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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

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

pendidikan nasional menyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara 

dremokatis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjujung tinggi hak 

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

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

yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu” kemudian Pasal 

7menegaskan bahwa: “Orang tua dari anak usia belajar, berkewajiban 

memberikan pendidikan kepada anaknya. Adanya undang-undang ini 

mengharapkan pemerintah dan orang tua wajib berperan terhadap tersedianya 

pendidian bagi anak, sehingga setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang 

layak (Kemenag, 2016). 

Geografi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan gejala-gejala di 

permukaan bumi, baik yang menyangkut kondisi fisik maupun mahluk hidup 

beserta permasalahanya melalui pendidikan keruangan, ekologi, dan kewilayahan 

untuk kepentingan proses dan keberhasilan pembangunan (Bintarto dan Surastopo 

tahun 1978). Manusia dalam pandangan ilmu geografi merupakan salah satu 

elemen penting dari mata rantai kehidupan di permukaan bumi ini.Kehidupan 

manusia mempunyai macam-macam keutuhan, salah satu kebutuhan pokok 

manusia adalah kebutuhan untuk memperoleh pendidikan yang layak. 

Kemampuan ilmu dan teknologi berpengaruh pada semua aspek kehidupan, 

termasuk didalamnya sistem pendidikan, salah satu tantangan besar yang dihadapi 

dalam pelaksanaan pembangunan adalah bidang pendidikan sebab pendidikan 

merupakan salah satu pilar utama pembangunan dalam menyiapkan sumber daya 

manusia yang  berkualitas. Pendidikan sering diartikan sebagai usaha sadar untuk 

menciptakan dan membangun potensi diri, sehingga mampu menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi merupakan upaya dalam rangka membangun ahlak 
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akal budi manusia. Sasaran pendidikan adalah manusia, pendidikan membantu 

peserta didik untuk menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiaanya. 

Potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia, ciri 

khas manusia yang terbentuk dari kumpulan terpadu (integrated) dari apa yang 

disebut siasat hakikat manusia (Umar Tartaraharja dan Lasula, 2000 dalam 

Kustaryo Deny, 2004). 

Tingkat pendidikan anak sebagai bekal pengetahuan merupakan faktor yang 

sangat penting dalam mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat, 

faktor pendidikan merupakan modal dalam usaha pemenuhan kebutuhan pangan, 

penciptaan lapangan kerja yang produktif maupun pengembangan dan 

pengelolaan sumber daya alam (Soemitro Djojo Hadikusumo, 1978 dalam 

Kustaryo Deny, 2004). 

Berangkat dari pentingnya pendidikan dasar yang telah diprogram oleh 

pemerintah agar dapat berjalan dengan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita 

pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan manusia 

seutuhnya, hal ini harus didukung dengan fasilitas penunjang dalam pendidikan 

dasar, seperti gedung sekolah, dan guru pengajar yang telah tersedia di masing-

masing wilayah. 

Kecamatan Simo merupakan salah satu diantara 19 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Boyolali yang terdiri dari 13 desa, dengan luas wilayah 4804.0275 Ha. 

Kecamatan Simo berpenduduk 46. 938 jiwa sehingga kepadatan penduduknya 

adalah 977 jiwa per Km² (Kecamatan Simo Dalam angka 2018). 

Jumlah pendidikan Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Simo berjumlah 32 

buah diantaranya: 

- 28 sekolah milik pemerintah (Sekolah Dasar Negeri) 

- 4 sekolah milik swasta (Sekolah Dasar Swasta) 
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Sedangkan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 5 buah 

diantaranya: 

- 3 sekolah milik pemerintah (SLTP Negeri) 

- 2 sekolah milik swasta (SLTP Swasta) 

Dengan adanya perbedaan jumlah SD dan SLTP di Kecamatan Simo di 

setiap desa maka akan menimbulkan suatu sebaran penduduk yang dilakukan 

karena adanya kebutuhan akan pendidikan. Sebaran penduduk ini dapat 

menyebabkan variasi pola sebaran SD dan SLTP yang berpengaruh terhadap 

pemukiman yang ada di sekitarnya. 

Tabel 1.1 Jumlah Sekolah dan Jumlah Murid di Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali Tahun 2018. 

