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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan 

kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. 

Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola 

berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka 

seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun 

sosial. Pendidikan itu sendiri dapat dipandang dari arti luas dan arti teknis, atau 

dalam arti hasil dan dalam arti proses. Dalam arti yang luas pendidikan menunjuk 

pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang 

berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa, watak, atau 

kemampuan fisik individu. (Kneller 1967 : 63 dalam Dwi Siswoyo 2008 : 17). 

SMA/Sederajat merupakan salah satu pendidikan sekolah lanjutan tingkat 

atas yang diambil setelah selesai 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). 

Adapun upaya pemerintah untuk memeratakan pendidikan yang ada di 

Indonesia. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, beberapa hal yang perlu 

diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya: Sekolah 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik 

yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 

90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang 

diterima. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima 
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calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari 

sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah 

keseluruhan peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga 

yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB. 

Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah 

ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-

masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut. Bagi 

sekolah yang berada di daerah perbatasan antara provinsi/kabupaten/kota, 

kekuatan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah 

yang saling berbatasan. SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat 

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi wajib menerima peserta 

didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili 

dalam satu wilayah daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari 

jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Peserta didik baru yang berasal 

dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya 

yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Apabila peserta didik memperoleh 

SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan 

dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah. 

Tabel 1.1 Jumlah SMA di Yogyakarta tahun 2017 

No. Kabupaten Jumlah Sekolah 

1. Sleman  48 

2. Gunung Kidul 68 

3. Bantul 84 

4. Kulon Progo 52 

5. Yogyakarta 74 

            Sumber: Balai Pendidikan Menengah, Kab. Sleman 2017 
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Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten yang berada di 

provinsi D.I Yogyakarta. Kabupaten Sleman merupakan pusat pelayanan kota 

dengan memiliki jumlah sekolah tingakat SMA/Sederajat 106 gedung. 106 

gedung sekolah tersebut yang terdiri dari 25 sekolah negri dan 81 sekolah swasta 

di tinggkat SMA/Sederajat di Kabupaten Sleman. 

Zona Kabupaten Sleman menggunakan jarak udara yang ditentukan oleh 

peta yaitu garis lurus dari pagar bumi sekolah dengan pagar bumi rumah calon 

siswa. terdapat 3 zona yang diberikan pemerintah Kabupaten Sleman yakni zona 

1, zona 2, zona luar. Zona 1 yaitu ruang lingkup masih dalam satu area Daerah 

Istimewa Yogyakarta yang memiliki jarak 5 Km dari batas pagar bumi sekolah 

dengan batas pagar bumi rumah perserta didik sedangkan zona 2 yakni zona yang 

berasal dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta dimana sekolah hanya menerima 

5% berdasarkan nilai atau prestasi jumlah ini didapat dari seluruh jumlah siswa 

yang akan diterima. Zona luar yaitu zona khusus diperuntukan kepada siswa yang 

tinggal tidak tetap mengikuti orang tua seperti pejabat, pegawai berpindah-pindah 

tugas daya tampungnya mencapai 5% dari seluruh jumlah siswa yang diterima. 

 

                                Tabel 1.2 Jumlah SMA di Kabupaten Sleman 

No. Kecamatan Negri Swasta Jumlah Siswa 

1 Depok 
3 13 8.047 

   2 Mlati 
1 9 1.815 

3 Ngaglik 
2 3 1.805 

4 Gamping 1 5 1.523 

5 Sleman 2 6 2.808 

6 Kalasan 2 4 2.033 

7 Prambanan 1 6 3.064 
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Lanjutan Tabel 1.2 Jumlah SMA/Sederajat di Kabupaten Sleman 

No. Kecamatan Negri Swasta 

Jumlah 

Siswa 

8 Tempel 2 6 2.371 

9 Godean 3  - 2.218 

10 Pakem 1 7 1.779 

11 Ngemplak 1 4 829 

12 Berbah  - 4 1.553 

13 Seyegan 2 3 2.334 

14 Turi 1 3 980 

15 Minggir 1 1 256 

16 Moyudan  - 4 1.613 

17 Cangkringan 2 3 2.041 

Jumlah 25 81 37.069 

     Sumber: Balai Pendidikan Menengah Kab. Sleman 2017 

Berdasarkan jumlah sekolah SMA/Sederajat yang berada di Kabupaten 

Sleman memiliki 37.069 siswa yang berasal dari daerah berbeda-beda. Sekolah 

sekolah tersebut tidak seluruhnya memenuhi syarat menjadi sekolah favorit. 

