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ANALISIS SEBARAN FASILITAS PENDIDIKAN DASAR DENGAN 

PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG) DI 

KABUPATEN KUDUS 

 

Abstrak 

Pendidikan formal merupakan pendidikan pada sekolah secara sistematis dan 

teratur yang memiliki tingkat waktu tertentu dan berproses dari taman kanak-

kanak hingga perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk 1) menganalisa pola 

sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Kudus, serta 2) menganalisis 

pemenuhan fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Kudus. Analisis penelitian ini 

menggunakan metode analisis deskripsi kuantitatif untuk memperoleh tujuan yang 

pertama. Metode analisis tetangga terdekat digunakan untuk menentukan pola 

spasial dari sarana pendidikan dasar. Pengolahan data menggunakan teknologi 

Sistem Informasi Geografis (SIG). Sedangkan untuk tujuan kedua menggunakan 

metode deskripsi kualitatif untuk menganalisis pemenuhan sarana pendidikan 

dasar melalui analisis spasial dari jumlah laboratoriuam dan angka partisipasi 

sekolah (APS). Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu (I) nilai pola 

sebaran gedung Sekolah Dasar (SD) mempunyai nilai T= 1,96. Nilai T tersebut 

mendekati angka 2, maka bisa dinyatakan pola sebaran gedung SD di daerah 

penelitian yaitu menyebar (dispersed). Sedangkan pemenuhan fasilitas pendidikan 

dasar di daerah penelitian sudah terpenuhi. Dengan perhitungan Angka Partisipasi 

Sekolah (APS) tertinggi terdapat di Kecamatan Kota sebesar 84,8%, sedangkan 

nilai APS terendah terdapat di Kecamatan Jati sebesar 49,1%. Untuk nilai APS 

total pada daerah penelitian sebesar 58,0%. Berdasarkan analisis sarana 

laboratorium yang ada di Sekolah Dasar dari jumlah seluruh SD yang ada yakni 

397 sekolah di daerah penelitian hanya 45% saja sekolah yang memiliki fasilitas 

laboratorium atau sekitar 179 SD. Jumlah laboratorium terbanyak terdapaat di 

Kecamatan Kota Kudus sebesar 34 sekolah, sedangkan jumlah laboratorium 

terendah yaitu Kecamatan Undaan sebesar 9 sekolah. 

 

Kata Kunci: pola sebaran, sekolah dasar, sarana pendidikan, angka partisipasi 

sekolah (aps) 

 

Abstact 

Formal education is education in schools that are organized, systematic and have a 

certain level and time that lasts from Kindergarten to college. The aims of this 

study are 1) to analyze the distribution pattern of basic education facilities in 

Kudus Regency, and 2) to analyze the fulfillment of basic education facilities in 

Kudus Regency. The analytical method used to obtain the first objective is 

quantitative description analysis. The analytical method used in determining the 

spatial pattern of basic education facilities is the nearest neighbor analysis. Data 

processing using Geographic Information System (GIS) technology. Meanwhile, 

for the second objective, qualitative description method is used to analyze the 

fulfillment of basic education facilities through spatial analysis of the number of 

laboratories and school enrollment rates (APS). The results obtained from this 

study are (I) the value of the distribution pattern of the Elementary School (SD) 
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building has a value of T = 1.96. The T value is close to 2, so it can be said that 

the distribution pattern of elementary schools in the research area is distributed. 

Meanwhile, the fulfillment of basic education facilities in the research area has 

been fulfilled. By calculating the School Participation Rate (APS) the highest is in 

Kota District at 84.8%, while the lowest APS value is in Jati District at 49.1%. 

The total APS value in the research area is 58.0%. Based on the analysis of the 

existing laboratory facilities in elementary schools, of the total 397 schools in the 

research area, only 45% of the schools have laboratory facilities or around 179 

elementary schools. The highest number of laboratories is found in Kota Kudus 

District with 34 schools, while the lowest number of laboratories is in Undaan 

District with 9 schools. 

 

Keywords:   distribution pattern, elementary school, education facilities, school   

participation rate (aps) 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan beroperasi sepanjang hidup dan diterapkan di sekolah, lingkungan 

rumah tangga, dan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan itu pendidikan ialah 

tanggung jawab bersama untuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah (Idris, 

1981). Pendidikan formal merupakan pendidikan pada sekolah secara sistematis 

dan teratur yang memiliki tingkat waktu tertentu dan berproses dari taman kanak-

kanak hingga perguruan tinggi. Meskipun sekolah tidak masa satu-satunya untuk 

belajar untuk seseorang, tetapi dapat kita menyatakan bahwa sekolah merupakan 

waktu dan tempat yang sangat strategis untuk pemerintah dan masyarakat yang 

akan membina individu dalam merancang masa depannya. 