No Desa 
Jumlah Sekolah Jumlah Murid 

SD SLTP SD SLTP 

1 Pelem 3 1 248 672 

2 Bendungan 1 - 11 - 

3 Temon 2 - 98 - 

4 Teter 2 - 104 - 

5 Simo 7 2 1503 249 

6 Walen 2 1 111 229 

7 Pentur 3 - 117 - 

8 Gunung 2 - 126 - 

9 Talak Broto 2 - 119 - 

10 Kedunglengkong 3 1 219 526 

11 Blagung 1 - 132 - 

12 Sumber 2 - 118 - 

13 Wates 2 - 139 - 

Jumlah 32 5 3045 1676 

Sumber :Kemendikbud 2018. 
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Dengan melihat perbedaan jumlah SD dan SLTP disetiap kelurahan yang ada di 

Kecamatan Simo, penulis tertarik pada variasi pola sebaran SD dan SLTP yang 

ada di Kecamatan tersebut. Penulis melakukan pendekatan penelitian geografi 

dengan judul “Analisis Sebaran SD dan SLTP di Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali Tahun 2018” 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

1) Bagaimana pola sebaran SD dan SLTP di Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali? 

2) Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pola sebaran SD dan SLTP di 

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali? 

 

3. Tujuan Penelitian 

1) Menganalisis pola sebaran SD danSLTP di Kecamatan Simo Kabupaten 

Boyolali. 

2) Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pola sebaran SD dan 

SLTP di Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. 

4. Kegunaan  Penelitian 

1) Sebagai syarat menyelesaikan studi di tingkat Sarjana S1 pada Fakultas 

Geografi Universitas Muhammdiyah Surakarta. 

2) Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi mengenai pendidikan, 

khususnya bagi pemerintah kota Kabupaten Boyolali dalam membuat 

kebijakan di bidang pendidikan. 

3) Menambah bahan bacaan dan pengetahuan bagi masyarakat yang 

memerlukan. 

 

 

 



5 
 

5. Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1) Telaah Pustaka 

Ketidakpuasan orang membincangkan pola pemukiman (settlement) secara 

deskriptif menimbulkan gagasan untuk membincangkan secara kuantitatif. Pola 

pemukiman yang dikatakan seragam (uniform), random, mengelompok 

(clustered) dan lain sebagainya dapat diberi ukuran yang bersifat kuantitatif 

(gambar 1). Dengan cara sedemikian ini perbandingan antar pola pemukiman 

dapat dilakukan dengan lebih baik, bukan saja dari segi waktu tetapi juga dalam 

segi ruang (space). Pendekatan yang demikian ini disebut analisa tetangga 

terdekat (Nearest – Neighbouhr Analysis). Analisa seperti ini memerlukan data 

tentang jarak antar suatu pemukiman tetangganya yang terdekat, sehubungan 

dengan hal ini tiap pemukiman dianggap sebagai suatu titik dalam ruang. 

Meskipun demikian analisa tetangga terdekat ini dapat pula digunakan sebagai 

menilai pola penyebaran fenomena lain seperti pola penyebaran tanah longsor, 

pola penyebaran puskesmas, sumber-sumber air dan lain sebagainya. (Bintarto 

dan Surastopo, 1978). 

Pada hakekatnya analisa tetangga terdekat ini adalah sesuai untuk daerah 

dimana antara suatu pemukiman dengan pemukiman yang lain tidak ada 

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

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

suatu dataran, dimana hubungan antara satu pemukiman dengan pemukiman yang 

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

akan nampak nilai praktisnya. 

 

Gambar 1.1 Jenis Pola Penyebaran 

Sumber: Petter Hagget 
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 Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1978). Ada tiga macam 

variasi pola persebaran, yaitu: 

1. Pola persebaran seragam, jika jarak antara suatu lokasi dengan lokasi yang 

lainya relatif sama. 

2. Pola persebaran mengelompok, jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi 

yang lainya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat 

tertentu. 

3. Pola persebaran acak, jika jarak antara lokasi satu dengan lokasi yang 

lainya tidak teratur.Dalam menggunakan analisa tetangga terdekat harus 

diperhatikan beberapa langkah sebagai berikut: 

a. Tentukan batas wilayah yang akan diselidiki .  

