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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sekolah merupakan sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat 

akan pendidikan. Untuk itu sekolah harus terletak pada posisi yang strategis dan 

tersebar merata diseluruh daerah. Permasalahan pendidikan pada saat ini, 

memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah. Pemerintah harus mengambil 

suatu kebijakan yang komprehensif dan bersifat multidimensi. Pada tahun 2030-

2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yaitu jumlah 

penduduk usia muda (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk 

usia tua (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Pada periode tersebut, 

penduduk usia muda diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk 

yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa (Bappenas, 2017). 

Pembangunan sarana pendidikan menjadi faktor penentu keberhasilan 

pembangunan pendidikan bangsa. Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi 

peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia serta pemerataan sarana 

pendidikan. Pembangunan pendidikan nasional dilandasi oleh paradigma 

membangun manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang memiliki kapasitas 

untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal, maka 

pembangunan dibidang pendidikan merupakan bagian yang integral yang 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu 

kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan 

tujuan nasional. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa 

pendidikan adalah 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 ketrampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya 



2 

pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang 

tua dan anak. Orang tua merupakan tempat dimana anak memperoleh pendidikan. 

Keluarga juga mempunyai arti penting dalam kehidupan manusia, terbentuknya 

keluarga untuk memperoleh kepentingan yang sama (Suprayitno, 2010). 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat suatu indikator dalam 

menandai keberhasilan pembangunan sarana pendidikan di  suatu daerah 

diantaranya Angka partisipasi pendidikan, yang mengindikasikan tingkat 

partisipasi penduduk dalam mengakses program pendidikan, yang terdiri dari (a) 

Angka Partisipasi Sekolah (APS) , yang mengindikasikan seberapa besar akses 

dari penduduk usia sekolah dapat menikmati pendidikan formal di sekolah, (b) 

Angka Partisipasi Murni (APM), yang mengindikasikan proporsi anak usia 

sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, dan (c) Angka Partisipasi Kasar 

(APK), mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam 

pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. 

Kabupaten Penajam Paser Utara secara administratif terbagi menjadi 4 

kecamatan yang terdiri dari 54 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Penajam 

Paser Utara tercatat 3.333.06 km
2
.
 

Penajam Paser Utara merupakan 

Kabupaten/Kota Terkecil Keempat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kota 

Bontang, Kota Samarinda, dan Kota Balikpapan. Tahun 2019 diketahui jumlah 

penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara mencapai 160.912 jiwa dengan rasio 

jenis kelamin sekitar 109,26 yang artinya penduduk berjenis laki-laki lebih 

banyak dari pada perempuan. Adapun jumlah murid yang menempuh pendidikan 

sekolah menengah atas (SMA) mencapai 3.220 jiwa di tahun 2019/2020.  

Selain itu Kabupaten Penajam Paser Utara yang akan menjadi ibukota 

negara Indonesia yang baru perlu melakukan pembenahan dan pembangunan 

khususnya di sektor pendidikan. Sarana dan prasarana memiliki peranan dalam 

menunjang proses pelayanan pendidika di setiap sarana pendidikan. Akan tetapi 

pada kenyataannya banyak sarana pendidikan di Kabupaten Penajam Paser Utara 

yang minim akan sarana dan prasaran baik dari segi bangunan dan perlengkapan 

pelayanan. Hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan 
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dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu 

indikator terhadap keberhasilan pelaksanaan pendidikan serta dapat mendorong 

peningkatan dan mempermudah dalam proses menaikkan mutu pendidikan adalah 

mutlak harus dipenuhi dalam semua jenjang pendidikan.Sarana pendidikan 

memegang peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan 

masyarakat. Untuk itu perlu adanya pemerataan jumlah dan sebaran sarana 

pendidikan. Dengan kata lain, ketersediaan hal tersebut akan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Berikut jumlah sekolah dan jumlah murid di 

Kabupaten Penajam Paser Utara ditampilkan dalam Tabel 1.1 berikut ini. 

