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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

     Geografi adalah ilmu yang mempelajari suatu wilayah yang diikuti segala isi 

dan aspeknya, karena salah satu pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah 

dalam geografi adalah digunakannya cara analisis keruangan (Bintarto dan 

Surastopo, 1979).  

      Salah satu aspek geografi adalah kependudukan, ilmu yang mempelajari 

tentang penduduk disebut juga Demografi, adalah ilmu yang mempelajari struktur 

dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk selalu berubah-ubah 

dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran 

(fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi penduduk.  ( Ida Bagoes Mantra, 

2012 ) 

      Kelahiran, kematian dan migrasi penduduk merupakan unsur penting yang 

sangat berpengaruh dalam pertumbuhan penduduk. Jika pada suatu penduduk 

tingkat kelahiran tinggi maka akan berpengaruh pada struktur penduduk di daerah 

tersebut yaitu presentase penduduk usia muda jumlahnya menjadi lebih besar. 

Penduduk dalam kajian demografi adalah sekelompok orang yang bertempat 

tinggal di suatu wilayah, ada kelahiran, kematian dan migrasi akan berpengaruh 

terhadap jumlahnya tingkat pertumbuhan penduduk untuk mengetahui 

perkembangan penduduk maka diperlukan data sekunder. 

      Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara 

kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. 

Secara terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah balita yang lahir 

(menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan akan dikurangi oleh 

jumlah kematian, dan imigrasi (pendatang) akan menambah jumlah penduduk, 

sedangkan emigran akan mengurangi jumlah penduduk. ( Ida Bagoes Mantra, 

2012) 
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      Seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo, telah terbentuk suatu penyebaran wilayah berdasarkan lingkungan 

sosial. Kecamatan Grogol terbagi dalam 14 desa, yang meliputi 39 kebayanan, 

134 RW (Rukun Warga) dan 599 RT (Rukun Tetangga). Luas wilayah Kecamatan 

Grogol sebesar 3.000 hektar (6,43 persen dari luas wilayah Kabupaten Sukoharjo). 

Wilayah Kecamatan Grogol meliputi lahan sawah seluas 934 hektar atau 31,13 

persen dan lahan bukan sawah seluas 2.066 hektar, terdiri dari : 1.742 hektar lahan 

pekarangan, 73 hektar tegal / kebun dan lahan lainnya seluas 194 hektar. Jumlah 

penduduk Kecamatan Grogol tahun 2010 dan 2014 mengalami peningkatan 

jumlah penduduk pada tahun 2010 sebanyak 104.055 jiwa dan jumlah penduduk 

pada tahun 2014 bertambah menjadi 108.649 jiwa. Kecamatan Grogol merupakan 

desa bukan pesisir, dan berada di dataran dengan ketinggian berkisar antara 89 – 

96 m diatas permukaan laut. Kecamatan Grogol berbatasan dengan Kota Surakarta 

dan 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, yaitu : Kecamatan Polokarto, 

Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Baki. Kecamatan Grogol beriklim tropis 

dengan dua musim, yaitu: Kemarau dan Penghujan. Kecamatan Grogol memiliki 

empat jenis tanah, yaitu : jenis aluvial, kambisol, grusol dan latosol. Kecamatan 

Grogol yang berbatasan dengan Kota Surakarta sangat strategis untuk 

perkembangan kota dan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta 

perdagangan yang nantinya akan berpengaruh terhadap sektor-sektor lain, oleh 

karena itu Kecamatan Grogol mempunyai potensi pertumbuhan yang cepat.  
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Tabel 1.1 Jumlah Pertumbuhan Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan 

Penduduk Di Kecamatan Grogol Tahun 2010 dan 2014 

No Desa 
Jumlah Penduduk/Jiwa 

Luas 

Wilayah 

(Km
2
) 

Kepadatan Pddk 

(Jiwa/km
2
) 

2010 2014 2010 2014 

1 Pondok 6.699 7.157 2,92 2.235 2.451 

2 Parangjoro 4.767 5.109 4,87 876 1.049 

3 Pandeyan 4.583 4.683 3,64 1.255 1.287 

4 Telukan 9.576 9.680 3,25 2.970 2.978 

5 Kadokan 4.722 4.877 1,92 2.453 2.540 

6 Grogol 4.097 4.336 0,85 4.847 5.101 

7 Madegondo 8.103 8.557 1,44 5.676 5.942 

8 Langenharjo 7.892 8.189 1,95 4.018 4.199 

9 Gedangan 5.257 5.756 1,75 2.933 3.289 

10 Kwarasan 7.062 7.235 1,16 6.068 6.237 

11 Sanggrahan 8.306 8.554 1,84 4.465 4.649 

12 Manang 5.064 5.235 1,43 3.516 3.661 

13 Banaran 8.679 8.778 1,31 6.619 6.701 

14 Cemani 20.046 20.503 1,67 12.047 12.277 

 Jumlah 104.853 108.649 30,00 3.469 3.622 

             Sumber : BPS, Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2010 dan 2014 

      Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kepadatan 

penduduk antara tahun 2010 dan tahun 2014. Peningkatan jumlah penduduk 

menyebabkan terjadinya penambahan sarana dan prasarana sosial ekonomi yang 

ada, seperti banyaknya dibangun mini market, bangunan industri, pusat 

perbelanjaan dan fasilitas pendidikan.  