 

b. Ubahlah pola penyebaran pemukiman seperti yang terdapat dalam peta 

topografi menjadi pola penyebaran titik.  

 

c. Berikan nomor urut bagi tiap titik untuk mempermudah cara 

menganalisisnya.  

d. Ukurlah jarak terdekat yaitu jarak pada garis lurus antara satu titik 

dengan titik yang lain yang merupakan tetangga terdekatnya dan 

catatlah ukuran jarak tersebut.  

 

e. Hitunglah besar parameter tetangga terdekat (Nearest nighbour 

statistic) T denagan menggunakan formula:  

 

 

Dimana : 

T : Indeks penyebaran tetangga terdekat. 

Ju : Jarak rata-rata yang diukur anatara satu titik dengan titik tetangganya 

yang terdekat. 

Jh : Jarak rata-rata yang diperoleh andaikata semua titik mempunyai pola 
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random 

P : Kepadatan titik dalam tiap Km2 yaitu jumplah titik (N) dibagi dengan luas 

wilayah dalam Km2 (A), sehingga menjadi 

(Sumber : Bintarto dan Surastopo Hadi Sumarno, 1979) 

Parameter tetangga terdekat atau indeks penyebaran tetangga terdekat 

mengukur kadar kemeringan pola titik terhadap pola random. Untuk memperoleh 

Ju di gunakan cara dengan menjumlahkan semua jarak tetangga terdekat 

dankemudian dibagi dengan jumlah titik yang ada. Parameter tetangga terdekat 

(T) tersebut dapat di tunjukkan pula dengan rangkaian kesatuan (continuum) 

untuk mempermudah pembandingan antara pola titik. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Continuum Nilai Parameter Tetangga Terdekat (T) 
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2) Penelitian Sebelumnya 

Tabel 1.2 Penelitian Sebelimnya 

Nama 

Peneliti 
Judul Tujuan Metode Hasil 

Krisna 

M. M 

(2006) 

Analisis sebaran fasilitas 

pendidikan dasar di 

Kecamatan Colomadu 

Kabupaten Karanganyar 

Menganalisis pola sebaran fasilitas pendidikan 

dasar 

Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

sebaran fasilitas pendidikan dasar  

Mengetahui asal murid masing-masing sekolah di 

setiap kelurahan 

Survai 

langsung 

ke 

lapangan  

Pola sebaran acak, nilai T yang diperolah untuk SD adalah 1,273 dan untuk 

SLTP sebesar 1,348. Faktor aksesbilitas untuk SD tinggi di daerah tertentu, 

untuk SLTP sedang, ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan baik SD 

maupun SLTP sedang. Asal murid SD dan SLTP pada masing-masing 

sekolah disetiap kelurahan di dominasi darimana asal sekolah tersebut 

berada. 

Alex 

Yuniart

o (2001 

) 

Pemetaan data pendidikan 

sekolah dasar kotamadya 

Surakarta tahun 1995/1996-

1999/2000 

Untuk mengetahui perbandingan jumlah ruang 

kelas sekolah dasar yang tersedia dengan 

banyaknya murid yang dapat ditampung 

Untuk memetakan kondisi sarana dan prasarana 

sekolah dasar di Kotamadya Surakarta 

tahun1995/1996-1999/2000 

Survai 

langsung 

ke 

lapangan  

Perbandingan jumlah ruang kelas sekolah dasar yang tersedia dengan 

banyaknya murid yang ditampung tidak sebanding 

Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki umumnya dalam kondisi yang 

kurang mendukung kelangsungan belajar mengajar yang baik 

Tomi A 

Setyaw

an 

(2016) 

Analisis sebaran pendidikan 

SD dan SLTP di Kecamatan 

Simo Kabupaten Boyolali 

2018 

Menganalisis polasebaran SD dan SLTP di 

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali. 

Menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap pola sebaran SD dan SLTP di Kecamatan 

Simo Kabupaten Boyolali. 

 

 

Survai 

langsung 

ke 

lapangan 
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6. Kerangka Penelitian 

Jumlah penduduk yang semakin meningkat tentu akan berdampak pada 

meningkatnya kebutuhan sosial ekonominya. Salah satu contoh dampak dari 

meningkatnya pertumbuhan penduduk terhadap kondisi sosial masyarakat adalah 

meningkatnya kebutuhan terhadap pendidikan. Pendidikan menjadi kebutuhan 

penting yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetisi. 

