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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan kenampakan 

muka bumi baik hubungan manusia antar manusia dengan manusia 

ataupun hubungan manusia dengan lingkungan disekitarnya dan juga 

mempelajari aspek permasalahan yang terkandung di dalamnya. Geografi 

juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari suatu wilayah dengan segala 

isi dan aspek didalamnya (Bintarto dan Surastopo, 1979). Manusia dalam 

pandangan ilmu geografi merupakan salah satu elemen yang sangat 

penting dari mata rantai kehidupan di permukaan bumi ini. Kehidupan 

manusia mempunyai macam-macam kebutuhan, salah satukebutuhan 

pokok manusia adalah kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang 

layak. 

Seiring dengan lajunya pertumbuhan ekonomi, dan penduduk 

Kabupaten Blora, menyebabkan kebutuhan akan fasilitas pendidikan akan 

semakin meningkat. Pendidikan merupakan sumber daya manusia yang 

sepatutnya mendapat perhatian terus menerus dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan berarti pula meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Peran pemerintah dalam usaha 

pengembangan pendidikan anak sekolah yang diekspresikan melalui 

program wajib belajar, pembangunan infrastruktur pendidikan, sarana 

prasarana pendidikan. 

Tabel 1.1  Data Penduduk Usia Sekolah di Kabupaten Blora Tahun 2016 

No Kecamatan Umur 15-19 

1 Jati 3.511 

2 Randublatung 5.767 

3 Kradenan 3.030 

4 Kedungtuban 4.237 

5 Cepu 5.607 

6 Sambong 1.942 

7 Jiken 2.957 
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No Kecamatan Umur 15-19 

8 Bogorejo 1.833 

9 Jepon 4.667 

10 Blora 7.158 

11 Banjarejo 4.454 

12 Tunjungan 3.547 

13 Japah 2.613 

14 Ngawen 4.373 

15 Kunduran 4.836 

16 Todanan 4.428 

Jumlah 64.960 

Sumber: Kabupaten Blora Dalam  Angka  2016 

Berdasarkan tabel 1 menunjukan bahawa pertumbuhan penduduk 

usia sekolah di setiap kecamatan tidak merata yang akan menyebabkan 

perbedaan fasilitas-fasilitas seperti fasilitas penidikan. Penyebab tidak 

meratanya jumlah penduduk juga disebabkan oleh pembangunan yang 

tidak merata sehingga penduduk akan memilih bertempat tinggal di daerah 

yangmemiliki pembangunan yang pesat sehingga fasilitas-fasilitas yang 

ada memadai. 

Tabel 1.2 Banyaknya Sekolah dan Murid Sekolah Menengah Atas di 

Kabupaten Blora. 

No Kecamatan 
Jumlah 

Sekolah 
Jumlah Murid 

1 Jati 4 493 

2 Randublatung 8 2.982 

3 Kradenan 3 349 

4 Kedungtuban 1 1.046 

5 Cepu 10 5.334 

6 Sambong 1 52 

7 Jiken 3 411 

8 Bogorejo 1 33 

9 Jepon 2 633 

10 Blora 12 6.427 

11 Banjarejo 1 151 

12 Tunjungan 4 3.682 

13 Japah 1 99 

14 Ngawen 6 1.457 

15 Kunduran 4 1,095 

16 Todanan 3 1.168 

Jumlah 66 25.772 

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Blora 2016 
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Berdasarkan tabel 2 dapat kita ketahui bahwa terjadi variasi jumlah 

gedung sekolah dan jumlah murid Sekolah Menenggah Atas di Kabupaten 

Blora. Variasi tersebut dapat dilihat dari jumlah sekolah dan jumlah murid 

antar satu kecamatan dengan kecammatan lainnya. Perbedaan ini 

disebabkan karena adanya perbedaan fasilitas pendidikan masing-masing 

sekolah. Seolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan 

menarik calon siswa dan sebaliknya dengan minimnya fasilitas serta 

sarana dan prasarana akan ditinggalkan ataupun memilih sekolah lain di 

luar wilayahnya. Selain itu, kualitas juga menjadi pertimbangan siswa 

dalam memilih sekolah. Melihat yang demikian maka pemerintah 

melakukan upaya pemerataan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana 

pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Blora, sehingga setiap 

masyarakat dapat menikmati pendidikan yang sama. 

