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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Perencanaan pembangunan wilayah merupakan suatu hal yang penting 

dalam pengembangan potensi maupun jalan keluar dari permasalahan yang 

dihadapi dari suatu wilayah. Menurut Tarigan (2005), perencanaan wilayah 

sebagai langkah dalam menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, serta 

lestari. Perencanaan wilayah pada akhirnya akan menghasilkan rencana yang 

menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak 

pemerintah ataupun swasta. 

Pembangunan wilayah adalah setiap tindakan pemerintah yang akan 

dilakukan bersama dengan para pelakunya dengan maksud untuk mencapai 

suatu tujuan yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri maupun bagi 

kesatuan administratif dimana wilayah itu menjadi bagiannya, dalam hal ini 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mulyanto, 2008). Mulyanto (2008) 

menyatakan bahwa usaha-usaha mencapai pemenuhan kebutuhan dan 

peningkatan kualitas hidup serta peningkatan kesejahteraan individu, keluarga, 

patembayan, dan seluruh rakyat dalam suatu wilayah itu diantaranya dengan 

mengurangi pengangguran dan menyediakan lapangan kerja serta 

menyediakan sarana-prasarana kehidupan yang baik. 

Menurut Taufiqurahman (2016) pendidikan sebenarnya berperan 

penting dalam proses pembangunan. Agar bidang pendidikan dapat berperan 

dalam pembangunan, perlu disepakati kebijaksanaan dan sasaran yang tepat. 

Upaya yang dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan 

memberikan perhatian yang tinggi pada bidang pendidikan diharapkan dapat 

menempatkan manusia tidak hanya sebagai sasaran, tetapi juga sebagai aktor 

yang sangat penting peranannya. 

Bentuk dari perhatian yang tinggi di bidang pendidikan dalam proses 

pengembangan wilayah salah satunya ialah mengenai ketersedian gedung 

pendidikan. Bangunan gedung sekolah merupakan salah satu prasarana 
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pendidikan yang berperan penting dalam usaha pengembangan 

transfer dan bertukar  ilmu pengetahuan, keterampilan serta teknologi oleh 

pengajar kepada peserta didik. Ketersediaan sekolah menjadi hal yang sangat 

penting dalam pencapaian tujuan kedepan. 

Menurut BPS (2017) Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan wajib 

sekolah selama 11,43 tahun, artinya  penduduk  Kabupaten  Wonosobo 

diharapkan untuk melaksanakan wajib sekolah hingga ke tingkat Sekolah 

Menengah Atas (SMA) /sederajat. Peraturan tersebut menyimpulkan bahwa 

ketersediaan gedung pendidikan  SMA/sederajat sangat penting dalam 

pencapaian wajib sekolah. Jumlah SMA/sederajat di Kabuaten Wonosobo 

disajikan dalam Tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1. 1 Jumlah Sekolah Menengah Atas/Sederajat di Kabupaten 

Wonosobo 

Jenis Sekolah Jumlah Sekolah 

SMA Negeri 10 

 Swasta 7 

MA Negeri 2 

 Swasta 3 

SMK Negeri 8 

 Swasta 26 

Jumlah Total 56 

(Sumber: BPS Kabupaten Wonosobo 2017) 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Wonosobo dengan luas 

wilayah 98,46 ribu Ha, memiliki jumlah SMA/sederajat sebanyak 56 gedung 

sekolah. Jumlah tersebut seharusnya dapat memenuhi sebanyak 23.353 siswa 

pada tahun ajaran 2017/2018. Distribusi siswa-siswi SMA/sederajat di 

Kabupaten Wonosobo disajikan dalam Tabel 1.2 sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 Jumlah Siswa-Siswi SMA/Sederajat Kabupaten Wonsobo 

