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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Permasalahan 

Salah satu kunci dari keberhasilan pembangunan suatu bangsa dapat 

dilihat dari indikator sumberdaya manusianya. Kualitas sumberdaya manusia yang 

unggul tentu akan dapat membantu mempercepat keberhasilan pembangunan serta 

mampu meningkatkan daya saing bangsa. Berbagai macam program pendidikan 

dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya 

manusia dan ini sudah menjadi kewajiban pemerintah seperti yang tertera dalam 

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003. 

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 ayat 1 Pasal 4 tentang sistem 

pendidikan nasional menyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara 

demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa”. 

Selanjutnya, ayat 1 pasal 5 menyatakan “Setiap warga negara mempunyai hak 

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu" kemudian Pasal 7 

menegaskan bahwa: “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban 

memberikan pendidikan kepada anaknya. Adanya undang-undang ini 

mengharapkan pemerintah dan orang tua wajib berperan terhadap tersedianya 

pendidikan bagi anak, sehingga setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang 

layak (Kemenag, 2016). 

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk suatu wilayah dapat 

menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan fasilitas pendidikan. Usaha 

pemenuhan kebutuhan pendidikan anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) telah 

banyak di upayakan pemerintah, baik yang diekspresikan melalui program wajib 

belajar, pembangunan infrastruktur pendidikan, sarana prasarana pendidikan, 

peningkatan mutu pendidikan maupun kebijakan-kebijakan yang mendukung 

pengembangan pendidikan seperti pembebasan biaya sekolah. Semua program-

program tersebut itu dilakukan demi tercapainya keberhasilan pembangunan 

pendidikan.  
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Secara umum, keberhasilan program pembangunan pendidikan dapat 

diukur dengan berbagai macam indikator diantaranya adalah: 

1. Angka partisipasi pendidikan, yang mengindikasikan tingkat partisipasi 

penduduk dalam mengakses program pendidikan, yang terdiri dari (a) 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) , yang mengindikasikan seberapa besar 

akses dari penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan formal di 

sekolah, (b) Angka Partisipasi Murni (APM), yang mengindikasikan 

proporsi anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, dan (c) 

Angka Partisipasi Kasar (APK), mengindikasikan partisipasi penduduk 

yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya, dan  

2. Rasio murid dan kelas atau sekolah yang mengindikasikan seberapa jauh 

jumlah kelas atau sekolah telah mencukupi kebutuhan (Amaliah, 2015) 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang tahun 

2016 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2015 

mencapai 621.134 jiwa dengan sex rasio sebesar 99% yang artinya penduduk 

perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Tingkat kepadatan 

penduduk rata-rata mencapai 613 jiwa/km
2
 dan kepadatan tertinggi terdapat di 

Kecamatan Rembang sebesar 1.519 jiwa/km
2
. Adapun jumlah murid yang 

menempuh pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) mencapai 18.750 jiwa 

dengan jumlah sekolah sebanyak 53 sekolah (BPS Kabupaten Rembang, 2016). 

Secara detail mengenai jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten 

Rembang beserta sebaran muridnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.  
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Tabel 1.1. Banyaknya Sekolah, dan Murid  SMP di bawah Pengawasan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Rembang 

No Kecamatan Jumlah Sekolah Jumlah Murid 

1 Sumber 1 522 

2 Bulu 2 581 

3 Gunem 2 502 

4 Sale 5 1.018 

5 Sarang 3 1.016 

6 Sedan 2 892 

7 Pamotan 4 1.561 

8 Sulang 2 1.275 

9 Kaliori 2 1.248 

10 Rembang 9 4.105 

11 Pancur 4 902 

12 Kragan 6 2.160 

13 Sluke 4 716 

14 Lasem 7 2.252 

Jumlah 53 18.750 

Sumber: BPS Kabupaten Rembang, 2017 

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa terjadi variasi jumlah Sekolah 

dan murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rembang. Variasi 

tersebut dapat dilihat dari jumlah sekolah dan banyaknya murid antara satu 

kecamatan dengan kecamatan yang lain yang berbeda. Jumlah sekolah terbanyak 

terdapat di Kecamatan Rembang dan terendah di Kecamatan Sumber. Jumlah 

sekolah yang berbeda mengindikasikan bahwa tingkat ketersediaan fasilitas yang 

berbeda, sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat pemenuhannya dan 

kualitasnya. Sementara itu jumlah murid yang berbeda dapat berpengaruh 

terhadap angka partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Rembang.  

