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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Geografi mempelajari hubungan kausal gejala-gejala di permukaan 

bumi, baik yang bersifat fisik maupun yang menyangkut kehidupan makhluk 

hidup beserta permasalahannya melalui Pendekatan Keruangan, Kelingkungan, 

Dan Regional untuk Kepentingan Program, Proses, dan Keberhasilan 

Pembangunan. (Prof. Bintarto 1981) 

Geografi adalah aspek manusia dimana terdapat faktor penduduk. 

Penduduk merupakan kelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu. 

Sedangkan ilmu yang mempelajari tentang penduduk disebut juga sebagai 

Demografi. Demografi adalah suatu alat untuk mempelajari perubahan-

perubahan kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik 

kependudukan serta perhitungan secara matematis dan statistik dari data 

penduduk terutama mengenai Perubahan Jumlah, Persebaran, Dan Komposisi 

(Lembaga Demografi UI, 2010) 

Pengaruhi Pertumbuhan penduduk yang paling utama jumlah kelahiran 

(fertilitas), Secara bersamaan dapat dikurangi dengan adanya kematian 

(mortalitas), serta migrasi juga berperan sebagai Imigran (pendatang) akan 

menambah dan Emigran akan mengurangi jumlah penduduk. Faktor yang paling 

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 dari waktu ke waktu dan 

mempengaruhi perubahan dari waktu ke waktu pula, seirama dengan perubahan 

jumlah penduduk dan 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. 

Secara 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 
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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 Wonosari merupakan salah satu dari beberapa Kecamatan 

yang tersebar di Kabupaten Klaten. Kecamatan Wonosari terdiri dari 18 Desa 

yaitu Wadung getas, Boto, Bulan, Ngreden, Jelobo, Gunting, Sidowarno, Bener, 

Kingkang, Teloyo, Pandanan, Lumbungkerep, Bentangan, Duwet, Sekaran, 

Sukorejo, Tegalgondo Dan Bolali dengan wilayah Desa terdiri dari 373 RT, 138 

RW, dan 146 dukuh.  

Aspek Topografi Kecamatan Wonosari termasuk satuan Morfologi 

Dataran fluvial bawah Vulkan dengan Topografi Relative Datar dengan 

Kemiringan Lereng 0-2%, dimana daerah tersebut adalah daerah penimbunan 

dengan tenaga geomorfologi utama yaitu gerakan air. Secara Geografis 

merupakan daerah dataran dengan kondisi fisik topografi datar agak miring. 

Secara Aspek Hidrologi Kecamatan Wonosari meliputi kondisi fisik sungai 

Kecamatan Wonosari terdapat dua sungai yang pertama sungai Begawan Solo 

yang memotong wilayah di Desa Sidowarno dan yang satunya sungai irigasi 

yang berasal dari umbul cokro tulung mempunyai konsistensi yang sama besar 

untuk irigasi pertanian pada musim kemarau kedua sungai masih dapat 

mengalirkan air dan ditentukan oleh keadaan topografi, struktur batuan, sifat 

kelolosan material, keterdapatan air dalam pori-pori dan kemampuan dalam 

mengikat air. Dilihat dari aspek tanah ada dua jenis tanah yang ada di Kecamatan 

Wonosari yaitu pertama jenis tanah regosol. Penyebaran tanah regosol kelabu di 

daerah Desa Wadunggetas, Boto, Bulan, Ngreden, Jelobo, Gunting, Bener, 

Kingkang, Teloyo, Pandanan, Lumbungkerep, Bentangan, Duwet, Sekaran, 

Sukorejo, Tegalgondo Dan Bolali. Kedua Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat 

Kekelabuan wilayah penyebarannya meliputi Desa Sidowarno (Sumber : Peta 

Jenis Tanah Indonesia Tahun 2004). 
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Kecamatan Wonosari mempunyai kedudukan sebagai salah satu pusat 

pengembangan Kabupaten Klaten yang mempunyai potensi dalam bidang 

Perekonomiaan Industri, Transportasi serta mempunyai tingkat aksesbilitas yang 

sangat mendukung bagi perkembangan maupun pengembangan Kecamatan 

Wonosari. Kelengkapan fasilitas disuatu daerah dapat memberikan gambaran 

mengenai tingkat perkembangan daerah tersebut. Ketersediaan Fasilitas Sosial 

Ekonomi yang terdapat di Kecamatan Wonosari merupakan faktor pendorong 

bagi Pertumbuhan wilayah tersebut. Fasilitas sosial antara lain terdiri dari 

Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan. Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan dapat 

menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan perdagangan dan jasa 

digunakan untuk memperkirakan kinerja dan dinamika sektor-sektor ekonomi 

wilayah tersebut. 