Hanya ada beberapa sekolah favorit dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten 

Sleman. 

  Tabel 1.3 Sekolah SMA Favorit di Kabupaten Sleman 

No. Nama Sekolah Kecamatan 

1. SMAN 1 Depok Depok 

2. SMAN 1 Sleman Sleman 

3. SMAN 1 Kalasan Kalasan 

4. SMAN 1 Godean Godean 

        Sumber: Kemendikbud tahun 2015 
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Berdasarkan data tersebut, maka penulis mengambil daerah Kabupaten 

Sleman karena ingin mengetahui apakah asal siswa sma/Sederajat berasal hanya 

dari Kabupaten Sleman saja, maka penulis melakukan penelitian dengan judul 

“ANALISIS PERSEBARAN ASAL SISWA SMA FAVORIT DI 

KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berasal darimana saja asal siswa di SMA favorit di Kabupaten 

Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta. 

2. Bagaimana persebaran asal siswa di SMA favorit di Kabupaten 

Sleman, Daerah IstimwaYogyakarta. 

3. Bagaimana Kesesuaian sistem zonasi SMA dengan daerah asal siswa 

di SMA favorit di Kabupaten Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui daerah asal siswa di SMA favorit di Kabupaten Sleman, 

Daerah IstimwaYogyakarta. 

2. Mengetahui persebaran asal siswa di SMA favorit di Kabupaten 

Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta. 

3. Kesesuaian sistem zonasi SMA dengan daerah asal siswa di SMA 

favorit di Kabupaten Sleman, Daerah Istimwa Yogyakarta. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Memberikan Informasi kepada masyakarta SMA/Sederajat yang 

favorit dan asla siswanya di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

2. 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 Siswa 

Secara bahasa peserta siswa adalah orang yang sedang berada pada 

fase pertumbuhandan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, 

pertumbuhan dan perkembangan merupakan ciri dari seseorang siswa yang 

perlu bimbingan dari seorang pendidik. Pertumbuhan yang menyangkut 

fisik, perkembangan menyangkut psikis. 

Abdul Mujib (2006:103) mengatakan berpijak pada paradigm 

“belajar sepanjangmasa”, maka istilah yang lebih tepat untuk menyebut 

individu yang menuntut ilmu adalah peserta didik bukan anak didik. Lebih 

lanjut Abdul Mujib mengatakan peserta didik cakupannya sangat luas, 

tidak hanya melibatkan anak-anak tetapi mencakup orang dewasa. 

Sementara istilah anak didik hanya mengkhususkan bagi individu yang 

berusia kanak-kanak. Penyebutan peserta didik mengisyaratkan tidak hanya 

dalam pendidikan formal seperti sekolah, madrasah dan sebagainya tetapi 

penyebutan peserta didik dapat mencakup pendidikan non formal seperti 

pendidikan di masyarakat, majlis taklim atau lembaga-lembaga 

kemasyarakatan lainya. 

1.5.2 Sekolah 

Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran 

siswa/murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki 

sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib. Dalam sistem ini, siswa 

kemajuan melalui serangkaian sekolah. Nama-nama untuk sekolah-

sekolah ini bervariasi menurut Negara, tetapi umumnya termasuk sekolah 

dasar untuk anak-anak muda dan sekolah menengah untuk remaja yang 

telah menyelesaikan pendidikan dasar. 

1.5.3 Undang-undang Zonasi Sekolah 

Undang-undang yang mengatur jarak rumah siswa dengan sekolah. 

 peraturan zonasi yang tertera pada pasal 16 Permendikbud No 14 Tahun 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengajaran
https://id.wikipedia.org/wiki/Guru
https://id.wikipedia.org/wiki/Negara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Formal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Wajib
https://id.wikipedia.org/wiki/Nama
https://id.wikipedia.org/wiki/Nama
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Anak-anak
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Muda&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Remaja
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2018 yaitu sekolah harus menerima siswa baru yang berdomisili pada radius 

paling dekat dengan sekolah yang dilihat berdasarkan alamat pada kartu 

keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum masa PPDB. 