Permasalahan kesenjangan fasilitas pendidikan sekolah akan berpengaruh 

terhadap kualitas sekolah dan muridnya. Kualitas sebuah sekolah yang bagus 

karena memiliki pengajar yang kompeten, fasilitas lengkap, dan siswa-siswanya 
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cerdas akan semakin bagus, sementara itu sekolah yang kualitasnya sedang atau 

kurang bagus akan menjadi bertambah buruk.  

Angka partisipasi sekolah masyarakat menjadi penting untuk diketahui, 

karena dapat dijadikan sebagai tolok ukur kualitas sebuah pendidikan. Semakin 

besar angka partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan 

dalam suatu daerah berarti, daerah tersebut memiliki fasilitas pendidikan yang 

berkualitas, dan sebaliknya.  

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan salah satu teknologi spasial 

yang dapat membantu mengolah data, analisis data spasial secara cepat, tepat dan 

efisien. Pemanfaatan teknologi spasial SIG sangat membantu dalam memetakan 

sebaran fasilitas pendidikan dan tingkat pemenuhannya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis mengajukan judul “ 

Analisis Pemenuhan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Menggunakan Sistem Informasi Geografi (SIG) Di Kabupaten Rembang”.  

1.2. Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

a) Bagaimanakah sebaran fasilitas pendidikan SMP di Kabupaten Rembang? 

b) Bagaimanakah pemenuhan fasilitas pendidikan SMP di Kabupaten 

Rembang? 

1.3. Tujuan Penelitian  

a) Menganalisis sebaran fasilitas pendidikan SMP di Kabupaten Rembang. 

b) Menganalisis pemenuhan fasilitas pendidikan SMP di Kabupaten 

Rembang. 

1.4. Kegunaan Penelitian 

a) Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pemerintah 

Kabupaten Rembang dalam membuat kebijakan di bidang pendidikan  

b) Sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya 

peneliti yang mencakup tentang pendidikan. 

c) Sebagai syarat untuk melengkapi studi tingkat sarjana di Fakultas Geografi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
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1.5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1. Telaah Pustaka 

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) 

 Biro Pusat Statistik (BPS) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Proporsi 

anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia 

tertentu. Hal ini berarti APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat 

partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang 

pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau lebih dari 100 persen menunjukkan 

bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan atau melebihi 

umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut 

mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya 

(Amaliah, 2015). 

Berdasarkan bunyi pasal 1 angka 23 UU No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang 

dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga 

kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Pemerintah dan 

pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa 

diskriminasi (pasal 11). 

Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan 

peningkatan mutu pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia 

menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

cerdas, produktif, dan berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun 

internasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, 

Pemerintah telah mengamanatkan penyusunan delapan standar nasional 

pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional 

pendidikan adalah kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengkaji pemerataan 

fasilitas pendidikan adalah dengan analisa tetangga terdekat (Nearest-Neighbouhr 

Analysis). Analisa seperti ini memerlukan data tentang jarak antar suatu 
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pemukiman tetangganya yang terdekat, sehubungan dengan hal ini tiap 

pemukiman dianggap sebagai suatu titik dalam ruang. Meskipun demikian analisa 

tetangga terdekat ini dapat pula digunakan sebagai menilai pola penyebaran 

fenomena lain seperti pola penyebaran tanah longsor, pola penyebaran pukesmas, 

sumber-sumber air dan lain sebagainya. (Bintarto dan Surastopo, 1978). 

Pada hakekatnya analisa tetangga terdekat ini adalah sesuai untuk daerah 

dimana antara suatu pemukiman dengan pemukiman yang lain tidak ada 

hambatan-hambatan alamiah yang belum dapat teratasi misalnya jarak antara dua 

pemukiman yang relatif. Oleh karena itu untuk daerah-daerah yang merupakan 

suatu dataran, dimana hubungan antara satu pemukiman dengan pemukiman yang 

lain tidak ada hambatan alamiah yang berarti, maka analisa tetangga terdekat ini 

akan nampak nilai praktisnya, misalnya untuk perancangan letak dari pusat-pusat 

sosial seperti rumah sakit, sekolah, kantor pos, pasar, pusat rekreasi dan lain 

sebagainya. Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1978). Ada tiga 

macam variasi pola persebaran, yaitu: a. Pola persebaran seragam, jika jarak 

antara suatu lokasi dengan lokasi lainnya relatif sama. b. Pola persebaran 

mengelompok, jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya bedekatan 

dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat tertentu. c. Pola persebaran 

acak, jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya tidak teratur. 