Kecamatan Wonosari memiliki luas penggunaan lahan dan jumlah 

penduduk yang bervariatif dalam kurun waktu 5 tahun antara tahun 2012 dan 

tahun 2016. Berdasarkan Wonosari data yang diperoleh dari BPS Kabupaten 

Klaten untuk Kecamatan  untuk luas wilayahnya pada tahun 2012 tercatat 3114,8 

Ha yang terdiri dari 2223,5 Ha merupakan lahan sawah dan 891.3 Ha merupakan 

bukan lahan sawah, sedangkan pada tahun 2016 tercatat sama tidak ada 

perubahan penunggunaan lahan sawah dan bukan lahan sawah. (BPS, 

Kecamatan Wonosari dalam Angka Tahun 2012 dan 2016). Jumlah penduduk di 

Kecamatan Wonosari pada tahun 2012 dan 2016 mengalami penurunan jumlah 

penduduk tahun 2012 sebesar 62801 jiwa, dan jumlah penduduk pada tahun 2016 

sebesar 58473 jiwa, hal tersebut dapat menujukkan bahwa semakin baik baik 

tingkat perkembangan kesehatan masyarakat akan progam– program Pemerintah 

dalam program keluarga berencana. sedangkan jumlah kepadatan penduduk pada 

tahun 2012 sebesar 2059 jiwa dan jumlah kepadatan penduduk pada tahun 2016 

sebesar 2027 jiwa. Berikut jumlah pertumbuhan penduduk  dan kepadatan 

penduduk tahun 2012 dan 2016 yang mengalami penurunan dalam kurun waktu 

5 tahun yang dapat ditunjukan semakin kecilnya angka kelahiran usia dini 

sehingga dapat mengurangi angka pertumbuhan penduduk di kecamatan 

wonosari. Maka dapat disajikan tabel berikut: 
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Tabel 1.1 Jumlah, Pertumbuhan Penduduk dan Kepadatan Penduduk 

Kecamatan Wonosari Tahun 2012 dan 2016 

No Desa 

Jumlah 
Penduduk 

(Jiwa) 

Laju 
Kepadatan Km2 

Pertumbuhan 

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 

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 1.1 Menunjukkan bahwa Desa-desa di Kecamatan Wonosari yang 

mengalami Pertumbuhan Penduduk dibandingkan perumbahan di wilayah 

lainnya yang semakin hari semakin meningkat namun di Kecamatan Wonosari 

semakin hari mengalami penurunan, karena masyarakat yang mulai memahami 

program-program Keluarga Berencana, sehingga laju Pertumbuhan mengalami 

penurunan setiap tahunnya. Namun seiring dengan perkembangan zaman laju 

Pertumbuhan yang semakin menurun setiap tahunnya memeberikan dampak 

positif bagi perkembangan perekonomian bagi masyarakat karena biaya hidup 

dapat ditekan dan luasan lahan yang tidak mengalami perubahan secara absolut 

mengenai kepadatan penduduk, semakin baik sistem perekonomian masyarakat 

maka akan semakin besar peluang bagi perkembangan wilayah baik pada sektor 
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ekonomi maupun sektor agraris, terlihat jelas bahwa peningkatan ekonomi 

memberikan dampak positif bagi para investor untuk mengembangkan lahan 

tersebut sebagai lahan usaha dan pusat pembelajaran di setiap kelurahan akan 

menimbulkan suatu sebaran pertumbuhan penduduk. Sesuai dengan uraian 

tersebut maka penulis ingin meneliti pertumbuhan penduduk di Kecamatan 

Wonosari pada tahun 2012 dan 2016, Sebagai bahan penelitian serta 

Menganalisis faktor-faktor demografi yang yang meliputi Penduduk dan di 

namika Perekonomian masyarakat menyebabkan terjadinya pertumbuhan 

penduduk secara tidak langsung akan mempengaruhi adanya perubahan-

perubahan berbagai fasilitas yang ada di daerah penelitian terutama Fasilitas 

Sosial Ekonomi (Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi). Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul: ANALISIS PERTUMBUHAN PENDUDUK TERHADAP 