      Sesuai uraian tersebut maka penulis ingin meneliti pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Grogol tahun 2010 dan 2014. Serta menganalisis faktor-faktor 
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demografi (kelahiran, kematian, dan migrasi) yang menyebabkan terjadinya 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Grogol. 

     Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi adanya perubahan-

perubahan dalam berbagai aspek sosial dan ekonomi. Perubahan tersebut berasal 

dari munculnya fasilitas-fasilitas publik seperti fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, 

Puskesmas, dan Apotek), fasilitas ekonomi ( Pasar, Hotel, Warung Makan, Cafe, 

dan Pertokoan) dan fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP dan SLTA). Berdasarkan 

latar belakang tersebut maka penulis mengambil penelitian dengan judul: 

KAJIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP KETERSEDIAN 

SARANA DAN PRASARANA SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN 

GROGOL KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2010 DAN 2014.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

      Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan penduduk dan faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk di Kecamatan Grogol tahun 2010 dan tahun 2014?  

2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan sarana 

dan prasarana sosial ekonomi di Kecamatan Grogol tahun 2010 dan 2014? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengkaji tingkat pertumbuhan penduduk dan faktor demografi yang paling 

berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Grogol 

tahun 2010 dan tahun 2014. 

2. Mengkaji pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan sarana 

dan prasarana sosial ekonomi di Kecamatan Grogol tahun 2010 dan 2014. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai salah satu syarat kelulusan dalam pencapaian gelar sarjana S-1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan pada perencanaan yang 

berhubungan dengan masalah kependudukan di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo. 

3. Sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

      Penduduk merupakan elemen yang menduduki posisi penting didalam 

geografi, salah satu permasalahan kependudukan disuatu daerah adalah yang 

berkaitan dengan jumlah penduduk. Bertambahnya pertumbuhan penduduk akan 

menimbulkan berbagai masalah, hal ini membuat para ilmuwan mengadakan 

penelitian sehubungan dengan permasalahan yang diakibatkan dari semakin 

banyaknya pertumbuhan penduduk. 

      Pertambahan penduduk pada dasarnya disebabkan oleh adanya faktor yaitu 

seperti : kelahiran, kematian, dan migrasi. Wilayah dengan tingkat kelahiran yang 

tinggi serta migrasi masuk yang tinggi pula tentunya akan mempunyai jumlah 

penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Selain kedua hal tersebut faktor lain 

yang penting adalah semakin banyaknya kualitas kehidupan akan berpengaruh 

terhadap kualitas kesehatan yang berdampak pada semakin rendahnya angka 

tingkat kematian. Perlu mendalami kajian demografi untuk dapat memahami 

keadaan kependudukan di suatu daerah, ada tiga kajian dalam demografi yaitu 

kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas) dan migrasi. 

      Pengertian tentang kelahiran (fertilitas) adalah terlepasnya bayi dari rahim 

seorang perempuan dengan adanya tanda-tanda kehidupan :misalnya berteriak, 

bernafas, jantung berdenyut, dan menangis. Apabila pada waktu lahir tidak ada 
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tanda-tanda kehidupan maka disebut lahir mati yang didalam demografi tidak 

dianggap sebagai suatu kelahiran. ( Ida Bagoes Mantra, 2012 ) 

      Pengertian tentang kematian (mortalitas) adalah peristiwa menghilangnya 

semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat 

setelah kelahiran hidup. ( Budi Utomo, 1985) Kematian atau mortalitas adalah 

salah satu dari tiga komponen demografi yang berpengaruh terhadap struktur dan 

jumlah penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk suatu daerah 

tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan tolak 

ukur dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. ( Ida 

Bagoes Mantra, 2012 ) 

      Pengertian tentang migrasi adalah perpindahan penduduk yang melintasi batas 

wilayah asal menuju ke wilayah lain dengan ada niatan untuk menetap didaerah 

tujuan, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sejumlah penduduk untuk 

melakukan migrasi adalah faktor daerah asal, faktor-faktor yang terdapat pada 

daerah tujuan dan faktor individual. (Ida Bagoes Mantra, 2012). 

      Pertumbuhan penduduk yang cepat akan mempengaruhi tinggi kepadatan 

penduduk di suatu wilayah atau daerah tertentu. Laju pertumbuhan penduduk 

terus meningkat sedangkan kapasitas ruang atau wilayahnya bersifat tetap atau 

tidak mengalami perluasan, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tanpa 

diimbangi dengan penyebaran penduduk yang merata maka akan terjadi suatu 

ledakan penduduk di suatu daerah tertentu, terutama pada daerah yang 

mempunyai daya tarik baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosialnya hal ini 

dikarenakan manusia cenderung mencari tempat yang mempunyai sumber 

penghidupan yang tinggi (Ida Bagoes Mantra, 2012). 

