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“Analisis Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pola Persebaran Fasilitas Sosial 

Ekonomi Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2012 Dan 2016” 

Abstrak  

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten dengan judul 
“Analisis Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pola Persebaran Fasilitas Sosial 

Ekonomi Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten Tahun 2012 Dan 2016”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana Pola Persebaran Fasilitas Sosial 
Ekonomi di Kecamatan Wonosari pada tahun 2012 dan 2016. (2) Bagaimana 

Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Fasilitas Sosial Ekonomi di Kecamatan 
Wonosari. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder dengan 
menggunakan data sekunder yang di ambil dari kantor instansi terkait. Data-data 
tersebut meliputi karakteristik fisik dan non fisik dengan perbandingan tahun 2012 

dan 2016. Dan Pengumpulan data melalui penginderaan jauh  dengan 
mengintrepretasi citra untuk mengatahui seberapa besar perkembangan mengenai 

fasilitas sosial dan ekonomi di Kecamatan Wonosari tahun 2012 dan tahun 2016 
menggunakan penginderaan jauh dengan citra. Analisis data yang digunakan adalah 
analisis statistic deskriptif dengan menggunakan tabel frekwensi dan analisis data 

statistik, analisis yang di kerjakan dengan melakukan scoring atau memberikan skor 
1 sampai 3 terhadap variabel-variabel penelitian dan untuk menganalisis faktor-

faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dengan menggunakan rumus 
CBR (Crude Birth Rate), CDR (Crude Death Rate), dan Mn (Migrasi Neto), 
sedangkan untuk mencari hubungan tingkat pertumbuhan penduduk dengan pola 

persebaran fasilitas sosial ekonomi dengan menggunakan  rumus regresi linier 
berganda dengan program SPSS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan pola persebaran fasilitas pendidikan memiliki 
pola persebaran yang mengelompok dimana fasilitas pendidik beoerientasi secara 
langsung dengan saran yang berkaitan aksesibilitas, untuk pola persebaran 

kesehatan memiliki pola persebaran acak di setiap desa untuk sebaran posyandu 
namun untuk pola sebaran puskesmas merata di setiap desa namun pola sebaran 

berorientasi kantor kepala desa, sedangkan untuk fasilitas ekonomi memiliki pola 
sebaran yang mengelompok yang beroerientasi pada pasar.  
Pola persebaran fasilitas pendidikan memiliki pola persebaran yang mengelompok 

dimana fasilitas pendidik beoerientasi secara langsung dengan saran yang berkaitan 
aksesibilitas, untuk pola persebaran kesehatan memiliki pola persebaran acak 

berpusat pada satu lokasi yaitu kantor desa dan untuk psyandu pembantu tersebar 
merata di setiap dusunya. sedangkan untuk fasilitas ekonomi memiliki pola sebaran 
yang mengelompok yang beroerientasi pada pasar. 

Pengaruh kedua variabel pola persebaran fasilitas sosial ekonomi dengan 
pertumbuhan penduduk memiliki hasil Perhitungan pada tahun 2012, memiliki nilai 

korelasi yang searah dengan nilai klasifikasi (0,506), yang berarti hampir 50,6% 
pertumbuhan penduduk mempengaruhi pola persebaran yang agak rendah terhadap 
fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Wonosari. Namun pada tahun 2016 adanya 

peningkatan nilai korelasi antara pertumbuhan penduduk dengan pola persebaran 
fasilitas sosial ekonomi  yang bersifat searah dengan klasifikasi (0,725), yang 
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berarti hampir 72,5% angka pertumbuhan penduduk mempengaruhi pola 
persebaran yang kuat terrhadap fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Wonosari.  
Kata Kunci : Analisis Pertumbuhan Penduduk 
 

ABSTRACK 
This research is done in Wonosari, Klaten with title “Analysis of Population 

Growth Against Distribution Pattern of Socio-Economic Facilities In Wonosari 
Sub-district, Klaten Regency of 2012 and 2016 ". The purpose of this research is 
(1) How is the Distribution Pattern of Socio-Economic Facilities in Wonosari Sub-

district in 2012 and 2016. (2) How Influence of Population Growth on Socio-
Economic Facility in Wonosari Sub-district. 

