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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manusia tidak bisa lepas dari pendidikan, Pendidikan merupakan salah satu 

sektor penting dalam pembangunan disetiap negara. Menurut Undang-Undang 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik 

melalui proses pembelajaran. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah 

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu 

(Rini, 2017). 

 Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang 

dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaanya dengan tujuan 

agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan 

bantuan orang lain (feni 2014). dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang di berikan orang dewasa untuk 

mengembangkan potensi kepribadian dan kecerdasan melalui proses 

pembelajaran.  

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar 

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap 

tuntutan perubahan zaman. Tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam 

Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, pasal 1 ayat (1) dinyatakan 
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bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sisdiknas no 20 tahun 

2003). 

Pendidikan menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia di suatu bangsa. 

Suatu bangsa dapat dikatakan maju jika memiliki kualitas sumber daya manusia 

yang unggul, dengan memiliki sumber daya manusia yang unggul tentu akan 

mempercepat keberhasilan pembangunan serta mampu meningkatkan daya saing 

bangsa. Berbagai macam program pendidikan dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti yang sudah tertera dalam 

Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 (Amirul, 2017). Namun di Indonesia 

pendidikan belum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakatnya dapat dilihat 

dari gambar 1.1, 1.2 dan 1.3 

 

 

Gambar1.1  Grafik jumlah sekolah SD di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa 

Sumber : Data Sekolah Nasional – Dapodikdasmen 2018 
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Gambar 1.2 Grafik jumlah sekolah SMP di pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 

Sumber : Data Sekolah Nasional – Dapodikdasmen 2018 

 

Gambar 1.3 Grafik jumlah sekolah SMA di Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa 

Sumber : Data Sekolah Nasional – Dapodikdasmen 2018 
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 Berdasarkan gambar di atas pendidikan di Indonesia mengalami 

kesenjangan hal ini dibuktikan dengan tidak meratanya jumlah sekolah yang 

masih belum merata dimana pusat pengembangannya masih berfokus di Jawa. 

Sehingga pemerataan pendidikan belum bisa dirasakan oleh masyarakat 

Indonesia. Di pulau Jawa pemerataan pendidikan belum sepenuhnya menjangkau 

seluruh daerah, kutub pengembangan pendidikan hanya terpusat dikota-kota besar 

saja yang mengakibatkan kualitas sekolah unggulan hanya dimiliki sekolah yang 

berada di wilayah perkotaan. Namun belakangan  ini persepsi sekolah favorit 

mulai teralihkan dengan adanya peraturan pemerintah mengenai penerimaan 

peserta didik baru melalui sistem zonasi (Dapodiknas, 2018). 

Sistem zonasi itu sendiri adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pendididkan dan merupakan salah satu usaha pemerataan kualitas 

pendidikan di Indonesia dalam Pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai 

jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru 

(ppdb.madiunkota.go.id).  Berikut adalah data jumlah siswa SMP Negeri Madiun 

tahun 2019-2020 

Tabel 1.1 Jumlah siswa SMP Negeri Kota Madiun 

 

Sumber: ppdb.madiunkota.go.id 
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Upaya nyata pemerintah  dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah 

mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan 

menteri pendidikan dan kebudayaan no 17 tahun 2017  tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB), 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 (Permendikbud, 2017). 

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) 

(Permendikbud, 2017). 

Permendikbud menjelaskan bahwa 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. (Permendikbud, 2017).  

Kota Madiun sendiri terjadi sedikit masalah pada penerapan sistem zonasi ini, 

pada penerimaan peserta didik Tingkat SMP tahun ajaran 2019/2020, namun 

sudah mulai diterapkan dengan menggunakan kriteria sistem zonasi tersebut, 

Sementara pada  PPDB SMP di Madiun, ketentuan sistem zonasi yang diterapkan 

adalah dalam dan luar kota. Sehingga, seluruh lulusan SD yang masuk kartu 

keluarga dalam Kota Madiun dapat memilih SMP manapun di 

sana."Ketentuannya untuk SMP, zonasi tidak sesuai kecamatan, namun penduduk 

dalam atau luar Kota Madiun. Tentunya disesuaikan dengan memperhatikan 
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nilainya untuk PPDB siswa SMP," kata Heri. Dia mengemukakan sistem, baik 

PPDB SD maupun SMP, masing-masing peserta bisa memilih tiga sekolah. 