Kemudian peraturan zonasi ini ditetapkan untuk sekolah jenjang SD, SMP 

dan SMA sedangkan untuk SMK dibebaskan untuk peraturan zonasi. 

Dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili 

pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari 

total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik 

tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling 

lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Radius zona terdekat 

ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah 

tersebut. Kemudian sebesar 10 persen dari total jumlah peserta didik dibagi 

menjadi dua kriteria, yaitu lima persen untuk jalur prestasi, dan lima persen 

untuk peserta didik yang mengalami perpindahan domisili. Namun, sistem 

zonasi tersebut tidak berlaku bagi sekolah menengah kejuruan (SMK). 

Seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK 

mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya 

tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu 

adalah: 1. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; 

2. Usia; 3. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan SD) dan Surat Hasil 

Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan SMP); dan 4. Prestasi di bidang 

akademik dan non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan 

kewenangan daerah masing-masing. PPDB bertujuan untuk menjamin 

penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, 

transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses 

layanan pendidikan. PPDB dapat dilakukan dengan dua acara. Pertama, 

pendaftaran melalui jejaring (daring/online), yaitu melalui laman (website) 

resmi PPDB daerah masing-masing. Kedua, pendaftaran melalui luring 

(luar jaringan/offline), yaitu dengan mendaftar langsung ke sekolah. 
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Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah wajib mengumumkan 

secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB, antara lain terkait 

persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil penerimaan peserta didik 

baru. 

1.5.4 Pola Persebaran Spasial 

Tanaman atau hewan dalam beberapa area geografi menyebar kira-

kira satu dari tiga pola dasar spasial. Tiga pola dasar spasial yang telah 

diakui, yaitu: acak (random), mengelompok (clumped atau aggregated) 

dan seragam atau merata (uniform) (Ludwig & Reynold, 1984; Krebs, 

1989), Terdapat derajat keseragaman dan pengelompokan yang dapat 

digambarkan, yaitu suatu organisme lebih atau kurang mengelompok 

dalam suatu habitat, tetapi pola secara acak adalah acak, dan tidak 

mungkin dapat dikatakan suatu pola lebih acak daripada yang lainnya 

(Krebs, 1989).  

Setelah populasi ditentukan, para ekologiwan mengusulkan dan 

menguji hipotesis yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang bertanggung 

jawab (berperan) dalam suatu kasus, oleh karena itu obyek utama untuk 

mendeteksi pola spasial ialah untuk menghasilkan hipotesis mengenai 

struktur komunitas ekologi (Williams, 1976). Sebagai contoh, yaitu suatu 

kasus dalam studi George dan Edwards (1976) yang meneliti peranan 

angin yang dapat mengurangi pergerakan air secara tidak acak, dan 

membentuk pola-pola horizontal dari fitoplankton dan zooplankton dalam 

suatu reservoir kecil di Wales. Studi lain yang juga dilakukan di Wales, 

Doncaster (1981) menemukan bahwa pola mengelompok pada 

sekumpulan semut di suatu pulau besar, sebagian besar ditentukan oleh 

kemiringan dan keterbukaan, kelembaban dan grazing oleh populasi 

kelinci. Beberapa mekanisme penyebab yang sering digunakan untuk 

menjelaskan pola-pola hasil pengamatan dalam suatu komunitas ekologi 

telah dijelaskan oleh Pemberton & Frey (1984). Pola sebaran acak dari 
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individu-individu populasi suatu spesies dalam suatu habitat menunjukkan 

bahwa terdapat keseragaman (homogenity) dalam lingkungan dan atau 

pola tingkah laku yang tidak selektif. Dengan kata lain, pola non-acak 

(mengelompok dan seragam) secara tidak langsung menyatakan bahwa 

ada faktor pembatas terhadap keberadaan suatu populasi. Pengelompokan 

menunjukkan bahwa individu-individu berkumpul pada beberapa habitat 

yang menguntungkan, kejadian ini bisa disebabkan oleh tingkah laku 

mengelompok, lingkungan yang heterogen, model reproduksi, dan 

sebagainya. Penyebaran yang seragam dihasilkan dari interaksi negatif 

antara individu-individu, seperti kompetisi terhadap makanan atau hal-hal 

khusus. Selanjutnya Quinn & Dunham (1983) mengingatkan bahwa alam 

adalah multifaktor, banyak proses-proses saling berinteraksi (biotik dan 

abiotik) yang mungkin berkontribusi terhadap pola-pola yang tercipta. 

