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ANALISIS PERSEBARAN ASAL SISWA SMA FAVORIT DI KABUPATEN SLEMAN 

DAERAH YOGYAKARTA 

Abstrak 

SMA merupakan salah satu pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas yang diambil setelah 

selesai tahap pertama dan sebelum melanjukan kejenjang perguruan tinggi. SMA favorit 

merupakan dambaan setiap siswa yang ingin bersekolah di SMA tersebut. Banyak siswa yang 

mendaftar dan bersekolah di SMA favorit. Penelitian dengan judul “Analisis Persebaran Asal 

Siswa SMA Favorit di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”, memiliki rumusan 

masalah berasal darimana saja asal siswa di SMA/Sederajat favorit dan bagaimana  persebaran 

asal siswa SMA/Sederajat favorit di Kabupaten Sleman. tujuan penelitian ini yaitu: (1) 

Mengetahui daerah asal siswa SMA favorit, (2) Menganalisis persebaran asal siswa SMA 

favorit di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, (3) Kesesuaian sistem zonasi SMA dengan daerah 

asal siswa di SMA favorit di Kabupaten Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan teknik analisis data sekunder. 

Analisis data menggunakan teknin analisis data skunder dan teknik analisis peta. dengan 

mentabulasi kedalam bentuk table maupun peta. Hasil penelitian yaitu: (1) SMAN 1 Sleman 

memiliki daerah asal siswa 18 kecamatan, SMAN 1 Depok memiliki daerah asal siswa 15 

kecamatan, SMAN 1 Godean memiliki daerah asal siswa 20 kecamatan, dan SMAN 1 Kalasan 

memiliki daerah asal siswa 15 kecamatan, (2) Pola persebaran yang dimiliki SMA favorit di 

Kabupaten Sleman yakni berpola mengelompok untuk SMAN 1 Sleman dan SMAN 1 Godean 

sedangkan pola selanjutnya yaitu berpola menyebara yang terdapat di SMAN 1 Depok dan 

SMAN 1 Godean, (3) kesesuaian daerah asal siswa SMA favorit di Kabupaten Sleman terdapat 

satu sekolah yang telah sesuai dengan sistem zonasi sekolah yang telah diterapkan oleh 

pemerintah. Sekolah tersebut ialah SMAN 1 Kalasan dikarenakan memiliki nilai 90% siswa 

yang memiliki jarak sekolah dengan rumah 5Km berdasarkan garis lurus dipeta. Disusul oleh 

SMAN 1 Godean yang memiliki nilai 88%, kemudian SMAN 1 Depok yakni 84% dan SMAN 

1 Sleman yang hanya memiliki nilai 74%. 

Kata Kunci: Pendidikan, SMA Favorit, Asal Siswa 

Abstract 

Senior High school is one of thetop-level advanced high taken after the first stage and before 
continuing to higher education. As a favorite senior high school is a dream every student want 
to school in that senior high school. Many students registration and to school in favorite that 
high school. Research with title "analysis distribution origin students the favorite that senior 
high school, In the Regency Sleman Yogyakarta". Have a statement of problem from students 
everywhere origin of student in the favorite  senior high school and distribution of students in 
the favorite senior high school in the Regerency Sleman. this research to purpose are : (1) to 
know the origin of high school students  favorite equivalents (2) analyze the distribution of 
origin of high school students/ as favorite as in Sleman Regency, Yogyakarta, (3) Suitability of 
high school students/ as favorite as in Sleman Regency, Yogyakarta. Research method with to 
use descriptive method with data techniques analysis secondary. Data analysis uses secondary 
data analysis techniques and map analysis techniques, by tabulating into tables and maps. The 
results of the study are (1) SMAN 1 Sleman has an area of origin for students of 18 districts, 
SMAN 1 Depok has an area of origin for students of 15 sub-districts, SMAN 1 Godean has an 
area of origin for students of 20 sub-districts, and SMAN 1 Kalasan has an area of origin for
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students of 15 sub-districts (2) The distribution pattern of favorite high schools in Sleman 
Regency is grouped pattern for SMAN 1 Sleman and SMAN 1 Godean while the next pattern is 
patterned pattern that is found in SMAN 1 Depok and SMAN 1 Godean.(3) the suitability of 
the area of origin of a favorite high school student in Sleman Regency there is one school that 
is in accordance with the schoo  zoning system that has been implemented by the government. 
The school is SMAN 1 Kalasan because it has a value of 90% of students who have a school 
distance with a 5Km house based on a straight line on the map. Followed by SMAN 1 Godean 
which has a value of 88%, then SMAN 1 Depok which is 84% and SMAN 1 Sleman which 
only has a value of 74%.