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP 

No 19 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 1). Standar nasional pendidikan memuat 

kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap 

jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal 

sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar sarana dan 

prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria 

minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, 

perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan 

berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses 

pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (PP No 

19 Tahun 2005 Pasal 1 Angka 8). 
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Pelaksanaan pembelajaran dalam pendidikan nasional berpusat pada 

peserta didik agar dapat: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa; (b) belajar untuk memahami dan menghayati; (c) belajar untuk 

mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif; (d) belajar untuk hidup bersama 

dan berguna bagi orang lain; dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan 

jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. 

Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan prasarana 

yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut harus memenuhi 

ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana dan prasarana.  

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan 

madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang 

sederajat (UU 20/2003 Pasal 17). Merujuk pada Lampiran Permendiknas No. 24 

Tahun 2007, yang dimaksud dengan sarana adalah perlengkapan pembelajaran 

yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk 

menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Berikut ini standar sarana dan 

prasarana sekolah yang dirujuk dari berbagai peraturan menteri pendidikan 

nasional. Adapun standar standar sarana dan prasarana SMP/MTs (Permendiknas 

24/2007) berikut ini. 

a. Satu SMP/MTs memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani 

minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar (15 

sampai dengan 32 peserta didik per rombongan belajar).  

b. Minimum satu SMP/MTs disediakan untuk satu kecamatan.  

c. Seluruh SMP/MTs dalam setiap kecamatan menampung semua lulusan 

SD/MI di kecamatan tersebut.  

d. Lokasi setiap SMP/MTs dapat ditempuh peserta didik yang berjalan kaki 

maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. 

Agar terjadi pemerataan fasilitas pendidikan di daerah, sehingga semua 

elemen masyarakat dapat merasakan dan memperoleh pendidikan yang sama, 

maka pemerintah daerah dalam upaya membangun pendidikan di daerahnya perlu 

memetakan tingkat kebutuhan serta pemenuhannya. Pemetaan tingkat pendidikan 
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didaerah dapat dijadikan sebagai bahan untuk menilai keberhasilan pembangunan 

di bidang pendidikan. Adapun salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai 

tolok ukur keberhasilan pembangunan bidang pendidikan adalah angka partisipasi 

masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas pendidikan tersebut. 

B. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Salah satu teknologi spasial yang dapat membantu memonitoring dan 

memetakan sebaran fasilitas pendidikan, angka partisipasi sekolah masyarakat, 

dan tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan adalah Sistem Informasi 

Geografis. Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem yang berbasiskan 

komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi informasi-

informasi geografis. Sistem Informasi Geografis dirancang untuk mengumpulkan, 

menyimpan, dan menganalisis objek-objek dan fenomena geografi. Berkaitan 

dengan keunggulannya tersebut, wajar banyak peneliti memanfaatkan aplikasi 

SIG dalam kegiatan penelitiannya. Berbagai macam aplikasi SIG telah digunakan 

oleh berbagai peneliti diantaranya (Nur Qolis, dkk., 2015) memanfaatkan aplikasi 

SIG untuk pemetaan dan analisa sebaran sekolah untuk peningkatan layanan 

pendidikan di Kabupaten Kediri, dan (Adhitya, dkk., 2015) menggunakan aplikasi 

SIG untuk sebaran sekolah di kota Prabumulih berbasis web. 

Sistem Informasi Geografis merupakan sistem komputer yang memiliki 

empat kemampuan berikut dalam menangani data yang bereferensi geografi: (a) 

masukan, (b) manajemen data (penyimpanan dan pemanggilan data), (c) analisis 

dan manipulasi data, dan (d) keluaran (Aronoff, 1989 dalam Prahasta, 2001). Ada 

empat subsistem dalam Sistem Informasi Geografis meliputi langkah berikut.  