Yakni, pada pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Namun, bagi peserta PPDB SMP 

yang ingin mengganti pilihannya masih diberi kesempatan satu kali sebelum 

pendaftaran ditutup (Solo Pos Madiun 2018). 

Penerapan zonasi menyebabkan beberapa SMP Negeri di Kota Madiun 

mengalami kesenjangan antara lain kekurangan murid, dan kuota PPDB SMP 

tidak terpenuhi karena siswa dan orang tua siswa lebih memilih mendaftarkan ke 

Sekolah  swasta atau MI/MTS yang berkualitas daripada memilih SMP Negeri di 

kota madiun, maka dari permasalahan tersebut penulis mengajukan judul 

penelitian “EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM ZONASI PADA SMP 

NEGERI KOTA MADIUN “ 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah persebaran asal siswa SMP Negeri di Kota Madiun? 

b. Bagaimanakah implementasi sistem zonasi pada SMP Negeri di Kota 

Madiun? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Menganalisis Persebaran asal siswa SMP Negeri  di Kota Madiun 

b. Mengevaluasi implementasi sistem zonasi pada SMP Negeri di Kota 

Madiun 

1.4 Kegunaan Penelitian 

a. Sebagai syarat untuk melengkapi studi tingkat sarjana di Fakultas 

Geografi Universitas Muhammadyah Surakarta 

b. Sebagai literatur untuk penelitian selanjutnya khususnya pada bidang 

Pendidikan 

c. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah kota madiun dalam 

membuat peraturan terkait Pendidikan 
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1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

A. Pendidikan 

Pendidikan di Indonesia dapat dilaksanakan dalam dua jalur yaitu pendidikan 

formal dan non formal. Melalui jalur pendidikan formal seseorang dapat 

menempuh pendidikan dasar yaitu SD dan SMP, pendidikan menengah yaitu 

SMA dan tinggi yaitu perguruan tinggi Machfoeds dan Suryani (2007). 

Pada umumnya lembaga formal adalah tempat yang paling memungkinkan 

seseorang meningkatkan pengetahuan, dan paling mudah untuk mengubah 

generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat (Ahmadi dan 

Uhbiyati 2007). 

Tujuan pengadaan lembaga pendidikan formal. 

a) Tempat sumber ilmu pengetahuan. 

b) Tempat untuk mengembangkan bangsa. 

c) Tempat untuk menguatkan masyarakat bahwa pendidikan itu penting guna 

bekal kehidupan di masyarakat sehingga siap pakai. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3). 

Tujuan dari pendidikan nasional tidak saja hanya mencetak sumber daya 

manusia yang cerdas akan tetapi juga mampu mencetak kepribadian yang 

berkarakter, berakhlak, kreatif, memiliki misi visi dan bertanggung jawab serta 

sebagai warga negara yang baik. Kesuksesan seseorang tidak pernah lepas dari 

potensi yang dimiliki oleh orang tersebut, potensi dalam arti tidak saja berbicara 

tentang skill akan tetapi meliputi kemampuan seseorang mengimplementasikan 

potensi yang dimiliki untuk orang banyak, kemampuan mengelola diri dan orang 

lain (Vito, Hetty, & Risna 2018). 



8 
 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang 

pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan 

madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang 

sederajat (UU No 20 Tahun 2003 Pasal 17). 