Adanya kebijakan dengan wajib belajar 9 tahun. Pemerintah dapat 

mengupayakan dengan membangun fasilitas pendidikan seperti gedung 

sekolah baik negri maupun swasta, sehingga dapat menungkatkan sumber 

daya manusia yang baik. Selain itu juga, aksesbilitas yang memadai 

dengan saran dan prasarana transportasi yang dapat di manfaatkan para 

pelajar menuju sekolah. Melihat adanya perbedaan fasilitas pendidikan 

Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Blora tersebut. Penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan juduk “Analisis Ketersediaan Fasilitas 

Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Blora tahun 2016. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di ambil rumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola sebaran fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas 

Negeri di Kabupaten Blora? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pola sebaran fasilitas pendidikan 

Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Blora? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa pola sebaran fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas 

Negeri di Kabupaten Blora. 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pola sebaran 

fasilitas pendidikn Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Blora. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan memberi gambaran 

bagaimana pola persebaran Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Blora. 

2. Bagi pemerintah penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

dalam memutuskan ataupun mengambil kebijakan kaitanya dengan 

sarana pendidikan Sekolah Mengah Atas Negeri di Kabupaten Blora. 

3. Bagi penulis penelitian ini diharapkan menambah pengalaman dalam 

bidang geografi. 

1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

1.5.1.1.Penduduk 

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. 

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 
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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. Dalam 

keputusan mentri pendidikan nasional no 129a tahun 2004 yang terkait 

dengan standar pelayanan minimal bidang pendidikan pasal 4 yaitu 

“jumlah siswa per kelas 30-40 siswa”.  

Berdasarkan penjelasan di atas, persebaran sekolah disuatu wilayah 

di sesuaikan dengan kebutuhan penduduk akan fasilitas pendidikan. 

Semakin banyak jumlah penduduk maka semakin banyak di butuhkannya 

fasilitas pendidikan begitun sebaliknya. 

1.5.1.2.Pendidikan 

Pendidikan merupakan sumber daya manusia yang sepatutnya 

mendapat perhatian dalam meningkatkan mutu pendidikan. Peningkatan 

mutu pendidikan berarti pula meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Pelayanan pendidikan yang baik tentunya harus di dukung oleh 

fasilitas pendidikan yang bisa menjangkau dan melayani seluruh penduduk 

dengan merata. Letak suatu  sekolah, di harapkan dalam suatu lokasi yang 

baik.  Lokasi yang terbaik secara ekonomis dengan meminimalkan biaya 

transportasi. 

Peraturan pemerintah dalam UU No.20 tahun 2003 tentang system 

Pendidikan Nasional, “Setiap warga Negara berhak mendapapatkan 

pendidikan yang layak sebagai manatarcantum dalam UUD 1945, dan di 

atur melalui peraturan pemerintah, sedangkan pelaksanaan progam 

pendidikan dilakukan dalam system pendidikan nasional. Progam 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradapan yang bermartabat.  

Perkembangan wilayah  pemukiman dan jumlah penduduk yang 

terus meningkat menimbulkan beberapa masalah diantaranya daya 

tampung sekolah tidak memadai, jalur akses menuju sekolah kurang, 
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fasilitas pendukung yang tidak lengkap lainnya. Kondisi ini dapat 

menggaggu stabilitas pelayanan pendidikan. Untuk itu sarana dan 

prasarana pendidikan juga harus dikembangkan guna memenuhi 

kebutuhan pendidikan masyarakat. (Qolis, 2014) 

1.5.1.3.Pola Keruangan 

Ilmu geografi terdapat 3 pendekatan utama, yaitu spasial apprpach, 

ecological approach dan  regional complex approach. Ketiga pendekatan 

ini mempunyai ciri yang berbeda-beda. Ecological approach digunakan 

untuk analisis yang lebih sistematik tentang peranan elemen  lingkungan 

terhadap pola kegiatan manusia. Regional complex approach untuk 

analisis lebih mendalam dan lebih luas dengan membandingan wilayah 

satu dengan lainnya dalam penekanan pada terkaitan antar elemen 

lingkungan dengan kegiatan manusianya. Dan spasial approach dicoirikan 

sebagai pendekatan yang digunakan untuk analisis pada ruang yang lebih 

khusus. 

Pendekatan kerungan dapat di definisi suatu model untuk 

memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih 

mendalam melalui media ruang. Ada 9 tema analisis dalam pendekatan 

kerungan yaitu analisis pola keruangan, analisis struktue keruangan, 

analisis proses keruangan, analisis interaksi keruangan, analisis 

organisasi/sistem keruangan, analisis asosiasi kerungan, analisis komprasi 

keruangan, analisis kecenderungan keruangan, analisis sinergisme 

keruangan. Yunus (2010)   

1.5.1.4.Aksesbilitas 

Keterjangkauan suatu wilayah dengan wilayah lain dapat di lihat 

darijarak wilayah . apabila suatu wilayah mudah di jangkau dengan faktor-

faktor penunjang seperti transportasi maka wilayah tersebut dapat dikatan 

wilayah dengan aksesbilitas yang tinggi, apabila suatu wilayah sulit 

dijangkau dengan faktor-faktor penunjang seperti alat angkutan dan 

transportasi maka wilayah tersebut dapat dikatakan dengan aksesbilitas 

rendah. 
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Aksesbilitas merupakan derajat keterjangkauan suatu lokasi untuk 

mencapai lokasi lainnya yang berkaitan dengan jarak. Hal ini tentunya 

berlaku bagi setiap wilayah  salah satunya adalah Kabupaten Blora. 