1. Input, subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan 

data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang 

bertanggungjawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format-

format data-data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan SIG 

2. Output, subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh 

atau sebagian basis data baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy 

seperti: Tabel, grafik, peta dan lain-lain. 
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3. Data Base Manajemen Sistem, Sub sistem ini mengorganisasikan baik data 

spasial maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa 

sehingga mudah dipanggil, diupdate dan diedit. 

4. Manipulasi dan Analisis, subsistem ini menentukan informasi-informasi 

yang dapat dihasilkan oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan 

manipulasi dan permodelan data untuk menghasilkan informasi yang 

diharapkan. 

Pemanfaatan SIG dalam penelitian ini adalah digunakan sebagai tool 

untuk menginput data sebaran lokasi sekolah SMP, mengolah data ketersediaan 

fasilitas pendidikan, beserta kebutuhannya pada masing-masing kecamatan di 

daerah penelitian, dan menyajikannya dalam bentuk sebuah peta. Menu yang 

digunakan untuk menginput data lokasi sekolah adalah dengan Add X, Y Data, 

sementara itu menu analisis SIG yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya 

adalah Query, dan Calculate.  

1.2.2. Penelitian Sebelumnya 

Agung Kurniawan (2006) dalam penelitian yang berjudul “Analisis 

Distribusi dan Pemanfaatan Sekolah Umum di Kota Surakarta Tahun 2002/2003”. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat ketersediaan Sekolah 

Menengah Umum di Kota Surakarta, mengetahui rasio antara ketersediaan 

Sekolah Menengah Umum dengan kebutuhan, mengetahui tingkat pemanfaatan 

Sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta, mengetahui faktor apa yang 

mempengaruhi terjadinya perbedaan jumlah gedung Sekolah Menengah Umum di 

Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari peta 

tematik dengan simbolisasi kartografis untuk mengevaluasi tema terkait. Hasil 

penelitiannya adalah peta rasio tingkat ketersedian Sekolah Menengah Umum di 

Kota Surakarta, peta pemanfaatan Sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta.  

Krisna Margiatno Mawardhono (2006), dengan judul penelitiannya 

“Analisis Sebaran Fasilitas Pendidikan Dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar”. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah (a) mengetahui pola 

sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar, (b) mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi sebaran fasilitas 

dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, (c) mengetahui asal 
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murid pada masing-masing sekolah di Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. Metode yang digunakan adalah survei dengan didukung dengan 

interpretasi data peta data sekunder. Hasil dari penelitiannya adalah peta pola 

sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar adalah acak, (b) faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran 

pendidikan dasar yaitu aksesbilitas, kecenderungan penduduk dalam 

memenfaatkan fasilitas pendidikan cenderung memilih di luar daerahnya, dalam 

hal ini lebih mempertimbangkan yang dekat dengan pemukiman, faktor kualitas 

sekolah asal murid pada masing-masing sekolah setiap sekolahan didominasi oleh 

kelurahan dari mana sekolah tersebut berada dan kelurahan tetangga terdekatnya. 

Adapun perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya dapat dilihat dalam Tabel 1.2.   
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Tabel 1.2. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya 

Nama Krisna Margiarto Mawardhono Agung Kurniawan Ahmad Amirul Azis 

Tahun Penelitian 2006 2006 2017 

Judul Penelitian Analisis Sebaran Fasilitas Pendidikan Dasar di Kecamatan 

Colomadu Kabupaten Karanganyar 

Analisis Distribusi Dan Pemanfaatan Sekolah 

Umum di Kota Surakarta Tahun 2002/2003 

Analisis Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menggunakan Sistem 
Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Rembang 

Permasalahan 1. Perbedaan jumlah fasilitas pendidikan dasar 

dikecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

2. Perbedaan asal murid bukan hanya murid berasal 
dari kelurahan itu sendiri tetapi ada yang berasal 

dari Kelurahan lain di dikecamatan Colomadu atau 

memilih daerah lain luar Kecamatan Colomadu.  