Keyword : Education, Senior High School, Origin of Student 

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan ujung tombak yang penting dalam perkembangan kehidupan 

masyarakat yang sangat berperan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Untuk 

membentuk pola berfikir yang kreatif dan konstruktif maka diperlukannya pendidikan yang 

merupakan dasar pembentukan pola tersebut. Apabila seseorang mendapatkan pendidikan 

yang cukup memadai, orang tersebut dapat berkembang dengan optimal dikehidupannya baik 

secara ekonomi maupun social lingkungan. Pendidikan memiliki arti yang sangat luas. 

Pendidikan dapat mempengaruhi jiwa, kemampuan rohani maupun fisik individu, dan 

mempengaruhi watak setiap individu. (Kneller 1967 : 63 dalam Dwi Siswoyo 2008 : 17). 

SMA/Sederajat merupakan salah satu pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas yang diambil 

setelah selesai pendidikan tahap pertama dan sebelum melanjukan kejenjang perguruan tinggi. 

sekolah favorit itu harus berfokus kepada upaya untuk mencegah malasah yang muncul dengan 

komitmen bekerja secara benar dari awal, memiliki strategi untuk dapat mencapai kualitas baik 

di tingkat pimpinan, tenaga akademik, maupun tenaga administrasi, mengupayakan prestasi 

perbaikan dengan melibatkan semua orang sesaui dengan tugas pokok, fungsi dan 

tanggungjawabnya (Sudarwan Danim 2006). 

Rumusan masalah yang diperoleh yakni: 

a. Berasal darimana saja asal siswa di SMA favorit di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

b. Bagaimana persebaran asal siswa di SMA favorit di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

Tujuan dari penelitian yakni: 

a. Mengetahui daerah asal siswa di SMA favorit di Kabupaten Sleman,Yogyakarta.

b. Menganalisis persebaran asal siswa di SMA favorit di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

c. Kesesuaian sistem zonasi SMA dengan daerah asal siswa di SMA favorit di Kabupaten

Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta.



3 

Kegunaan yang didapat dari penelitian yakni: 

a. Memberikan Informasi kepada masyakarta SMA yang favorit dan asla siswanya di

Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

b. Sebagai syarat untuk melengkapi studi tingkat sarjana di Fakultas Geografi Universitas

Muhammadiyah Surakarta.

2. METODE

Penelitian ini untuk menganalisis analisis persebaran asal siswa SMA/sederajat favorit. Data 

yang didapatkan oleh peneliti berupa data skunder dan data primer. Data skunder didapat oleh 

peneliti dari lembaga-lembaga pemerintah yang terkait. Data primer dikumpulkan atau didapat 

dari kuesioner siswa yang bersekolah di SMA/sederajat favorit guna untuk mengetahuai alasan 

kenapa mereka bersekolah di sekolah favorit tersebut. Analisis deskriptif dipenelitian ini 

berfungsi untuk menjelaskan dari daerah mana saja siswa yang bersekolah di SMA/sederjat 

favorit. Analisis data sekunder dilakukan dengan cara mentabulasi ke dalam bentuk table atau 

grafik maupun bentuk peta, kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Daerah Asal Siswa SMA Favorit di Kabupaten Sleman

SMAN 1 Sleman memiliki jumlah 560 siswa yang bersekolah secara aktiv di sekolah 

tersebut. Dari jumlah tersebut memiliki beragam daerah asal setiap siswa. daeah asal 

SMAN 1 Sleman terbagi menjadi 18 Kecamatan yan terdiri dari 2 kabupaten yaitu 

Kabupaten Sleman dan Kabupaten Magelang, yang berasal dari 2 provinsi yakni Provinsi 

D.I Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. 
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Gambar 1. Peta Persebaran Daerah Asal Siswa SMAN 1 Sleman 

Daerah asal siswa SMAN 1 Depok mencapai 579 jiwa. Terdiri dari 15 kecamatan 

yang merupakan daerah asal siswa SMAN 1 Depok. Kecamatan-kecamatan tersebut 

berasal dari dua kabupaten dan satu kota yakni Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul, 

dan Kota Yogyakarta. Terdapat Sembilan kecamatan yang berasal dari Kabupaten 

Sleman yaitu Kecamatan Depok, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan 