Tabel 1. 1 Jumlah Sekolah  Jenjang SMA/MA dan Murid di Kabupaten Penajam 

Paser Utara Tahun Ajaran 2019/2020 

No Kecamatan 

Jenjang Pendidikan 

Jumlah Murid SMA MA 

1 Babulu 1 3 840 

2 Waru 1 0 612 

3 Penajam 6 2 1.628 

4 Sepaku 2 0 666 

Jumlah 10 5 3.746 

Sumber: BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2020 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa adanya variasi terkait jumlah 

sekolah dan murid jenjang SMA di Kabupaten Penajam Paser Utara. Data  jumlah 

sekolah dan jumlah murid terdapat perbedaan tiap kecamatan, ini menandakan 

tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan khususnya jenjang SMA terutama pada 

daerah pinggiran belum merata. Kecamatan yang memiliki jumlah sekolah 

terbanyak berada di Kecamatan Penajam dan terendah diantaranya berada di 

Kecamatan Babulu, Kecamatan Warui dan Kecamatan Sepaku. Hal tersebut 

nantinya mempengaruhi tingkat pastisipasi dan kualitasnya. Perkembangan 

jumlah siswa di Kabupaten Penajam Paser Utara dalam gambar berikut ini. 
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Gambar 1.1 Tren Perkembangan Jumlah Siswa Kabupaten Penajam Paser Utara 

Sumber : BPS Kabupaten Penajam Paser Utara, 2016-2020 

Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah siswa di 5 tahun terakhir 

mengalami peningkatan. Perkembangan jumlah siswa ini akan mengakibatkan 

kebutuhan sarana dan prasarana jenjang pendidikan untuk memenuhi pelayanan 

terhadap masyarakat menjadi meningkat. Yang menjadi perhatian terutama pada 

permasalahan kualitas dan sebaran sarana pendidikan yang tidak merata akan 

mempengaruhi terhadap kualitas sekolah dan siswanya. Salah satu indikatornya 

adalah angka partisipasi sekolah yang bisa digunakan sebagai tolok ukur terhadap 

kualitas pendidikan di suatu daerah. Jika semakin banyak tingkat partisipasi dalam 

mengakses sarana pendidikan maka mengindikasikan bahwa sarana pendidikan 

memiliki kualitas baik begitupun sebaliknya. 

Bertolak dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dalam mengkaji tentang bagaimana pemenuhan dan 

sebaran sarana pendidikan jenjang SMA di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Selain itu untuk memberikan kemudahan dalam pencarian informasi sarana 

pendidikan khusunya jenjang SMA. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka diperoleh 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana  Sebaran Sarana Pendidikan Jenjang SMA di Kabupaten 

Penajam Paser Utara ? 

2. Bagaimana tingkat partisipasi sekolah dalam pemenuhan sekolah jenjang 

SMA di Kabupaten Penajam Paser Utara ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: 

1. Mengetahui sebaran sarana pendidikan jenjang SMA di Kabupaten 

Penajam Paser Utara. 

2. Mengetahui pemenuhan sarana pendidikan jenjang SMA melalui nilai 

APS (Angka Partisipasi Sekolah). 

1.4  Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, berupa: 

1. Sebagai bahan referensi untuk pemerintah daerah Kabupaten Penajam 

Paser Utara dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

2. Menyumbangkan bahan pemikiran berkaitan dengan pemahaman 

pendidikan. 

3. 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 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Konsep Dasar Geografi 

Konsep dasar merupakan konsep-konsep penting yang menggambarkan 

sosok atau struktur ilmu. Konsep dasar ilmu sering diartikan sebagai konsep-

konsep utama yang menggambarkan esensi ataupun hakikat ilmu. Konsep dasar 

dalam ilmu geografi menurut Suharyono dan Moch. Yamin (1994) ada 10 yaitu 

konsep lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, 

interaksi/interdependensi, differensiasi areal, dan keterkaitan ruang. Akan tetapi 

dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 konsep dasar geografi yang meliputi: 

1) Konsep Lokasi 

Konsep lokasi atau letak merupakan konsep utama sejak awal pertumbuhan 

geografi dan telah menjadi ciri khusus ilmu atau pengetahuan geografi. Lokasi 

dapat dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Kedua pengertian 

lokasi itu memiliki derajat kebermaknaan yang berbeda dalam kajian geografi. 