1. Perubahan jumlah penduduk dari tahun 

1998- 2002  

2. Tidak semua lulusan SLTA dapat 
tertampung di SMU cukup besar akan 

tetapi jumlahnya kelas yang tersedia di 

beberapa kecamatan belum mampu 
untuk mencakupi semua permintaan 

tersebut sehingga ada lulusan SLTP 
yang melanjutkan ke SMU di lain 

kecamatan. 

1. Jumlah penduduk yang meningkat dapat 

meningkatkan kebutuhan fasilitas pendidikan 

masyarakat 
2. Jumlah ketersediaan fasilitas pendidikan SMP di 

bervariasi pada tiap-tiap kecamatan 

3. Variasi sebaran fasilitas pendidikan dan jumlah 
peserta didik yang berbeda, mengindikasikan 

partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas 
pendidikan berbeda pula 

Tujuan Penelitian 1. Mengetahui pola sebaran fasilitas pendidikan dasar 

di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
2. Mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi 

sebaran fasilitas dasar di Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar. 

1. Mengetahui tingkat ketersediaan 

Sekolah Menengah Umum di Kota 
Surakarta 

2. Mengetahui rasio antara ketersediaan 

Sekolah Menengah Umum dengan 
kebutuhan 

3. Mengetahui tingkat pemanfaatan 

Sekolah Menengah Umum di Kota 
Surakarta 

4. Mengetahui faktor apa yang 

mempengaruhi terjadinya perbedaan 
jumlah gedung Sekolah Menengah 

Umum di Kota Surakarta 

1. Menganalisis sebaran fasilitas pendidikan SMP  

2. Menganalisis pemenuhan fasilitas pendidikan SMP 
di Kabupaten Rembang.. 

 

Metode Penelitian Metode yang digunakan adalah survei dengan didukung 
dengan interpretasi data peta data sekunder. 

Metode yang digunakan adalah analisis data 
sekunder dari peta tematikdengan simbolisasi 

kartografis untuk mengevaluasi tema terkait 

Metode yang digunakan adalah sensus yang didukung 
analisis data sekunder 

Hasil Penelitian 1. Peta pola sebaran fasilitas pendidikan dasar di 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
Adalah acak. 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi sebaran 

pendidikan dasar yaitu aksesbilitas. 

1. Peta Rasio tingkat ketersedian Sekolah 

Menengah Umum di Kota Surakarta 
2. Peta pemanfaatan Sekolah Menengah 

Umum di Kota Surakarta 

1. Pola sebaran gedung Sekolah Menegah Pertama 

(SMP) mempunyai nilai T=0,867. Nilai T tersebut 
tersebut mendekati angka 1, sehingga bisa dikatakan 

pola sebaran gedung sekolah SMP di Kabupaten 

Rembang adalah acak (random).  
2. Kecamatan dengan nilai APK tertinggi terdapat di 

Kecamatan Rembang sebesar 28,7%, sementara itu 

nilai APK terendah terdapat di Kecamatan Sedang 

sebanyak 8,5%. Sementara itu nilai APK total untuk 

Kabupaten Rembang sejumlah 18,6%. 
 

Sumber: Peneliti, 2017
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1.6 Kerangka Pemikiran  

Pendidikan merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai 

tingkat kemajuan suatu bangsa. Salah satu yang dapat dijadikan tolak ukur untuk 

mengukur majunya tingkat pendidikan adalah jumlah atau ketersediaan fasilitas 

pendidikan yang berupa gedung dan jumlah ruang yang menampung penduduk 

yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu seperti sekolah dasar, Sekolah 

Menengah Pertama, maupun sekolah menengah atas dan sebanding dengan 

jumlah penduduk yang berusia tingkat pendidikan itu pula. Selain itu majunya 

tingkat pembangunan pendidikan juga bisa dilihat dari angka partisipasi sekolah 

masyarakat. 

Jumlah penduduk yang semakin meningkat tentu akan berdampak pada 

meningkatnya kebutuhan sosial ekonominya. Salah satu contoh dampak dari 

meningkatnya pertumbuhan penduduk terhadap kondisi sosial masyarakat adalah 

meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan 

menjadi kebutuhan penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan mampu 

berkompetisi.  