The method that is used in this research in seconder data analysis that is get from 
office certain instance. That data consist of physical characteristic and non 
physical characteristic with comparison 2012 and 2016. Data collection through 

remote sensing by mengintrepretasi image to mengatahui how much development 
of social and economic facilities in District Wonosari 2012 and 2016 using remote 

sensing with image. The data analysis that is used is descriptive statistic analysis 
by using frequency and data statistical analysis tabulation. The analysis is doing 
by scoring or give score 1 until 3 for variables and to analyses factors that influence 

population growth by using formula CBR (Crude Birth Rate), CDR (Crude Death 
Rate), and Mn (Migration Neto). Whereas to find the correlation levels population 

growth with social economic facility using SPSS program with double linier regress 
formula. 
The pattern of distribution of educational facilities has a mixed distribution pattern 

in which educational facilities are directly oriented with accessibility-related 
suggestions, for health distribution patterns having a random distribution pattern 

centered on a single location, ie village offices and for auxiliary servants spread 
evenly across their breasts. while for economic facilities have a pattern of 
distribution that berererientasi on the market. 

The effect of the two variables on the distribution pattern of socioeconomic facilities 
with population growth has the result of calculation in 2012, has a correlation 

value that is in line with the classification value (0.506), which means that almost 
50.6% of the population growth affects the rather low distribution pattern of socio-
economic facilities District Wonosari. However, in 2016 there is an increase of 

correlation value between population growth with the pattern of distribution of 
social economic facilities which is in the same direction with the classification 

(0.725), which means that almost 72.5% of population growth rate influences 
strong distribution pattern to socio-economic facilities in Wonosari Sub-district 
Keyword : Analysis Population Growth 
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1. PENDAHULUAN 
 Pengaruh Pertumbuhan penduduk yang paling utama jumlah 

kelahiran (fertilitas), Bersamaan dikurangi dengan adanya kematian 

(mortalitas), serta migrasi berpotensi mempengaruhi Imigran (pendatang) 

akan menambah dan Emigran (mengurangi) jumlah penduduk. Faktor 

dominan mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kematian dan 

kelahiran, sedangkan migrasi masuk dan migrasi keluar sangat rendah 

pengaruhnya terhadap pertumbuhan penduduk. (Lembaga Demografi UI, 

2010) 

 Jumlah penduduk terus bertambah atau berkurang dari waktu ke 

waktu dapat mempengaruhi segala bentuk aktivitasnya, dengan kata lain 

penduduk akan saling berinteraksi di dalam usahanya untuk memenuhi 

segala kebutuhannya. Tingginya laju pertumbuhan penduduk di beberapa 

wilayah tertentu menyebabkan jumlah penduduk meningkat dengan 

cepat. 

 Administratif Kecamatan Wonosari terletak di 70 35’ 25’’ LS – 70 39’ 

44,5’’ LS dan 1100 41’ 42,4’’ BT – 1100 47’ 25,8’’ BT, Kecamatan 

Wonosari berada pada ketinggian ± 135 meter di atas permukaan laut. 

Wilayah Kecamatan ini berbatasan dengan : Sebelah Utara  :  Kecamatan 

Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Sebelah Timur  :  Kecamatan Baki, 

Kabupaten Sukoharjo, Sebelah Selatan  :  Kecamatan Juwiring, Sebelah 

Barat  :  Kecamatan Delanggu. (Kecamatan Dalam Angka 2016) 

Tabel 1. Jumlah, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk 

Kecamatan Wonosari Tahun 2012 dan 2016 

No Desa 
Jumlah Penduduk (Jiwa) Laju 

Pertumbuhan (%) 

