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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1    Latar Belakang Masalah 

Manusia diciptakan pada dasarnya untuk menyembah Allah SWT dengan 

cara menjalankan segala perintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya dengan 

Al Quran dan Sunatullah sebagai pegangan dasar dalam kehidupan umat manusia. 

Manusia diciptakan di bumi juga sebagai khalifah yaitu manusia ditugaskan oleh 

Allah SWT untuk menjaga alam semesta ini agar dapat digunakan sebaik baiknya 

demi kelangsungan hidup manusia, salah satunya mempelajari ilmu ilmu yang 

diberikan oleh Allah SWT,dengan mempelajari ilmu ilmu Allah SWT maka kita 

akan memahami betapa pentingnya alam semesta ini bagi kita dan dapat menjaga 

alam semesta ini bagi kelangsungan hidup kita dan anak anak cucu kita. 

Geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan gejala gejala dibumi , 

baik yang menyangkut fisik maupun makhluk hidup beserta permasalahannya 

melalui pendekatan keruangan, ekologi dan kewilayahan untuk kepentingan, 

proses dan keberhasilan pembangunan ( Bintarto dan Surastopo; Tahun 1979 ). 

Manusia dalam pandangan geografi merupakan salah satu elemen penting dari 

mata rantai kehidupan dimuka bumi ini. Dalam kehidupannya manusia 

mempunyai macam macam kebutuhan, salah satu kebutuhan pokok manusia 

adalah memperoleh pendidikan yang layak. 

Pendidikan formal yaitu pendidikan disekolah yang teratur, sistematis yang 

mempunyai jenjang yang dibagi dalam waktu tertentu yang berlangsung dari 

Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi. Masa sekolah bukan satu- 

satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, namun kita menyadari bahwa 

sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategis bagi pemerintah untuk 

membina seseorang dalam menghadapi masa depannya ( Zahara Idris; 1981 ).Ilmu 

dan teknologi berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalamnya 

sistem pendidikan. Salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam pelaksanaan  



pembangunan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pendidikan sering diartikan sebagai usaha sadar untuk menciptakan dan 

membangun potensi diri, sehingga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sasaran pendidikan adalah manusia, pendidikan membantu peserta didik untuk 

menumbuh kembangkan potensi potensi kemanusiaannya, potensi kemanusiaan 

merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia, ciri khas terbentuk dari 

kumpulan terpadu (integrated) dari apa yang disebut siasat hakikat manusia 

(Kustaryo Deny ; 2004 ) 

Pendidikan merupakan hal yang utama bagi setiap bangsa, apalagi bagi 

negara-negara berkembang yang giat membangun negaranya.Dalam anggaran 

belanja negaranya, pemerintah menyediakan biaya yang luar biasa banyaknya 

dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atas keyakinan bahwa 

pembangunan bangsa harus disertai oleh pembangunan manusianya. namun, 

pembangunan manusia itu bukan hanya sekedar memberi kesempatan belajar saja 

akan tetapi harus pula diusahakan agar pendidikan tersebut bermutu tinggi (Hadari 

Nawawi – Mimi Kartini ; 1990) 

Mutu pendidikan sangat tergantung mutu guru dalam membimbing proses 

belajar mengajar serta adanya fasilitas sarana dan prasarana pendidikan sekolah 

yang mencukupi. Kemajuan zaman ilmu pengetahuan ini, para ahli berusaha 

untuk meningkatkan pengajaran dengan metode ilmiah yang diharapkan agar 

terjamin keberhasilannya 

Kecamatan Cepogo merupakan daerah dataran tinggi dengan bercirikan 

sebagai daerah agraris dimana sebagian besar penduduknya adalah petani. Jumlah 

penduduk di Kecamatan Cepogo 52.160 jiwa pada tahun 2008 dengan luas wilayah 

52,998 km² dengan jumlah anak usia sekolah 5.214 jiwa.  jumlah gedung sekolah 

dasar sebanyak 34 gedung sekolahan dan jumlah murid 4.694 siswa pada tahun 

2008 

 

 

 

 



Tabel 1 : Data Jumlah Sekolah, Murid,Guru dan Ruang Kelas Sekolah Dasar 

di Kecamatan Cepogo. 