Sebagai salah satu Kabupaten di wilayah administrasi Provinsi Jawa 

Tengah. Maka untuk terwujudnya pendidikan yang maju perlunya 

penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas dan merata. Raharjo 

(2006) 

1.5.2. Penelitian sebelumnya 

Sabrina Kumalasanti (2015), dengan judul penelitiannya “Analisis 

Pertumbuhan Penduduk Terhadap Ketersediaan Fasilitas Sosial Ekonomi 

di Kecamatan Pedan Kabupaten Klaten Tahun 2009 dan 2013”. Adapun 

tujuan dari penelitiaan adalah mengetahui tingkat kepadatan penduduk, 

mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, 

mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap fasilitassosial 

ekonomi di Kecamatan Pedan. Metode yang digunakan adalah metode 

analisis data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah penelitian 

menunjukan bahwa daerah penelitian tingkat pertumbuhan penduduk 

masuk dalam kategori rendah dengan, faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk adalah migrasi dan hubungan antara pertumbuhan 

penduduk dengan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi rata-rata tergolong 

sangat rendah. 

Ina Noviana (2015) dengan judul penelitiaannya “Analisis 

Persebaran Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Boyolali”. Tujuan penelitian adalah bagaimana pola persebaran gedung 

sekolah menengah atas di Kabupaten Boyolali, fakto-faktor yang 

mempengaruhi sebaran fasilitas pendidikan sekolah menenggah atas di 

Kabupaten Boyolali dan dari mana asal murid baru pada masing-masing 

sekolah menenggah atas di Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan 

adalah survei yang didukung dengan analisis data sekunder. Hasil  dari 

penelitian ini adalah pola persebaran pendidikan dasar di Kabupaten 

Boyolali, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran pendidikan yaitu 
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aksesbilitas, kualitas sekolah, kecenderungan pemanfaatan fasilitas 

pendidikan oleh rakyat dan ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode  Hasil 

Sabrina Kumalasanti 

(2015) 

Analisis Pertumbuhan Penduduk 

Terhadap Ketersediaan Fasilitas 

Sosial Ekonomi di Kecamatan 

Pedan Kabupaten Klaten Tahun 

2009 Dan 2013 

1. Mengetahui tingkat kepadatan 

penduduk di Kecamatan Pedan 

tahun 2009 dan 2013, 

2. Mengetahui faktor yang 

mempengaruhi pertumbuhan 

penduduk di Kecamatan Pedan 

pada tahun 2009 dan 2013 

3. Mengetahui pengaruh 

pertumbuhan penduduk terhadap 

fasilitassosial ekonomi di 

Kecamatan Pedan 

Metode yang digunakan 

adalah metode analisis 

data sekunder 

Hasil dari penelitian ini 

adalah penelitian 

menunjukan bahwa daerah 

penelitian tingkat 

pertumbuhan penduduk 

masuk dalam kategori 

rendah dengan nilai 

pertumbuhan penduduk 

sebesar 0,18% , faktor 

yang mempengaruhi 

pertumbuhan penduduk 

adalah migrasi dan 

hubungan antara 

pertumbuhan penduduk 

dengan ketersediaan 

fasilitas sosial ekonomi 

rata-rata tergolong sangat 

rendah. 

Ina Noviana (2015) Analisis Persebaran Fasilitas 

Pendidikan Sekolah Menengah 

Atas di Kabupaten Boyolali 

1. Bagaimana pola persebaran 

gedung sekolah menengah atas di 

Kabupaten Boyolali 

2. Fakto-faktor yang mempengaruhi 

sebaran fasilitas pendidikan 

sekolah menenggah atas di 

Kabupaten Boyolali 

3. Dari mana asal murid baru pada 

masing-masing sekolah 

menenggah atas di Kabupaten 

Boyolali 

Metode yang digunakan 

adalah survei yang 

didukung dengan analisis 

data sekunder.  