Pelayaan pendidikan perlu dilakukan secara optimal terhadap rakyat 

Indonesia, dikarenakan pendidikan merupakan usaha dalam mewujudkan cita-cita 

bangsa Indonesia yang tertulis dalam Pembukaan UUD 1945 ialah mencerdaskan 

kehidupan bangsa,. 

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk Kecamataan Kota Kudus 

Kabupaten Kudus, sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan fasilitas 

pendidikan. Pendidikan merupakan peningkatan sumber daya manusia (SDM) 

yang harus mendapatkan perhatian secara kontinu dalam usaha peningkatan mutu 

kualitas pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan berharga dalam peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik. 
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Adapun indikator sebagai tolok ukur keberhasilan program pembangunan 

pendidikan secara umum antara lain, Angka partisipasi pendidikan, dimana 

menunjukkan tingkat partisipasi individu ketika melakukan akses program 

pendidikan, dimana diantaranya (a) Angka Partisipasi Sekolah (APS), yang 

menunjukkan sejauh mana dari individu usia sekolah mengakses mendapatkan 

pendidikan formal pada sekolah, (b) Angka Partisipasi Murni (APM), yang 

menunjukkan proporsi individu usia sekolah yang bersekolah dengan tepat waktu, 

dan (c) Angka Partisipasi Kasar  (APK), menunjukkan partisipasi individu yang 

menempuh pendidikan sesuai tingkat pendidikannya. Rasio antara murid, kelas 

atau sekolah merupakan indikasi perkembangan dari kebutuhan jumlah kelas atau 

sekolah telah tercukupi (Amaliah, 2015). 

Tabel 1 Jumlah Gedung Sekolah, dan Murid Sekolah Dasar di Kabupaten Kudus 

No Kecamatan Jumlah Gedung SD Jumlah Siswa 

1 Kaliwungu 41 5.791 

2 Kota 36 6.211 

3 Jati 38 5.291 

4 Undaan 33 4.274 

5 Mejobo 44 4.962 

6 Jekulo 59 5.855 

7 Bae 36 3.928 

8 Gebog 54 5.836 

9 Dawe 59 6.153 

Total 400 48.301 

Sumber: BPS Kabupaten Kudus 2020 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus memiliki 

jumlah sekolah berjumlah 400 gedung sekolah dengan jumlah siswa sebesar 

48.302 jiwa. Di Kecamaatan Kota Kudus memiliki jumlah siswa terbanyak 

sebesar 6.211 dengan jumlah gedung sekolah 36 sekolah, sedangkan pada 

Kecamatan Dawe memiliki jumlah siswa sebesar 6.153 jiwa dengan jumlah 

sekolah sebanyak 59 sekolah. Pada Kecamatan Kota dan Kecamatan Dawe 

perbandingan jumlah sekolah dan jumlah siswa sangat berbanding dimana 

Kecamatan Kota memiliki jumlah sekolah sedikit dengan jumlah siswa yang 

terhitung banyak, sedangkan di kecamatan Dawe sendiri jumlah sekolah mencapai 
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59 sekolah dengan jumlah siswa yang sepadan dengan jumlah siswaa di 

Kecamatan Kota. Hal ini menjadikan masalah dimana sekolah dasar pada 

Kecamatan Kota berpengaruh terhadap kesenjangan fasilitas pendidikan. 

Dapat dilihat bahwa terjadinya variasi jumlah murid sekolah dan sekolah 

Di Kabupaten Kudus terdapat 9 Kecamatan dengan jumlah penduduk 871.311 

jiwa (Kabupaten Kudus Dalam Angka 2020). Penduduk usia pendidikan dasar, 

Sekolah Dasar (SD) usia antara 7-12 tahun. Pemerintah (Sekolah Dasar Negeri) 

yang berada di beberapa Kecamatan di Kabupaten Kudus mempunyai jumlah 

fasilitas Gedung sekolah yang ada di Kabupaten Kudus yakni berjumlah 400 

buah. 

Fasilitas pendidikan sekolah dan kualitas murid atau sekolah dapat 

dipengaruhi oleh suatu permasalahan kesenjangan fasilitas pendidikan sekolah. 