      Tingkat pertumbuhan penduduk suatu wilayah dapat disebabkan karena 

adanya ketersediaan sarana-sarana sosial ekonomi terutama sarana pendidikan 

sebagai sarana peningkatan kecerdasan masyarakat, sarana kesehatan untuk 

peningkatan dejarat kesehatan masyarakat maupun sarana ekonomi yang 

berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat dalam penyajikan data-
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data kependudukan khususnya data pertumbuhan penduduk kedalam bentuk peta 

akan mempermudah dalam perencanaan dan penentuan keputusan yang diambil 

oleh pemerintah daerah setempat yang berhubungan dengan masalah 

kependudukan. (Basuki Sudiharjo, 1976). 

 

1.5.2 Penelitan Sebelumnya 

     Nur Faizin (2010) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penyediaan 

Sarana dan Prasarana Sosial Ekonomi di Kecamatan Kebakkramat Tahun 1998 

dan Tahun 2007”, yang bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya wilayah 

pada setiap desa di Kecamatan Kebakkramat, mengetahui tingkat daya layan 

sarana dan prasarana sosial ekonomi secara keruangan di Kecamatan 

Kebakkramat. Menggunakan metode analisis data sekunder dan observasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana 

sosial ekonomi antara wilayah desa menurut potensi wilayahnya. Di daerah 

penelitian terdapat perbedaan potensi sumber daya wilayah antara lokasi wilayah-

wilayah desa. Besar potensi sumber daya wilayah tidak mempengaruhi besar 

tingkat daya layan dari sarana dan prasarana sosial ekonomi atas dasar agihan 

keruangan. 

      Ratna Kartikawati (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Pertumbuhan Penduduk Terhadap Ketersediaan Sarana Dan Prasarana Sosial 

Ekonomi di Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo tahun 2008 dan 2012”, 

yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan di Kecamatan Kartasura 

tahun 2008 dan 2012, mengetahui faktor demografi yang paling berpengaruh 

terhadap tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Kartasura, mengetahui 

pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan fasilitas kesehatan, 

pendidikan, dan ekonomi di Kecamatan Kartasura. Menggunakan metode analisis 

data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan 

penduduk pada masing-masing desa di daerah penelitian menunjukkan adanya 
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perbedaan yang mencolok dengan kecenderungan mengalami peningkatan pada 

beberapa desa dengan prosentase yang cukup besar. 

      Berdasarkan analisis diatas terdapat indikasi bahwa ada hubungan yang erat 

antara tingkat pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan sarana sosial, 

ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, jaringan jalan, sarana transportasi dimana di 

daerah yang memiliki sarana-sarana tersebut memiliki tingkat pertumbuhan yang 

lebih tinggi dari daerah lain yang tidak memiliki atau yang minim dengan sarana-

sarana tersebut. 
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Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian yang Dilakukan dengan Penelitian Sebelumnya 

Sumber : Penulis, 2016 

 

NAMA JUDUL TUJUAN METODE HASIL 

Nur 

Faizin 

(2010) 

Analisis penyediaan 

sarana dan prasarana 

sosial ekonomi di 

Kecamatan 

Kebakkramat Tahun 

1998 dan Tahun 

2007 

Mengetahui potensi 

sumber daya wilayah pada 

setiap desa di Kecamatan 

Kebakkramat. Mengetahui 

ketersediaan sarana dan 

prasarana sosial ekonomi 

di Kecamatan 

Kebakkramat. Mengetahui 

tingkat daya layan sarana 

dan prasarana sosial 

ekonomi secara keruangan 

di Kecamatan 

Kebakkramat. 

Analisis 

data 

sekunder 

dan 

observasi 

Rendahnya ketersediaan 

sarana dan prasarana sosial 

ekonomi antar wilayah desa 

menurut potensi wilayahnya. 

Di daerah penelitian terdapat 

perbedaan potensi sumber 

daya wilayah antar lokasi 

wilayah-wilayah desa. Besar 

potensi sumber daya wilayah 

tidak mempengaruhi besar 

tingkat daya layan dari 

sarana dan prasarana sosial 

ekonomi atas dasar agihan 

keruangan. 

Ratna 

Kartika

wati 

(2014) 

Analisis 

pertumbuhan 

penduduk terhadap 

ketersediaan sarana 

dan prasarana sosial 

ekonomi di 

Kecamatan Kartasura 

Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2008 dan 

20012 

Mengetahui tingkat 

pertumbuhan di 

Kecamatan Kartasura 

tahun 2008 dan 2009. 

Mengetahui faktor 

demografi yang paling 

berpengaruh terhadap 

tingkat pertumbuhan 

penduduk di Kecamatan 

Kartasura. Mengetahui 

pengaruh pertumbuhan 

penduduk terhadap 

ketersediaan fasilitas 

kesehatan, pendidikan, dan 

ekonomi di Kecamatan 

Kartasura. 