Hutchinson (1953) adalah orang ekologis yang pertamakali menaruh 

perhatian akan pentingnya pola-pola spasial dalam suatu komunitas dan 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang paling berperan pada pola-

pola spasial suatu organisme. 1. Faktor vektorial yang timbul dari gaya 

eksternal lingkungan (seperti angin, pergerakan air dan intensitas cahaya); 

2. Faktor reproduksi yang berkaitan dengan model reproduksi dari suatu 

organisme (seperti kloning dan regenerasi dari keturunan); 3. Faktor sosial 

karena tingkah laku penghuni (seperti tingkah laku teritorial); 4. Faktor 

koaktif yang dihasilkan dari interaksi intraspesifik (seperti kompetisi); dan 

5. Faktor stokastik yang dihasilkan dari variasi yang acak pada beberapa 

faktor di atas. Selanjutnya proses-proses yang memberi kontribusi 

terhadap pola-pola spasial dapat berhubungan baik dengan faktor dari 

dalam atau instrinsik (seperti reproduksi, sosial dan koaktif) atau faktor 

luar (ekstrinsik/vektorial). Pandangan yang paling sederhana terhadap 

bentuk pola-pola spasial dapat dihasilkan dengan melihat orientasi 

individu dan menjawab pertanyaan: Bagaimana kemungkinan bahwa 

individu-individu lain mendekat, jika kita menempatkan suatu individu 
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dalam habitatnya? Ada tiga kemungkinan, yaitu: kemungkinannya 

meningkat (pola mengelompok); kemungkinanannya berkurang (pola 

seragam); dan kemungkinannya tidak berpengaruh (pola acak). 

Penyebaran dan gejala dan fakta geografi di permukaan bumi tidak 

merata di setiap wilayah. dengan melihat dan menggambarkan berbagai 

gejala dan fakta geografi dalam peta, maka kita akan dapat 

mengungkapkan  hubungannya antara satu sama lainnya. Prinsip 

penyebaran yaitu suatu gejala dan fakta yang tersebar tidak merata di 

permukaan bumi yang meliputi bentang alam, tumbuhan, hewan, dan 

manusia. Dengan memerhatikan dan menggambarkan penyebaran gejala 

dan fakta tadi dalam ruang, pengungkapan persoalan yang berkenaan 

dengan gejala dan fakta dapat terarah dengan baik. Dengan melihat dan 

menggambarkan berbagai gejala pada peta, hubungannya satu sama lain 

juga dapat terungkap secara menyeluruh. Prinsip digunakan untuk 

menelaah dan mengkaji gejala dan fakta geografi adalah prinsip distribusi 

atau penyebaran. 

Bentuk persebaran desa yang terdapat di permukaan bumi berbeda 

satu sama lain. Hal ini sangat bergantung pada keadaan alamiah 

wilayahnya. Sebagai contoh, bentuk desa yang terletak di wilayah 

pegunungan tentunya sangat berbeda dibandingkan dengan di kawasan 

pantai. Pola persebaran ini berkaitan erat dengan kondisi tata ruang di desa 

itu sendiri. 

Ciri-ciri pola tata ruang di pedesaan antara lain sebagai berikut: 

a. Tempat untuk memberi kehidupan kepada manusia cukup luas. 

b. Wilayah perdesaan dekat dengan areal pertanian. 

c. Daerah subur, pola penyebarannya cenderung mengelompok. 

d. Pola penyebaran desa di daerah kurang subur cenderung memencar. 

e. Perdesaan umumnya dekat dengan sumber air. 

f. Perdesaan terlihat hijau karena banyak tanaman pertanian. 
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g.  Daerah perdesaan umumnya berlokasi di daerah pedalaman. 

h. Masyarakatnya berhubungan erat dengan kondisi alam yang 

berpengaruh terhadap tata kehidupan desa. 

i. Kondisi alam yang berpengaruh erat dengan masyarakat perdesaan 

antara lain tanah, tata air, iklim, dan hujan. 

j. Udara perdesaan masih segar karena belum terkena polusi. 