Mempunyai pengajar yang berkompeten, fasilitas lengkap, dan murid-muridnya 

cerdas merupakan suatu peningkatan kualitas sekolah, dengan demikian akan 

semakin baik sekolah tersebut. Sedangkan sekolah yang mempunyai kualitas 

dalam rentang sedang atau cukup akan menjadikan sekolah tersebut lebih buruk. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) merupakan suatu sistem informasi yang 

digunakan untuk menyimpan, memasukan, mengolah, memanggil kembali, 

menganalisis dan menghasilkan data geospasial atau data bereferansi geografis, 

sebagai pendukung untuk mengambil keputusan pada perencanaan dan 

pengelolaan sumber daya alam, penggunaan lahan, fasilitas kota lingkungan, 

transportasi, dan pelayanan umum lainnya. Sistem informasi geografis berbasis 

computer mengenai bumi dimana data disajikan dalam peta dengan basis data 

didalamnya yang merupakan penyajian virtual dari infrastruktur dunia nyata. 

Sistem ini akan mendukung operasi berkesnambungan dalam menganalisa dan 

menyajikan data untuk mendukung keputusan strategis pada pembuatan dan 

perumusan kajian. SIG di dunia nyata bersifat kompleks, tidak teratur, dan secara 

tetap mengalami perkembangan yang tidak dapat diprediksi. SIG adalah alat 

manajemen informasi spasial dan analisis. SIG dapat digunakan dalam bidang 

pemetaan fasilitas pendidikan, monitoring lingkungan, analisis sensus penduduk, 

penilaian asuransi penyediaan jasa kesehatan, jasa pos, pemetaan daerah bencana 



5 

alam, dan banyak aplikasi lain. Fasilitas pendidikan dasar pada Kecamatan Kota 

Kudus tersebar di beberapa desa. SIG menjadi alat yang penting, karena SIG 

digunakan dalam penelitian ini sebagai alat pemetaan persebaran fasilitas 

pendidikan dasar, dimana pemetaan tersebut dapat memberikan informasi analisis 

pola persebaran fasilitas pendidikan dasar yang ada di Kecamatan Kota Kudus. 

 

2. METODE  

Metode survei digunakan dalam penelitian ini yang di dukung oleh analisa data 

sekunder. Survei dilakukan terhadap lokasi sekolah sedangkan data sekunder 

diperolah dari kantor-kantor instansi yang berhubungan dengan pemasalahan 

penelitian. Obyek yang akan diteliti pada penelitian ini ialah sebaran Sekolah 

Dasar yang berada di Kabupaten Kudus. 

Analisis penelitian ini menggunakan metode analisis deskripsi kuantitatif 

untuk memperoleh tujuan yang pertama. Metode analisis tetangga terdekat 

digunakan untuk menentukan pola spasial dari sarana pendidikan dasar. Sistem 

Informasi Geografis (SIG) digunakan untuk melakukan pengolahan data. 

Sedangkan untuk tujuan kedua menggunakan metode deskripsi kualitatif untuk 

menganalisis pemenuhan sarana pendidikan dasar melalui analisis spasial dari 

jumlah laboratoriuam dan angka partisipasi sekolah (APS).  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Pola Sebaran Fasilitas Pendidikan 

Berdasarkan tujuan penelitian dimana peneliti melakaukan riset ini supaya 

diketahui bagaimana penyebaran sarana pendidikan pada tingkat SD di Kabupaten 

Kudus. Pola sebaran ditentukan pada daerah penelitian dilakukan seluruhnya 

dengan menggunakan suatu perangkat Teknologi Sistem Informasi Geografis 

(SIG). Analisis SIG memiliki fungsi utama dan digunakan untuk kepentingan 

pengolahan data pada penelitian ini yakni : analisis Average Naerest Neighbor, 

yang mana digambarkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Hasil pengolahan data dengan Teknik Averange Nearest Neigbor 
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Dari hasil pengolahan data koordinat sarana pendidikan jenjang Sekolah 

Dasar terdapat 397 titik sarana pendidikan yang tersebar di Kabupaten Kudus. 

Persebarannya terdapat di 9 kecamatan yakni, Kecamatan Mejobo, Kecamatan 

Kota, Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan 

Bae, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe, dan Kecamatan Gebog. Berdasarkan 

gambar 1 menunjukkan analisis secara kuantitatif dengan menggunakan Analisis 

Tetangga Terdekat (Average Nearest Neighbor) menghasilkan pola sebaran 

fasilitas pendidikan sekolah dasar yaitu secara menyebar (dispersed) dengan nilai 

rata-rata sebesar 1,96. Dengan nilai T tersebut menandakan adanya pemerataan 

pembangunan sarana pendidikan khususnya jenjang SD di Kabupaten Kudus.  