Analisis 

data 

sekunder 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat 

pertumbuhan penduduk pada 

masing-masing desa di 

daerah penelitian 

menunjukkan adanya 

perbedaan yang mencolok 

dengan kecenderungan 

mengalami peningkatan 

pada beberapa desa dengan 

prosentase yang cukup 

besar. 

Ika 

Listia 

Wulan

dari 

(2015) 

Kajian Pertumbuhan 

penduduk terhadap 

sarana dan  prasarana 

sosial ekonomi di 

Kecamatan Grogol 

Kabupaten  

Sukoharjo tahun 

2010 dan 2014 

Mengkaji tingkat 

pertumbuhan penduduk 

dan faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Grogol tahun 

2010 dan tahun 2014. 

Mengkaji pengaruh 

pertumbuhan penduduk 

terhadap ketersediaan 

sarana dan prasarana sosial 

ekonomi di Kecamatan 

Grogol tahun 2010 dan 

2014.  

Analisis 

data 

sekunder 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pertumbuhan penduduk yang 

terjadi di daerah penelitian 

masuk dalam kategori 

rendah, karena hanya 

memiliki nilai pertumbuhan 

sebesar 0,71%, faktor yang 

paling mempengaruhi yaitu 

kematian, pertumbuhan 

penduduk juga dipengaruhi 

terhadap ketersediian sarana 

dan prasarana sosial 

ekonomi yang ada. 
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1.6 Kerangka Penelitian. 

     Suatu wilayah pada umumnya akan mempunyai masalah kependudukan, 

masalah yang timbul tidak hanya terbatas pada pertumbuhan penduduk yang 

setiap tahun mengalami peningkatan. Masalah lain yang timbul antara lain 

ketersediaan lapangan pekerjaan, ketersediaan lahan serta ketersediaan fasilitas 

pendukung seperti halnya fasilitas sosial dan ekonomi. 

      Pertumbuhan penduduk pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain: kelahiran, kematian dan migrasi. Wilayah dengan tingkat kelahiran 

yang tinggi serta migrasi masuk tinggi tentu akan mempunyai jumlah penduduk 

yang meningkat tajam setiap tahunnya. Selain kedua hal tersebut faktor lain yang 

tak kalah penting adalah semakin baiknya kualitas kehidupan tentu akan 

berpengaruh terhadap kualitas kesehatan yang berdampak pada semakin 

rendahnya angka tingkat kematian 

      Tingkat pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tentu akan berbeda 

dengan wilayah lainnya, hal ini disebabkan karena faktor-faktor penyebab 

pertumbuhan penduduk mempunyai nilai yang berbeda. Letak wilayah, kondisi 

geografi serta kondisi sosial ekonomi masyarakat memiliki peranan penting yang 

akan berpengaruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan 

penduduk pada suatu wilayah (kelahiran, kematian, dan migrasi). 

      Adanya dampak pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah tertentu akan 

berpengaruh terhadap ketersediaan fasilitas penunjang, adapun fasilitas penunjang 

yang dimaksud fasilitas ekonomi (pasar, toko dan warung), fasilitas kesehatan 

(rumah sakit, puskesmas dan apotek), serta fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, 

SLTA). Asumsinya adalah semakin banyak jumlah penduduk pada suatu wilayah 

maka ketersediaan fasilitas penunjang juga akan semakin meningkat sesuai 

dengan tingkat kebutuhan dan jumlah penduduk yang ada. 

      Untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka disusun kerangka 

penelitian, kerangka penelitian tersebut dapat dilihat pada diagram alir berikut ini. 
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     Gambar 1.1 Diagram alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis 2016 

1.7 Hipotesis Penelitian 

      Untuk mencapai tujuan penelitian serta berdasarkan pada masalah yang ada 

maka terdapat beberapa jenis hipotesis yaitu : 

1. Tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Grogol Tahun 2010 dan 2014 

tergolong rendah dan faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat 

pertumbuhan penduduk adalah kematian.  

2. Tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap ketersedian  sarana 

dan prasarana ekonomi sosial yang ada di Kecamatan Grogol. 

 

 

 

 

Wilayah 

Kependudukan  

Pertumbuhan Penduduk 

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk: 

- Ketersediaan sarana dan 

prasarana sosial ekonomi di 

Kecamatan Grogol tahun 2010 

dan 2014 

 

 

Faktor yang 

mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk: 

- Kelahiran 

- Kematian 

- Migrasi  

Analisis  

 
Peta Produk : 

- Peta Pertumbuhan Penduduk tahun 2010 dan 2014 skala 1 : 50.000 

- Peta Ketersediaan fasilitas Pendidikan, fasilitas Kesehatan dan Ekonomi 

tahun 2010 dan 2014  skala 1 : 50.000 

 

 Kesimpulan dan Saran  
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1.8 Metode Penelitian 

      Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder, 

data sekunder diambil dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini. 