Kepadatan Km2 

Tahun 2012 Tahun 2016 Tahun 2012 Tahun 2016 

1 Wadung Getas  4361 5121 3.2 3434 4032 

2 Boto 3029 2023 -8 1917 1280 

3 Bulan 3232 3448 1.29 1757 1874 

4 Ngreden 2974 4729 9.2 1390 2210 

5 Jelobo 4563 4056 -2.3 1967 1748 

6 Gunting 3941 3218 -4 2154 1758 

7 Sidowarno 4403 2623 -10.3 1584 944 

8 Bener 2227 2896 5.2 1409 1833 

9 Kingkang 5239 2642 -13.8 2414 1218 
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Lanjutan tabel 1 

10 Teloyo 4614 4012 -2.7 2535 2204 

11 Pandanan 3158 3457 1.8 1671 1829 

12 Lumbung Kerep 3455 2226 -8.7 1930 1244 

13 Bentangan 3368 1621 -14.6 2230 1074 

14 Duwet 4027 1814 -15.9 2275 1025 

15 Sekaran 2013 3153 8.9 1537 2407 

16 Sukorejo 1821 4067 16 1785 3987 

17 Tegalgondo 3883 2901 5.83 3131 2340 

18 Bolali 2493 4466 11.6 1948 3489 

  Jumlah 62801 58473 -0.96 1323.86 2027.56 

   Sumber : BPS, Kecamatan Wonosari Dalam Angka Tahun 2012 dan 2016.  

 Tabel 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Wonosari pada tahun 2012 

sebesar 62.801 jiwa dan tahun 2016 sebesar 58.473 jiwa. Mengalami 

penurunan dengan nilai rata-rata pertubuhan mencapai -0,96%, Data jumlah 

penduduk Desa di Kecamatan Wonosari mengalami penurunan pertumbuhan 

penduduk, Karena adanya faktor tertentu yang mempengaruhi penurunan 

pertumbuhan penduduk di setiap desa. Seperti kurangnya Sarana Prasaran 

pendukung masyarakat baik Puskesmas maupun Bidan Desa. Namun 

penurunan pertumbuhan penduduk memberikan dampak positif karena dapat 

meningkatkan pola pikir masyarakat untuk mengembangkan sistem ekonomi 

untuk mengolah dan mengembangkan lahan tersebut sebagai lahan usaha dan 

pusat pembelajaan agar terjadi pemerataan baik penduduk maupun ekonomi. 

Apabila penduduk semakin banyak maka akan berpengaruh bagi pengolahan 

lahan. 

1.2 TUJUAN PENELITIAN 

1. Menganalisis Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Penduduk di 

Kecamatan Wonosari pada tahun 2012 dan 2016, dan 

2. Menganalisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Fasilitas Sosial 

Ekonomi di Kecamatan Wonosari tahun 2012 dan 2016. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian ini menggunakan Metode Observasi secara 

tidak Langsung dan Analisis Data Sekunder, dengan Obeservasi secara 
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tidak langsung yaitu dengan Intepretasi Peta Citra untuk mengetahui 

persebaran fasilitas sosial ekonomi sedangkan data sekunder diperoleh 

dari instansi-instansi yang terkait dalam penelitian. Data sekunder yang 

digunakan adalah data time series dengan perbandingan tahun 2012 dan 

2016. data–data yang berkaitan dengan pertumbuhana fasilitas sosial 

ekonomi. Unit analisisnya sendiri adalah unit analisis terkecil wilayah 

desa. 

Pengambilan sampel menggunakan analisis statistik deskriftif 

yang kemudian diolah dan di skoring mengenai Fasilitas Pendidikan, 

Fasilitas Kesehatan dan Fasilitas Ekonomi, sedangkan untuk angka 

Kematian, Kelahiran dan Migrasi dihitung menggunakan rumus CDR, 

CBR, Mn dan mencari hubungan tingkat pertumbuhan penduduk dengan 

Ketersediaan Fasilitas Sosial Ekonomi menggunakan analisis SPSS. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi Penduduk di 