Beberapa contoh pola persebaran dan permukiman desa antara lain 

sebagai berikut: 

a. Pola desa mengikuti bentuk alur sungai, dengan tujuan memudahkan 

transportasi dan mencari air. 

b. Pola desa mengikuti bentuk tepi pantai, dengan tujuan memudahkan 

dalam mencari ikan dan hasil laut lainnya. 

c. Pola desa berkelompok di daerah pertanian, dengan tujuan 

memudahkan perjalanan ke tegalan atau sawah, baik untuk mengolah 

ataupun mengawasi areal pertanian. 

d. Pola desa terpencar-pencar, biasanya dikarenakan keadaan alam yang 

berbeda-beda. Hal ini bertujuan mencari tempat yang dekat dengan air, 

tanah yang subur, kaya mineral, iklim yang cocok, dan daerah yang 

aman. 

Daldjoeni (1987) mengemukakan bahwa ditinjau dari pola tata 

guna lahannya, ada empat bentuk perdesaan yang banyak dijumpai di 

Indonesia. Keempat bentuk desa tersebut adalah sebagai berikut. 

a. Bentuk desa linear atau memanjang mengikuti jalur jalan raya atau 

alur sungai. Pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran, 

terutama dataran rendah. Tujuan utama bentuk desa yang linear atau 

memanjang adalah mendekati prasarana transportasi (jalan atau alur 

sungai) sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. 
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b. Bentuk desa yang memanjang mengikuti garis pantai. Bentuk desa ini 

terjadi karena aktivitas manusia yang mencari ikan dan hasil laut 

lainnya. 

c. Bentuk desa terpusat. Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di 

wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan biasanya dihuni oleh 

penduduk yang berasal dari keturunan yang sama sehingga antara 

sesama warga masih merupakan saudara atau kerabat. 

d. Bentuk desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Bentuk semacam ini 

banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas 

umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat, seperti 

mata air, danau, waduk, dan fasilitas-fasilitas lainnya. 

 

1.5.5 SMA Favorit 

Sekolah yang lanjutan tingkat atas yang diambil setelah 

menyelesaikan sekolah lanjutan tingkat pertama dan sebelum mengambil 

jenjang pendidikan perkuliahan wajib mengambil pendidikan tingkat atas 

ini.Sekolah lanjutan tingkat atas yang memiliki standar pendidikan, 

fasilitas pendidikan, fasilitas sekolah, guru, staf dan kepala sekolah yang 

memumpuni. Sekolah lanjutan tingkat atas yang menjadi impian orang tua 

agar anak-anaknya dapat bersekolah di sekolah favorit. (Awan Sediawan, 

2007) 

1.5.6 Daerah Asal Siswa 

Daerah asal siswa merupakan tempat asal usul siswa tersebut 

berada.  Setiap siswa pastinya memiliki asal yang berbeda-beda. Secara 

umum, definisi Daerah menurut Nia K. Pontoh dalam bukunya yang 

berjudul Pengantar Perencanaan Perkotaan (2008), adalah suatu wilayah 

teritorial dengan pengertian, batasan, dan perwatakannya didasarkan pada 

wewenang administratif pemerintahan yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan tertentu. Definisi lain dari daerah adalah ruang yang 
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merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya 

dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. 

Contohnya adalah daerah-daerah otonom seperrti yang dimaksud oleh 

Undang-undang No. 22 tahun 1999 (yang telah direvisi menjadi UU No. 

32 tahun 2004) tentang Pemerintah di Daerah: Daerah Provinsi; Daerah 

Kabupaten; Daerah Kota. 

