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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Geografi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan kenampakan muka bumi 

baik hubungan manusia dengan manusia ataupun hubungan manusia dengan 

lingkungan disekitarnya dan juga mempelajari aspek permasalahan yang 

terkandung di dalamnya. Geografi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari 

suatu wilayah dengan segala isi dan aspek didalamnya (Bintarto dan Surastopo, 

1979). Manusia dalam ilmu geografi merupakan salah satu elemen yang sangat 

penting dari mata rantaia kehidupan yang ada di permukaan bumi ini. Manusia 

memiliki kehidupan  bermacam-macam kebutuhan, salah satu kebutuhan pokok 

manusia yakni untuk memperoleh pendidikan yang baik dan layak. 

Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilakukan di dalam lingkungan 

rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu pendidikan merupakan 

tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintahan (Idris, 

1981). Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah yang teratur, sistematis 

yang mempunyai jenjang dan waktu tertentu yang berlangsung dari Taman 

Kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Walaupun masa sekolah bukan satu-

satunya masa bagi setiap orang untuk belajar, namun kita menyadari bahwa 

sekolah adalah tempat dan saat yang sangat strategis bagi pemerintah dan 

masyarakat untuk membina seseorang dalam menghadapi masa depannya (Idris, 

1981).  

Pelayaan pendidikan terhadap rakyat Indonesia perlu dilakukan secara 

optimal, karena pendidikan sebagaai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa 

Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam 

Pembukaan UUD 1945. Pendidikan juga memberikan kontribusi terhadap 

percepatan pembangunan nasional dan pembangunan daerah serta membentuk 

diri manusia untuk menjadi lebih baik dan berkualitas. Berawal dari pentingnya 

pendidikan yang telah diprogramkan oleh pemerintah supaya dapat berjalan 
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sesuai dengan tujuan dan cita-cita pemerintah yakni untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan pembangunan manusia seutuhnya, hal ini dapat didukung 

dengan adanya fasilitas penunjang dalam pendidikan dasar seperti gedung 

sekolah dan guru pengajar yang telah tersedia di masing-masing wilayah. 

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu dan dapat 

dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi 

menggunakan per waktu unit untuk mengukur. Pertumbuhan yang cepat akan 

mempengaruhi tinggi kepadatan penduduk disuatu daerah tertentu. Laju 

pertumbuhan penduduk terus meningkat sedangkan kapasitas ruang atau 

wilayahnya bersifat tetap atau tidak mengalami perluasan, dengan tingkat 

kepadatan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan penyebaran penduduk 

yang merata maka akan terjadi suatu ledakan penduduk di suatu daerah tertentu, 

terutama pada daerah yang mempunyai daya tarik baik dari segi ekonomi 

maupun dari segi sosialnya hal ini dikarenakan manusia cenderung mencari 

tempat tinggal yang mempunyai sumber penghasilan yang tinggi (Mantra, 2012).  

Seiring dengan lajunya  pertumbuhan penduduk Kabupaten Kudus, 

menyebabkan kebutuhan fasilitas pendidikan akan semakin meningkat. 

Pendidikan merupakan peningkatan sumber daya manusia yang harus 

mendapatkan perhatian terus menerus dalam meningkatkan mutu kualitas 

pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan sangat berarti pada penigkatan 

kualitas sumber daya manusia yang bagus.  

Secara umum, keberhasilan program pembangunan pendidikan dapat diukur 

dengan berbagai macam indicator diantaranya adalah: 

1. Angka partisipasi pendidikan, yang mengindikasikan tinkat partisipasi 

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

Anga 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. 
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2. Rasio murid dan kelas atau sekolah yang mengindikasikan seberaoa jauh 

jumlah kelas atau sekolah telah tercukupi kebutuhan (Amaliah, 2015) 

Tabel 1. 1 Luas Total Area, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk 

per km2 di Kabupaten Kudus 

No Kecamatan 
Luas Total Area 

(km
2
/sq.km) 

Penduduk (jiwa) Kepadatan Penduduk 

per km
2
 

1 Kaliwungu 32,71 98.675 3016 

2 Kota 10,47 100.094 9557 

3 Jati 26,30 111.545 4242 

4 Undaan 71,77 77.794 1084 

5 Mejobo 36,77 79.096 2151 

6 Jekulo 82,92 111.331 1343 

7 Bae  23,32 75.052 3218 

8 Gebog  55,06 106.884 1941 

9 Dawe  85,84 110.840 1291 

Total 425,16 871.311 27 

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Dalam Angka 2020 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus tahun 2020 

diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kudus tahun 2019 mencapai 

871.311 jiwa dengan sex ratio 96,91 artinya penduduk perempuan lebih banyak 

dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata 

mencapai 2.049 jiwa/km
2
 dan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Kota 

Kudus sebesar 9.557 jiwa/km
2
. (BPS Kabupaten Kudus, 2020). 