Desa Sekolah Murid(Jiwa) Guru(Jiwa) Ruang kelas 

Wonodoyo 2 306 14 12 

Jombong 2 192 16 12 

Gedangan 2 274 16 12 

Sumbung 2 239 18 12 

Paras 2 237 21 12 

Jelok 3 377 26 18 

Bakulan 1 108 7 6 

Mliwis 3 513 28 18 

Sukabumi 2 283 18 12 

Genting 2 190 17 12 

Cepogo 5 718 41 30 

Kembangkuning 3 523 32 24 

Cabeankunti 2 309 16 12 

Candigatak 2 254 20 12 

Gubug 1 171 10 6 

Jumlah 34 4794 300 210 

Sumber : Diknas Kecamatan Cepogo 

Melihat tabel 1, nampak bahwa perbedaan yang begitu banyak ketersediaan 

sarana dan prasarana pendidikan  pada masing masing desa/kelurahan, apakah 

perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana akan berpengaruh terhadap kualitas 

pendidikan pada masing-masing sekolah? 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul “ ANALISIS KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 

PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN CEPOGO 

KABUPATEN BOYOLALI ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dapat dibuat rumusan permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dasar sudah sesuai 

dengan jumlah penduduk usia SD di Kecamatan Cepogo? 

2. Apakah ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dasar berpengaruh 

terhadap kualitas sekolah? 

 



1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan  

1. mengetahui kualitas sekolah berdasarkan ketersediaan sarana dan 

prasarana sekolah dasar di Kecamatan Cepogo. 

2. Mengetahui ketersediaan sarana dan prasarana sekolah dasar dengan usia 

sekolah dasar di Kecamatan Cepogo.  

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Kegunaan Penelitian ini diharapkan dapat : 

1. Digunakan untuk membantu pengelolaan pendidikan terutama sebagai 

sarana informasi untuk instansi maupun masyarakat yang membutuhkan 

2. Digunakan untuk perencanaan pengalokasian gedung sekolah dasar yang 

baru, sesuai dengan unit desa 

3. Digunakan untuk acuan pada penelitian penelitian yang berkaitan dengan 

pendidikan, dan 

4. Memenuhi syarat untuk menempuh program S1 dan sebagai sarana bacaan 

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

I.5.      Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya   

            I.5.1 Telaah Pustaka 

Pendidikan sekolah dapat didefinisikan sebagai pendidikan yang 

diperoleh seseorang secara teratur dan sistematis bertingkat dan dengan 

mengikuti syarat-syarat yang jelas dan tepat. Sedangkan sekolah dapat 

diartikan sebagai suatu lembaga atau instansi yang dapat menjadi proses 

belajar mengajar (Hadari Nawawi;1999) 

Pendidikan pada prinsipnya mempunyai dua tujuan pokok yaitu 

untuk mendidik dan mengajar dalam rangka membentuk manusia yang 

seutuhnya (Ismail Arikunto;1998) 

Mendidik artinya lembaga pendidikan yang mempunyai tugas 

membentuk generasi bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 



berkepribadian yang kuat serta memiliki semangat kebangsaan yang 

tinggi, mempunyai tanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan bangsa 

(Kasto; 1984) 

Gozali dan Slameto 1987, mendefinisikan mengajar adalah 

menanamkan pengetahuan kepada seseorang dengan syarat paling singkat 

dan tepat, dengan demikian maka lembaga pendidikan berfungsi memberi 

pembelajaran dengan menciptakan sistem lingkungan agar terjadi 

perubahan tingkah laku serta mempunyai ketrampilan baik segi efektifnya 

kognitif maupun psikomotorik bagi objek didik dalam hal ini adalah siswa. 