Data sekunder yang digunakan merupakan data time series  dengan perbandingan 

tahun dari tahun 2010 dan 2014, sedangkan unit analisis dalam penelitian ini 

adalah unit analisis terkecil wilayah desa. Adapun langkah-langkah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Penentuan Daerah Penelitian 

      Dalam Penelitian ini mengambil lokasi di Kecamatan Grogol Kabupaten 

Sukoharjo yang memiliki 14 desa, antara lain: Pondok, Parangjoro, Pandeyan, 

Telukan, Kadokan, Grogol, Madegondo, Langenharjo, Gedangan, Kwarasan, 

Sanggrahan, Manang, Banaran dan Cemani. Penulis melakukan penelitian ini di 

Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Daerah penelitian merupakan daerah strategis memiliki akses yang 

mudah ke daerah-daerah sekitarnya misalnya ke Surakarta, Kartasura, 

dan Karanganyar. 

b. Dengan berjalannya waktu daerah penelitian mempunyai letak yang 

strategis dekat dengan Pusat Perbelanjaan, Perhotelan, Rumah Sakit, 

Pendidikan, dan Industri. 

 

2. Pengumpulan Data 

      Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

didapatkan dari catatan statistik, baik dari kantor pemerintahan desa, kecamatan 

maupun kabupaten dan instansi terkait. Data-data tersebut meliputi karakteristik 

fisik dan non fisik Kecamatan Grogol. Adapun jenis data yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut : 
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Tabel 1.3 Jenis data dan sumber data penelitian. 

No Jenis Data Sumber Data 

1 Lokasi penelitian meliputi :  

letak, luas, batas dan luas wilayah 

Kecamatan Grogol Dalam 

Angka Tahun 2010 dan 

Tahun 2014 

2 Kondisi fisik wilayah meliputi : 

jumlah kepadatan dan komposisi 

penduduk 

Kecamatan Grogol Dalam 

Angka Tahun 2010 dan 

Tahun 2014 

3 Ketersediaan Sarana dan 

Prasarana Sosial Ekonomi 

Kecamatan Grogol Dalam 

Angka Tahun 2010 dan 

tahun 2014 

4 Peta – peta penunjang penelitian BPN, DPU 

Sumber : Penulis, 2016 

 

3. Pendekatan Geografi 

     Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan ekologi. 

Secara garis besar ada 4 tema analisis yang dikembangkan dalam pendekatan 

ekologi dibidang kajian geografi yaitu, ( Hadi Sabari Yunus, 2010) : 

a) Tema analisis manusia dengan lingkungannya. 

b) Tema analisis kegiatan manusia dengan lingkungannya. 

c) Tema analisis kenampakan fisikal alami dengan lingkungan. 

d) Tema analisis kenampakan fisikal budayawi dengan lingkungan. 

      Penelitian ini mengambil tema yang kedua yaitu keterkaitan antara kegiatan 

manusia dengan lingkungannya, karena keterkaitan antara hubungan pertumbuhan 

penduduk dengan ketersedian sarana prasarana di Kecamatan Grogol. Apabila 

pertumbuhan penduduk yang terjadi di suatu wilayah tinggi maka kebutuhan 

sarana dan prasarana sosial ekonomi akan meningkat. Hal ini terjadi karena untuk 

mencukupi kebutuhan penduduk yang jumlahnya semakin meningkat. 
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4. Variabel Penelitian 

      Dalam penelitian ini penulis mengambil variabel kependudukan yaitu 

kelahiran, kematian, migrasi serta variabel fasilitas sarana sosial ekonomi 

(kesehatan, pendidikan dan sarana ekonomi). 

Tabel 1.4 Kelahiran di Kecamatan Grogol Tahun 2010 dan 2014 

No Desa 
Kelahiran Presentase 

(%) 2010 2014 

1 Pondok 112 138 7,87 

2 Parangjoro 98 117 6,76 

3 Pandeyan 58 68 3,96 

4 Telukan 97 91 5,91 

5 Kadokan 77 73 4,72 

6 Grogol 115 81 6,17 

7 Madegondo 75 99 5,47 

8 Langenharjo 103 128 7,27 

9 Gedangan 98 143 7,58 

10 Kwarasan 72 57 4,06 

11 Sanggrahan 94 95 5,95 

12 Manang 51 66 3,68 

13 Banaran 84 118 6,36 

14 Cemani 387 381 24,18 

Jumlah 1.521 1.655 100 

Sumber : BPS, Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2010 dan 2014 

      Berdasarkan tabel 1.5 dapat diketahui bahwa Kecamatan Grogol pada tahun 

2010 memiliki angka kelahiran sebesar 1.521 jiwa penduduk, tahun 2014 

mengalami peningkatan jumlah penduduk sebesar 1.655 jiwa penduduk. 