KETERSEDIAAN FASILITAS SOSIAL EKONOMI DI KECAMATAN 

WONOSARI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 DAN 2016. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi di Kecamatan 

Wonosari pada tahun 2012 dan 2016?, dan 

2. Bagaimana Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Fasilitas Sosial 

Ekonomi di Kecamatan Wonosari tahun 2012 dan 2016? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

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. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini untuk : 

1. Sebagai bahan untuk masukan dan bahan pertimbangan pada pembangunan 

yang berhubungan dengan masalah yang berkaitan tentang kependuduk di 

Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. 

2. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam menyelesaikan program S1 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

3. Sebagai Sumber Refrensi untuk penelitian berikut yang memiliki kesamaan. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

Studi kependudukan (population studies) lebih luas dari kajian demografi 

murni, karena didalam memahami struktur dan proses kependudukan disuatu 

daerah, faktor-faktor non demografis ikut dilibatkan misalnya dalam memahami 

trend fertilitas disuatu daerah tidak hanya cukup diketahui trend pasangan usia 

subur, tetapi juga faktor sosial budaya yang ada didaerah tersebut. Pada 

masyarakat patrilinial di mana tiap keluarga mendambakan anak laki-laki, maka 

besarnya jumlah anak yang diinginkan tergantung pada sudah ada tidaknya anak 

laki-laki pada keluarga tersebut. Jadi untuk mengetahui perkembangan 

penduduk di suatu daerah perlu diketahui faktor-faktor determinan yang tidak 

hanya berasal dari faktor demografi saja tetapi juga berasal dari faktor non 

demografi (Mantra, Ida Bagoes. 2003). 

Perkembangan jumlah penduduk dunia sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan peradaban manusia dalam berinteraksi dengan alam sekitarnya. 

Penduduk merupakan elemen yang menduduki posisi penting di dalam geografi, 

karena itu informasi yang lengkap mengenai keadaan, latar belakang dan 

keadaan Sosial Ekonomi suatu daerah berhasil dan berdaya guna salah satu 

permasalahan kependudukan disuatu daerah adalah masalah yang berkaitan 

dengan jumlah penduduk. 

Masalah kependudukan di Indonesia adalah jumlah penduduk yang besar 

dan distribusi yang tidak merata. Hal itu dibarengi dengan masalah lain yang 
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lebih spesifik, yaitu angka fertilitas dan angka mortalitas yang relative tinggi 

serta adanya migrasi. Adapun tiga kajian demografi sebagai berikut : 

1) Fertilitas (Kelahiran) adalah hasil reproduksi yang nyata dari seorang 

wanita atau sekelompok wanita yang menyangkut banyaknya bayi 

lahir hidup. Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda 

kehidupan disebut dengan lahir mati (still birth) yang didalam 

demografi tidak dianggap sebagai suatu peristiwa kelahiran. Di 

samping istilah fertilitas ada juga istilah fekunditas (fecundity), 

sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang 

perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup.  

2) Mortalitas (Kematian) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-

tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah 

kelahiran hidup. Mortalitas merupakan salah satu dari tiga komponen 

proses demografi lainnya adalah kelahiran (fertilitas), dan mobilisasi 

penduduk. Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk tetapi juga 

merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan 

masyarakat di daerah tersebut. 

3) Migrasi adalah perpindahan penduduk yang relative permanen dari 

suatu daerah kedaerah lain bagian dari mobilitas penduduk. Faktor 

yang menpengaruhi migrasi yaitu faktor daerah asal, faktor yang 

terdapat pada daerah tujuan, dan rintangan antara faktor individual. 