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan pemerintah senantiasa 

mengusahakan perbaikan sistem pendidikan, perbaikan perumusan 

kurikulum dan mengembangkan tujuan instruksional yang disesuaikan 

dengan tuntutan perkembangan zaman. Sebagai contoh pada pendidikan 

dasar pemerintah sudah melaksanakan wajib belajar yang semula 6 tahun 

menjadi 9 tahun. 

Di lain pihak untuk meningkatkan kualitas usaha yang ditempuh 

pemerintah adalah memperbanyak dan meratakan lembaga pendidikan 

dengan pelaksanaan unit gedung baru atau UGD, SD Inpres, penambahan 

buku-buku pelajaran, peralatan pendidikan dengan disempurnakan 

penugasan guru sebagai tenaga pengajar yang professional baik secara 

akademik maupun kesesuaian bidang studi yang diperlukan. 

Kualitas serta mutu suatu sekolah menentukan keberhasilan dalam 

pendidikan dan peningkatan intelegensi anak sedangkan kualitas sekolah 

yang baik ditentukan oleh jumlah kelulusannya, tersedianya sarana dan 

prasarana mengajar dan guru ( Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;1975) 

Motivasi dalam pemilihan sekolah selain faktor kualitas juga ada 

faktor-faktor lain yang berpengaruh. Faktor-faktor itu antara lain faktor 

psikologis, faktor internal dan eksternal yaitu kondisi fisik umum (panca 

indera) dan faktor internal yaitu pengaruh budaya dan teknologi. Sebab 

motivasi bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, mereka 

yang terlibat dalam motivasi itu pasti ingin mendapatkan sesuatu dari 



motivasi tersebut yaitu mendapatkan efisiensi dan hasil yang lebih baik  

(Hadari Nawawi ; 1999) 

Dari hal tersebut sangatlah wajar apabila dari mereka yang 

memiliki intelegensi tinggi diharapkan akan memperoleh prestasi belajar 

yang tinggi pula. Salah satu definisi intelegensi memang menyebutkan 

bahwa intelegensi antara lain merupakan ability to learn ( kemampuan 

untuk belajar)  

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran maka penulis 

mengambil 2 faktor yang pokok  

a. Jumlah sekolah dasar 

Sebagai lembaga pendidikan, sekolah dasar sangat dipengaruhi 

jumlah penduduk usia sekolah, kesadaran pendidikan dari warga, dan 

peran serta kebijaksanaan pemerintah dalam menangani permasalahan 

pendidikan ( Sariman;1998) 

b. Sarana pendidikan 

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 

proses belajar mengajar, meliputi : gedung tempat belajar,perkantoran, 

ruang UKS, perpustakaan,buku pelajaran dan prasarana yang lain 

termasuk tenaga guru sebagai tenaga pendidik. Semakin lengkap 

fasilitas pendidikan, maka akan semakin lancar dan tertib dalam proses 

belajar-mengajar ( Sariman,1998) 

 

Menurut Bintarto dan Surastopo (1979), data dapat diartikan 

sebagai himpunan fakta-fakta, angka-angka, grafik-grafik, maupun situasi. 

Data merupakan bahan baku dari informasi. Informasi adalah data yang 

telah diproses menurut kebutuhan pemakai yang tentunya beraneka ragam. 

Dalam hal ini dapat terjadi suatu keberadaan dimana informasi bagi 

pemakai X mungkin akan menjadi data pemakai Y, sehingga tidak 

mungkin ada pembatasan yang ketat antara informasi. 

Kumpulan data tidak akan mempunyai manfaat jika tidak 

menyajikan tambahan pengetahuan bagi si penerima, yaitu dalam rangka 



mencapai tujuan tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi 

terdiri dari data terpilih, tersusun yang memenuhi syarat yang diminta oleh 

si pemakai.  