Kalasan, Kecamatan Berbah, Kecamatan Mlati, Kecamatan Prambanan, Kecamatan 

Sleman, Kecamatan Pakem dan Kecamatan Gamping, terdapat tiga kecamatan berasal 

dari Kabupaten Bantul yang terdiri dari Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Piyungan, 

dan Kecamatan bantul, dan  dua kecamatan yang berasal dari Kota Yogyakarta yaitu 

Kecamatan Jetis dan Kecamatan Kotagede. 
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Gambar 2. Peta Persebaran Daerah Asal Siswa SMAN 1 Depok 

SMAN 1 Godean memiliki daerah asal siswa yang lebih beragam dan banyak dari 

pada SMA favorit di Kabupaten Sleman. Terdapat 20 kecamatan daerah asal siswa yang 

terdiri dari 4 kabupaten yang brasal dari Provinsi D.I Yogyakarta. Kabupaten-kabupaten 

tersebut yakni Kabupaten Sleman, Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten 

Kulon Progo. 
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     Gambar 3. Peta Persebaran Daerah Asal Siswa SMAN 1 Godean 

SMAN 1 Kalasan memiliki jumlah daerah asal siswa sama dengan SMAN 1 

Depok yaitu berjumlah 15 kecamatan. Dari 15 kecamatan tersebut berasal dari empat 

kabupaten yaitu Kabupaten Sleman yang terdiri dari Kecamatan Kalasan, Kecamatan 

Prambanan, Kecamatan Berbah, Kecamatan Depok, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan 

Ngaglik dan Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Bantul yang terdiri dari Kecamatan 

Kasihan, Kecamatan Piyungan dan Kecamatan Bantul, Kota Yogyakarta yang terdiri dari 
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Kecamatan Gondokusuman, Kecamatan Mantrijeron dan Kecamatan Jetis, dan 

Kabupaten Klaten yang terdiri dari Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Manisrenggo. 

Dari kabupaten-kabupaten tersebut berasal dari dua provinsi yaitu Provinsi D.I 

Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. 

      Gambar 4. Peta Persebaran Daerah Asal Siswa SMAN 1 Kalasan 

3.2 Analisis Pola Persebaran SMA Favorit di Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta 

Berdasarkan hasil evaluasi daerah asal siswa SMA favorit di Kabupaten Sleman Provinsi 

D.I Yogyakarta menunjukan setiap SMA favorit berbeda-beda antara satu dengan yang 

lain. Ada dua sekolah yang memiliki jumlah daerah asal yang sama tetapi daerahnya 

berbeda yakni pada SMAN 1 Depok dan SMAN 1 Kalasan yang memiliki jumlah 15 

kecamatan. Faktor yang mempengaruhi jumlah siswa dan daerah asal siswa yaitu: 
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3.2.1 Lokasi 

Pembangunan yang berlokasi di daerah lingkungan penduduk maka akan terintegrasi 

sistem dengan baik seperti jaringan jalan, jaringan transportasi, sumberdaya baik 

manusia, air maupun energy dan sumber telekomunikasi yang terpenuhi. Secara 

keseluruhan lokasi Kabupaten Sleman tergolong baik. Gedung SMA favorit di 

Kabupaten Sleman terletak di jalan primer dan jalan skunder. Dengan terletak di 

lokasi yang mudah untuk dijangkau membuat akses menuju sekolah tergolong mudah 

dan baik. Tedapat tiga sekolah yang lokasinya dekat dengan perbatasan kabupaten 

yaitu SMAN 1 Sleman yang hanya berjarak satu kecamatan dengan Kabupaten 

Magelang, SMAN 1 Godean yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bantul 

yaitu Kecamatan Sedayu, dan SMAN 1 Kalasan yang berbatasan langsung dengan 

Kabupaten Klaten.  

3.2.2 Akses Menuju Sekolah 

 Semua SMA favorit di Kabupaten Sleman dapat dijangkau dengan alat 

transportasi baik umum maupun pribadi terutama SMAN 1 Sleman yang berada tepat 

di pinggir jalan lintas Kabupaten Sleman dengan Provinsi D.I Yogyakarta dengan 

Provinsi Jawa tengah via jalur utara dan SMAN 1 Kalasan yang tidak berada jauh dari 

jalur lintas Provinsi D.I Yogyakarta menuju Provinsi Jawa tengah dan Provinsi Jawa 

Barat via jalur timur sehingga kendaran berlalulalang hingga 24jam. di SMAN 1 

Depok dan SMAN 1 Godean di depan sekolah tidak dilalui oleh kendaraan umum 

akan tetapi lokasi sekolahnya tidak jauh dari jalur primer yang dilalui banyak 

kendaraan umum dan banyak siswa yang tidak sedikit membawa kendaraan bermotor. 