Kecamatan Wonosari pada tahun 2012 dan 2016 

 Pola Persebaran Fasilitas Social Ekonomi dapat dibagi menjadi 3 

golongan yaitu Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, dalam pengerjaan 

ini dapat menjadi tiga kelas yaitu : Rendah (skor 1), Sedang(skor 2),  dan 

Tinggi (skor 3),  maka dapat di jelaskan sebagai berikut: 

a. Pola Persebaran Fasilitas Pendidikan Tahun 2012 dan Tahun 201 

enelitian Fasilitas Pendidikan yang dihitung adalah sarana pendidikan 

TK, SD, SLTP, dan SLTA, untuk melakukan skoring dan klasifikasi 

menurut Bintarto dan Suprapto (1979), Pengklasifikasian Fasilitas 

Pendidikan tiap-tiap desa berdasarkan Pola Persebaran fasilitas 

pendidikan di Kecamatan Wonosari tahun 2012 dan tahun 2016 adalah 

sebagai berikut: 

T = 
𝐽𝑢

𝐽ℎ
 

T  = Indeks persebaran tetangga terdekat 

Ju = Jarak rata-rata jarak yang diukur antara satu titik dengan titik 

tetangga terdekatnya 
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Jh = Jarak rata-rata yang di peroleh jika semua titik memiliki pola 

random maka menggnakan rumus 
1

2√𝑝
 , dimana P = 

𝑁

𝐴
 (KET P = 

kepadatan titik tiap kilometer persegi (N) dibagi dengan luas 

wilayah tiap kilometer persegi (A)) 

Hasil perhitungan di atas maka dapat diklasifikasi Pola Persebaran 

Fasilitas Pendidikan tahun 2012 dan tahun 2016, sebagai berikut: 

No Rata-Rata Pola Persebaran 

1 0 -0,7 Bergerombol 

2 0,71-1,4 Acak 

3 1,4 1– 2,15 Tersebar Merata 
           Sumber : Bintarto dan Suprapto (1991) 

Berdasarkan tabel, menujukkan pola persebaran fasilitas 

pendidikan setiap desa di Kecamatan Wonosari sebagian besar memiliki 

pola persebaran yang bersifat bergerombol ada 10 desa yang milik nilia 

rata-rata persebaran 0,0-0,7. Yang berarti persebaran fasilitas pedidikan 

di Desa Wadung Getas memiiki nilai 0,36 persebaran fasilitas pendidikan 

jika dibandingkan dengan luas wilayah. Sedangkan ada 5 desa yang 

memiliki pola persebaran yang bersifat acak 0,71-1,4 yang berarti fasilitas 

pendidikan Desa Boto memiliki nilai 0,71 persebaran fasilitas pendidikan 

jika dibandingkan dengan luas wilayah. Untuk pola persebaran yang 

memiliki sifat tersebar merata memiliki nilai <1,41 dimana fasilitas 

pendidikan tang sudah tersebra merata di setiap desa seperti di Desa 

Teloyo memiliki fasilitas pendidikan yang tersebar merata di setaip 

dusunya. 

 

b. Pola Persebaran Fasilitas Kesehatan Tahun 2012 dan Tahun 2016 

 Penelitian Fasilitas Kesehatan yang dihitung adalah sarana kesehatan 

puskesmas induk, puskersmas pembantu, posyandu dan rumah bersalin 

pembantu, untuk melakukan skoring dan klasifikasi menurut Bintarto dan 

Suprapto (1979), Pengklasifikasian Fasilitas Kesehatan tiap-tiap desa 
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berdasarkan pola persebaran fasilitas kesehatan di Kecamatan Wonosari 

tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

T = 
𝐽𝑢

𝐽ℎ
 

T  = Indeks persebaran tetangga terdekat 

Ju = Jarak rata-rata jarak yang diukur antara satu titik dengan titik 

tetangga terdekatnya 

Jh = Jarak rata-rata yang di peroleh jika semua titik memiliki pola 

random maka menggnakan rumus 
1

2√𝑝
 , dimana P = 

𝑁

𝐴
 (KET P = 

kepadatan titik tiap kilometer persegi (N) dibagi dengan luas 

wilayah tiap kilometer persegi (A) asil perhitungan di atas maka 

dapat diketahui klasifikasi Pola Persebaran Fasilitas Kesehatan tahun 

2012 dan tahun 2016, sebagai berikut : 