Penempatan lokasi sarana prasarana di Kabupaten Kudus mayoritas berada 

di jalur jalan lokal, sedangkan lokasi sarana prasarana pada jalan utama hanya 

sebagian, akan tetapi utuk akses ke lokasi sarana prasarana dominan masih mudah 

untuk dijangkau. Dengan kondisi ini, maka lokasi sarana pendidikan jenjang SD 

bergantung pada faktor aksesbilitas berupa jaringan jalan. Selain itu melihat dari 

jarak tempuh yang dicapai masyarakat dalam menjangkau suatu pelayanan 

pendidikan terutama jenjang SD di Kabupaten Kudus. Bagi suatu sarana 

pendidikan penting adanya jaringan jalan (arteri, kolektor, dan lokal) yang mana 

akan memberikan tingkat aksesbilitas yang tinggi. Pada Gmbar 2. ditampilkan 

penyebaran sarana pendidikan tingkat SD di Kabupaten Kudus. 
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Gambar 2. Peta Sebaran Sekolah Dasar Kabupaten Kudus 2020 
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3.2 Pemenuhan Fasilitas Pendidikan Sekolah Dasar 

Perhitungan angka partisipasi sekolah masyarakat kepada pendidikan sekolah 

dasar daerah Kabupaten Kudus dihitung atas dasar perbandingan dari jumlah 

murid sekolah dan jumlah individu usia sekolah dasar yaitu usia 7-12 tahun. Data 

jumlah murid dan jumlah individu usia sekolah dasar di peroleh dari Dinas 

Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Secara rinci tentang jumlah murid 

sekolah dasar dan jumlah individu usia sekolah.  

Berdasarkan nilai perhitungan APS di mana hasil dari perbandingan antar 

jumlah murid Sekolah Dasar dan jumlah individu usia SD berusia 7-12 tahun, 

maka akan mendapat nilai partisipasi sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

Tabel 2. Jumlah Siswa SD, Jumlah Penduduk Usia SD, dan Nilai APS di 

Kabupaten Kudus 

No Kecamatan Jumlah Siswa 

Jumlah 

Penduduk Usia 

SD 

Nilai APS 

(%) 

1 Kaliwungu 5556 7720 71,9 

2 Kota 10787 12718 84,8 

3 Jati 5067 10327 49,1 

4 Undaan 4163 7088 58,7 

5 Mejobo 5009 7919 63,2 

6 Jekulo 7561 10912 69,2 

7 Bae 4292 7871 54,5 

8 Gebog 5905 8247 71,6 

9 Dawe 6021 11674 51,5 

Jumlah 54361 84476 58,0 

Sumber: Pengolahan Data Sekunder, 2021 
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Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui total siswa sekolah dasar di 

Kabupaten Kudus sebesar 54.361 jiwa. Sementara jumlah penduduk usia sekolah 

dasar sebesar 84.476 jiwa. Jumlah siswa terbanyak terdapat pada Kecamatan Kota 

sebesar 10.787 siswa sedangkan jumlah siswa terendah terdapat pada Kecamatan 

Undaan sebesar 4.163 siswa. Jumlah penduduk usia SD tertinggi terdapat di 

Kecamatan Kota sebesar 12.718 jiwa dan jumlah penduduk usia SD terendah di 

Kecamatan Undaan sebesar 7.088 jiwa.  

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 11 Tahun 2008 mengenai 

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) menjelaskan bahwa 

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam bidang penyelenggaraan 

pendidikan dasar ialah membuat penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai salah 

satu dari prioritas pembangunan. Penyediaan sarana pendidikan dasar melalui unit 

analisis keruangan, yang artinya pemenuhan penyediaan fasilitas pendidikan 

melalui pertimbangan keterjangkauan area yang ditempuh hingga layanan yang 

tersedia. Perencanaan penyelenggaraan pendidikan ini bertujuan untuk 

menciptakan ruang belajar yang memiliki akses seluruh siswa memiliki hak yang 

sama untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan secara 

maksimal (BSN, 1989; Amirul Azis, 2018). Untuk itu penelitian ini bermaksud 

melakukan analisis pemenuhan fasilitas pendidikan dasar yang ada di Kabupaten 

Kudus. Kabupaten Kudus sendiri tersebar menjadi 9 Kecamatan. Masing-masing 

kecamatan memiliki kondisi sosial yang berbeda. Data yang digunakan untuk 

mengukur kebutuhan dan tingkat pemenuhan fasilitas pendidikan yaitu data 

jumlah siswa, jumlah penduduk usia dasar untuk menemukan nilai APS, yang 

kemudian dibandingkan dengan jumlah sekolah yang ada di wilayah Kabupaten 

Kudus. Dari hasil perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa di Kelurahan Kudus 