Penggambaran suatu wilayah atau unsur-unsur yang ada dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu. Dengan adanya alat bantu 

maka dalam melakukan observasi atau mempelajari fenomena-fenomena 

yang ada akan lebih mudah dan ketepatannya akan lebih akurat. 

Sebagaimana dalam penelitian ini yang memfokuskan pada permasalahan 

sekolah dasar. dengan adanya peralatan yang diperlukan dan menggunakan 

alat-alat elektronik yang kompleks untuk memperbesar atau memperkecil 

suatu wilayah agar mudah di observasi sehingga jenis komponen-

komponen mempunyai hubungan struktural. 

 

            I.5.2  Penelitian sebelumnya 

 Kustaryo Deny Haryanto (2004) mengadakan penelitian dengan 

judul ”Analisis Keruangan Letak dan KUalitas Sekolah Dasar dengan Asal 

Murid di Kecamatan boyolali tahun 1997-2002” Tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara letak dan kualitas SD dengan asal 

murid 

2. Melihat imbangan murid,guru,dan ruang kelas yang ideal tahun 1997-

2002 serta menganalisis peta yang dihasilkan. 

 Metode yang digunakan adalah dengan metode pengumpulan data 

sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. 

 Beny Sri Rahmawati (2004) mengadakan penelitian dengan judul 

“Analisis Persebaran Sekolah Dasar Negeri Tahun 2000-2004 Kecamatan 

Klaten Utara Kabupaten Klaten”. Tujuan dari penelitian adalah untuk : 

1. Menyajikan perbandingan data jumlah murid, guru dan ruang kelas di 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten pada tahun ajaran 

2000/2001 – 2004/2005. 



2. Melihat persebaran dari jumlah murid, guru dan ruang kelas di 

Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten pada tahun ajaran 

2000/2001 – 2004/2005. 

 Metode yang digunakan adalah metode analisis data sekunder yang 

menitik beratkan pada subjek kartografi yang hasil akhirnya berupa peta 

dan analisisnya untuk mengevaluasi objek yang diteliti. 

 

I.6.   Kerangka Penelitian 

 Sekolah dasar adalah lembaga yang menyelenggarakan program 

pendidikan sebagai dasar untuk menyiapkan siswanya yang dapat maupun 

yang tidak dapat melanjutkan pelajarannya ke lembaga pendidikan yang 

lebih tinggi untuk menjadi warga negara yang baik. Kualitas serta mutu 

suatu sekolah menentukan keberhasilan dalam pendidikan dan peningkatan 

kecerdasan serta prestasi anak. Dalam hal ini pengertian prestasi atau 

keberhasilan belajar dapat dioperasionalkan dalam bentuk indikator-

indikator berupa nilai-nilai raport, indeks prestasi studi, angka kelulusan, 

predikat keberhasilan dan semacamnya. Indikator- indikator tersebut 

merupakan dasar untuk memilih sekolah-sekolah yang berkualitas serta 

bermutu tinggi 

 Data statistik sekolah dasar dapat disajikan dalam bentuk tabel, dan 

grafik atau diagram. Namun apabila kita ingin memberikan informasi 

penyebaran data secara keruangan, maka satu-satunya cara yang paling 

tepat adalah dengan menginteprestasikan data ke dalam bentuk peta. 

  

 Penggambaran data sekolah dasar kedalam bentuk ini dengan 

membuat simbol-simbol untuk mewakili data yang bersangkutan. Simbol 

yang digunakan adalah berupa simbol titik, simbol garis dan simbol area. 

Simbol titik digunakan untuk mengetahui lokasi sekolah dasar. Simbol 

garis digunakan untuk menentukan luasan daerah penelitian menggunakan 

variabel visual yang berupa diagram batang (bargraph) dan piegraph. Dari 

beberapa simbol yang digunakan maka dapat disimpulkan bahwa simbol 



adalah suatu penyajian data berbentuk grafik yang digunakan sebagai alat 

mengadakan komunikasi. Sehingga simbol yang disajikan pada peta 

tematik dapat membantu pemakai peta untuk mengetahui tema dari peta 

yang disajikan dengan mudah. 