Hasil  dari penelitian ini 

adalah pola persebaran 

pendidikan dasar di 

Kabupaten Boyolali, 

faktor-faktor 

yangmempengaruhi 

sebaran pendidikan yaitu 

aksesbilitas, kualitas 

sekolah., kecenderungan 

pemanfaatan fasilitas 

pendidikan oleh rakyat 

dan ketersediaan fasilitas 

pelayanan pendidikan. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode  Hasil 

Rizki Alista Khoiriyah 

(2017) 

Analisis Ketersediaan Fasilitas 

Pendidikan Sekolah Menengah 

Atas di Kabupaten BloraTahun 

2016 

1. Mengetahui pola sebaran fasilitas 

pendidikan Sekolah Menengah 

Atas Negeri di Kabupaten Blora 

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi sebaran 

fasilitas pendidikn Sekolah 

Menengah Atas Negeri 

Kabupaten Blora. 

Sensus dan analisis pola 

keruangan 

Hasil dari penelitian ini 

adalah pola keruangan 

SMA mengikuti jalan, 

sehingga sekolah di 

bangun bila memiliki 

aksesbilitas dan faktor-

faktor  yang 

mempengaruhi persebaran 

adalah penduduk, 

aksesbilitas dan kualitas 

sekolah. 
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1.6. Kerangka Penelitian 

Masalah kependudukan merupakan masalah yang timbul pada 

pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan. Jumlah yang 

semakin meninggkat tentu akan mempengaruhi pada peningkatan 

kebutuhan sosial ekonomi. Tingkat pertumbuhan suatu wilayah berbeda-

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

penyebab pertumbuhan penduduk mempunyai nilai yang berbeda. Salah 

satu penyebab dari meningkatnya pertumbuhan penduduk terhadap kondisi 

sosial ekonomi adalah dengan meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas 

pendidikan. Fasilitas pendidikan menjadi kebutuhan penting yang harus 

dipersiapkan oleh pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia 

yang kompeten dan handal sehingga dapat berkompetisi. 

Pendidikan adalah serangkaian usaha pengembangan bangsa yang 

harus mendapatkan perhatian terus menerus dalam meningkatkan sumber 

daya manusia. Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk mengukur 

majunya tingkat pendidikan adalah ketersediian fasilitas pendidikan 

berupa gedung dan jumlah ruang yang mampu menampung penduduk 

dengan tingkat pendidikan tertentu. 

Penelitian ini mengkaji tentang sebaran fasilitas pendidikan sekolah 

mengengah atas negeri di Kabupaten Blora, yang meliputi jumlah sekolah, 

dan faktor yang berpengaruh terhadap ketersediaan pendidikan Sekolah 

Menengah Atas yang ada di Kabupaten Blora. 

Kabupaten Blora memiliki 66 Sekolah Menengah Atas dengan 

jumlah murid sebesar 25. 772 murid. Kecamatan yang memiliki jumlah 

sekolah terbanyak adalah kecamatan Cepu dan Blora, yakni sebesar yakni 

10 dan 12 Sekolah  Menengah  Atas. Hal ini terjadi karena Kecamatan 

Cepu dan Blora disebabkan beberapa faktor yaitu aksesibilitas, 

ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan dan faktor kualitas sekolah. 

Tidak meratanya siswa di Kabupaten Blora disebabkan adanya perbedaan 

fasilitas dan sarana prasarana pendidikan masing-masing sekolah. Melihat 

kondisi yang demikian, maka perlunya upaya pemerintah dalam 
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pemerataan pembangunan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan SMA 

di Kabupaten Blora. Sehingga setiap masyarakat dapat menikmati 

pendidikan yang sama. Lebih jelasnya mengenai jalannya peneitian dapat 

dilihat pada gambar 1. 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMA di Kabupaten Blora 

Sebaran SMA 

Analisis pola sebaran lokasi 

SMA menggunakan analisis 

pola keruangan 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola 

persebaran 

Pola sebaran lokasi gedung 

SMA si Kabupaten Blora 
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1.7. Batasan Operasional 

Analisis adalah uraian untuk mengetahui arti suatu keadaan dengan 

mengaitkan suatu keadaan dan diselidiki hubungannya satu sama lain. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan 

sawasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, sikap social dan keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (SISDIKNAS, 2001 dalam Lilik 

Sri 2005) 

Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana (gedung, ruang 

kelas, perpustakaan, laboratorium) yang digunakan untuk menunjang 

keterlaksanaan pembelajaran dan menunjang pembelajaran (UU Republik 

Indonesia Nomer 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional). 

Sekolah Menengah Atas adalah satuan pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan 

pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (Noviana, 2015). 

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang dipergunakan dalam 

proses belajar mengajar, baik yangbergerak maupun tidak bergerak, agar 

pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif 

dan efisien. (Noviana, 2015). 

Pola keruangan adalah kekhasan sebaran keruangan terdiri 

darielemen-elemen pembentuk ruang yang dapat di abstraksikan menjadi 

betuk titik, garis, atau area. (Hadi Sabari Yunus, 2010). 

 