Perubahan angka kelahiran bisa disebabkan karena jumlah penduduk yang banyak 

serta tingginya tingkat kesejahteraan yang menyebabkan angka kelahiran 

meningkat. 
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Tabel 1.5 Kematian di Kecamatan Grogol Tahun 2010 dan 2014 

No Desa 
Kematian Presentase 

(%) 2010 2014 

1 Pondok 19 34 4,94 

2 Parangjoro 27 31 5,41 

3 Pandeyan 20 39 5,50 

4 Telukan 36 46 7,65 

5 Kadokan 26 24 4,66 

6 Grogol 25 35 5,60 

7 Madegondo 16 34 4,66 

8 Langenharjo 42 41 7,74 

9 Gedangan 20 31 4,76 

10 Kwarasan 21 22 4,01 

11 Sanggrahan 26 44 6,53 

12 Manang 29 37 6,16 

13 Banaran 42 56 9,15 

14 Cemani 108 140 23,17 

Jumlah 457 614 100 

Sumber : BPS, Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2010  dan 2014 

 

     Berdasarkan tabel 1.6 dapat diketahui bahwa di Kecamatan Grogol tahun 2010 

dan 2014 terjadi perubahan angka kematian, pada tahun 2010 yaitu sebesar 457 

jiwa penduduk dan pada akhir tahun 2014 menjadi 614 jiwa penduduk. 

Meningkatnya angka kematian didaerah penelitian disebabkan karena banyaknya 

penduduk yang mempunyai struktur umur tua, tingkat kesehatan yang rendah  dan 

disebabkan karena faktor ekonomi yang masih rendah dibeberapa daerah di 

Kecamatan Grogol.  
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Tabel 1.6 Migrasi di Kecamatan Grogol Tahun 2010 dan 2014 

No Desa 
Migrasi Masuk Presen 

tase (%) 

Migrasi Keluar Presen 

tase (%) 2010 2014 2010 2014 

1 Pondok 95 134 7,23 56 69 3,91 

2 Parangjoro 150 114 8,33 60 48 3,38 

3 Pandeyan 29 28 1,80 29 28 1,78 

4 Telukan 76 75 4,76 184 117 9,42 

5 Kadokan 77 80 4,95 95 89 5,76 

6 Grogol 82 71 4,83 48 78 3,94 

7 Madegondo 77 81 4,99 63 63 3,94 

8 Langenharjo 91 125 6,82 108 124 7,26 

9 Gedangan 167 187 11,18 104 99 6,35 

10 Kwarasan 78 66 4,54 46 58 3,25 

11 Sanggrahan 139 136 8,68 73 101 5,44 

12 Manang 133 128 8,24 101 111 6,63 

13 Banaran 84 120 6,44 160 159 9,99 

14 Cemani 308 235 17,02 597 325 28,87 

Jumlah 1.586 1.580 100 1.724 1.469 100 

Sumber : BPS, Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2010 dan 2014 

      Berdasarkan tabel 1.7 dapat diketahui bahwa di  Kecamatan Grogol tahun 

2010 dan 2014 terjadi perubahan angka migrasi masuk dan keluar, jumlah 

peningkatan penduduk dikarenakan adanya fasilitas perekonomian yang 

meningkat sehingga menimbulkan jumlah migrasi penduduk yang masuk karena 

adanya mata pencaharian yang terdapat didaerah penelitain. 

     Variabel fasilitas sosial ekonomi yang terdapat di daerah penelitian meliputi 

fasilitas ekonomi (pasar, toko, warung, hotel), fasilitas pendidikan (TK, SD, 

SLTP,SLTA), fasilitas kesehatan (posyandu, apotek, rumah sakit dll). 
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Tabel 1.7 Fasilitas Ekonomi di Kecamatan Grogol  

tahun 2010 dan 2014 

No Desa 
Fasilitas Ekonomi 

2010 2014 

1 Pondok 42 63 

2 Parangjoro 32 51 

3 Pandeyan 35 51 

4 Telukan 156 232 

5 Kadokan 70 74 

6 Grogol 201 252 

7 Madegondo 185 272 

8 Langenharjo 175 202 

9 Gedangan 120 146 

10 Kwarasan 147 171 

11 Sanggrahan 125 151 

12 Manang 75 92 

13 Banaran 104 132 

14 Cemani 165 207 

Jumlah 1.632 2.096 

Sumber : BPS, Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2010 dan 2014 

 

     Berdasarkan tabel 1.8 jumlah fasilitas ekonomi di Kecamatan Grogol 

mengalami peningkatan, dapat dilihat dari tahun 2010 yang semula 1.632 buah di 

tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 2.096 buah, adanya perubahan 

jumlah fasilitas ekonomi terutama untuk fasilitas toko, kios/warung dan kedai 

makanan disebabkan karena adanya pertambahan jumlah penduduk pada setiap 

wilayah.  
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Tabel 1.8 Fasilitas Kesehatan di Kecamatan Grogol Tahun 2010 dan 