Tahun 2017 

No Kecamatan 
Jumlah Siswa 

SMA/Sederajat 

1 Garung 84 

2 Kalibawang 268 

3 Kalikajar 423 

4 Kaliwiro 621 

5 Kejajar 408 

6 Kepil 839 

7 Kertek 916 

8 Leksono 286 

9 Mojotengah 4722 

10 Sapuran 1314 

11 Selomerto 2540 

12 Sukoharjo 721 

13 Wadaslintang 1517 

14 Watumalang 380 

15 Wonosobo 8314 

Jumlah Total  23353 

(Sumber : BPS Kabupaten Wonosobo 2017) 

Ketersediaan sebaran gedung pendidikan SMA/sederajat ini 

merupakan salah satu aspek penunjang dalam mengetahui bagaimana 

berjalannya sistem pendidikan khususnya pada jenjang SMA/sederajat. 

Pemerintah harus mencukupi pemenuhan ketersediaan gedung pendidikan 

agar tercipta lingkungan dan kondisi belajar mengajar yang ingin di capai 

bersama. Distribusi SMA/sederajat di Kabupaten Wonosobo disajikan dalam 

Tabel 1.3 sebagai berikut: 
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Tabel 1. 3 Distribusi SMA/Sederajat di Kabupaten Wonosobo 

No Kecamatan 
Jumlah Sekolah Jumlah 

Total SMA MA SMK 

1 Wadaslintang 2 0 4 6 

2 Kepil 1 2 3 6 

3 Sapuran 1 0 1 2 

4 Kalibawang 0 0 1 1 

5 Kaliwiro 1 0 2 3 

6 Leksono 1 0 2 3 

7 Sukoharjo 0 0 1 1 

8 Selomerto 2 0 3 5 

9 Kalikajar 0 1 3 4 

10 Kertek 1 0 2 3 

11 Wonosobo 4 1 6 11 

12 Watumalang 0 0 2 2 

13 Mojotengah 2 1 3 6 

14 Garung 0 0 1 1 

15 Kejajar 1 0 1 2 

  
16 5 35 56 

(Sumber: Dikpora Kabupaten Wonosobo 2017) 

Distribusi gedung sekolah yang merata di tiap kecamatan juga menjadi 

faktor penting dalam capaian ketersediaan pendidikan di Kabupaten 

Wonosobo. Tabel 1.3 menunjukkan sedikitnya terdapat satu sekolah dalam 

satu kecamatan pada jenjang SMA/sederajat. Ketersediaan fasilitas 

pendidikan yang merata dapat menjadi salah satu aspek pendukung dalam 

angka partisipasi sekolah. 

Menurut BPS, pada tahun 2016 angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 

selama 11,67 tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa diharapkan peserta 

didik di Kabupaten Wonosobo bersekolah minimal sampai ke jenjang SMA. 

Lamanya sekolah yang ditentukan berdasarkan angka HLS diharapkan akan 

dirasakan oleh tiap peserta didik di masa mendatang. Berdasarkan pentingnya 

angka HLS tersebut, maka dalam penelitian ini diperlukan untuk melakukan 

perhitungan dan analisis terhadap Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk 

jenjang pendidikan SMA. 
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Capaian di bidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas 

pendidikan yang terdapat di suatu wilayah. Fasilitas pendidikan yang tersedia 

akan semakin menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam 

mengakses ilmu pengetahuan apabila angka partisipasi sekolah tinggi. 

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Filmer (2000) menyimpulkan 

bahwa pada negara-negara berkembang terdapat beberapa variabel yang 

mempengaruhi angka partisipasi sekolah. Salah satunya yaitu adanya 

pembangunan sekolah di daerah yang belum terdapat sekolah juga 

mempengaruhi penurunan biaya transportasi dan waktu yang dibutuhkan 

untuk menuju ke sekolah sehingga akan mempengaruhi naiknya partisipasi 

sekolah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka, untuk memperoleh gambaran  

ketersediaan gedung sekolah terhadap angka partisipasi kasar jenjang 

pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten Wonosobo, penulis melakukan 

penelitian dengan judul “ANALISIS HUBUNGAN KETERSEDIAAN  

GEDUNG  PENDIDIKAN SMA/SEDERAJAT DENGAN ANGKA 

PARTISIPASI KASAR DI KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2017”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, bentuk dari 

perhatian yang tinggi di bidang pendidikan dalam proses pengembangan 

wilayah salah satunya ialah mengenai ketersedian gedung pendidikan. 