Tabel 1. 2 Banyaknya Jumlah Gedung Sekolah Dasar 

No Kabupaten Jumlah Gedung Sekolah Dasar 

1 Grobogan 788 

2 Pati 647 

3 Kudus 400 

4 Demak 469 

5 Jepara 573 

Sumber: BPS Jawa Tengah Dalam Angka 2021 

Menurut Tabel 2. data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus memiliki 

jumlah sekolah dasar paling kecil dimana berjumlah 400 gedung sekolah, 
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dibandingkan dengan Kabupaten tetangga seperti Kabupaten Pati, Kabupaten 

Jepara, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Grobogan. Sedangkan jumlah 

terbesar terdapat pada Kabupaten Grobogan berjumlah 788 gedung sekolah 

dasar. Dari beberapa jumlah gedung sekolah di beberapaa Kabupaten dapat di 

lihat pada Kabupaten Kudus memiliki angka paling terendah hal tersebut dapat 

menimbulkan masalah suatu sebaran fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten 

Kudus. 

Tabel 1. 3 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 

Menurut 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 59 sekolah 
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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 diketahui bahwa terjadinya variasi jumlah sekolah dan murid sekolah 

Di Keabupaten 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. Jumlah fasilitas Gedung sekolah 

yang ada di Kabupaten Kudus yakni berjumlah 400 buah yang dimiliki oleh 

pemerintah (Sekolah Dasar Negeri) yang berada di beberapa  Kecamatan di 

Kabupaten  Kudus. 

Dengan adanya jumlah fasilitas yang ada di Kabupaten Kudus di setiap 

kecamatan dapat menimbulkan suatu sebaran penduduk yang dilakukan karena 

adanya kebutuhan akan pendidikan. Sebaran penduduk ini akan menyebabkan 

beberapa variasi sebaran fasilitas pendidikan dasar dan dapat berpengaruh 

terhadap pemukiman yang ada disekitarnya.  

Permasalahan kesenjangan fasilitas pendidikan sekolah akan berpengaruh 

terhadap fasilitas pendidikan sekolah akan berpengaruh terhadapa kualitas 

sekolah dan muridnya. Kualitas sebuah sekolah yang bagus karena memiliki 

pengajar yang kompeten, fasilitas lengkap, dan siswa-siswanya cerdas akan 

semakin bagus, sementara itu sekolah yang kualitasnya sedang atau kurang 

bagus akan menjadi bertambah menjadi bertambah buruk. 

Angka partisipasi sekolah masyarakaat menjadi penting untuk diketahui, 

karena dapat dijadikan sebagai tolok ukur kualitas sebuah pendidikan. Semakin 

besar angka partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitass pendidikan 

dalam suatudaerah berarti, daerah tersebut memiliki fasilitas pendidikan yang 

berkualitas, dan sebaliknya. Tabel 4 menunjukkan sebaran jumlah SD di setiap 

Kecamatan Kota Kudus. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) diartikan sebagai sistem informasi yang 

digunakan untuk memasukan, menyimpan, memanggil Kembali, mengolah, 

menganalisis dan menghasilkan data bereferansi geografis atau data geospatial, 

untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan 
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penggunaan lahan, sumber daya alam, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, 

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 tidak teratur, kompleks, dan secara tetap mengalami 

perubahan yang tidak mudah 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 alam, dan banyak 

aplikasi lain. Fasilitas pendidikan dasar pada Kecamatan Kota Kudus tersebar di 

beberapa desa. SIG bisa menjadi alat yang sangat penting, karena SIG digunakan 

pada penelitian ini untuk pemetaan persebaran fasilitas pendidikan dasar, dimana 

pemetaan tersebut dapat memberikan informasi analisis pola persebaran fasilitas 

pendidikan dasar yang ada di Kecamatan Kota Kudus. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pola persebaran fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten 

Kudus? 

2. Bagaimana pemenuhan fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Kudus? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai peneliti ini adalah : 

1. Menganalisis pola sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Kudus 

2. Menganalisis pemenuhan fasilitas pendidikan dasar di Kabupaten Kudus 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Bagi masyarakat dapat digunakan untuk membantu pengelolaan 

pendidikan  dan perencanaan pengalokasian pembangunan fasilitas 
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Pendidikan dasar terutama sebagai informasi untuk intansi terkait maupun 

masyarakat yang membutuhkan  

2. Bagi pemerintah bermanfaat digunakan untuk memberi masukan dalam 

memutuskan ataupun mengambil kebijakan kaitannya dengan sarana 

prasara untuk instansi yang terkait 

3. Bagi penulis penelitian ini sebagai syarat untuk melengkapi studi tingkat 

sarjana di Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta  

 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Penduduk 

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2013) menjelaskan “penduduk 

adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Repulik Indonesia 

selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan 

tetapi bertujuan untuk menetap lebih dari 1 tahun”. Menurut Said (2001) yang 

dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di 

suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proes-proses 

demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Dari kedua pendapat dapat 

disimpulkan bahea penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati 

wilayah tertentu yang dapat berubah sewaktu-waktu karena adanya proses 

kelahiran, kematian, dan perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain. 