Lokasi absolut (bersifat tetap) menunjukkan letak berupa titik koordinat. 

Dalam penentuan lokasi absolut di muka bumi menggunakaan koordinat garis 

lintang dan garis bujur yang dinyatakan dalam satuan derajat. Garis ekuator untuk 

garis lintang dan garis meridian untuk garis bujur. Lokasi relatif sering disebut 

letak geografis. Konsep lokasi dalam penelitian ini adalah letak lokasi sarana 

pendidikan jenjang SMA di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan 

Timur. 

2) Konsep Pola  

Pola berkaitan dengan susunan bentuk atau persebaran fenomena dalam 

ruang di muka bumi, baik fenomena yang bersifat alami ataupun fenomena sosial 

budaya. Geografi mempelajari pola-pola betuk dan persebaran fenomena 

memahami makna atau artinya, serta berupaya untuk memanfaatkannya dan di 

mana mungkin juga mengintervensi atau memodifikasi pola-pola guna 
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mendapatkan manfaat yang lebih besar. Pada penelitian ini menggunakan konsep 

pola karena pada hasil akhir dari penelitian ini nantinya berupa pola persebaran 

sarana pendidikan jenjang SMA yang berupa peta. 

1.5.1.2 Jenjang Pendidikan 

Menurut Undang–Undang Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20 

tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13 yang dimaksud dengan jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informalyang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya. Pasal 14 menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah 

Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah 

Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan 

Doktor). 

1. Pendidikan Dasar 

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap 

dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketrampilan dasar 

yang diperlukan untuk hidup bermasyarakat serta mempersiapkan peserta 

didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah 

(Pasal 13).Warga negara yang berumur enam tahun berhak mengikuti 

pendidikan dasar, sedangkan yang berumur tujuh tahun berkewajiban 

mengikuti pendididkan dasar sampai tamat.Pelaksanaan wajib belajar 

ditetapkan dengan peraturan pemerintah (Pasal 14).Pendidikan dasar 

merupakan pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dan tiga tahun di Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). 

2. Pendidikan Menengah 

Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan 

meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi 

anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan 

timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar serta dapat 

mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau 
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pendidikan tinggi.Pendidikan menengah merupakan pendidikan yang 

lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar danm diselenggarakan di 

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau satuan pendidikan yang 

sederajat (Pasal 15). 

3. Pendidikan Tinggi 

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan 

menengah yang mencakup program pendidikan diploma: Sarjana, 

Magister, Doktor, dan Spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan 

tinggi. 

Pendidikan tinggi merupakan pendidikan yang diselenggarakan 

untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat 

menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan pengetahuan, 

teknologi dan/atau kesenian. 

1.5.1.3 Angka Partisipasi Sekolah 

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang 

digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya 

bagi penduduk usia sekolah di suatu wilayah/daerah. Semakin tinggi Angka 

Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan 

mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat 

diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk 

mengenyam pendidikan. 

Angka Partisipasi Sekolah muncul dianggap sebagai tolok ukur kinerja 

layanan pendidikan berdasarkan pasal 31 UUD 1945 yang berbunyi:  

(1)  Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.  

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah 

wajib membiayainya.  
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(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undangundang. 

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya dua 

puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 

aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional. 

(5)  Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

1.5.1.4 Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan sistem yang dirancang untuk 

bekerja dengan data yang tereferensi secara spasial atau koordinat-koordinat  

geografi. Sistem informasi geografis adalah bentuk sistem informasi yang 

menyajikan informasi dalam bentuk grafis dengan menggunakan peta sebagai 

antar muka. SIG tersusun atas konsep beberapa lapisan (layer) dan relasi. 