Tersedianya gedung pendidikan menunjukkan terbukanya peluang yang lebih 

besar dalam mengakses ilmu pengetahuan apabila Angka Partisipasi Kasar 

meningkat. Oleh karena itu, rumusan permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah gedung pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten Wonosobo 

tahun 2017 sudah memenuhi ketersediaannya?  

2. Bagaimana hubungan ketersediaan gedung pendidikan SMA/sederajat 

terhadap capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan 

SMA/sederajat di Kabupaten Wonosobo tahun 2017? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan kedua rumusan masalah yang digunakan dalam 

penelitian ini, maka dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:  

1. Melakukan evaluasi sebaran ketersediaan gedung pendidikan 

SMA/sederajat di Kabupaten Wonosobo tahun 2017. 

2. Mengkaji capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan 

SMA/sederajat di Kabupaten Wonosobo tahun 2017. 

3. Menganalisis hubungan ketersediaan gedung pendidikan 

SMA/sederajat di Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 terhadap 

persentase Angka Partisipasi Kasar (APK). 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut : 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi 

sumbangan keilmuan khususnya di bidang ilmu geografi dan 

pendidikan mengenai pentingnya pemerataan sarana pendidikan agar 

tercipta pemerataan pembangunan wilayah dan kualitas belajar yang 

kondusif. 

2. Secara praktis 

a. Perencana Wilayah 

Hasil penelitian ini sebagai sumber informasi dalam Rencana Tata 

Ruang Wilayah (RTRW) untuk perencanaan pembangunan sarana 

pendidikan di masa depan. 
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b. Dinas Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber dalam penetapan 

kebijakan penerapan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB). 

c. Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran 

mengenai pentingnya memiliki keterampilan dan pemahaman 

terhadap ilmu pengetahuan untuk mencapai kehidupan yang 

sejahtera. 

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Pendidikan 

Pemerintah menekankan pentingnya pendidikan yang merata bagi 

rakyat sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 

yang berbunyi “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan 

keadilan sosial.” 

Menurut Zahara, Idris (1981) Pendidikan formal adalah pendidikan 

sekolah yang teratur, sistematis yang mempunyai jenjang dan waktu tertentu 

yang berlangsung dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Walaupun 

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 dan masyarakat untuk membina seseorang dalam menghadapi 

masa depannya. 

1.5.1.2 Fasilitas Pendidikan 

Fasilitas disebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian 

penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, keberadaan sarana dan prasarana 

ini akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik siswa serta 
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mendukung terwujudnya proses belajar-mengajar yang kondusif 

(kompas.com, 2013). 

Menurut Kuncoro (2012) agar dapat berjalan dengan apa yang 

menjadi tujuan dan cita-cita pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan pembangunan manusia seutuhnya, hal ini harus didukung oleh 

fasilitas penunjang dalam pendidikan, seperti contohnya gedung sekolah dan 

jumlah pengajar yang tersedia di masing-masing wilayah. 

1.5.1.3 Indeks Pendidikan 

Menurut Nurkuntari et al (2017) mengungkapkan bahwa indeks 

pendidikan merupakan suatu indikator yang paling menonjol dalam 

pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia. Indeks pendidikan 

merupakan cerminan kualitas masyarakats suatu daerah dan hal pendidikan. 