No Rata-Rata Pola Persebaran 

1 0 -0,7 Bergerombol 

2 0,71-1,4 Acak 

3 1,4 1– 2,15 Tersebar Merata 

Sumber : Bintarto dan Suprapto (1991) 

Berdasarkan tabel, menujukkan pola persebaran fasilitas kesehatan 

setiap desa di Kecamatan Wonosari sebagian besar memiliki pola 

persebaran yang bersifat bergerombol ada 11 desa yang milik nilia rata-

rata persebaran 0,0-0,7. Yang berarti persebaran fasilitas kesehatan di 

Desa Wadung Getas memiiki nilai 0,26 tingkat persebaran fasilitas 

kesehatan, jika dibandingkan dengan luas wilayah. ada 3 desa yang 

memiliki pola persebaran yang bersifat acak 0,71-1,4 yang berarti fasilitas 

kesehatan Desa Boto memiliki nilai 0,75 tingkat persebaran fasilitas 

kesehatan jika dibandingkan dengan luas wilayah.  Sedangkan pola 

persebaran fasilitas kesehatan yang bersifat tersebar merata memiliki nilai 

<1,41 mengalami peningkatan yang tahun 2012 tidak ada namun 2016 

ada 4 Desa yaitu Desa Sidowarno, Desa Bener, Desa Kingkang dan Desa 

Pandanan. Dari data diatas pada tahun 2016 ada 4 desa yang memiliki 

perkembangan fasilitas kesehatan yang tersebar merata di setaip dusunya 
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baik posyandu maupun rumah bersalin. Sehingga dapat membantu 

meningkatkan taraf kesehatan masyarakat dan lebih memahi mengenai 

program keluarga berencana yang di sosialisasikan oleh pemerintah. 

 

c. Pola Persebaran Fasilitas Ekonomi Tahun 2012 dan Tahun 

201Penelitian Penelitian Fasilitas Ekonomi yang dihitung adalah sarana 

Ekonomi pasar, Kios, Bank, dan BPR. untuk melakukan skoring dan 

klasifikasi menurut Bintarto dan Suprapto (1979), Pengklasifikasian 

Fasilitas Ekonomi tiap-tiap desa berdasarkan Pola Persebaran fasilitas 

ekonomi di Kecamatan Wonosari tahun 2012 adalah sebagai berikut : 

T = 
𝐽𝑢

𝐽ℎ
 

T  = Indeks persebaran tetangga terdekat 

Ju = Jarak rata-rata jarak yang diukur antara satu titik dengan titik 

tetangga terdekatnya 

Jh = Jarak rata-rata yang di peroleh jika semua titik memiliki pola 

random maka menggnakan rumus 
1

2√𝑝
 , dimana P = 

𝑁

𝐴
 (KET P = 

kepadatan titik tiap kilometer persegi (N) dibagi dengan luas 

wilayah tiap kilometer persegi (A)) 

Hasil perhitungan di atas maka dapat diketahui klasifikasi Pola 

Persebaran Fasilitas Ekonomi tahun 2012 dan tahun 2016, sebagai 

berikut: 

No Rata-Rata Pola Persebaran 

1 0 -0,7 Bergerombol 

2 0,71-1,4 Acak 

3 1,4 1– 2,15 Tersebar Merata 

     Sumber : Bintarto dan Suprapto (1991) 

Berdasarkan tabel, menujukkan pola persebaran fasilitas kesehatan 

setiap desa di Kecamatan Wonosari sebagian besar memiliki pola 

persebaran yang bersifat bergerombol ada 7 desa yang milik nilia rata-

rata persebaran 0,0-0,7. Yang berarti persebaran fasilitas kesehatan di 

Desa Duwet memiiki nilai 0,16 tingkat persebaran fasilitas kesehatan jika 
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dibandingkan dengan luas wilayah. ada 3 desa yang memiliki pola 

persebaran yang bersifat acak 0,71-1,4 yang berarti fasilitas kesehatan 

Desa Boto memiliki nilai 0,88 tingkat persebaran fasilitas kesehatan jika 

dibandingkan dengan luas wilayah. Sedangkan pola persebaran fasilitas 

kesehatan yang bersifat tersebar merata memiliki nilai <1,41 ada 8 dari 

data tahun 2012 ada peningkatan 4 desa yang meiliki pola persebaran 

yang merata di setaip desanya, maka dari  data tahun 2016 adanya 

perkembangan perekonomian masyarakat sehingga dapat mempengaruhi 

angka akan pemenuh kebutuhan maayarakat 

3.2 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Fasilitas Sosial 

Ekonomi di Kecamatan Wonosari tahun 2012 dan 2016. 