Secara etimologi (arti kata) fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana 

belajar, bahwa sarana belajar adalah alat langsung untuk mencapai tujuan 

pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan dan lain-lain,  sedangkan 

prasarana adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, 

misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboraturium dan sebagainya. Berdasarkan 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar adalah sarana dan 

prasarana yang digunakan untuk menunjang kegiatan belajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Pada penelitian ini yang dimaksud dengan fasilitas pendidikan 

adalah gedung sekolah. 

Penelitian ini mengkaji tentang (1) sebaran fasilitas pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di daerah penelitian, yang meliputi jumlah sekolah 

yang tersedia, dan (2) angka partisipasi sekolah kasar penduduk dalam 

memanfaatkan fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di daerah 

penelitian 
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Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran 

Sumber: Peneliti, 2017 

 

1.7. Batasan Oprasional 

a. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suwasana 

belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,  

Jumlah Siswa SMP Jumlah Penduduk 

Usia SMP 

Tingkat APK Masyarakat 

Kualitas pendidikan baik 

dicirikan dengan 

ketersediaan sarana prasarana 

yang memadai dan tingkat 

partisipasi masyarakat tinggi 

Fasilitas pendidikan 

(sekolah) SMP di daerah 

penelitian belum merata 

sehingga akan berdampak 

pada APK masyarakat 

Sebaran fasilitas pendidikan 

Pemenuhan fasilitan 

pendidikan SMP 
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b. kepribadian kecerdasan, sikap sosial dan keterampilan yang diperlukan 

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

Sri 2005). 

c. keptribadian kecerdasan, sikap social dan keterampilan yang diperlukan 

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

Sri 2005). 

d. Fasilitas pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fasilitas 

pendidikan berupa Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

e. Analisis adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan. Data atau 

bahan keterangan mengenai suatu keadaan diurai dan diselidiki 

hubungannya satu sama lain. (Muehrche, 1978 dalam Lilik Sri, 2005). 

f. Pendidikan formal adalah pendidikan yang disekolah, yang teratur, 

sistematis, mempunyai jenjang dan yang dibagi dalam waktu-waktu 

tertentu yang berlangsung dari Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan 

Tinggi. (Dinas Pendidikan Nasional, 2002) 

g. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses 

belajar mengajar, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, agar 

pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif 

dan efisien 

h. Analisis data adalah proses penyederhanaan datakedalam bentuk yang 

lebih mudah dibaca dan diiterpretasikan. 

i. Analisis geografis adalah analisa yang dilakukan dengan 3 pendekatan 

yaitu analisa keruangan, analisa ekologi dan analisa wilayah (Bintarto dan 

Surastopo, 1979). 

j. Peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil, dibuat 

dalam bidang datar dan meliputi kenampakan-kenampakan  permukaan 

bumi, maupun data yang ada kaitannya dengan permukaan bumi. (Agus 

Dwi Martono, 1998)  

k. Pola persebaran adalah bentuk atau model suatu objek yang ada di 

permukaan bumi. (Bintarto dan Surastopo Hadisumarno,1978). 
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l. Pendekatan geografi merupakan cara pandang seorang geograf dalam 

menelaah, mengkaji, dan memahami ilmu geografi 

m. Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka 

analisis yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Eksisitensi 

ruang dalam perspektif geografi dapat dipandang dari struktur (spatial 

structure), pola (spatial pattern), dan proses (spatial proces) (Yunus, 

2010). 

n. Spatial pattern analysis (analisis pola keruangan) mempelajari pola-pola, 

bentuk, dan persebaran fenomena di permukaan bumi. Pola berkaitan 

dengan susunan, bentuk, dan persebaran fenomena dalam ruang muka 

bumi. Fenomena yang dipelajari adalah fenomena alami dan fenomena 

sosial. Fenomena alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis 

tanah, dan curah hujan. Fenomena sosial misalnya, persebaran penduduk, 

mata pencaharian, permukiman, dan lain-lain (Yunus, 2010). 

o. Spatial structure analysis (analisis struktur  keruangan). Analisis struktur 

keruangan menekankan pada analisis susunan elemen-elemen pembentuk 

ruang. Unsur-unsur pembentuk ruang antara lain manusia, alam, 

tekhnologi, dan lainnya. Unsur-unsur pembentuk ruang disini bisa berupa 

sesuatu yang bersifat positif maupun sesuatu yang bersifat negatif (Yunus, 

2010). 

 

 

 

 

 

 