Indeks pendidikan mencakup sistem pendidikan, jumlah sekolahan, jumlah 

guru dan kualitas guru. Indeks pendidikan menyumbang peranan penting 

dalam pembangunan manusia, indikator yang menjadi pengukur kualitas 

pendidikan diantaranya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama 

Sekolah (HLS). 

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya sekolah (dalam 

tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa 

mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah 

pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah 

per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama 

Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas (BPS 2015). 

1.5.1.4 Angka Partisipasi Kasar 

Menurut BPS (2015) Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan 

proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang 

pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan 

jenjang pendidikan tersebut. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena 

populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup 

anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan 

(misal anak bersekoah SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 
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tahun). Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program 

pembangunan pendidikan yang diselenggarankan dalam rangka memperluas 

kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. 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. 

Perolehan nilai APK dapat didapatkan dengan menggunakan rumus 

yaitu: 

 APK (SD) = {(Jumlah murid SD/sederajat:Jumlah penduduk umur 7─12 

tahun) X 100 } 

 APK(SMP) = {(Jumlah murid SMP/sederajat: Jumlah penduduk umur 13-

15 tahun) X 100} 

 APK (SMA)= {(Jumlah murid SMA/sederajat:Jumlah penduduk umur 16-

18 tahun) X 100} 

 APK (PT)= {(Jumlah mahasiswa PT/sederajat:Jumlah penduduk umur 19-

24 tahun) X 100} 

APK yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar 

dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada jenjang pendidikan apa 

peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APK pada setiap jenjang 

pendidikan. 

1.5.1.5 Peserta Didik 

Peserta didik, menurut ketentuan umum Undang-Undang RI tentang 

sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu. Pendidikan dasar dan menengah, menurut ketentuan 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 dan Nomor 29 Tahun 1990 disebut 

dengan siswa (Imron,2011). 
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Menurut Almaziyah (2017) suatu pembelajaran dikatakan berhasil jika 

seorang guru bisa memahami peserta didiknya degan baik karena dengan 

memahami peserta didik maka guru bisa mengetahui kemampuan peserta didik 

sehingga guru bisa menyesuaikan dan mengimplementasikannya ke dalam cara 

mengajarnya, semakin guru bisa memahami peserta didiknya maka semakin 

berhasil pula peran guru tersebut, karena sedikit banyaknya guru adalah 

mediator keberhasilan siswa. 

1.5.1.6 Peserta Didik SMA dan Pengelompokan Usia Sekolah 

Sekolah menengah atas adalah salah satu bentuk pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai lanjutan dari SMP,MTs, atau bentuk lain yang sederajat (pasal 1 poin 

11 RPP DIKDASMEN). Sebagai suatu instansi pendidikan menengah,SMA 

memiliki fungsi dan tujuan khusus seperti yang tercantum pada pasal 47 dan 48 

RPP DIKDASMEN. 

Setiawan (2012) Fungsi dari pendidikan menengah adalah 

menegembangkan nilai-nilai dan sikap rasa keindahan dan 

harmoni,pengetahuan,kemampuan,dan ketrampilan sebagai persiapan untuk 

melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan tujuan pendidikan 

menengah adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, hidup sehat, 

memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan ketrampilan, 

menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, serta mempersiapkan 

peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. 

Menurut Olilingo (2017) menerangkan bahwa untuk analisis 

pendidikan, pengelompokan umur mengikuti usia jenjang pendidikan yaitu: SD 

(7-12 Tahun), SMP (13-15 Tahun), SMA (16-18 Tahun) dan Universitas ( 19-

24 Tahun).  
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini pernah dilakukan oleh 

peneliti lain dengan lokasi, metode penelitian dan analisis penelitian yang 

berbeda-beda, diantaranya adalah: 

Sumarno (2009) melakukan penelitian tentang Analisis Ketersediaan 

Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar di Kecamatan Cepogo 

Kabupaten Boyolali Tahun 2008. Metode yang digunakan adalah metode 

analisis data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan 

pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. 