Pertambahan penduduk yang cepat akan mempengaruhi angka 

Kepadatan penduduk disuatu 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 yang cukup kuat baik dari segi ekonomi 

maupun dari segi sosialnya, hal ini di karenakan manusia cenderung mencari 

tempat yang mempunyai sumber penghidupan yang tinggi (Mantra, Ida Bagoes 

2003). 
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Pola Persebaran Fasilitas Sosial Ekonomi di suatu wilayah dapat 

disebabkan karena adanya Ketersediaan Sarana-Sarana Sosial Ekonomi 

terutama Sarana Pendidikan sebagai sarana peningkatan kecerdasan 

masyarakat, Sarana Kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat 

maupun, Sarana Ekonomi yang berfungsi untuk pemenuhan kebutuhan hidup 

masyarakat (Algifari. 1997). 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Suparno (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Terhadap 

Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial ekonomi di Kecamatan Grogol 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 1994-2003”, yang bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara perkembangan kebutuhan sarana dan prasarana sosial ekonomi 

di Kecamatan Grogol, mengetahui pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada 

berdasarkan analisis data sekunder dan observasi. Hasil penelitiannya adalah 

perkembangan wilayah Kecamatan Grogol sebagian diimbangi dengan 

penyediaan sarana dan prasarana dan sebagian terdapat kekurangan dalam 

penyediaannya. Pada Sarana Pendidikan terdapat kelebihan antara jumlah 

kebutuhan dan jumlah penyediaannya sarana dan prasarana pada sarana 

puskesmas terdapat kekurangan antara jumlah kebutuhan dan penyediaan 

sarana dan prasarana. 

Feri Arditia (2013) dalam penelitiaannya yang berjudul “Analisis 

Pertumbuhan Penduduk di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2005-

2009”, yang bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk di 

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, mengetahui faktor yang paling 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk di Kecamatan Simo tahun 2005-

2009, mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan 

fasilitas sosial ekonomi di Kecamatan Simo berdasarkan analisis data sekunder. 

Hasil penelitiaannya adalah pertumbuhan penduduk yang terjadi didaerah 

penelitian dari tahun 2005-2009 masuk dalam kategori rendah karena hanya 

memiliki nilai pertumbuhan sebesar 0,17% dan faktor yang paling 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah faktor kematian.  
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Berdasarkan analisis tersebut terdapat indikasi bahwa ada hubungan erat 

antara tingkat pertumbuhan penduduk dengan Pola Persebaran Fasilitas Sosial 

Ekonomi, Jaringan Jalan, Sarana Transportasi dimana pada masing-masing 

daerah memiliki sarana-sarana tersebut, memiliki tingkat pertumbuhan yang 

lebih tinggi dari pada daerah lain yang minim dengan sarana-sarana tersebut.
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Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian Sebelumnya 

Nama Judul Tujuan Metode Hasil 

Suparno 
(2005) 

Analisis Terhadap 
Penyediaan Sarana 

dan Prasarana Sosial 
ekonomi di 

Kecamatan Grogol 
Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 1994-2003 

1.Mengetahui hubungan antara 
perkembangan kebutuhan sarana dan 

prasarana sosial ekonomi di Kecamatan 
Grogol. 

2.Mengetahui pemanfaatan sarana dan 
prasarana yang ada. 

Analisis 
data 

sekunder 
dan 

observasi 

Perkembangan wilayah  Kecamatan Grogol sebagian 
diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana dan 

sebagian terdapat kekurangan dalam penyediaannya. Pada 
sarana pendidikan terdapat kelebihan antara jumlah 

kebutuhan dan jumlah penyediaannya sarana dan 
prasarana pada sarana puskesmas terdapat kekurangan 
antara jumlah kebutuhan dan penyediaan sarana dan 

prasarana. 

Feri 
Arditia 
(2013) 

Analisis Pertumbuhan 
Penduduk di 
Kecamatan Simo 

Kabupaten Boyolali 
Tahun 2005-2009 

1.Mengetahui tingkat pertumbuhan penduduk 
di Kecamatan Simo tahun 2005-2009. 