B. Kesenjangan Pendidikan 

Kamus Besar Bahasa Indonesia  mengartikan kesenjangan adalah 1 tidak 

simetris atau tidak sama bagian yang kiri dan yang kanan, 2 berlainan sekali, 

Pendidikan merupakan salah satu masalah sosial yang dapat menimbulkan 

bebagai macam kesenjangan antara peserta didik, orang tua / wali, guru 

masyarakat, bahkan lembaga pengelolaan Pendidikan. 

Kesenjangan Pendidikan pedesaan dan perkotaan dapat di selesaikan dengan 

langkah- langkah berikut, pemerintah dalam hal ini menjadi perhatian yang 

khusus. Tugas pemerintah disini tidaklah mudah, mulai dari merehabilitasi 

bangunan sekolah yang sudah tidak layak guna yang terdapat dipedesaan. 

Ataupun membangun ruangan-ruangan yang juga mendukung kegiatan belajar 

megajar seperti laboratorium dan perpustakaan sekolah yang terdapat di pedesaan. 

Pemerintah juga harus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk 

memaksimalkan anggaran APBN untuk pendidikan dan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan (Benediktus Vito, Hetty Krisnani, & Risna Resnawaty 2018). 

C. Sistem Zonasi 

Sistem zonasi itu sendiri adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kualitas pendididkan dan merupakan salah satu usaha pemerataan Pendidikan di 

Indonesia dalam Pendidikan formal, tahapan awal untuk memulai jenjang 

pendidikan dilakukan melalui penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta 

didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan siswa yang diterima di 

suatu sekolah. Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel, 

transparan, dan tanpa  diskriminasi sehingga bisa mendorong peningkatan dan 

pemerataan pendidikan, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang 



9 
 

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). Dalam 

Permendikbud ini memang disebutkan bahwa 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 (Permendikbud No17 Tahun 2017). 

D. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pemilihan sekolah  

Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Sekolah anatara lain ditentukan oleh 

beberapa faktor atara lain, Menurut Resty Darma Saputria, Rufia Andisetyana 

Putrib dan Erma Fitria Rinic, 2018. Berbagai sumber, dapat didentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi pemilihan sekolah dasar yakni kualitas guru, 

pendidikan agama yang diterapkan di sekolah, fasilitas, biaya sekolah, kondisi 

kebersihan dan ketenangan lingkungan sekolah, keamanan sekolah, citra sekolah, 

prestasi sekolah dan prestasi murid, lokasi sekolah, ekstrakulikuler, promosi yang 

dilakukan sekolah, kualitas pelayanan dalam mendukung kegiatan belajar 

mengajar (Kristiani, Region, Vol. 13, No.2, Juli 2018:2016). 

Budaya yang diterapkan di sekolah sehari-hari (N. Khasanah, 2009), dan 

kualitas pelanggan. Pada proses sintesis faktor yang mempengaruhi pemilihan 

sekolah dasar, terdapat beberapa faktor yang dieliminasi karena dianggap tidak 

relevan dengan batasan substansi pada penelitian ini terkait kota layak anak. 
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Sehingga faktor yang terpilih ialah fasilitas, ekstrakulikuler, kualitas guru, lokasi 

sekolah, dan keamanan sekolah. (R. Septhevian, 2014; S. Andrayana, 2009; N. 

Khasanah, 2012). 

E. Sekolah Favorit 

Sekolah favorit adalah sekolah yang mampu membawa setiap siswa mencapai 

kemampuannya secara terukur dan mampu ditunjukkan prestasinya  atau dapat 

diartikan sebagai sekolah bermutu, namun dalam penerapan semua kalangan 

bahwa dalam kategori unggulan tersirat harapan-harapan terhadap apa yang dapat 

diharapkan dimiliki oleh siswa setelah keluar dari sekolah unggulan,(rachmawati, 

2012). Sekolah favorit memiliki 10 indikator, Kesepuluh indikator kualitas 

pembelajaran tersebut meliputi: 1) lingkungan fisik mampu menumbuhkan 

semangatsiswa untuk belajar; 2) iklim kelas kondusif untuk belajar; 3) guru 

menyampaikan pelajaran dengan jelas dan semua siswa mempunyai keinginan 

untuk berhasil; 4) guru menyampaikan pelajaran secara sistematis dan terfokus; 5) 