2014 

No Desa 
Fasilitas Kesehatan 

2010 2014 

1 Pondok 19 20 

2 Parangjoro 16 16 

3 Pandeyan 12 14 

4 Telukan 30 38 

5 Kadokan 11 8 

6 Grogol 16 22 

7 Madegondo 23 26 

8 Langenharjo 25 26 

9 Gedangan 22 21 

10 Kwarasan 20 26 

11 Sanggrahan 22 25 

12 Manang 16 17 

13 Banaran 21 20 

14 Cemani 44 43 

Jumlah 297 323 

Sumber : BPS, Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2010 dan 2014 

 

     Berdasarkan tabel 1.9 dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan antara tahun 2010 

dan 2014 mengalami peningkatan, hal ini bisa dilihat dari jumlah fasilitas 

kesehatan yang tersedia pada tahun 2010 sebesar 297 buah dan pada tahun 2014 

menjadi 323 buah.  Hal ini kemungkinnan bisa terjadi karena semakin 

meningkatnya jumlah  penduduk. 
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Tabel 1.9  Fasilitas Pendidikan di Kecamatan Grogol  

Tahun 2010 dan 2014 

No Desa Fasilitas Pendidikan 

2010 2014 

1 Pondok 4 4 

2 Parangjoro 6 7 

3 Pandeyan 5 5 

4 Telukan 10 12 

5 Kadokan 3 3 

6 Grogol 3 3 

7 Madegondo 7 9 

8 Langenharjo 6 9 

9 Gedangan 7 7 

10 Kwarasan 6 6 

11 Sanggrahan 7 7 

12 Manang 4 4 

13 Banaran 6 6 

14 Cemani 11 14 

Jumlah 84 97 

             Sumber : BPS, Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2010 dan Tahun 2014 

     Tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan antara tahun 2010 dan 2014 

mengalami perubahan, hal ini bisa dilihat dari jumlah fasilitas pendidikan yang 

tersedia pada tahun 2010 sebesar 83 buah dan pada tahun 2014 menjadi 97 buah. 

Hal ini kemungkinnan bisa terjadi karena semakin meningkatnya jumlah  

penduduk. 
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5. Analisis Data 

     Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

statistik deskriptif dengan unit analisis terkecil wilayah yaitu desa. Dalam teknik 

analisis data penelitian kuantitatif menggunakan statistik deskriptif, yaitu untuk 

menganalisis data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2010). Analisis deskritif 

berfungsi menjelaskan fenomena dan permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

dan memperkuat analisis kuantitatif. 

     Untuk mempermudah dalam analisis maka dilakukan skoring terhadap 

variabel-variabel penelitian dan pengklasifikasian data dengan menggunakan 

rumus : ( Ratna Kartikawati, 2014) 

 
(               )  (              )

 
 

 

Klasifikasi pertumbuhan penduduk di Kecamatan grogol adalah sebagai berikut:  

0,21 - 0,75 = Skor 1 ( Klasifikasi Rendah ) 

0,76 – 1,30 = Skor 2 ( Klasifikasi Sedang ) 

1,31 – 1,85 = Skor 3 ( Klasifikasi Tinggi ) 

      Untuk menganalisa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk 

(kelahiran, kematian dan migrasi) maka harus mengetahui jumlah penduduk pada 

pertengahan tahun karena untuk mengetahui angka kelahiran kasar, angka 

kematian kasar, dan migrasi neto diperlukan data mengenai jumlah penduduk 

pada pertengahan tahun. 
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Berikut ini adalah jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun 2010 dan 2014. 

Tabel 1.10 Penduduk Pertengahan Tahun di Kecamatan Grogol  

Tahun 2010 dan 2014 

No Desa 
Penduduk Pertengahan 

2010 2014 

1 Pondok 6.435 7.089 

2 Parangjoro 4.215 5.005 

3 Pandeyan 4.559 4.665 

4 Telukan 9.725 9.688 

5 Kadokan 4.694 4.855 

6 Grogol 4.020 4.298 

7 Madegondo 8.129 8.524 

8 Langenharjo 7.791 8.136 

9 Gedangan 5.061 5.688 

10 Kwarasan 7.002 7.208 

11 Sanggrahan 8.146 8.508 

12 Manang 4.985 5.207 

13 Banaran 8.731 8.764 

14 Cemani 20.209 20.455 

Jumlah 103.702 108.090 

Sumber : BPS, Kecamatan Grogol Dalam Angka Tahun 2010 dan 2014 

    Rumus yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengarui 

pertumbuhan penduduk (kelahiran, kematian dan migrasi) adalah sebagai berikut 

(Ida Bagoes Mantra, 2013)  
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    Untuk faktor kelahiran (fertilitas) dihitung dengan rumus Crude Birth Rate 

(CBR), yaitu : 

    
 

  
     

 

Keterangan: CBR = Angka Kelahiran Kasar 

 B = Jumlah Kelahiran Selama 1 tahun 

 P = Jumlah Penduduk Pada Pertengahan Tahun 

 K = Bilangan Konstanta (1000) 

     Perhitungan faktor kematian (mortalitas) dihitung dengan menggunakan rumus 

Crude Death Rate (CDR), yaitu: 

    
 

 
     

 