Kondisi jalan menuju sekolahpun tergolong baik dan dapat di lewati kendaraan kecil 

bahkan truk dan bus. 

3.2.3 Fasilitas 

Fasilitas di SMA favorit di Kabupaten Sleman tentunya sudah terpenuhi 

semua baik di bidang pendidikan, bidang guru minimal mempunyai guru dengan 

lulusan S2, bidang administrasi yang tersistem dengan baik untuk melayani siswa dan 

guru demi memperlancar sistem pendidikan dan terutama di fasilitas  gedung 

sekolahnya sendiri seperti ruang kelas, ruang laboratorium, ruang guru, ruang kepala 

sekolah, ruang ibadah, lapangan olahraga, ruang seni, kantin, lahan parkir dan rumah 

penjaga sekolah. 
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3.3 Analisis Kesesuaian Antar Zonasi  Sekolah dengan Daerah Asal Siswa 

Sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah mulai dilaksanakan tahun ajaran baru 

2018/2019 saat ini hanya berlaku untuk SMAN saja dan tidak berlaku bagi sekolah SMK 

dan SMA swasta. SMK merupakan sekolah yang memiliki program keahlian yang 

disesuaikan dengan bakat dan minat siswa itu sendiri, jadi siswa dapat mendaftar di SMK 

yang menyediakan keahlian yang sesuai dengan bakat dan minatnya.  

Berdasarkan sistem zonasi SMA yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi D.I 

Yogyakarta khususnya di Kabupaten Sleman yakni memiliki jarak ±5 Km dari pagar 

bumi SMAN garis lurus terhadap daerah asal siswa yang didasarkan oleh peta bukan di 

ukur berdasarkan jalan menuju sekolah. Daya tampung untuk masing-masing sekolah 

yang wajib menjalankan sistem zonasi sekolah yakni 90% berdasarkan jarak dan siswa 

tidak mampu yang memiliki SKTM resmi dari pemerintah, 5% untuk siswa berpertsi dan 

5% untuk siswa jalur khusus yakni yang terpaksa pindah domisili dikarenakan pekerjaan 

orang tua dan minimal domisili 6 bulan sebelum sistem zonasi berlangsung, nilai-nilai 

tersebut didapat berdasarkan total daya tampung siswa baru yang akan bersekolah 

disekolah bersangkutan. Kesesuaian antar zonasi sekolah di masing-masing SMA favorit 

sebagai berikut: 

Sekolah pertaman yakni SMAN 1 Sleman. Berdasarkan hasil penelitian yang 

didapat kesesuaian sistem zonasi dengan SMAN 1 Sleman mencapai 74% berdasarkan 

jarak sekolah dengan rumah 5 Km. Daerah yang masuk zonasi SMAN 1 Sleman terdapat 

di Kecamatan Sleman, Kecamatan Tempel, Kecamatan Turi, Kecamatan Mlati dan 

Kecamatan Seyegan. Dengan nilai 17% terdapat pada kecamatan lain yang masih dalam 

lingkup Provinsi D.I Yogyakarta. Untuk kecamatan yang berlokasi di beda provinsi 

memiliki nilai 8%.  
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Gambar 5. Peta Zonasi dan Daerah Asal Siswa SMAN 1 Sleman 

Sekolah kedua yakni SMAN 1 Depok. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat 

kesesuaian SMAN 1 Depok dengan sistem zonasi sekolah yang berlaku yakni 84% 

berdasarkan jarak sekolah dengan rumah 5 Km. kecamatan yang masuk dalam jarak 5 

Km untuk SMAN 1 Depok yakni Kecamatan Depok, Kecamatan Berbah, Kecamatan 

Kalasan, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Mlati, Kecamatan Jetis, 
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Kecamatan Kotagede, dan Kecamatan Banguntapan. Sedangkan kecamatan lain yang 

merupakan daerah asal siswa SMAN 1 Depok tidak masuk dalam kualifikasi sistem 

zonasi sekolah. Dan jumlah siswa yang berasal dari daerah non zonasi sekolah SMA 

depok cukup sediki dan disetiap daerah tidak lebih dari 10 siswa.  