Kota terdapat jarak yang sangat signifikan. Terlihat dari nilai APS Kelurahan 

Kudus Kota memiliki tingkat APS tertinggi, sedangkan jumlah sekolah di 

Kelurahan Kudus kota memiliki tingkat jumlah sekolah dengan kategori terendah. 

Hal ini cukup menimbulkan pertanyaan dengan perbandingan yang sangat jauh. 

Tingkat APS tertinggi selanjutnya yaitu Kelurahan Gebog dan Kaliwungu. Untuk 

kelurahan Gebog sendiri memiliki jumlah sekolah yang sesuai dan sudah cukup 
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memenuhi, untuk kelurahan Kaliwungu memiliki perbndingan yang lumayan, 

tetapi masih tinggi di Kelurahan Kudus Kota. Kelurahan Kudus Kota memiliki 

jarak perbandingn yang sngat tinggi antara jumlah sekolah dan nilai APS, hal ini 

dapat dikarenakan banyaknya sekolah swasta yang tersebar di sekitar Kelurahan 

Kudus Kota, justru hampir seluruh sekolah swasta tersebar di pinggir Kelurahan 

Kudus Kota. Sekolah dasar swasta yang tersebar tersebut antara lain MI Banat, MI 

Qudsiyah, MI TBS, SD Nawa Kartika, MI Mu’alimat, SD IT Al-Islam, SD IT 

Umar Bin Khatab, SD Muhammadiyah Birrul Walidain, SD Masehi, MI Miftahul 

Ulum, MI Tamrinul Aulad, MI Nahdlatul Ulama I dan 2, MI Almanar, MI 

Tarsyidud Thulab, MI Unggulan Sunan Kudus. Banyaknya sekolah swasta yang 

ada di Kelurahan Kudus Kota yang berbasis MI (Madrasayh Ibtidaiyah) 

disebabkan oleh letak Menara Kudus yang terletak di Kelurahan Kudus Kota. Hal 

ini disebabkan Kelurahan Kudus merupakan pusat persebaran ajaran agama islam, 

tapatnya di Menara Kudus sehingga menyebabkan masih kuatnya adat dan tradisi 

ajaran agama islam yang terletak disekitar Menara Kudus. Sedangkan untuk 

tingkat jumlah sekolah terendah yaitu terletak di kecamatam Undaan. Hal ini 

dapat disebabkan letaknya yang berada di ujung Kabupaten sehingga 

menyebabkan aksesibilitas kendaraan dengan muatan besar. 

Tabel 3. Jumlah Sekolah dan Jumlah Laboratorium 

No Kecamatan Jumlah Sekolah Jumlah Laboratorium 

1 Kaliwungu 41 27 

2 Kota 36 34 

3 Jati 38 18 

4 Undaan 33 9 

5 Mejobo 44 13 

6 Jekulo 59 18 

7 Bae 36 18 

8 Gebog 52 22 

9 Dawe 58 20 

Jumlah 179 397 

Sumber: Sekolah Kita Data Kemendikbud 

Pada penelitian ini dilakukan analisis sarana laboratorium yang ada di 

sekolah dasar. Dari jumlah seluruh sekolah dasar yang ada yakni 397 sekolah 

dasar di Kabupaten Kudus hanya 45% saja sekolah dengan fasilitas laboratorium 
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atau sekitar 179 sekolah dasar. Setelah terlihat perbandingan APS dan jumlah 