 Pendidikan merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi bagi 

generasi muda yang diselenggarakan untuk memberikan bekal kemampuan 

dasar, pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat serta mempersiapkan 

mereka untuk mengikuti pendidikan dijenjang yang lebih tinggi. 

Pendidikan sekolah dasar merupakan pendidikan yang diselenggarakan 

selama enam tahun. Perbedaan antar sekolah terjadi karena adanya 

kemampuan disiplin yang berbeda-beda, pengelolaan dana dan dalam 

bidang penyelenggaraan sekolah. Motivasi dalam pemilihan sekolah dapat 

dilihat berdasarkan kondisi sekolah yang meliputi kualitas sekolah, jumlah 

lulusan yang dihasilkan dan indeks prestasi studi. Pemilihan sekolah yang 

berkualitas tinggi dan bermutu memiliki dua faktor, yakni faktor sosial 

ekonomi dan faktor lingkungan. Faktor sosial ekonomi meliputi dukungan 

sosial baik dari masyarakat maupun dari keluarga, pengaruh 

perkembangan budaya dan teknologi dan perhatian dari pemerintah 

setempat, sedangkan faktor lingkungan meliputi jarak dan fasilitas 

transportasi. Daerah yang banyak dilalui jalur transportasi akan 

mempunyai perkembangan fisik yang berbeda-beda di daerah-daerah 

diantara jalur-jalur transportasi ini ( Agus Sugianto,1996). 

 Teknik pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan 

tujuan penelitian adalah dengan pengumpulan data sekunder yang berupa 

data jumlah ruang kelas, data jumlah murid, data jumlah guru, data 

kualitas sekolah dan data asal murid. Sedangkan data peta berupa peta 

adminstrasi dan peta penggunaan lahan, dan kemudian data-data tersebut 

dikelompokkan, diklasifikasikan dan disusun dalam bentuk tabel yang 

sesuai dengan aturan statistik agar data dapat dimasukkan dalam peta. 

Sebelum data dimasukkan, yang berupa data imbangan guru dan ruang 

kelas,  data perkiraan jumlah guru, data ruang kelas, gedung sekolah, data 



kualitas sekolah dasar dan data asal murid sekolah dasar tahun 2007/2008 

yang kemudian dianalisis dan menghasilkan suatu data yang siap disajikan 

ke dalam bentuk peta.  

 Dari hasil peta yang akan dianalisis nanti, akan tercermin mengenai 

kenampakan data sekolah dasar yang akan menjadi hasil akhir dari 

penelitian ini. Untuk lebih jelasnya kerangka ini disajikan dalam bentuk 

diagram alir sebagai berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 1 : Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis 2009 

Analisis Data Skunder dan  Peta Administrasi 

 

Peta Hasil 

1. Peta Ketersediaan Sarana Sekolah Dasar 

2. Peta Ketersediaan Prasarana Sekolah Dasar 

3. Peta Kualitas Sekolah 

Permasalahan 

Studi Peta 

 

Orientasi Lapangan 

 

Studi Pustaka 

 

Pengumpulan Data 

 

Peta Administrasi 

 

Data Skunder 

1. Data Jumlah Murid SD  

2. Data Jumlah Guru SD  

3. Data Jumlah Ruang Kelas SD  

4. Data Asal Murid SD  

5. Data Jumlah Gedung SD  

6. Data Jumlah Ruang UKS 

7. Data Jumlah Ruang Perpustakaan  

8. Data Jumlah Penduduk Usia Sekolah 

9. Data Kualitas sekolah 

10. Data Jumlah penduduk 

 



 

I.7. Metode Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder 

yang hasil akhirnya berupa peta dan analisisnya untuk mengevaluasi objek 

diteliti. Metode pengumpulan datanya dengan cara mengambil data 

sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. 