Kemampuan dasar SIG yaitu mengintegrasikan berbagai operasi basis data seperti 

query, menganalisisnya serta menampilkannya dalam bentuk pemetaan 

berdasarkan letak geografisnya (Prahasta, 2009). 

Perkembangan sistem informasi geografis (SIG) yang dapat menjadikan  

suatu sistem informasi untuk memberikan bentuk digital dan analisis terhadap 

permukaan geografi bumi. Dengan SIG kita akan dimudahkan dalam melihat 

fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. SIG mampu 

mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial digital 

bahkan integrasidata yang beragam, mulai dari citra satelit, foto udara, peta 

bahkan data statistik. SIG juga mengakomodasi dinamika data, pemutakhiran data 

yang akan menjadi lebih mudah. Menurut (Prahasta, 2005), SIG dapat diuraikan 

menjadi beberapa subsistem sbb : 
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1. Data Input 

Subsitem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data dan 

atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini juga bertanggung jawab dalam 

mengkonversi atau mentransformasikan format-format data aslinya ke 

dalam format yang dapat digunakan oleh SIG. 

2. Data Output 

Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau 

sebagian basisdata baik dalam bentuk softcopy maupun dalam bentuk 

hardcopy seperti : tabel, grafik, peta, dan lain-lain. 

3. Data Manajemen 

Subsistem ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut 

kedalam sebuah basisdata sedemikian rupa shg mudah dipanggil, di-

update dan di-edit. 

4. Analisis dan Manipulasi Data 

Subsistem ini menentukan informasi – informasi yang dapat dihasilkan 

oleh SIG. Selain itu, subsistem ini juga melakukan manipulasi dan 

pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. 

1.5.1.5 Pola Sebaran 

Pada hakekatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang 

menitikberatkan kepada 3 unsur geografi yaitu jarak (distance), kaitan 

(interaction) dan gerakan (movement) . Bintarto dan Surastopo Hadisumarno 

(1978) menyebutkan bahwa ada tiga macam variasi pola persebaran, yaitu: 

1. Pola persebaran seragam, jika jarak antara satu lokasi dengan lokasi 

lainnya relatif sama. 

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

lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat 

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

lainnya tidak teratur. 

 

Gambar 1.2 Jenis Pola Persebaran 

Sumber : Bintarto dan Surastopo Hadisumarno (1979) 

Kemudian untuk mengetahui pola persebaran seperti diatas yang digunakan 

adalah analisa tetangga terdekat (nearest neighbour analysis). Analisis tetangga 

terdekat (nearestneighboor analysis) adalah teknik yang dikembangkan oleh ahli 

lingkungan hidup yaitu Clark dan Evans (1954), yang dirancang secara khusus 

untuk pengukuran pola, dalam artian susunan dari distribusi satu kumpulan titik 

dalam 2 atau 3 dimensi. Maka analisa tetangga terdekat ini mempunyai dampak 

praktisnya misalnya untuk tata perancangan letak dari pusat-pusat pelayanan 

sosial, seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, pasar dan lain sebagainya. 
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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 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, dan 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 ketersediaan sekolah menegah umum di 

Kota Surakarta, dan peta tingkat pemanfaatan sekolah menengah umum di Kota 

Surakarta. 

Krisna Margiatno Mawardhono (2006), dengan judul penelitiannya 

“Analisis Sebaran Fasilitas Pendidikan Dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar”. Adapun tujuan dari penelitiannya adalah mengetahui pola sebaran 

fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, 

mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi sebaran fasilitas dasar di 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karangayar, dan mengetahui asal murid pada 

masing-masing sekolah di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 

Metode yang digunakan survei dengan didukung dengan interpretasi data peta 

data sekunder. Hasilnya berupa peta pola sebaran fasilitas pendidikan di 

Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, faktor-faktoryang mempengaruhi 

sebaran pendidikan dasar seperti aksesbilitas, kecenderungan penduduk dalam 

mengakses fasilitas pendidikan dan faktor kualitas sekolah. 