Analisis data yang digunakan adalah pengelompokan dan penyusunan dalam 

bentuk tabel. Perhitungan yang dilakukan dengan mengurangi standar 

minimum dengan ketersediaan yang ada setelah dilakukan penghitungan data 

sarana dan prasarana yang ada. Klasifikasi ketersediaan yang digunakan 

ialah; ketersediaan kurang (-), Ketersediaan sesuai dengan standar (0), 

ketersedian lebih dari standar (+). Hasil penelitian diperoleh: 

a. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang berada pada 

Desa Gubung, sedangkan desa lainnya sudah mempunyai ketersediaan 

sarana dan prasarana yang cukup. 

b. Jumlah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan pada masing-

masing desa di daerah penelitian tidak semua berpengaruh terhadap 

kualitas sekolah yang ada pada daerah penelitian. Contohnya di Desa 

Gubung yang memiliki ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang 

tetapi mempunyai kualitas sekolah dasar yang sedang 

Al Khafi (2017) melakukan penelitian dengan judul : Kajian 

Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sederajat di 

Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

ketersediaan, pola distribusi dan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas 

pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data diperoleh 

dari instansi terkait yaitu BPS, Bappeda dan Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Karanganyar serta plotting pada masing-masing 
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fasilitas pendidikan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 

ketersediaan fasilitas pendidikan berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 

2007, neighborhood unit menggunakan Software ArcGIS 10.1 dan analisis 

scalling (Guttman). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

a. Ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA di Kabupaten 

Karanganyar belum sesuai standar. Jangkauan spasial fasilitas 

pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten Karanganyar mencapai 63,09 

% dari total luas permukiman. 

b.  Jangkauan pelayanan pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten 

Karanganyar belum mencapai seluruh wilayah permukiman yang ada. 

c. Hasil analisis scalling menunjukan bahwa: 

 Berdasarkan jenis pendidikannya, persentase rata-rata 

kelengkapan sarana prasarana pendidikan SMA sebesar 90%, 

SMK sebesar 80% dan MA sebesar 89%. 

 Berdasarkan status pendidikannya, persentase rata-rata sarana 

prasarana pendidikan tingkat SMA yang berstatus negeri 

mencapai 94% sedangkan yang berstatus swasta hanya mencapai 

78%. 

Khasanah (2012) melakukan penelitian dengan tentang Analisis 

Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Pendidikan Terhadap Kualitas Pendidikan 

Sekolah Dasar Kecamatan Jatianom Kabupaten Klaten Jawa Tengah. 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh 

dengan metode survey dilapangan dan menggunakan alat pengumpulan data 

angket/kuesioner. Data yang diambil data primer ini berupa data-data fasilitas 

yang digunakan dalam proses belajar mengajar seperti: jumlah ruang kelas, 

jumlah buku, jumlah tenaga pengajar dan lain sebagainya. Sumber data 

sekunder didapatkan dari publikasi instansi-instansi terkait. Metode analisis 

data yang digunakan ialah analisis data sekunder dengan mengevaluasi obyek 

yang diteliti secara klasifikasi. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini ialah 

sebagai berikut : 
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a. Kecamatan Jatianom memiliki ketersediaan fasilitas sekolah yang 

bervariasi dari sedang sampai dengan tinggi. 

b. Fasilitas pendidikan 50% berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. 

Adanya fasilitas pendidikan yang baik akan membantu proses belajar 

mengajar untuk tercapainya suatu kualitas sekolah yang baik pula. 