I.7.1 Peta 

Peta yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peta 

Administrasi Kecamatan Cepogo dengan skala 1 : 70.000 yang 

berarti bahwa penggambaran 1 cm dipeta mewakili 70.000 cm di 

lapangan 

I.7.2 Data yang digunakan 

 Sesuai langkah-langkah pembuatan peta, pengumpulan data 

merupakan langkah awal dalam proses pembuatan peta. 

Sehubungan dengan hal tersebut harus memenuhi beberapa 

persyaratan antara lain: 

1. Data harus dapat dipercaya, lengkap dan akurat 

2. Data mampu menunjukkan lokasi dan mempunyai sebaran 

geografi 

3. Data sedapat mungkin merupakan data terbaru agar dapat 

mempunyai daya guna seoptimal mungkin. 

 Untuk mencapai hal tersebut, maka sebelum kegiatan 

pengumpulan data perlu diklasifikasikan antara lain: 

I.7.2.1 Sumber data 

 Dalam kegiatan pengumpulan data, sumber 

merupakan hal yang penting karena menyangkut dengan 

keakuratan data yang diperoleh. Adapun yang menjadi 

sumber data bagi penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan 

Cepogo 

2. Kantor Statistik Kabupaten Boyolali 



3. Kantor Pertanahan Kabupaten Boyolali 

4. Kantor Kecamatan Cepogo 

I.7.2.2 Cara Memperoleh Data 

 Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan berupa 

data sekunder yang diperoleh dari instansi dan kantor yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan data 

sekunder adalah data yang berasal dari objek penelitian 

yang secara tidak langsung data tersebut telah dihimpun 

atau dikumpulkan dari pihak lain. Data sekunder ini 

diperoleh dengan menggunakan riset perpustakaan, dengan 

riset ini dimaksudkan untuk membaca , mencatat dan 

mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan serta 

mendukung terhadap bidang yang diteliti, yang dapat 

diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan 

penelitian. 

  I.7.2.3 Macam Data 

Macam atau jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data 

yang dipetakan dan data dalam bentuk tabel, fungsinya 

untuk membantu analisis. Data yang akan dikumpulkan 

meliputi: 

1. Data Lokasi Gedung SD  

2. Data Jumlah Gedung SD  

3. Data Jumlah Murid SD  

4. Data Jumlah Guru SD  

5. Data Jumlah Ruang Kelas SD  

6. Data Jumlah Murid SD Menurut Kelompok Umur, 

7. Data Jumlah Ruang UKS 

8. Data Jumlah Perpustakaan dan Jumlah Buku 

9. Data Kualitas SD Tahun 2008 

 



I.7.3 Tahap – Tahap Penelitian 

 Secara garis besar tahap-tahap penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

 Tahap ini merupakan langkah awal sebelum melakukan 

penelitian di lapangan. Kegiatan yang dilakukan adalah: 

a. Studi Pustaka 

Melakukan studi atas beberapa literatur yang memuat 

topik-topik yang berhubungan dengan penelitian 

b. Orientasi Lapangan 

Dilakukan dengan jalan menghubungi kantor-kantor dinas 

atau instansi-instansi untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian 

c. Studi Peta 

Mempelajari peta-peta yang berkaitan dengan topik dan 

daerah penelitian. 

2. Tahap Kerja Lapangan 

 Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data dan 

informasi yang dikumpulkan sesuai tujuan penelitian. Data 

yang dikumpulkan tersebut dikumpulkan dari beberapa instansi 

pemerintah dan instansi resmi. Setelah data sekunder 

terkumpul, kemudian dievaluasi, dianalisis dan diklasifikasi. 