Menurut UU No. 32 tahun 2004, daerah otonom, selanjutnya 

disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 

batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) 

1.6 Penelitian Sebelumnya 

Berikut ini adalah beberapa penelitian sebelumnya yang pernah di 

lakukan terkait dengan kajian persebaran dan fasilitas pendidikan: 

1. Mukmin Al Kahfi (2017) melakukan penelitian dengan judul “kajian 

ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah menengah atas/sederajat di 

Kabupaten karangnyar”. Tujuan dari penelitian ini adalah 

mengidentifikasi ketersediaan fasilitas pendidikan, spasial lokasi fasilitas 

pendidikan, kelengkapan sarana dan prasarana tiap fasilitas pendidikan 

SMA/sederajat yang terdapat di Kabupaten Karanganyar. Metode 

penelitian yang digunakan  adalah metode deskriptif kuantitatif. Hasil dari 

penelitian menunjukan ketersediaan  fasilitas pendidikan SMA tiap 

Kecamatan Karanganyar masih sangat kurang, jangkauan pelayanan 

belum mencapai keseluruhan wilayan permukiman, ketersedian saranan 

dan prasarana pendidikan tingkat SMA di Kabupaten Karanganyar sangat 

beragam. 

2. Sasrimita (2015) melakukan penelitian dengan judul “Sistem Informasi 

Geografi Pemetaan Sekolah di Kecamatan Tanjung Batu”. Tujuan dari 
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penelitian ini adalah untuk menyediakan untuk aplikasi system informasi 

geografis sehingga dapat memberikan informasi yang berguna mengenai 

informasi lokasi sekolah-sekolah pendidikan. Metode penelitian yang di 

gunakan adalah  metode waterfall. Hasil dari penelitian menunjukan 

informasi yang disajikan mengenai sekolah setempat berupa titik 

koodinat, nama sekolah, nama kepala sekolah, alamat, akreditasi, tahun 

berdiri, luas tanah, luas bangunan, fasilitas, beasiswa, data nilai rata-rata, 

jumlah kelas, data siswa, data guru, data TU, gambar dan sejarah sekolah. 

( UIN Raden Fatah Palembang). 

3. Nur Qolis dan Arna Fariza (2008) melakukan penelitian dengan judul 

“Pemetaan dan Analisa Sebaran Sekolah untuk Peningkatan Layanan 

Pendidikan di Kabupaten Kediri dengn GIS”. Metode yang digunakan 

adalah metode observasi. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun 

sistem informasi geografis sebaran sekolah di wilayah kabupaten Kediri 

sehingga bias menjadi sarana informasi bagi masyarakat Kediri dan 

membantu pihak terkait dalam pembangunan sarana prasarana pendidikan 

yang memadai bagi masyarakat. Hasil dari penelitian dengan sistem 

informasi geografis kita bisa mengetahui lokasi sekolah-sekolah yang ada 

di wilayah Kabupaten Kediri khususnya sekolah lanjutan tingkat pertama, 

sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah. 

(ITS). 

4. Siti Puji Hastuti (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pertumbuhan Penduduk dan Penyediaan Fasilitas Pendidikan Sekolah 

Dasar di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 dan 

Prediksi Tahun 2013”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui 

pertumbuhan penduduk dan sebaran penduduk terhadap penyediaan 

fasilitas pendidikan sekolah dasar di Kecamatan Tasikmadu Kabupaten 

Karanganyar tahun 2007 dan 2013. Metode yang digunakan adalah 

metode deskriftif.  Hasil dari penelitian ini adalah Jumlah penduduk usia 

7-12 tahun di Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2007 tersebar di 10 desa. 
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Jumlah terbanyak di Desa Papahan yaitu sebesar 696 jiwa, pada tahun 

2013 diperkirakan turun menjadi 676 jiwa, sedangkan jumlah penduduk 

terkecil terdapat di Desa Buran dengan jumlah 300 jiwa pada tahun 2013 

diperkirakan menjadi 291 jiwa dan guru SD dan MI yang ada di 

Kecamatan Tasikmadu pada tahun 2007 berjumlah 243 orang dan 

tersebar di 28 sekolah. Berdasarkan perhitungan kebutuhan guru tahun 

2007 di Kecamatan Tasikmadu mengalami kelebihan guru sebanyak 7 

orang sedangkan untuk tahun 2013 kebutuhan guru di Kecamatan 

Tasikmadu adalah 167 orang yaitu yang paling banyak berada di Desa 

Papahan sebanyak 26 buah, yang paling sedikit berada di Desa Buran 

yaitu 10 orang.(Universitas Sebelas Maret). 