Kuncoro Aji (2010) dalam penelitian yang berjudul "Analisis Sebaran 

Gedung Sekolah Menengah Umum di Kota Surakarta Tahun 2009/2010. Adapun 

tujuan dari penelitian ini mengetahui pola sebaran gedung SMU di Kota 

Surakarta, mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap sebaran gedung 

sekolah menengah umum di Kota Surakarta, dan Mengetahui dari mana asal 
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murid SMU di Kota Surakarta. Metode yang digunakan adalah survei yang 

didukung dengan analisis data sekunder dan interpretasi peta. Hasil penelitiannya 

adalah sebaran geudng sekolah menengah atas umm di Kota Surakarta, faktor 

yang berpengaruh terhadap sebaran gedung sekolah menengah umum di Kota 

Surakarta, dan asal murid pada masing-masing sekolah menengah umum di Kota 

Surakarta. 

Ina Noviani (2016) dalam penelitian yang berjudul "Analisis Sebaran 

Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Umum Negeri di Kabupaten Boyolali. 

Adapun tujuan dari penelitian ini mengkaji pola sebaran fasilitas pendidikan 

Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Boyolali, menganalisis faktor yang 

mempengaruhi sebaran fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di 

Kabupaten Boyolali, dan mengidentifikasi asal murid Sekolah Menengah Atas 

Negeri di Kabupaten Boyolali. Metode yang digunakan adalah survei yang 

didukung dengan analisis data sekunder. Hasil penelitiannya adalah sebaran 

fasilitas pendidikan sekolah menengah umum negeri di Kabupaten  Boyolali, 

faktor yang berpengaruh terhadap sebaran fasilitas pendidikan, dan asal murid tiap 

sekolah menengah umum negeri di Kabupaten Boyolali. 

Berdasarkan uraian kajian penelitian sebelumnya, maka penelitian ini sama-

sama mengkaji tentang sebaran fasilitas pendidikan di suatu daerah. Namun 

demikian terdapat perbedaan tiap penelitian sebelumnya diantaranya Agung 

Kurniawan melakukan penelitian di tahun 2006 dengan metode penelitian analisis 

data sekunder dari peta tematik dengan simbolisasi kartografis untuk 

mengevaluasi tema terkait dan berupa hasil peta rasio tingkat SMU serta tingkat 

pemanfaatan SMU di daerah kajian penelitian. 

Adapun penelitian yang dilakukan Krisna Margiatno Mawardhono (2006) 

dan Kuncoro Aji (2010) memiliki kesamaan penggunaan pada bagian metode 

penelitian yaitu metode survei didukung analisis data sekunder dan interpretasi 

peta. Selain itu hasil penelitian dari keduanya tidak jauh berbeda seperti peta pola 

sebaran fasilitas pendidikan, faktor yang mempengaruhi sebaran gedung sekolah, 

dan asal murid baru pada masing-masing sekolah di daerah kajian penelitian. 
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Sedangkan penelitian yang dilakukan Ina Noviani (2016) menggunakan 

metode survei yang didukung dengan analisis data sekunder dan hasilnya berupa 

sebaran fasilitas pendidikan SMU, faktor yang berpengaruh terhadap sebaran 

fasilitas pendidikan dan asal murid tiap SMU pada daerah kajian penelitian. 

Kemudian pada penilitian yang saya kaji menggunakan metode metode deskripsi 

kuantitatif. Berikut perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya dapat dilihat dalam Tabel 1.2 sebagai berikut : 
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Tabel 1.2 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Agung Kurniawan 

(2006) 

Analisis Distribusi Dan 

Pemanfaatan Sekolah 

Umum di Kota 

Surakarta Tahun 

2002/2003 

1. Mengetahui tingkat 

ketersediaan sekolah 

menengah umum di 

Kota Surakarta. 