3. Tahap Analisis dan Pengolahan Data 

 Tahap ini merupakan tahap pengelompokan dan 

penyusunan data dalam bentuk tabel agar data siap untuk 

dimasukkan ke dalam peta. Pengolahan dan analisis data 

penelitian ini dilakukan pada setiap kelurahan/desa. 

Pengelompokkan data didasarkan pada: 

a. Klasifikasi yang telah sesuai. Setelah data dikelompokkan 

kemudian diolah dan dianalisis. Dalam pengkajian data 



dengan cara tabel atau grafik akan sistematis, untuk data 

berskala penyajianya dengan cara grafik. 

b. Klasifikasi mempermudah dalam evaluasi dan perhitungan 

ukuran simbol yang akan digunakan dalam pemetaan 

nantinya. Kegiatan klasifikasi data meliputi: 

1. Data jumlah gedung sekolah dasar 

 Untuk jumlah gedung sekolah dasar  negeri yang 

ada di daerah penelitian, data ini digambarkan dengan 

simbol batang campuran, setelah diadakan perhitungan 

dan percobaan ke peta dasar sesuai dengan skala dan 

ruang yang cukup bersedia. 

2. Data imbangan murid sekolah dasar dan ruang kelas 

 Data imbangan murid sekolah dasar dan ruang kelas 

yang ada dengan ruang kelas idealnya selama satu 

tahun, diperoleh dengan cara perhitungan di bawah ini 

atas dasar jumlah murid sekolah dasar. 

Jumlah murid  

 x 1 orang guru 

    40 

Sumber : Disdikpora Kecamatan Cepogo 

Angka 40 adalah maksimum murid dalam satu ruang 

kelas dan satu orang guru mengajar maksimum 40 

orang murid. 

 Untuk mengetahui kondisi kelas dengan 

menghitung selisih ruang kelas yang ada dengan ruang 

kelas ideal. Bila tidak banyak ruang kelas, tetapi bila 

lebih banyak ruang kelas ideal berarti kekurangan 

murid. 

 Untuk mengetahui kondisi guru adalah dengan 

menghitung selisih jumlah guru yang ada dengan 

jumlah kebutuhan guru ideal. Bila lebih banyak guru 



yang ada berarti kelebihan guru, tetapi bila lebih banyak 

jumlah kebutuhan guru (guru ideal) berarti daerah itu 

kekurangan guru. 

3. Untuk mengukur kualitas sekolah dasar di daerah 

penelitian dengan melihat presentase jumlah kelulusan 

murid sekolah dasar yang diukur berdasarkan nilai 

Ujian Akhir Nasional (UAN) tahun 2008-2009 dengan 

menggunakan dua analisis, yaitu; 

a. Analisis rata-rata nilai dari hasil UASBN  

b. Melalui teknik scoring berdasarkan urutan nilai 

Ujian Akhir Nasional (UAN). 

4. Tahap Analisa 

 Dalam penelitian ini dilakukan analisis data guna 

menjawab tujuan yaitu dengan proses penyederhanaan data ke 

dalam bentuk yang lebih mudah di baca dan diinterpretasikan. 

Beberapa teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian 

itu, antara lain: 

a. Analisis Data 

 Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan 

akan timbul kesimpulan atas dasar analisis dengan 

menggunakan data sekunder. data sekunder berupa data-

data yang meliputi : data jumlah sekolah dasar, data jumlah 

murid sekolah dasar, dan data ruang kelas yang digunakan 

untuk mengetahui persebaran guru, ruang kelas, murid serta 

kualitas suatu sekolah dasar yang ada yang diperoleh dari 

instansi-instansi terkait. 

b. Analisis Peta 

 Data peta yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan mempergunakan metode komparasi peta 

yaitu merupakan proses yang membandingkan peta tematik 

dengan peta tematik yang lainya dan menghasilkan peta 



tematik yang baru. Dalam penelitian ini peta-peta yang 

dibuat untuk analisis adalah peta hubungan kualitas sekolah 

dengan ruang kelas, peta hubungan kualitas sekolah dengan 

asal murid, peta kualitas sekolah dasar, dan peta asal murid 

sekolah dasar tahun 2007/2008. Teknik komparasi tidak 

hanya digunakan dalam analisis saja karena untuk 

menganalisis secara keruangan perlu dilakukan komparasi 

antara hasil analisa data secara keseluruhan dengan 

perbedaan variabel geografi yang menonjol di daerah 

penelitian. 