5. Anton Waskita (2014) melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi 

ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat sekolah dasar negeri di 

Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo tahun 2014”. Metode yang 

digunakan dalam penelitiannya adalah metode deskriptif. Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengentahui ketersediaan fasilitas pendidikan 

tingkat sekolah dasar negeri di Kecamatan Grabag. Hasil dari penelitian 

ini adalah Fasilitas pendidikan tingkat SD di Kecamatan Grabag tersedia 

di setiap desa, kecuali Desa Tlepok Kulon dan tingkat jangkauan 

pelayanan fasilitas pendidikan yang ada mempu mencakup keseluruhan 

kecamatan ini. 

6. Nirma Qolbi Nisaul Husna melakukan Penelitian dengan judul “Analisis 

Pola Persebaran Asal Siswa SMA/Sederajat Favorit Di Kabupaten 

Sleman.”. Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah metode 

deskriptif. Tujuan dari penelitian ini mengetahui daerah asal siswa 

SMA/Sederajat favorit di Kabupaten Sleman dan mengalasisi pola 

persebaran asal siswa SMA/Sederajat favorit di Kabupaten Sleman. 
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 Tabel 1.6  Penelitian sebelumnya 

Nama 
Mukmin 

Al Kahfi 

Sasrimi

ta 

Nur 

Qolis 

dan 

Arna 

Fariza 

Siti Puji 

Hastuti 

Anton 

Waskita 

Nirma 

Qolbi 

Nisaul 

husna 

Judul 

Skrip

si 

kajian 

ketersedi

aan 

fasilitas 

pendidik

an 

sekolah 

menenga

h 

atas/sede

rajat di 

Kabupate

n 

karangny

ar 

Sistem 

Informa

si 

Geograf

i 

Pemetaa

n 

Sekolah 

di 

Kecama

tan 

Tanjung 

Batu 

Pemetaa

n dan 

Analisa 

Sebaran 

Sekolah 

untuk 

Peningka

tan 

Layanan 

Pendidik

an di 

Kabupate

n Kediri 

dengn 

GIS 

Analisis 

Pertumbu

han 

Penduduk 

dan 

Penyediaa

n Fasilitas 

Pendidika

n Sekolah 

Dasar di 

Kecamata

n 

Tasikmad

u 

Kabupate

n 

Karangan

yar Tahun 

2007 dan 

Prediksi 

Tahun 

2013 

Evaluasi 

ketersedi

aan 

fasilitas 

pendidik

an 

tingkat 

sekolah 

dasar 

negeri di 

Kecamat

an 

Grabag 

Kabupate

n 

Purworej

o tahun 

2014 

Analisis 

Persebara

n Asal 

Siswa 

SMA/Sed

erajat 

Favorit di 

Kabupate

n Sleman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 17  
 

Lanjutan. Tabel 1.6  Penelitian sebelumnya 

Nama 
Mukmin Al 

Kahfi 
Sasrimita 

Nur Qolis 

dan Arna 

Fariza 

Siti Puji 

Hastuti 

Anton 

Waskita 

Nirma 

Qolbi 

Nisaul 

husna 

Tujuan 

Mengidentifik

asi 

ketersediaan 

fasilitas 

pendidikan, 

sarana dan 

prasarana tiap 

fasilitas 

pendidikan 

SMA/sederaja

t yang 

terdapat di 

Kabupaten 

Karanganyar 

Menyediaka

n untuk 

aplikasi 

system 

informasi 

geografis 

sehingga 

dapat 

memberikan 

informasi 

yang 

berguna 

mengenai 

informasi 

lokasi 

sekolah-

sekolah 

pendidikan 

Membangun 

sistem 

informasi 

geografis 

sebaran 

sekolah di 

wilayah 

kabupaten 

Kediri 

sehingga 

bias menjadi 

sarana 

informasi 

bagi 

masyarakat 

Kediri dan 

membantu 

pihak terkait 

dalam 

pembanguna

n sarana 

prasarana 

pendidikan 

yang 

memadai 

bagi 

masyarakat 

Mengetahui 

pertumbuha

n penduduk 

dan sebaran 

penduduk 

terhadap 

penyediaan 

fasilitas 

pendidikan 

sekolah 

dasar di 

Kecamatan 

Tasikmadu 

Kabupaten 

Karanganya

r tahun 

2007 dan 

2013 

Mengentah

ui 

ketersediaa

n fasilitas 

pendidikan 

tingkat 

sekolah 

dasar negeri 

di 

Kecamatan 

Grabag 

- 

Mengetahu

i daerah 

asal siswa 

SMA/Seder

ajat favorit 

di 

Kabupaten 

Sleman dan 

kepadatan 

permukima

n di 

Kabupaten 

Sleman. 

