada 

peta. Sehubungan dengan hal tersebut 

harus memenuhi beberapa pesyaratan 

antara lain : 

1. Data dapat dipercaya dan akurat 

2. Data mampu menunjukkan lokasi 

dan mempunyai sebaran geografi  

3. Data sedapat mungkin merupakan 

data terbaru agar mempunyai daya 

guna yang optimal. 

 Data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini adalah berupa data 

sekunder yang diperoleh dari BPS 

(Badan Pusat Statistik) dan Disdikpora 

kecamatan Gemolong. 

 

2.3 Analisa Data 

Analisis geografi yang di gunakan 

pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan keruangan. Tahap ini 

merupakan tahap pengelompokan dan 

penyusunan data yang sudah diperoleh 

dalam bentuk tabel. Pengolahan dan 

analisis data dilakukan pada setiap 

kelurahan atau desa.  

Pengelompokan data : 

a. Setelah semua data dikelompokan 

kemudian data yang sudah ada 

tersebut diolah dan dialanisis. 

b. Klasifikasi adalah cara 

mempermudah dalam evaluasi dan 

perhitungan ukuran simbol yang 

akan digunakan dalam pemetaan. 

Kegiatan dalam klasifikasi data ini 

meliputi  data jumlah gedung 

sekolah dasar yang berada di daerah 

penelitian, data jumlah gedung 

sekolah dasar ini digambarkan 

dengan simbol. Kemudian 

klasifikasi yang selanjutnya adalah 

data imbangan murid dan ruang 

kelas sekolah dasar yang idealnya 1 

ruang kelas maxsimum digunakan 

32 jumlah murid dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

  ௨ ெ௨ௗ
ଷଶ

×  ݑݎݑ݃ ݃݊ܽݎ 1

Sumber:Disdikpora kecamatan Gemolong  

 Angka 32 adalah maksimum murid 

dalam 1 ruang kelas dan satu guru 

mengajar maksimum 32 orang murid. 



Untuk mengetahui kondisi kelas dapat 

dilakukan dengan cara menghitung 

selisih ruang kelas yang ada dengan 

ruang kelas yang ideal, Bila tidak 

banyak ruang kelas, tetapi bila lebih 

banyak ruang kelas ideal berarti sekolah 

tersebut kekurangan murid. Untuk 

mengetahui kondisi jumlah guru yang 

mengajar di sekolah tersebut dapat 

dilakukan dengan cara menghitung 

selisih jumlah guru yang ada dengan 

jumlah kebutuhan guru ideal. Bila lebih 

banyak guru yang ada berarti sekolah 

dasar tersebut kelebihan guru pengajar.

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Kualitas sekolah dapat di lihat 

dengan melihat hasil rata-rata nilai ujian 

nasional pada tiap-tiap sekolah dasar. Dari 

nilai tersebut kemudian di klasifikasikan 

menjadi sedang, tinggi dan rendah. 

Kualitas sekolah dasar di kecamatan 

Gemolong tahun 2012 dapat di lihat pada 

tebel 3.1

Tabel 3.1 

Kulitas Sekolah Dasar di Kecamatan 

GemolongKabupaten Sragen Tahun 2012 
No Desa Kualitas 

Sekolah 

1 Kaloran  Sedang 

2 Ngembatpadas Rendah 

3 Kragilan Rendah 

4 Brangkal Rendah 

5 Jatibatur Rendah 

6 Peleman Sedang 

7 Genengduwur Rendah 

8 Tegaldowo Sedang 

9 Gemolong Tinggi 

10 Kwangen Sedang 

11 Purworejo Sedang 

12 Jenalas Sedang  

13 Kalangan Rendah 

14 Nganti Sedang 

Sumber : Lampiran 3 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa 

tingkat kualitas sekolah dasar yang paling 

tinggi berada di desa Gemolong dan 

kualitas sekolah yang sedang berada di 

desa kaloran, desa peleman, desa 

kwangen, desa purworejo dan desa 

kalangan sedangkan Kualitas sekolah yang 

rendah terdapat di desa Ngembatpadas, 

desa Kragilan, desa Brangkal, desa 

Jatibatur, desa Genengduwur dan desa 

Kalangan.   