Gambar 6. Peta Zonasi dan Daerah Asal Siswa SMAN 1 Depok 

Sekolah ketiga yakni SMAN 1 Godean. Berdasarakan hasil penelitan SMAN 1 

Godean cukup sesuai dalam menerapkan sistem zonasi sekolah.  Nilai yang dimiliki oleh 

SMAN 1 Godean dalam penerapan sistem zonasi sekolah yakni 88% dari seluru siswa 

yang bersekolah di SMAN 1 Godean. Daerah yang masuk dalam sistem zonasi sekolah 

untuk SMAN 1 Godean yakni Kecamatan Godean, Kecamatan Gamping, Kecamatan 

Mlati, Kecamatan Seyegan, kecamatan Minggir, kecamatan Moyudan, dan Kecamatan 
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Sedayu. Selain dari kecamatan tersebut tidak masuk dalam zonasi sekolah SMAN 1 

Godean terlebih dari hasil penelitian SMAN 1 Godean merupakan sekolah favorit yang 

memiliki jumlah daerah asal yang lebih banyak dibandingkan dengan SMAN favorit 

lainnya.  

Gambar 7. Peta Zonasi dan Daerah Asal Siswa SMAN 1 Godean 

Sekolah yang keempat yakni SMAN 1 Kalasan. Berdaarkan dari hasil  penelitian 

yang didapat SMAN 1 Kalasanlah yang sempurna dalam kesesuaian sistem zonasi 

sekolah tersebut dikarenakan nilai yang didapat dari sistem zonasi yang diterapkan yakni 

90% dari jarak sekolah ke rumah siswa yakni 5 Km. daerah-daerah tersebut yaitu 

Kecamatan Kalasan, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, Kecamatan Berbah, 

Kecamatan Depol, Kecamatan Ngemplak, Kecamatan Manisrenggo, dan Kecamatan 

Prambanan Kabupaten Sleman. Dari kecamatan yang masuk dalam sistem zonasi sekolah 

SMAN 1 Kalasan terdapat dua kecamatan yang berasal dari Provinsi lain. Daerah-daerah 
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seperti ini telah diberikan keringanan antar kedua pemerintah yang bersangkutan dengan 

peraturan yang ada. 

Gambar 8. Peta Zonasi dan Daerah Asal Siswa SMAN 1 Kalasan 

Berdasarkan kesesuaian daerah asal siswa SMA favorit di Kabupaten Sleman 

terdapat satu sekolah yang telah sesuai dengan sistem zonasi sekolah yang telah 

diterapkan oleh pemerintah. Sekolah tersebut ialah SMAN 1 Kalasan dikarenakan 

memiliki nilai 90% siswa yang memiliki jarak sekolah dengan rumah 5 Km berdasarkan 

garis lurus dipeta. Disusul oleh SMAN 1 Godean yang memiliki nilai 88%, kemudian 

SMAN 1 Depok yakni 84% dan SMAN 1 Sleman yang hanya memiliki nilai 74%. 

4. PENUTUP

a.  Hasil penelitian bahwa SMAN 1 Sleman memiliki daerah asal siswa 18 kecamatan,

SMAN 1 Depok memiliki daerah asal siswa 15 kecamatan, SMAN 1 Godean memiliki 

Daerah asal siswa 20 kecamatan, dan SMAN 1 Kalasan memiliki daerah asal siswa 15 

kecamatan. 
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b. Hasil dari peneilitan bahwa ada dua pola persebaran yang dimiliki SMA favorit di 

Kabupaten Sleman yakni berpola mengelompok untuk SMAN 1 Sleman dan SMAN 1 

Godean sedangkan pola selanjutnya yaitu berpola menyebara yang terdapat di SMAN 1 

Depok dan SMAN 1 Godean.Akses menuju sekolah di setiap sekolah dikategorikan 

mudah dan lancar dan alan yang menuju setiap sekolah sangat layak karena dapat dilalui 

mobil bahkan ada yang bus seperti di jalan alteri dan tidak ada yang rusak. 

c. Berdasarkan kesesuaian daerah asal siswa SMA favorit di Kabupaten Sleman terdapat 

satu sekolah yang telah sesuai dengan sistem zonasi sekolah yang telah diterapkan oleh 

pemerintah. Sekolah tersebut ialah SMAN 1 Kalasan dikarenakan memiliki nilai 90% 

siswa yang memiliki jarak sekolah dengan rumah 5Km berdasarkan garis lurus dipeta. 

Disusul oleh SMAN 1 Godean yang memiliki nilai 88%, kemudian SMAN 1 Depok 

yakni 84% dan SMAN 1 Sleman yang hanya memiliki nilai 74%. 
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