 Keterkaitan antara variabel geografi yang digunakan 

adalah luas wilayah dari daerah unit analisis daerah 

penelitian sebagai faktor fisiknya dan kondisi ekonomi 

masyarakat sebagai faktor sosialnya dengan partisipasi 

penduduk usia pendidikan dasar, jumlah ruang kelas 

sekolah dasar, jumlah guru sekolah dasar, kualitas sekolah 

dan asal murid yang merupakan keterpaduan dalam analisis 

keruangan terhadap persebaran sekolah dasar di Kecamatan 

Cepogo. 

5. Tahap Penggambaran Peta 

 Penggambaran peta merupakan suatu kegiatan 

mengaktifkan simbol-simbol ke dalam peta dasar yang telah 

tersedia. Penggambaran dilakukan dengan mengeplot data yang 

sudah diolah dan diklasifikasikan ke dalam peta dasar dengan 

menggunakan simbol-simbol yang sesuai dengan tema peta 

yang akan dibuat. Peta juga diperhatikan ruang yang tersedia 

sehingga peta tidak terlihat ruwet dan terlihat serasi ,dengan 

demikian peta akan mudah dipahami. 

  6    Tahap Penyusunan Laporan 

 Tahap ini adalah tahap akhir dari penelitian yang dilakukan, 

meliputi penyusunan laporan dalam bentuk skripsi yang telah 



dilengkapi dengan peta-peta , lampiran-lampiran dan tabel-

tabel. 

I.8. Batasan Operasional 

1. Sekolah adalah suatu lembaga/instansi yang menjadi tempat 

kegiatan/proses belajar mengajar ( A. Sitepu dkk, 1986/1987:2) 

2. Sekolah Dasar Negeri adalah suatu lembaga atau instansi yang menjadi 

tempat kegiatan belajar  mengajar yang didirikan oleh pemerintah 

bukan suatu yayasan tertentu 

3. Kapasitas ruang kelas (lokal)  sekolah dasar atau kapasitas sekolah 

dasar adalah kemampuan menampung murid  yang dirumuskan dengan 

jumlah ruang kelas dikalikan 40 (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) 

4. Analisis adalah rangkaian atau usaha untuk mengetahui arti suatu 

keadaan atau bahan keterangan mengenai suatu keadaan diuraikan atau 

diselidiki hubungan satu sama lainya, diselidiki kaitan yang satu 

dengan lainya (Widoyo Affandi;2001) 

5. Analisis peta adalah kegiatan penyederhanaan kekompakan lingkungan 

untuk menguraikan kekacauan informasi pada peta, sehingga melalui 

peta dapat diberikan informasi hubungan keterangan secara lebih 

mudah bagi pengguna peta ( Muehrcke;1978 dalam Alex;2001) 

6. Analisis keruangan adalah suatu prosedur untuk mempelajari 

perbedaan lokasi mengenai sifat-sifat penting atau seni sifat-sifat 

penting (Bintarto dan Surastopo Hadi suwarno;1997) 

7. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan proses 

belajar mengajar yang meliputi: gedung tempat belajar, kantor ruang 

UKS, perpustakaan, buku pelajaran dan prasarana yang lain termasuk 

tenaga guru sebagai tenaga pandidik (Sariman;1998) 

8. Kualitas sekolah adalah faktor besarnya kelulusan, nilai ujian nasional 

dan jumlah asal murid baik dari dalam maupun luar wilayah. 