2.Mengetahui faktor yang paling 

mempengaruhi tingkat pertumbuhan 
penduduk di Kecamatan Simo tahun 2005-

2009 

Analisis 
data 
sekunder  

Pertumbuhan penduduk yang terjadi di daerah penelitian 
dari tahun 2005-2009 masuk dalam kategori rendah 
karena hanya memiliki nilai pertumbuhan sebesar 0,17%, 

faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan penduduk 
adalah faktor kematian. 

Joko Ali 
Al 
Rosyid 

(2017) 

Analisis Pertumbuhan 
Penduduk Terhadap 
Pola Persebaran  

Fasilitas Sosial 
Ekonomi Di 

Kecamatan Wonosari 
Kabupaten Klaten 
Tahun 2012 Dan 

2017. 

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. 

Observasi 
Secara 
tidak 

langsung 
dan 

Analisis 
data 
sekunder 

1.Pola persebaran fasilitas social ekonomi di Kecamatan 
Wonosari memiliki kategori mengelompok, karena 
fasilitas ekonomi yang beroerientasi terhadap fasilitas 

social ekonomi. 
2.Pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap fasilitas 

social ekonomi tahun 2012 memiliki nilai klasifikasi 
0,506 yang berarti hampir 50,6% pertumbuhan 
penduduk mempengaruhi pola persebaran yang agak 

rendah sedangkan pada tahun 2016 memiliki nilai 
klasifikasi 0,725 yang berarti hampir 72,5% 

pertumbuhan penduduk mempengaruhi pola persebaran 
fasilitas social ekonomi di Kecamatan Wonosari. 

Sumber :Referensi Fakultas Geografi UMS, 2017
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Tabel 1.2 Menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian-

penelitian sebelumnya, karena lokasi yang akan di ambil berbeda dan tempat 

penelitian merupakan pusat perdagangan, adanya variasi pertumbuhan penduduk 

di daerah penelitian yang tersebar pada masing-masing desa pada tahun 2012, 

mengalami peningkatan pada tahun 2016 dan untuk penggunaan datanya 

mengambil tahun 2012 dan 2016 yang selisih 5 tahun, untuk analisis datanya 

menggunakan observasi dan analisis data sekunder serta hasil dari penelitian ini 

yang berbeda dari penelitian sebelumnya. 

1.5.3 Kerangka Penelitian 

Kependudukan dalam suatu wilyah merupakan masalah yang timbul bukan 

hanya terbatas pada Pertumbuhn Penduduk yang setiap tahunnya mengalami 

peningkatan. Fenomena bertambah atau berkurangnya jumlah Penduduk dari 

waktu ke waktu dalam suatu wilayah tertentu di namakan dinamika Penduduk. 

Gejala di namika penduduk yang di pengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu antara 

lain: Kelahiran (Fertilitas), Kematian (Mortalitas), dan Migrasi. Penduduk suatu 

wilayah bertambah apabila terdapat Kelahiran dan Penduduk yang datang ke 

wilayah tersebut, sedangkan penduduk suatu wilayah berkurang apabila terdapat 

Kematian dan terdapat Penduduk yang meninggalkan wilayah tersebut. 

Pola Pertumbuhan Penduduk pada suatu wilayah tertentu berbeda dengan 

wilayah lainnya, hal ini di sebabkan karena faktor-faktor Pertumbuhan Penduduk 

mempunyai nilai yang berbeda setiap wilayahnya. Letak wilayah, kondisi 

geografis serta kondisi sosial ekonomi masyarakat memiliki peranan penting yang 

berpengaruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan penduduk 

pada suatu wilayah (Kelahiran, Kematian, dan Migrasi). Wilayah dengan tingkat 

Kelahiran dan tingkat Migrasi masuk yang tinggi secara tidak langsung 

mempunyai jumlah penduduk yang meningkat tajam pada tiap tahunnya. Selain 

dari kedua faktor tersebut, faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin 
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baiknya kualitas kehidupan, yang tentu berpengaruh juga terhadap kualitas 

Kesehatan yang berdampak pada semakin rendahnya angka kematian di suatu 

wilayah. Pemanfaatan ruang di suatu wilayah berpengaruh terhadap pemanfaatan 

ruang bagian wilayah lainnya. 