Yulia Wati (2009) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Sebaran Fasilitas Pendidikan Dasar di Kecamatan Jatisrono Kabupaten 

Wonogiri Tahun 2007”. Tujuan yang  dicapai dalam penelitian ini adalah 

mengetahui pola sebaran pendidikan dasar, faktor-faktor pengaruhnya, dan 

mengetahui asal murid tiap-tiap sekolah di Kecamatan Jatisrono Kabupaten 

Wonogiri. Metode yang digunakan ialah metode survey didukung dengan 

interpretasi data petadan data sekunder, dan didukung observasi lapangan 

untuk mengetahui lokasi gedung sekolah, jarak asal murid ke gedung sekolah 

dan data penunjang lainnya. Hasil dari penelitian ini berupa peta sebaran 

fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri, 

faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran pendidikan dasar, asal murid 

masing-masing sekolah di setiap kelurahan di Kecamatan Jatisrono. Pola 

sebaran lokasi gedung sekolah di Kecamatan Jatisrono mempunyai pola 

sebaran acak (random) sebab nilai pola sebaran gedung Sekolah Dasar (SD) 

mempunyai nilai T=1,804 dan pola sebaran gedung Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama (SLTP) mempunyai nilai T=1,2882. Nilai ini memiliki 

kecenderungan mendekati pada nilai 1, sedangkan T=1 menunjukkan pola 

sebaran acak. Selanjutnya untuk faktor aksesibilitas dapat diketahui bahwa 

daerah yang memiliki nilai aksesibilitas tinggi mempunyai sebaran fasilitas 

pendidikan dasar sebanyak 37 buah fasilitas (86,04%), sedangkan untuk 

aksesibilitas sedang sebanyak 4 buah fasilitas (9,30%) dan aksesibilitas 

rendah sebanyak 2 buah fasilitas (4,65%). Ketersedian fasilitas pelayanan 

pendidikan baik SD maupun SMP memiliki kategori sedang hal ini 

disebabkan memiliki kemampuan yang sama dalam menunjang kebutuhan 

fasilitas pelayanan pendidikan, kecenderungan penduduk dalam 

memanfaatkan fasilitas pendidikan penduduk yang jauh dari fasilitas 
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pendidikan di daerahnya sendiri cenderung memilih memanfaatkan fasilitas 

pendidikan yang ada di luar daerahnya, dalam hal ini lebih 

mempertimbangkan yang dekat dengan permukiman, faktor kualitas sekolah. 

Asal murid pada masing-masing sekolah di setiap kelurahan didominasi oleh 

kelurahan dari mana sekolah tersebut berada dan kelurahan terdekatnya 

dengan kata lain terdapat variasi daerah asal murid pada masing-masing 

sekolah di Kecamatan Jatisrono.   

Hermawan (2012) telah melakukan penelitian di Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen dengan judul “Analisis Persebaran Sarana 

Pendidikan Dasar di Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 2005-

2009”. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui persebaran 

sarana pendidikan sekolah dasar dalam memenuhi kebutuhan jumlah 

penduduk usia sekolah dasar 7-12 tahun di Kecamatan Gemolong Kabupaten 

Sragen. Menganalisa kualitas Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Gemolong 

dan pengaruhnya terhadap jumlah murid pada masing-masing sekolah. 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data sekunder dimana hasil 

akhirnya berupa peta dan analisis yang digunakan adalah analisis peta untuk 

mengevaluasi obyek di daerah penelitian. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan untuk sarana prasarana sekolah (gedung) terdapat beberapa 

sekolah yang kekurangan dan sebagian lainnya sudah tercukupi. Kualitas 

sekolah dengan jumlah murid tidak terdapat hubungan yang signifikan 

sehingga dalam lokasi penelitian tersebut kualitas sekolah secara umum tidak 

berpengaruh terhadap besarnya murid. Sebagian murid berasal dari daerahnya 

sendiri, hal ini dikarenakan agar orangtua dapat memperhatikan kelangsungan 

proses belajar. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, ada beberapa hal yang 

membedakan penelitian penulis dengan penelitian di atas. Penelitian yang 

dilakukan oleh penulis dilakukan di Kabupaten Wonosobo. Penulis 

mengambil daerah penelitian tersebut berkaitan dengan program pemerintah 

Kabupaten Wonosobo yaitu pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan 