Pendidikan merupakan indikator yang sangat penting dalam menilai tingkat 

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

mengukur majunya tingkat pendidikan adalah jumlah atau ketersediaan 

pendidikan  sekolah yang menampung penduduk yang mempunyai tingkat 

pendidikan tertentu seperti SD dan SLTP. 

Salah satu pembangunan sumber daya manusia dewasa ini yang harus 

diperhatikan adalah pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, dalam penelitian 

ini akan dikaji keadaan pendidikan itu sendiri yang meliputi jumlah sekolah SD 

dan SLTP yang mana daya tampungnya sangat terbatas disetiap desa, sehingga 

bayak murid yang bersekolah keluar dari daerah desa aslinya di Kecamatan Simo 

atau memilih keluar dari Kecamatan Simo yang terjamin kualitasnya. Dalam 

upaya untuk meningkatkan kebutuhan dalam pendidikan SD dan SLTP terdapat di 

Kecamatan Simo. Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor aksesibilitas, faktor 

ketersediaan pelayanan pendidikan, faktor kecenderungan penduduk dalam 

memanfaatkan pendidikan di Kecamatan simo, dan faktor kualitas sekolah. 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Kerangka Penelitian 

Sumber: Peneliti 2018 

 

SD dan SLTP di Kecamatan 

Simo 

Sebaran SD dan SLTP di 

Kecamatan SIMO 

Pola Sebaran SD dan SLTP di 

Kecamatan Simo 

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi pola sebaran 

SD dan SLTP di Kecamatan 

Simo 
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7. Batasan Operasional 

1) Desa adalah suatu perwujudan geografi yang ditimbulkanoleh unsur-unsur 

fisiografi social ekonomis, politis dan cultural yang terdapat di situ dalam 

hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain (Bintarto 

dalam Dahroni,1997).  

2) Aksesibilitas adalah mudah atau tidaknya suatu daerah untuk dapat di jangkau 

ditentukan oleh lokasi dan sarana transpotrasi yang mendukungnya ( Bintarto, 

1984).  

3) Aksesibilitas dalam penelitian ini ditentukan oleh waktu tempuh seorang anak 

berjalan kaki dari permukiman terdekat dan permukiman terjauh menuju 

lokasi sekolah. 

4) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana 

belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian 

kecerdasan, sikap sosial dan ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat 

bangsa dan negara. (SISDIKNAS, 2001 dalam Lilik Sri 2005). 

5) Pendidikan formal adalah pendidikan yang disekolah, yang teratur, sistematis, 

mempunyai jenjang dan yang dibagi dalam waktu-waktu tertentu yang 

berlangsung dari Taman Kanak-kanak sampai PerguruanTinggi. (Dinas 

Pendidikan Nasional, 2002). 

6) Sekolah Dasar (SD) adalah jenjang paling dasar dari pendidikan formal di 

Indonesia, sekolah dasar dilaksanakan dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 

sampai kelas 6. (Dinas Pendidikan Nasional, 2002). 

7) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) adalah jenjang pendidikan dasar 

formal di Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan dasar (SD) atau yang 

sederajat. SLTP dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 

sampai kelas 9. (Dinas Pendidikan Nasional, 2002). 

8) Analisis adalah pemisahan dari suatu keseluruhan kedalam bagian-bagian 

untuk dikaji tentang komponenya, sifat peranan dan hubunganya. 

9) Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah 

dibaca dan diinterpretasikan. 
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10) Analisisis geografis adalah analisa yang dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu 

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

Surastopo, 1979). 

11)  Peta adalah gambaran konvesional dan selektif yang diperkecil, dibuat dalam 

bidang datar dan meliputi kenampakan-kenampakan permukaan bui, maupun 

data yang ada kaitanya dengan permukaan bumi. (Agus Dwi Martono, 1998). 

12) Pola persebaran adalah bentuk atau model suatu objek yang ada di permukaan 

bumi. (Bintarto dan Surastopo Hadiseumarno, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 