2. Mengetahui rasio 

antara ketersediaan 

sekolah menengah 

umum dengan 

kebutuhan. 

3. Mengetahui tingkat 

pemanfaatan sekolah 

menengah umum di 

Kota Surakarta. 

4. Mengetahui faktor 

apa yang 

Metode yang digunakan 

adalah analisis data 

sekunder dari peta 

tematik dengan 

simbolisasi kartografis 

untuk mengevaluasi 

tema terkait 

1. Peta rasio tingkat 

ketersediaan 

sekolah menegah 

umum di Kota 

Surakarta. 

2. Peta tingkat 

pemanfaatan 

sekolah menengah 

umum di Kota 

Surakarta. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

mempengaruhi 

terjadinya perbedaan 

jumlah gedung 

sekolah menengah 

umum di Kota 

Surakarta. 

Krisna Margiatno 

Mawardhono (2006) 

Analisis Sebaran 

Fasilitas Pendidikan 

Dasar di Kecamatan 

Colomadu Kabupaten 

Karanganyar 

1. Mengetahui pola 

sebaran fasilitas 

pendidikan dasar di 

Kecamatan 

Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Mengetahui faktor 

apakah yang 

mempengaruhi 

sebaran fasilitas 

pendidikan dasar di 

Metode yang digunakan 

survei dengan didukung 

dengan interpretasi data 

peta dan data sekunder. 

1. Peta pola sebaran 

fasilitas pendidikan 

di Kecamatan 

Colomadu 

Kabupaten 

Karanganyar 

2. Faktor-faktoryang 

mempengaruhi 

sebaran pendidikan 

dasar di 

Kecamatan 



16 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Kecamatan 

Colomadu Kabupaten 

Karangayar. 

3. Mengetahui asal 

murid pada masing-

masing sekolah di 

Kecamatan 

Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 

Colomadu 

Kabupaten 

Karanganyar 

Kuncoro Aji (2010) Analisis Sebaran 

Gedung Sekolah 

Menengah Umum di 

Kota Surakarta Tahun 

2009/2010 

1. Mengetahui  pola 

sebaran gedung SMU 

di Kota Surakarta. 

2. Mengetahui faktor-

faktor yang 

berpengaruh  

terhadap sebaran 

Metode survei didukung 

analisis data sekunder 

dan interpretasi peta. 

1. Sebaran gedung 

sekolah menengah 

umum di Kota 

Surakarta 

2. Faktor yang 

mempengaruhi 

sebaran gedung 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

gedung sekolah 

menengah umum di 

Kota Surakarta. 

3. Mengetahui dari 

mana asal murid 

SMU di Kota 

Surakarta. 

sekolah menengah 

umum  

3. Asal murid baru 

pada masing-

masing sekolah 

menengah umum 

di Kota Surakarta. 

Ina Noviani (2016) Analisis Sebaran 

Fasilitas Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Umum Negeri di 

Kabupaten Boyolali 

1. Mengkaji pola 

sebaran fasilitas 

pendidikan Sekolah 

Menengah Atas 

Negeri di Kabupaten 

Boyolali. 

2. Menganalisis faktor 

yang mempengaruhi 

sebaran fasilitas 

Metode survei yang 

didukung dengan 

analisis data sekunder. 

1. Sebaran fasilitas 

pendidikan sekolah 

menengah umum 

negeri di 

Kabupaten 

Boyolali 

2. Faktor yang 

berpengaruh 

terhadap sebaran 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

pendidikan Sekolah 

Menengah Atas 

Negeri 

3. Mengidentifikasi asal 

murid Sekolah 

Menengah Atas 

Negeri di Kabupaten 

Boyolali 

fasilitas pendidikan 

3. Asal murid tiap 

sekolah menengah 

umum negeri di 

Kabupaten 

Boyolali. 