Pengaruh Pertumbuhan penduduk di wilayah tentu akan 

mempengaruhi jumlah Pola Persebaran fasilitas sosial ekonomi di suatu 

wilayah. Faktor yang mempengaruhi meliputi Fasilitas Pendidikan, 

Fasilitas Kesehatan, dan Fasilitas Ekonomi. Sehingga dilakukan analisis 

statistik dengan menggunakan progam SPSS sebagi berikut:  

Y = a + β1 x 1 + β2 x 2 + …….. + βkx k 

Menghitung β1, β2, β3, …… βk digunakan metode kuadrat terkecil. 

Pada penelitian ini : 

Y = Pertumbuhan penduduk daerah penelitian tahun 2012 dan 2016 

X1 = Faktor ketersediaan fasilitas kesehatan 

X2 = Faktor ketersediaan fasilitas pendidikan 

X3 = Faktor ketersediaan fasilitas ekonomi 

a) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Tahun 2012 

Hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear berganda 

dengan menggunakan program SPSS, maka di peroleh nilai sebagai 

berikut : 

Y = 0,506+ -0,152x1+ 0,2770x2+ -0,305x3 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda terhadap hubungan antara pola persebaran fasilitas 
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sosial ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk pada masing-masing 

desa di Kecamatan Wonosari pada tahun 2012 yang diperoleh angka 

korelasi sebesar (0,506) yang berarti hampir 50,6% pertumbuhan 

penduduk mempengaruhi pola persebaran yang agak rendah terhadap 

fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Wonosari.  

Pengaruh pertumbuhan penduduk dengan pola persebaran 

fasilitas pendidikan memiliki nilai korelasi (-0,152), yang berarti hampir 

15% akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan pola 

persebaran fasilitas pendidikan yang sangat rendah sehingga berdampak 

bagi perkembangan prestasi masyarakat. Pengaruh pertumbuhan 

penduduk terhadap pola persebaran fasilitas kesehatan memiliki nilai 

korelasi (0,277), yang berarti hampir 27% pola persebaran fasilitas 

kesehatan mengalami peningkatan fasilitas yang sangat rendah sehingga 

tidak dapat mendukung dengan adanya pertumbuhan penduduk yang 

setiap waktu. Sedangkan pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pola 

persebaran fasilitas ekonomi memiliki nilai korelasi (-0,30) yang berarti 

hampir 30% fasilitas ekonomi tidak searah sistem ekonomi yang ada di 

kecamatan wonosari, karena mengalami peningkatan yang sangat rendah 

mengenai fasilitas ekonomi.  

 

b) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 

Hasil perhitungan menggunakan analisis regresi linear berganda 

dengan menggunakan program SPSS, maka di peroleh nilai sebagai 

berikut : 

Y = 0,725 + -0,407x1 + 0,392x2 + -0,30x3 

Hasil perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan analisis 

regresi linier berganda terhadap hubungan antara pola persebaran fasilitas 

sosial ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk pada masing-masing 

desa di Kecamatan Wonosari pada tahun 2016 yang diperoleh angka 

korelasi sebesar (0,725) yang berarti hampir 72,5% pertumbuhan 
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penduduk mempengaruhi pola persebaran yang kuat terhadap fasilitas 

sosial ekonomi di Kecamatan Wonosari.  