guru menyajikan materi dengan bi jaksana; 6) pembelajaran bersifat nyata 

(autentik dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dan siswa); 7) ada 

penilaian diagnostik yang dilakukan secara periodik; 8) membaca dan menulis 

sebagai kegiatan yang esensial dalam pembelajaran; 9) menggunakan 

pertimbangan yang rasional dalam memecahkan masalah; dan 10) menggunakan 

teknologi pembelajaran, baik untuk mengajar maupun kegiatan belajar siswa. 

(Bell dan Kent, 2010).  

Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka analisis 

yang menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Eksisitensi ruang dalam 

perspektif geografi dapat dipandang dari struktur (spatial structure), pola (spatial 

pattern), dan proses (spatial proces) (Yunus, 2010). 

F. Evaluasi  

Evaluasi adalah Riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan 

informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan 

membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk 

mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut (Wirawan, 2012). 
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Menurut buku Metode Riset Evaluasi, (Hadi, 2011) mendefinisikan evaluasi 

sebagai “proses mengumpulkan informasi mengenai suatu objek, menilai suatu 

objek, dan membandingkannya dengan kriteria, standar dan indikator 

G. Sistem Zonasi Kota Madiun 

Pada Tahun Ajaran 2019/2020 di Kota Madiun sudah mulai diberlakukan  

sistem zonasi pada Penerimaan siswa Barunya (PPDB) seperti di SMP Negeri 

Kota Madiun sistem zonasi di Kota Madiun Masih mengacu pada Permendikbud 

no 51 tahun 2018, yaitu ketentuan sistem zonasi dalam dan luar kota. Sehingga, 

seluruh lulusan SD yang masuk kartu keluarga dalam Kota Madiun dapat memilih 

SMP manapun, sebagai mana penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota 

Madiun menerima melalui 3 jalur, yaitu (1) jalur zonasi terdekat dimana siswa 

yang diterima melalui jalur zonasi terdekat paling sedikit yaitu 90% dari daua 

tampung sekolah, (2) jalur prestasi dimana siswa yang diterima melalui jalur 

prestasi paling banyak yaitu 5% dari daya tampung sekolah, (3) jalur perpindahan 

orang tua dimana siswa yang di terima melalui jalur perpindahan orang tua paling 

banyak yaitu 5% dari daya tampung sekolah (Perwal PPDB 2019-2020 Madiun). 

 

1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

Agung Kurniawan (2006) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Distribusi 

dan Pemanfaatan Sekolah Umum di Kota Surakarta Tahun 2002/2003”. Adapun 

tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat ketersediaan Sekolah 

Menengah Umum di Kota Surakarta, mengetahui rasio antara ketersediaan 

Sekolah Menengah Umum dengan kebutuhan, mengetahui tingkat pemanfaatan 

Sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta, mengetahui faktor apa yang 

mempengaruhi terjadinya perbedaan jumlah gedung Sekolah Menengah Umum di 

Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah analisis data sekunder dari peta 

tematik dengan simbolisasi kartografis untuk mengevaluasi tema terkait. Hasil 

penelitiannya adalah peta rasio tingkat ketersedian Sekolah Menengah Umum di 

Kota Surakarta, peta pemanfaatan Sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta, 

dari penelitian Agung kurniawan dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pada SMP Negeri Kota Madiun.  
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Ahmad Amirul Aziz (2017) dalam penelitian yang berjudul “ Analisis 

Pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menegah Pertama (SMP) 

menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten Rembang” Adapun 

tujuan dari penelitian tersebut adalah Menganalisis sebaran fasilitas Pendidikan 

SMP serta menganalisis pemenuhan fasilitas Pendidikan SMP di Kabupaten 

Rembang, Metode yang digunakan adalah sensus yang di bantu Analisi Data 

sekunder. Hasil peneitiannya adalah Megetahui pola persebaran Gedung sekolah 

menengah pertama yang mempunyai nilai T=0,867 yang dapat dikategorikan 

persebaraya acak (random) serta mengetahui nilai APK tertinggi yang berada di 

Kecamatan rembang dengan nilai 28,7% dan terendah di kecamtan sedang dengan 

nilai APK 8,5% dan nilai APK total sebesar 18,6% di Kabupaten Rembang, 

demikian juga penelitian dari saudara Ahmad Amirul Aziz juga dapat digunakan 

sebagai literature mengenai pendidikan untuk penelitian peneliti yang berjudul 

Evaluasi Implementasi Sistem Zonasi Pada SMP Negeri Kota Madiun. Dan yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelunya adalah hasil dari 

penelitian ini menunjukakn pola persebaran asal sisiwa SMP negeri madiun 

tergolong dalam pola persebaran Clustered atau mengelompok pada suatu 

wilayah, dan kesesuaian zonasi terdapat 4 SMP Negeri yang telah menjalankan 

dengan baik yaitu yang telah menerima 90% siswanya dari dalam Kota Madiun 

yaitu SMP Negeri 1,2,4,6,7,14 dan yang belum menjalankan sistem zonasi dengan 

baik yaitu belum menerima 90% siswa dari dalam Kota Madiun terdapat 2 SMP 

Negeri yaitu SMP Negeri 7 dan SMP Negeri 14. Perbandingan penelitian yang 

dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dalam Tabel 1.2.  
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Tabel 1.2 Tabel Penelitian Sebelumnya 

Nama  Agung Kurniawan Ahmad Amirul Aziz Vilga Vichario 

Tahun 

penelitian 

2006 2017 2019 

Judul 

Penelitian 

Analsis Distribusi Dan Pemanfaatan 

Sekolah Umum di Koto Surakarta 

Analisis Pemenuhan Kebutuhan 

Fasilitas Pendidikan Sekolah menengah 

pertama (SMP) Menggunakan sistem 

informasi geografis (SIG) di 

Kabupataen Rembang 

Analisiss Persebaran Asal Siswa 

SMP Favorit Kota Madiun 

Permaslahan 1. Perubahan umlah penduduk 

dari tahun 1998-2002 

2. Tidak semua lulusan SLTP  

dapat tertampung di SMU  di 

karenakan fasilitas ruang 

kelas yang tidak dapat 

menampung. Sehingga  ada 

lulusan SLTP harus 

melanjutakn Pendidikan ke 

jenjang berikutnya ke lin 

kecamatan. 

1. Jumlah penduduk yang 

meningkat dapat meningatkan 

kebutuhan fasilitas Pendidikan 

Masyarakat 

2. Jumlah ketersediaan fasilitas 

Pendidikan SMP di kabupaten 

Rembng bervariasi pada tiap-tiap 

kecamatan 

3. Variasi sebaran fasilitas 

pendidikan dan jumlah peserta 

didik yang berbeda 

mengidikasikan partisipasi 

masyarakat dalam 

memanfaatkan fasilitas 

Pendidikan berbeda pula. 

1. Bagaimanakah 

persebaran siswa 

SMP di Kota 

Madiun? 