cara peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang salah satu aspek 
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berkaitan dengan masalah peningkatan mutu pendidikan. Penulis juga 

mengambil objek yang diteliti yaitu gedung dan peserta didik SMA/sederajat 

yang  dihubungkan dengan faktor sebaran, aksesibilitas dan Angka Partisipasi 

Kasar (APK). Hal yang membedakan penelitian ini ialah penggunaan 

persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk menentukan faktor-faktor 

yang mempengaruhi partisipasi sekolah penduduk untuk mendapatkan 

pendidikan SMA/sederajat. 
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Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

1 Sumarno, 

2010 

Skripsi 

Analisis Ketersediaan Sarana 

dan Prasarana Pendidikan 

Sekolah Dasar di Kecamatan 

Cepogo Kabupaten Boyolali 

Tahun 2008 

Mengetahui ketersediaan 

sarana pendidikan sekolah 

dasar dan mengetahui 

kualitas sekolah di 

Kecamatan Cepogo  

Analisis data sekunder Ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan pada 

masing-masing desa di daerah 

penelitian tidak semua 

berpengaruh terhadap kualitas 

sekolah. 

2 Mukmin Al 

Kahfi, 2017 

Skripsi 

Kajian Ketersediaan Fasilitas 

Pendidikan Sekolah Menengah 

Atas/Sederajat di Kabupaten 

Karanganyar. 

mengidentifikasi 

ketersediaan, pola distribusi 

dan kelengkapan sarana 

fasilitas pendidikan  SMA di 

Kabupaten Karanganyar 

Deskriptif kuantitatif Ketersediaan fasilitas pendidikan 

SMA di Kabupaten Karanganyar 

belum sesuai standar. Jangkauan 

pelayanan belum mencapai seluruh 

wilayah permukiman 

3 Rofi’atul 

Khasanah, 

2013 

Skripsi 

Analisis Pengaruh Ketersediaan 

Fasilitas Pendidikan Terhadap 

Kualitas Pendidikan Sekolah 

Dasar Kecamatan Jatianom 

Kabupaten Klaten  

Mengetahui tingkat 

ketersediaan fasilitas, kualitas 

pendidikan, dan hubungan 

ketersediaan fasilitas 

pendidikan yang berpengaruh 

terhadap kualitas sekolah 

 Analisis data sekunder Kecamatan Jatianom memiliki 

Ketersediaan fasilitas pendidikan 

yang beragam.  
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Tabel 1.4 Penelitian Sebelumnya (Lanjutan) 

No Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

4 Susana 

Yulia Wati 

(2009) 

Skripsi 

Analisis Sebaran Fasilitas 

Pendidikan Dasar di Kecamatan 

Jatisrono Kabupaten Wonogiri 

Tahun 2007 

Mengetahui pola sebaran pendidikan 

dasar, faktor-faktor pengaruhnya, dan 

mengetahui asal murid tiap-tiap sekolah 

di Kecamatan Jatisrono Kabupaten 

Wonogiri 

Metode 

survey dan 

interpretasi 

Pola sebaran lokasi gedung sekolah 

di Kecamatan Jatisrono mempunyai 

pola sebaran acak (random). Asal 

murid pada masing-masing sekolah 

didominasi oleh kelurahan dari 

mana sekolah tersebut berada dan 

kelurahan terdekatnya. 

5 Lilik 

Hermawan 

(2012) 

Skripsi 

Analisis Persebaran Sarana 

Pendidikan Dasar di Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen 

Tahun 2005-2009 

Mengetahui persebaran sarana 

pendidikan sekolah dasar dalam 

memenuhi kebutuhan jumlah penduduk 

usia sekolah dasar 7-12 tahun dan 

menganalisa kualitas Sekolah Dasar 

(SD) dan  pengaruhnya terhadap jumlah 

murid pada masing-masing Sekolah 

Dasar (SD) di Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen 

Analisis 

data 

sekunder   

Prasarana sekolah (gedung) 

terdapat kekurangan dan 

kecukupan, Kualitas sekolah 

dengan jumlah murid tidak terdapat 

hubungan yang signifikan, 

Sebagian besar murid Sekolah 

Dasar berasal dari daerahnya 

sendiri. 