Keterangan: CDR  = Angka Kematian Kasar 

 D = Jumlah Kematain selama 1 Tahun 

 P  = Jumlah Penduduk pada Pertengahan Tahun 

 K = Bilangan Konstanta (1000) 

     Perhitungan migrasi dengan menggunakan rumus Angka Migrasi Neto, yaitu 

selisih banyaknya migran masuk dan keluar ke dan dari suatu daerah per 1000 

penduduk dalam 1 tahun dengan menggunakan rumus: 

   
   

 
     

Keterangan: Mn = Angka migrasi neto 

 I = Jumlah migrasi masuk 

 O = Jumlah migrasi keluar 

 P = Jumlah penduduk pada pertengahan tahun 

 K = Bilangan konstanta (1000) 
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     Dalam menghitung angka pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus: ( Ida Bagoes Mantra, 2012 ) 

Pt = Po (1 + r )
t 

 

Keterangan: Pt = Banyak penduduk pada akhir tahun 

 Po = Banyak penduduk pada awal tahun 

 r  = Angka pertumbuhan penduduk 

 t = Jangka waktu (dalam banyaknya tahun) 

     Sedangkan untuk mencari hubungan dan menyatakan seberapa kuat hubungan 

antar variabel yaitu tingkat pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap 

ketersediaan fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan sarana ekonomi 

digunakan program SPSS dengan rumus regresi linier berganda sebagai berikut :      

Y = a + b1 x1 + b2 x2 +.......+ bk xk  

      

      Untuk menghitung b1, b2, b3 ...................... bk digunakan metode kuadrat terkecil 

pada penelitian ini : 

Y = Pertumbuhan penduduk daerah penelitian tahun 2010 dan 2014 

X1= Faktor ketersedian fasilitas kesehatan 

X2= Faktor ketersedian fasilitas pendidikan 

X3= Faktor ketersedian fasilitas ekonomi 

     Besarnya nilai korelasi hubungan antar variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini berdasarkan klasifikasi sebagai berikut : ( Arikunto, 2002) 

1. R bernilai 0,800 - 1,000 adalah sangat kuat 

2. R bernilai 0,600 – 0,800 adalah kuat 

3. R bernilai 0,400 – 0,600 adalah sedang 

4. R bernilai 0,200 – 0,400 adalah rendah  

5. R bernilai 0,000 – 0,200 adalah sangat rendah 
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      Analisis yang dilakukan yaitu tingkat pertumbahan penduduk (variabel 

pengaruh) akan dikorelasikan terhadap ketersediaan fasilitas pendidikan, fasilitas 

kesehatan dan fasilitas ekonomi 

 

1.9 Batasan Operasional 

Demografi adalah mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. 

(Ida Bagus Mantra, 2012). 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan memperlancar 

pelaksanaan segala sesuatu usaha (Suhaismi Arikunto, 2002) 

Fasilitas Ekonomi adalah fasilitas yang digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat yang menyangkut kebutuhan ekonomi penduduk dalam 

hal yang diharapkan dapat menunjang kehidupan masyarakat yang meliputi 

perdagangan, keuangan, bank dan pertanian (Agus Sutanto, 1990) 

Failitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan ( UU nomor 23 tahun 1992 dan UU tahun 2004 tentang praktik 

kedokteran). 

Fasilitas Pendidikan adalah sarana dan prasarana ( gedung, ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium ) yang digunakan untuk menunjang terlaksananya 

pembelajaran dan penunjang dan penunjang pembelajaran ( Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ).  

Fasilitas Sosial adalah segala fasilitas yang diselenggarakan oleh pemerintah dan 

non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau nyata menurut fungsi 

pelayanan sosial tersebut bagi pengunanya ( Conyers, 1992 ). 
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Kelahiran adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa memperhitungkan lamanya 

didalam kandungan dimana si bayi menunjukkan tanda – tanda kehidupan (Ida 

Bagoes Mantra, 2012). 

Kematian adalah keadaan menghilangnya tanda – tanda kehidupan secara 

permanen, yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup (Budi Utomo, 

1985). 

Ketersediaan adalah besarnya kemampuan suatu daerah menyediakan sesuatu 

untuk mencapai tujuan tertentu (Yuli Sulistyowati, 2009). 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu 

tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau Negara ataupun batas 

administrasi atau batas dalam batas suatu Negara (Ida Bagoes Mantra,2012). 

Penduduk adalah segala sesuatu yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan 

persebaran mata pencaharian penduduk setempat (Bintarto, 1987). 

Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara kekuatan – 

kekuatan yang menambah dan kekuatan – kekuatan yang mengurangi jumlah 

penduduk (Ida Bagoes Mantra, 2012). 

Sarana dan Prasarana adalah bentuk pelayanan berupa fasilitas yang tersedia 

untuk keperluan penduduk, misalnya: jalan, rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan 

lain-lain yang merupakan fungsi dari kebijakan pemerintah (Inna Yunidarti, 

1997). 

 

 

 

 