sekolah yang sangat signifikan di Kelurahan Kudus Kota pada analisis 

sebelumnya, meskipun demikian Kecamatan Kudus memiliki sarana fasilitas 

laboratorium terbanyak di Kabupaten Kudus. Hal ini dapat disebabkan karena 

wilayahnya yang strategis terletak di pusat kota sehingga perkembangan sekolah 

dasar sangat pesat dan menyebabkan kelengkapan sarana yang menunjang sekolah 

dasar diantaranya yakni adanya laboratorium. Sedangkan untuk wilayah dengan 

sarana laboratorium terendah yaitu Kecamatan Undaan, hal ini dapat disebabkan 

oleh aksesibiltas yang tinggi tetapi dilalui oleh kendaraan dengan muatan besar, 

sehingga kenyamanannya sedikit terganggu untuk pendidikan sekolah dasar. Akan 

tetapi sangat disayangkan mengingat hak masing-masing siswa untuk 

mendapatkan fasilitas penunjang yang sama. Untuk itu perlunya dilakukan 

pengadaan fasilitas laboratorium di Kecamatan Undaan. Konektivitas menjadi 

suatu tantangan sekolah dan desa studi yang dapat mencegah guru terbaik untuk 

bekerja disini. 

 

4. PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data perhitungan dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) nilai pola 

sebaran Gedung Sekolah Dasar (SD) mempunai nilai T = 1,96. Nilai T tersebut 

mendekati angka 2, sehingga dapat dinyatakan pola sebaran Gedung Sekolah 

Dasar di Kabupaten Kudus yaitu menyebar (dispersed). Sebaran tersebut 

dipengaruhi oleh adanya kebutuhan fasilitas penduduk di wilayah pingiran dan 

adanya peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah menpersiapkan fasilitas 

pendidikan untuk penduduk dengan adil dan merata. 

Pemenuhan fasilitas pendidikan SD di Kabupaten Kudus sudah terpenuhi. 

Dengan perhitungan Angka Partisipasi Sekolah (APS) setiap Kecamatan memiliki 

nilai yang berbeda-beda. Nilai APS tertinggi terdapat di Kecamatan Kota sebesar 

84,8%, sedangkan nilai APK terendah terdapat di Kecamatan Jati sebesaar 49,1%. 

Untuk nilai APS total Kabupaten Kudus sebesar 58,0%. Berdasarkan analisis 

sarana laboratorium yang ada di Sekolah Dasar dari jumlah seluruh SD yang ada 
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yakni 397 sekolah di Kabupaten Kudus hanya 45% saja sekolah yang memiliki 

fasilitas laboratorium atau sekitar 179 SD. Jumlah laboratorium terbanyak 

terdapaat di Kecamatan Kota Kudus sebesar 34 sekolah, sedangkan jumlah 

laboratorium terendah yaitu Kecamatan Undaan sebesar 9 sekolah. 

4.2. Saran 

Bagi pihak berwajib yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus dapat mengawasi 

dan mempersiapkan fasilitas yang layak dan bisa dipergunakan sebagai 

peningkatan sektor pendidikan, terkhusus pada sekolah yang mempunyai potensi 

untuk dikembangkan lebih baik lagi. 

Agar tidak terjadi ketimpangan diantara satu kecamatan dan lainnya 

diperlukan usaha pemerataan perancangan fasilitas pendidikan. Terkait peneliti 

selanjutnya dapat menambahkan data primer dan sekunder agar penelitian di 

wilayah yang lain supaya hasil penelitian bisa lebih lengkap dan lebih baik. 

Metode  analsisis spasial dapat digunakan pada penelitian selanjutnya dapat 

membantu mengidentifikasi dengan mudah tentang sebaran sarana pendidikan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Aziz, ahmad Amirul. (2018). Analisis pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan 

sekolah menengah pertama (SMP) menggunakan sistem informasi 

geografis (SIG) di Kabupaten Rembang. Fakultas Geografi. Universitas 

Muhammadiyah Surakarta: Surakarta. 

Badan Standarnisasi Nasional. (1989). Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan 

Ruang Lingkupdi Perkotaan Sesuai SNI 03-1733-1989.  

Bintarto dan Surastopo. (1978). Metode Analisa Geografi. Yogyakarta : LP3IS 

BPS Kabupaten Kudus. (2020). Kabupaten Kudus Dalam Angka 2020. Kudus: 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus. 

Sekolah Kita. Data sekolah Kementrian Pendidikan dan Budaya R.I. Tahun 2021 

Susanti, Dewi, priebe, jan & bah, Adama. (2020). Tantangan pelaksanaan 

pendidikan dasar di daerah perdesaan dan tertinggal, [online], dari: 

https://blogs.worldbank.org [6 Desember 2021] 

Idris, Zahara. (1981). Dasar-Dasar Kependidikan. Padang. Angkasa Raya. 

 

https://blogs.worldbank.org/