(Sumber : Penelitian terdahulu yang diolah penulis, tahun 2018)
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pemerataan pendidikan melalui penyediaan gedung pendidikan yang 

sesuai standar merupakan aspek penting dalam mewujudkan peningkatan 

mutu pendidikan. Gedung pendidikan yang tersedia akan semakin 

menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses ilmu 

pengetahuan apabila angka partisipasi sekolah tinggi. 

Ketersediaan gedung pendidikan merupakan salah satu aspek 

penunjang dalam mengetahui bagaimana berjalannya sistem pendidikan 

khususnya pada jenjang SMA/sederajat. Berdasarkan hal tersebut, pada 

penelitian ini ketersediaan gedung pendidikan akan dilakukan evaluasi 

dengan metode deskriptif kuantitatif berdasarkan data-data sekunder yang 

diperoleh dari instansi-instansi terkait dengan mengacu pada SNI 03-1733- 

2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. 

Hasil penelitian tentang ketersediaan fasilitas pendidikan SMA/sederajat akan 

ditampilkan dalam bentuk peta tematik dan deskripsi berdasarkan 

penggambaran pada peta tersebut. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) menjadi faktor penting dalam capaian 

ketersediaan pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Tingginya APK disertai 

dengan ketersediaan pendidikan akan membawa dampak positif bagi 

peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan pentingnya 

APK,  maka dalam penelitian ini dilakukan perhitungan dan analisis terhadap 

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat. 

Data yang digunakan adalah data jumlah penduduk Kabupaten Wonosobo 

berdasarkan kelompok umur dan jenjang pendidikan. Kemudian dilakukan 

perhitungan APK menggunakan formula perhitungan APK yang bersumber 

dari Badan Pusat Statistik. Pada penelitian ini jenjang pendidikan yang 

digunakan ialah SMA/sederajat dan kelompok umur yang akan digunakan 

dalam proses perhitungan adalah kelompok umur 16-18 tahun. 
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APS (SMA) = 

                           

                                
      

(Sumber : Badan Pusat Statistik) 

Berdasarkan (Depdiknas, 2006), nilai ketuntasan wajib belajar terbagi 

dalam empat kategori : 

1. Tuntas Pratama bila APK mencapai 80% - 84% 

 2. Tuntas Madya bila APK mencapai 85% - 89% 14 14  

3. Tuntas Utama bila APK mencapai 90% - 94% 

 4. Tuntas Paripurna bila APK mencapai minimal 95% 

Hubungan Ketersediaan Gedung Pendidikan SMA/Sederajat dan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Wonosobo akan dilakukan 

korelasi berdasarkan data primer dan data sekunder. Hasil korelasi kemudian 

dilakukan analisis secara deksriptif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 

Sumber: Data olahan penulis tahun 2018

 Tahun 2015 pemerintah mencanangkan wajib belajar hingga tingkat 

SMA/sederajat 

 Ketersediaan gedung pendidikan  SMA/sederajat sangat penting dalam 

pencapaian wajib sekolah selama 11,34 tahun 

 Fasilitas pendidikan yang merata akan meningkatkan peluang besar untuk 

terbukanya akses ilmu pendidikan apabila Angka Partisipasi Sekolah (APS) 

tinggi 

Ketersediaan Gedung 

Pendidikan SMA 

Angka Partisipasi 

Kasar 

Evaluasi Ketersediaan Gedung 

Pendidikan 

Persentase 

APK 

Hubungan Ketersediaan Gedung Pendidikan terhadap APK 