Pengaruh pertumbuhan penduduk dengan pola persebaran fasilitas 

pendidikan memiliki nilai korelasi (-0,407), yang berarti hampir 41% 

akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi mengakibatkan pola 

persebaran fasilitas pendidikan yang sangat rendah sehingga berdampak 

bagi perkembangan fasilitas pendidikan yang tidak seimbang dengan 

angka pertumbuhan penduduknya. Pengaruh pertumbuhan penduduk 

terhadap pola persebaran fasilitas kesehatan memiliki nilai korelasi 

(0,392), yang berarti hampir 39% pola persebaran fasilitas kesehatan 

mengalami peningkatan fasilitas yang sangat rendah sehingga tidak dapat 

mendukung angka kesehatan masyarakat, karena persebaran fasilitas 

kesehatan yang masil tergolong sangat rendah seperti puskesmas hanya 

tersebar satu di setiap kantor kepala desa. Sedangkan pengaruh 

pertumbuhan penduduk terhadap pola persebaran fasilitas ekonomi 

memiliki nilai korelasi (-0,30) yang berarti hampir 30% fasilitas ekonomi 

tidak searah sistem ekonomi yang ada di kecamatan wonosari, karena 

mengalami peningkatan yang sangat rendah mengenai fasilitas ekonomi. 

Perhitungan pada analisis regresi linier berganda baik pada tahun 

2012 dan 2016, Menunjukkan bahwa ada hubungan antara pertumbuhan 

penduduk dengan pola persebaran fasilitas sosial ekonomi di daerah 

penelitian. Pada perhitungan dan analisis maka untuk jawaban perumusan 

masalah kedua terbukti yang menyatakan bahwa pengaruh hubungan 

pertumbuhan penduduk terhadap Fasilitas Sosial Ekonomi di Kecamatan 

Wonosari memiliki pengaruh yang sangat kuat karena hampir 72,5% 

fasilitas social ekonomi dapat memberikan kontribusi perekonomian pada 

penduduk di Kecamatan Wonosari. 
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4. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

a. Pola persebaran fasilitas pendidikan memiliki pola persebaran 

yang mengelompok dimana fasilitas pendidik beoerientasi secara 

langsung dengan saran yang berkaitan aksesibilitas, untuk pola 

persebaran kesehatan memiliki pola persebaran acak berpusat 

pada satu lokasi yaitu kantor desa dan untuk psyandu pembantu 

tersebar merata di setiap dusunya. sedangkan untuk fasilitas 

ekonomi memiliki pola sebaran yang mengelompok yang 

beroerientasi pada pasar. 

b. Pengaruh kedua variabel pola persebaran fasilitas sosial ekonomi 

dengan pertumbuhan penduduk memiliki hasil Perhitungan pada 

tahun 2012, memiliki nilai korelasi yang searah dengan nilai 

klasifikasi (0,506), yang berarti hampir 50,6% pertumbuhan 

penduduk mempengaruhi pola persebaran yang agak rendah 

terhadap fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Wonosari. Namun 

pada tahun 2016 adanya peningkatan nilai korelasi antara 

pertumbuhan penduduk dengan pola persebaran fasilitas sosial 

ekonomi  yang bersifat searah dengan klasifikasi (0,725), yang 

berarti hampir 72,5% angka pertumbuhan penduduk 

mempengaruhi pola persebaran yang kuat terrhadap fasilitas 

sosial ekonomi di Kecamatan Wonosari.  

 

4.2 SARAN  

a. Perkembangan Fasilitas Sosial Ekonomi yang masih rendah maka 

harus meningkatkan Fasilitas-Fasilitas penunjang agar perkembangan 

Fasilitas Sosial Ekonomi Baik Pendidikan, Kesehatan dan Social 

Ekonomi di Kecamatan Wonosari semakin meningkat, karena 

peningkatan Fasilitas Sosial Ekonomi dapat mempengaruhi pola pikir 

dan gaya hidup masyrakat. 
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b. Meningkatkan jumlah fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat 

seperti penambahan jumlah Fasilitas Kesehatan seperti jumlah 

puskesmas pada desa-desa yang belum memiliki Fasilitas Kesehatan 

tersebut karena Fasilitas Kesehatan yang berada di Kecamatan 

Wonosari masih tergolong rendah. 
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