Pengaruh ketersediaan sarana dan 

prasarana sekolah dapat dilihat jika sarana 

dan prasarana lebih dari cukup atau cukup 



maka ketersediaan sarana dan prasarana 

sekolah berpengaruh terhadap kualitas 

sekolah, tetapi jika ketersediaan sarana dan 

sarana sekolah tersebut kurang maka 

ketersediaan sarana dan prasarana sekolah 

tersebut tidak berpengaruh terhadap 

kualitas sekolah. Berdasarkan klasifikasi 

sekolah dasar tersebut kita dapat melihat 

pengaruh sarana dan prasarana sekolah 

terhadap kualitas sekolah. Pengaruh antara 

sarana dan prasarana kualitas sekolah 

dapat kita lihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 

Pengaruh Sarana Sekolah Terhadap Kualitas Sekolah di Kecamatan Gemolong Tahun 2012 

No Desa Ketersediaan 

Prasarana 

Kualitas sekolah Pengaruh 

1 Kaloran  Cukup Sedang Berpengaruh 

2 Ngembatpadas Cukup Rendah Tidak Berpengaruh 

3 Kragilan Cukup Rendah Tidak Berpengaruh 

4 Brangkal Cukup Rendah Tidak Berpengaruh 

5 Jatibatur Cukup Rendah Tidak Berpengaruh 

6 Peleman Cukup Sedang Berpengaruh 

7 Genengduwur Cukup Rendah Tidak Berpengaruh 

8 Tegaldowo Cukup Sedang Berpengaruh 

9 Gemolong Cukup Tinggi Berpengaruh 

10 Kwangen Cukup Sedang Berpengaruh 

11 Purworejo Cukup Sedang Berpengaruh 

12 Jenalas Cukup Sedang  Berpengaruh 

13 Kalangan Cukup Rendah Tidak Berpengaruh 

14 Nganti Cukup Sedang Berpengaruh 

Sumber : Lampiran 1 dan lampiran 3 

Pengaruh prasarana sekolah di kecamatan 

Gemolong dapat di lihat pada tabel 3.3.  

 

 

 

 



Tabel 3.3 

Pengaruh Prasarana Sekolah Terhadap Kualitas Sekolah di Kecamatan Gemolong Tahun 2012 

No Desa Ketersediaan Sarana Kualitas sekolah Pengaruh 

1 Kaloran  >Cukup Sedang Berpengaruh 

2 Ngembatpadas >Cukup Rendah Berpengaruh 

3 Kragilan >Cukup Rendah Berpengaruh 

4 Brangkal >Cukup Rendah Berpengaruh 

5 Jatibatur >Cukup Rendah Berpengaruh 

6 Peleman >Cukup Sedang Berpengaruh 

7 Genengduwur >Cukup Rendah Berpengaruh 

8 Tegaldowo >Cukup Sedang Berpengaruh 

9 Gemolong >Cukup Tinggi Berpengaruh 

10 Kwangen >Cukup Sedang Berpengaruh 

11 Purworejo >Cukup Sedang Berpengaruh 

12 Jenalas >Cukup Sedang  Berpengaruh 

13 Kalangan >Cukup Rendah Berpengaruh 

14 Nganti >Cukup Sedang Berpengaruh 

Sumber : Lampiran 2 dan lampiran 3 

Kecamatan Gemolong pada tahun 

2012 mempunyai 27 Gedung sekolah dasar  

dimana gedung sekolah dasar tersebut 

memiliki titik jarak yang berbeda-beda 

antara satu dengan yang lainnya. Untuk 

mengetahui pola sebaran gedung sekolah 

dasar di kecamatan Gemolong dapat di 

analisis melalui pendekatan keruangan. 