2. Bagaimanakah 

implementsi sistem 

zonasi pada SMP 

Negeri di Kota 

Madiun? 
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Lanjutan Tabel 1.2 Tabel penelitan Sebelumnya 

Nama  Agung Kurniawan Ahmad Amirul Aziz Vilga Vichario 

Tujuan 

Penelitian 

1. Mengetahui tingkat 

ketersedian sekola menengah 

umum di Kota Surakarta 

2. Mengetahui Rasio antar 

ketersediaan  Sekolah 

menengah Umum dengan 

Kebutuhan  

3. Mengetahui tingkat 

pemaanfaatan  Sekolah 

menengah umum di 

Surakarta 

4. Mengetaahui Faktor apa saja 

yang mempengaruhi 

terjadinya perbedaan jumlah 

Gedung sekolah menengah 

Umum di Kota Surakarta 

 

1. Menganalisis sebaran fasilitas 

Pendidikan SMP  

2. Menganalisis pemenuhan 

fasilitas Pendidikan SMP di 

Kabupaten Rembang 

1. Megetahui Persebaran 

Asal Siswa SMP Negri 

Di Kota Madiun 

2. Mengevaluasi 

implementasi sistem 

zonasi pada SMP Negeri 

di Kota Madiun 

 

 

Metode 

Penelitian 

Metode yang di gukan adalah 

analisis data sekunder dari peta 

temetik dengan simbolisasi 

kartografis untuk mengevaluasi tema 

terkait 

Metode yang digunakan adalah sensus 

yang di dukung analisis data sekunder 

Metode yang digunakan Adalah  

analisis data sekunder dan 

wawancara mendalam 
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Sumber : penulis 2019 

Lanjutan Tabel 1.2 Tabel penelitian sebelumnya 

Nama  Agung Kurniawan Ahmad Amirul Aziz Vilga Vichario 

Hasil 

Penelitian 

1. Peta Rasio ketersediaan 

sekolah menegah umum di 

Kota Surakarta 

2. Peta pemanfaatan sekolah 

menengah umum  di Kota 

Surakarta 

1. Pola sebaran Gedung sekolah 

menengah pertama mempunyai 

nilai T = 0,867, Nilai T tersebut 

mendekati angka 1 Sehingga 

bias di katakana polasebaran 

Gedung sekolah SMP di 

Kabupaten Rembang adalah 

acak (random) 

2. Kecamatan dengan nilai APK 

tertinggi terdapat di kecamatan 

Rembang sebesar 28,7% 

sementara itu nilai APK 

terendah terdapat di kecamatan 

sedang sebesar 8,5% sementara 

itu nilai APK total Kabupaten 

Rembang adalah 18,6% 

1. Peta pesebaran asal 

siswa SMP Negeri di 

Kota Madiun. 

2. Evaluasi 

Implementasi sistem 

zonasi pada SMP 

Negeri di Kota 

Madiun . 
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1.6 Kerangka Pemikiran 

Pendidikan adalah salah satu kunci untuk memajukan suatu bangsa. Salah satu yang 

dapat dijadikan tolak ukur untuk mengukur majunya tingkat pendidikan adalah jumlah 

atau ketersediaan fasilitas pendidikan yang berupa gedung dan jumlah ruang yang 

menampung penduduk yang mempunyai tingkat pendidikan tertentu seperti sekolah 

dasar, Sekolah Menengah Pertama, maupun sekolah menengah atas dan sebanding 

dengan jumlah penduduk yang berusia tingkat pendidikan itu pula.  

Dalam upaya memajukan dan pemrataan Pendidikan di idonesia program zonasi 

Salah satu upaya nyata pemerintah  dalam rangka pemerataan pendidikan ini pemerintah 

mengeluarkan aturan baru dalam penerimaan peserta didik melalui Peraturan menteri 

pendidikan dan kebudayaan no 17 tahun 2017  tentang Penerimaan Peserta Didik Baru 

(PPDB), Agar Pendidikan di indonesia merata dan tidak terjadi diskriminasi. 

Selain itu Secara etimologi (arti kata) fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana 

belajar, bahwa sarana belajar adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, 

misalnya lokasi atau tempat, bangunan dan lain-lain, sedangkan prasarana adalah alat 

yang tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruang, guru, buku, 

perpustakaan, laboraturium dan sebagainya. Berdasarkan pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa fasilitas belajar adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

menunjang kegiatan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Pada penelitian ini yang 

dimaksud dengan fasilitas pendidikan adalah semua fasilitas yang tersedia di sekolah 

yang sehingga menarik minat siswa. 