Satria Setyawan 

(2021) 

Analisis Pemenuhan dan 

Sarana Pendidikan 

Jenjang SMA di 

Kabupaten Penajam 

Paser Utara 

1. Mengetahui sebaran 

sarana pendidikan 

jenjang SMA di 

Kabupaten Penajam 

Paser Utara. 

2. Mengetahui 

pemenuhan sarana 

pendidikan  jenjang 

Metode yang digunakan 

adalah metode deskripsi 

kuantitatif. 
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Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

SMA melalui nilai 

APS (Angka 

Partisipasi Sekolah). 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya 

melalui pembangunan ekonomi, dan pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung 

daerah tersebut. Salah satu nya pembangunan sarana pendidikan ini penting untuk 

mengukur kualitas sumber daya manusia dalam suatu bangsa dan pendidikan 

menjadi aspek penting dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan 

perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan 

pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan. Selain 

itu juga berkembangnya suatu pendidikan dapat dilihat dari tingginya minat 

partisipasi masyarakat untuk bersekolah. 

Salah satu elemen penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia adalah sarana pendidikan yang mana sarana penunjang bagi proses 

belajar mengajar. Sarana pendidikan meliputi peralatan dan perlengakapan 

sekolah menggambarkan program pendidikan atau kurikulum sekolah itu seperti 

gedung sekolah. Karena bangunan dan perlengkapan sekolah yang ada benar-

benar menunjang jalannya proses pendidikan secara efektif dan efisien serta 

mencapai tujuan tertentu, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan lancar. 

Dalam perencanaan terhadap sarana pendidikan mendapat perhatian khusus 

mengenai pemerataan sarana pendidikan yang sangat penting untuk menunjang 

proses belajar mengajar di Kabupaten Penajam Paser Utara,  maka dari itu sarana 

pendidikan menjadi bagian penting dalam pendidikan. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini akan dikaji pola sebaran sarana pendidikan dan tingkat 

pemenuhannya di setiap kecamatan. Dengan adanya hal tersebut nantinya 

diharapkan dapat menjadi acuan kedepannya dan sekaligus meningkatkan mutu 

pendidikan yang akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya 

manusia. 

 

 



21 

Kerangka Penelitian ini dapat digambarkan melalui diagram gambar 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Diagram Kerangka Penelitian 

Sumber : Penulis, 2021 

1.7  Batasan Operasional 

1. Pendidikan merupakan aktivitas yang bertautan, dan meliputi berbagai 

unsur yang berhubungan erat antara unsur satu dengan unsur yang lain. 

Dalam usaha menyiapkan dan membekali generasi muda ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan kemampuan dalam memecahkan masalah 

yang prosesnya berlangsung sejak lahir hingga akhir hayat, baik jasmani 

maupun rohani. (Sutrisno, 2016). 

2. Sarana Pendidikan merupakan semua fasilitas yang digunakan untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pendidikan. (Dirjen Dikdasmen Depdikbud, 1997). 

3. Angka Partisipasi Sekolah adalah ukuran daya serap sistem pendidikan 

terhadap penduduk usia sekolah dan menjadi indikator untuk mengetahui 

kamajuan pendidikan di suatu daerah. (Dewi dkk, 2015). 

4. Pola adalah susunan distribusi antar lokasi dalam suatu ruang (Muechrcke, 

1982) Muechrcke, Phillip. 1982. Thematic Cartography. Washington : 

Association of American Geographers. 

Kualitas Sumber Daya 

Manusia 

Pemenuhan Sarana 

Pendidikan 

Pola Sebaran 

Sarana Pendidikan  

Aspek Perkembangan 

Wilayah 

Pemerataan Sarana 

Pendidikan 
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5. Pola persebaran dapat dibedakan menjadi tiga,yaitu pola mengelompok, 

random, dan seragam. Kemudian untuk mengetahui pola persebaran 

seperti ini analisis yang digunakan adalah analisa tetangga terdekat 

(nearestneighbour analysis).  (R. Bintarto dan Surastopo, 1978). 

6. Analisa 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. 

 