Metode kuantitatif untuk menghitung pola 

sebaran gedung sekolah dasar 

menngunakan analisi tetangga terdekat 

 
   jh

juT 

 Ju : Jarak rata-rata yang di ukur 

antara satu titik dengan titik 

tetangganya yang  terdekat  

Jumlah jarak yang di ukur 

anatara satu titik dengan titik 

tetangga terdekat 13,1 Km 

Jumlah pengukuran titik 

terdekat 27 kali 

Maka dapat di hitung : 

Ju =  
27

1,13  

= 0,48 km/ titik 

P  : Kepadatan tiap titik dalam tiap 

km² yaitu jumlah titin ( N ) di 

bagi luas  wilayah dalam km  

(A) sehingga 
A
N  

4.023 Ha/40,23 km² (A) 

Jumlah titik N = 27 titik 



kmtitik
A
NP /67,0

23,40
27



 

Jh : Jarak rata-rata yang di peroleh 

andaikata semua titik 

mempunyau pola random  

61,0
62,1
1

0812
1

67,02
1

2
1





p

Jh

 

78,0
61,0
48,0


jh
juT

 

Dari hasil jumlah perhitungan diatas 

menunjukkan bahwa pola sebaran gedung 

sekolah dasar negeri di kecamatan Gemolong 

mendekati pola penyebaran mengelompok 

sebab memiliki nilai 0,78 dengan demikian 

pola sebaran gedung sekolah dasar negeri di 

kecamatan Gemolong membentuk pola 

mengelompok karena nilai yang di hasilkan T 

= 0,78 yang artinya jarak antara gedung 

sekolah dasar satu dengan yang lainnya 

mengelompok. 

 

 

 

4. Kesimpulan dan Saran  

4.1 Kesimpulan 

Ketersediaan sarana sekolah dasar 

di kecamatan sudah mencukupi untuk 

pemenuhan kebutuhan siswa,  Seperti 

ketersediaan R.UKS (Usaha Kesehatan 

Sekolah), Perpustakaan dan Lapangan olah 

raga. Ketersediaan sarana sekolah dasar 

negeri di kecamatan Gemolong banyak 

yang tidak berpengaruh terhadap kualitas 

sekolah dasar negeri di kecamatan 

Gemolong. Hanya beberapa desa yang 

sarana sekolahnya berpengaruh terhadap 

kualitas sekolah yaitu desa Kaloran, desa 

Peleman, desa Tegaldowo, desa 

Gemolong, desa Kwangen, desa 

Purworejo, desa Jenalas dan desa Nganti 

sedangkan desa yang sarana sekolahnya 

tidak berpengaruh terhadap kualitas 

sekolah berada di desa Ngembapadas, desa 

Kragilan, desa Brangkal, desa Jatibatur, 

desa Genengduwur dan desa Kalangan. 

Ketersediaan Prasarana sekolah di 

kecamatan Gemolong lebih dari cukup dalam 

memenuhi kebutuhan kegiatan belajar 

untuk siswanya, ketersediaan jumlah guru 

pengajar dan jumlah ruang kelas yang di 

sediakan untuk kegiatan belajar mengajar 

lebih dari cukup dalam memenuhi 

kebutuhan kegiatan belajar mengajar. 

Ketersediaan prasarana yang tersedia pada 

setiap desa berpengaruh terhadap kualitas 



sekolah pada setiap desa di kecamatan 

Gemolong. 

Dari 14 desa di kecamatan 

Gemolong terdapat 1 desa yang memiliki 

kualitas sekolah yang tinggi yang berada 

di desa Gemolong  

Pola sebaran Gedung sekolah dasar 

negeri yang berada di kecamatan 

Gemolong  dapat di ketahui bahwa pola 

penyebaran gedung sekolah dasar negeri 

berpola mengelompok dengan jumlah hasil 

hitungan T = 0,78 

4.2 Saran  

Ketersediaan sarana dan prasarana 

sekolah sebaiknya selalu di tingkatkan 

agar kegiatan belajar mengajar dapat 

terlaksana dengan baik. Karena sarana 

prasarana sekolah juga sangat berpengaruh 

terhadap  kualitas sekolah tersebut. Salah 

satu cara peningkatan sarana sekolah dapat 

dilakukan dengan penambahan sarana 

sekolah yang masih kurang, agar sekolah 

yang kualitasnya kurang baik menjadi 

lebih baik, sedangkan prasarana sekolah 

dapat ditingkatkan dengan cara melihat 

cara guru tersebut mengajar dan mendidik 

siswa, selain itu pendidikan guru juga 

harus di perhatikan seorang guru minimal 

harus lulusan sarjana.
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