Penelitian ini mengkaji tentang (1) sebaran siswa SMP Negeri Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) di daerah penelitian, dan (2) factor -faktor yang mempengaruhi 

persebaran siswa SMP favourit di daerah penelitian (3) dan evaluasi implementasi 

sistem zonasi SMP negeri di daerah penelitian. 
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Gambar 1.4 kerangka Pemikiran  

Sumber Penulis 2019 

 

 

 

 

Kesenjangan pendididkan 

Kebijakan Sistem Zonasi 

Pendidikan 

 

Penerapan sistem zonasi 

 

Evaluasi implementasi zonasi 

SMP Negeri Kota Madiun 

Peta kesesuaian zonasi SMP 

Negeri di Kota Madiun 

Daerah asal 

siwa 
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1.7 Batasan Operasional 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suwasana belajar agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

Fasilitas pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh fasilitas 

pendidikan yang ada di sekolah gedung, Guru dan sarana prasarana yang mendorong 

minat siswa  Sekolah Menengah Pertama (SMP) 

Analisis adalah uraian atau usaha mengetahui arti suatu keadaan. Data atau bahan 

keterangan mengenai suatu keadaan diurai dan diselidiki hubungannya satu sama lain. 

(Muehrche, 1978 dalam Lilik Sri, 2005). 

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 Perguruan Tinggi. (Dinas Pendidikan Nasional, 2002). 

Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar 

mengajar, baik yang bergerak, maupun tidak bergerak, agar pencapaian tujuan 

pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien 

Analisis data adalah proses penyederhanaan datakedalam bentuk yang lebih mudah 

dibaca dan diiterpretasikan. 

Siswa atau peserta didik menurut ketentuan umum undangundang RI No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalahanggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui prosespembelajaran yang tersedia pada jalur, 

jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.(No. 20 Tahun 2003). 

Zonasi itu sendiri adalah upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendididkan 

dan merupakan salah satu usaha pemerataan Pendidikan di Indonesia dalam Pendidikan 

formal, tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan dilakukan melalui penerimaan 

peserta didik baru 

Analisis geografis adalah analisa yang dilakukan dengan 3 pendekatan yaitu analisa 

keruangan, analisa ekologi dan analisa wilayah (Bintarto dan Surastopo, 1979). 

Peta adalah gambaran konvensional dan selektif yang diperkecil, dibuat dalam bidang 

datar dan meliputi kenampakan-kenampakan permukaan bumi, maupun data yang ada 

kaitannya dengan permukaan bumi. (Agus Dwi Martono, 1998). 
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Pola persebaran adalah bentuk atau model suatu objek yang ada di permukaan bumi. 

(Bintarto dan Surastopo Hadisumarno,1978). 

Pendekatan geografi merupakan cara pandang seorang geograf dalam menelaah, 

mengkaji, dan memahami ilmu geografi 

Pendekatan keruangan merupakan suatu cara pandang atau kerangka analisis yang 

menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Eksisitensi ruang dalam perspektif 

geografi dapat dipandang dari struktur (spatial structure), pola (spatial pattern), dan 

proses (spatial proces) (Yunus, 2010). 

Spatial pattern analysis (analisis pola keruangan) mempelajari pola-pola, bentuk, dan 

persebaran fenomena di permukaan bumi. Pola berkaitan dengan susunan, bentuk, dan 

persebaran fenomena dalam ruang muka bumi. Fenomena yang dipelajari adalah 

fenomena alami dan fenomena sosial. Fenomena alami seperti aliran sungai, persebaran 

vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Fenomena sosial misalnya, persebaran penduduk, 

mata pencaharian, permukiman, dan lain-lain (Yunus, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