- 

Mengalasis

i  

persebaran 

asal siswa 

SMA/Seder

ajat favorit 

di 

Kabupaten 

Sleman 

Metode 

metode 

deskriptif 

kuantitatif 

metode 

waterfall 

metode 

observasi 

metode 

deskriftif 

metode 

deskriptif 

Metode 

Deskriptif 
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Lanjutan. Tabel 1.6  Penelitian sebelumnya 

Nama 
Mukmin Al 

Kahfi 
Sasrimita 

Nur Qolis 

dan Arna 

Fariza 

Siti Puji 

Hastuti 

Anton 

Waskita 

Nirma 

Qolbi 

Nisaul 

husna 

Hasil 

Peta 

ketersediaan 

fasilitas 

pendidikan 

informasi 

yang 

disajikan 

mengenai 

sekolah 

setempat 

berupa 

titik 

koodinat, 

nama 

sekolah, 

nama 

kepala 

sekolah, 

alamat, 

akreditasi, 

tahun 

berdiri, 

luas 

tanah, 

luas 

bangunan, 

fasilitas, 

beasiswa, 

data nilai 

rata-rata, 

jumlah 

kelas, 

data 

siswa, 

data guru, 

data TU, 

gambar 

dan 

sejarah 

sekolah 

Peta 

lokasi 

SMP, 

SMA, 

SMK dan 

MA di 

Kabupaten 

Kediri 

-Peta 

fasilitasn 

pendidikan 

di 

Kecamatan 

Tasikmadu 

Tahun 

2007 dan 

2013 

-Peta 

Fasilitas 

pendidikan 

tingkat SD 

di 

Kecamatan 

Grabag 

- Peta 

Persebaran 

Daerah 

Asal Siswa 

SMA 

Favorit di 

Kabupatn 

Sleman D.I 

Yogyakarta 

Peta sarana 

dan prasarana 

tiap fasilitas 

pendidikan 

SMA/sederajat 

yang terdapat 

di Kabupaten 

Karanganyar 

Peta 

ketersediaan 

Fasilitas 

pendidikan 

tingkat 

sekolah 

dasar negeri 

di 

Kecamatan 

Grabag 

 

1.7 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti kemukakan di 

atas, bahwa jumlah pelajar yang berusia 16-18 sekolah tingkat SMA di 
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Kabupaten Sleman hanya 33.524 jiwa sedangkan jumlah penduduk 

yang berusia 16-18 sebesar 47.623 jiwa. Jumlah penduduk merupakan 

faktor yang paling penting  dalam menganalisis ketersediaan daya 

tampung fasilitas pendidikan tingkat SMA sebab penduduk merupakan 

Objek yang dilayani oleh fasilitas pendidikan. Ketersediaan  fasilitas 

pendidikan tingkat SMA dan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman 

dapat digunakan untuk mengetahui apakah ketersediaan daya tampung 

fasillitas pendidikan tersebut  sudah terpenuhi atau belum. 

Tingkat Pelayanan Fasilitas Sekolah Menengah Tingkat Atas 

(SMA/SMK) Berdasarkan Kebutuhan Fasilitas dilihat dari Kepadatan 

Permukiman. Maka dari itu diperlukan jumlah penduduk berdasarkan 

kecamatan. Dari jumlah penduduk dapat ketahui ketersediaan fasilitas 

pendidikan terhadap kepadatan penduduk yang ada. Sarana dan 

prasarana pendidikan merupakan alat penunjang kegiatan pendidikan 

yang wajib dimiliki oleh setiap fasilitas pendidikan. Jenis sarana 

prasarana pendidikan telah diatur di dalam permendiknas.  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.7  Kerangka Pemikiran 

 

Kabupaten Sleman 

Jumlah SMA/Sederajat di 

Kabupaten Sleman 

sebaran asal siswa 

SMA/Sederajat favorit 

- Jumlah siswa 
- Asal Siswa 