Pola Pertumbuhan Penduduk pada suatu wilayah dapat dipastikan berbeda 

antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, hal ini dikarenakan oleh faktor-faktor 

penyebab pertumbuhan penduduk antara wilayah satu dengan yang lain memiliki 

angka yang berbeda serta kondisi geografis, letak wilayah, dan kondisi Sosial 

Ekonomi juga berpengaruh terhadap pola pertumbuhan penduduk di setiap 

wilayah pada tingkat Desa.  

Adanya pertumbuhan penduduk pada suatu wilayah pasti berpengaruh 

terhadap ketersediaan fasilitas-fasilitas yang menunjang dan harus seimbang 

dengan jumlah penduduk. Fasilitas penunjang yang di maksud antara lain: fasilitas 

ekonomi (Pasar, Toko, dan Warung), fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, 

Puskesmas, Posyandu, dan Apotek), serta fasilitas pendidikan (TK, SD, SLTP, 

SLTA). Untuk mengetahui tingkat persebaran fasilitas sosial dengan 

mengitrepretasi menggunakan Peta Citra agar dapat mengetahui persebaran 

Fasilitas Sosial di Kecamatan Wonosari. Berdasarkan uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk disuatu wilayah 

maka jumlah fasilitas penunjang juga meningkat sesuai dengan kebutuhan dan 

jumlah penduduk yang ada. Dapat dilihat pada Gambar.1.1 kerangka penelitian. 
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Gambar Alir Kerangka Penelitian. (Sumber: Penulis 2017) 

1.6 Batasan Operasional 

Analisa Data adalah Proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

di rumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Moleong. 

Lexy. J.  (2002: 103). 

Penduduk adalah kelompok orang yang menempati suatu wilayah tertentu. 

Demografi adalah suatu alat untuk mempelajari perubahan-perubahan 

kependudukan dengan memanfaatkan data dan statistik kependudukan serta 

perhitungan secara matematis dan statistik dari data penduduk terutama mengenai 

perubahan jumlah, persebaran, dan komposisi (Tim Penulis Lembaga Demografi 

FEUI. 2010) 

Pertumbuhan Penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-

kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah 

penduduk (Mantra, Ida Bagoes 2013). 

Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah dan mempelancar 

pelaksanaan segala sesuatu usaha (Arikunto, Suhaismi. 2002). 

Peta Citra google MAP 

Data BPS: 

1. Data Kependudukan 

(Kelahiran, Kematian dan 
Migrasi) 

Intepretsai Citra

 
Analisis tetangga terdekat 

Mengetahui hubungan 

Pertubuhan Penduduk dengan 

Pola Persebaran Fasilitas 

Sosial Ekonomi 

Data Sekunder 

Perhitungan menggunakan 

Rumus = CDR, CBR dan Mn 

Data BPS 

1. Data Social Ekonomi : 

(Pendidikan, Kesehatan 
dan Ekonomi) 

 

Analisis 
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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). 

Fasilitas Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan 

upaya kesehatan (Depkes RI. 1992). 

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

perpustakaan, laboratorium) yang digunakan untuk menunjang keterlaksanaan 

pembelajaran dan penunjang pembelajaran (Departemen Pendidikan Nasional, 

2003). 

Pola persebaran bahwa pendekatan ekologi tidak hanya tertarik pada kajian 

tanggapan dan interaksi manusia dengan lingkungan dapat menimbulkan 

peruabahan gagasan manusia sehingga dapat menimbulkan penyesuaian dan 

pembaharuan sikap serta tindakan terhadap lingkungan fisik dimana manusia hidup 

(Bintarto dan Suprapto Hadisumarno, 1979) 

Kelahiran adalah suatu kelahiran seorang bayi tanpa menghitungkan lamanya 

didalam kandungan dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan (Mantra, 

Ida Bagoes 2003). 

Kematian adalah keadaan menghilangnya tanda-tanda kehidupan secara 

permanen, yang biasa terjadi setia p saat setelah kelahiran hidup (Mantra, Ida 

Bagoes 2003). 

Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu 

tempat ke tempat lain melampaui batas politik atau Negara ataupun batas 

administrasi atau batas dalam suatu Negara (Mantra, Ida Bagoes 2003). 

 

 

 

 