Penduduk merupakan sekumpulan individu yang bertempat tinggal suatu 

wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penduduk merupakan 

elemen yang menduduki posisi penting dalam geografi, salah satu dengan 

permasalahan kependudukan suatu daerah yakni yang berkaitan dengan jumlah 

penduduk.  Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu 

dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah 

populasi menggunakan per waktu unit untuk mengukur. Pertumbuhan yang 

cepat akan mempengaruhi tinggi kepadatan penduduk disuatu daerah tertentu. 

Laju pertumbuhan penduduk terus meningkat sedangkan kapasitas ruang atau 

wilayahnya bersifat tetap atau tidak mengalami perluasan, dengan tingkat 
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kepadatan penduduk yang tinggi tanpa diimbangi dengan penyebaran penduduk 

yang merata maka akan terjadi suatu ledakan penduduk di suatu daerah tertentu, 

terutama pada daerah yang mempunyai daya Tarik baik dari segi ekonomi 

maupun dari segi sosialnya hal ini dikarenakan manusia cenderung mencari 

tempat tinggal yang mempunyai sumber penghasilan yang tinggi (Mantra, 2012).  

Menurut BPS (2007) pertumbuhan dapat diasumsikan mengikuti deret 

geometri, oleh karena itu pertumbuhan penduudk dihitung secara matematis 

dnegan rumus sebagai berikut: 

   
  

  
 
 

 
   

Dimana : 

r  = tingkat laju pertumbuhan penduduk 

Pt = jumlah penduduk pada akhir periode 

Po= jumlah penduduk awal periode 

n  = jumlah tahun dalam periode tersebut 

1. Pendidikan 

Pendidikan merupakan salah satu aspek dalam kehidupan guna membentuk 

sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu mengikuti arus 

perkembangan jaman yang semakin maju. Selain itu pendidikan merupakan 

salah satu sektor penting dan dominan dalam menentukan maju mundurnya 

bangsa. Pendidikan salah satu pondasi dalam kemajuan suatu bangsa, semakin 

baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh bangsa tersebut. Di 

Indonesia pendidikan sangat diutamakan, karena pendidikan memiliki peranan 

yang sangat penting terhadap terwujudnya peradaban bangsa yang bermatabat. 

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk meningkatkan dan 

menggali potensi yang ada dalam diri manusia.  

Pendidikan memegang peranan  penting dalam meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, terutama dalam proses pembangunan nasional. Oleh 

karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah merupakan strategi 

dalam meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan merupakan kebutuhan 
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manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk 

menyipkan sumber daya manusia bagi embanunan bangsa dan negara. 

Pendidikan sebagai wahana utama pembangunan sumber daya manusia berperan 

dalam mengembangkan peserta didik menjadi sumber yang produktif dna 

memiliki kemampuan professional dalam meningkatkan mutu kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Pendidikan suatu proses mengembangkan semua 

aspek kepribadian manusia yang mencakup pengetahuannya, nilai dan sikapnya, 

serta keterampilannya. Disamping itu pendidikan  adalah proses budaya untuk 

meningkatkan hatkat dan martabat manusia, melalui proses yang sangat panjnag 

dan berlangsung sepanjang hayat. 

Perkembangan wilayah pemukiman dan jumlah penduduk yang terus 

meningkat menimbulkan beberapa masalah diantaranya daya tampung sekolah 

tidak memadai, jalur akses menuju sekolah kurang, 6 fasilitas pendukung yang 

tidak lengkap lainnya. Kondisi ini dapat menggaggu stabilitas pelayanan 

pendidikan. Untuk itu sarana dan prasarana pendidikan juga harus 

dikembangkan guna memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat (Qolis, 2014).  

2. Pola Keruangan  

Pendekatan geografi adalah sebuah langkah dan metodelogi khusus untuk 

melakukan sebuah analisa dan pemahaman dalam fenomena geosfer, baik bagi 

interaksi antara makhluk hidup terhadap lingkungannya. Dalam ilmu geografi 

terdapat 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan ekologi (ecological), pendekatan 

keruangan (spatial), dan pendekatan kompleks wilayah (regional). Pendekatan 

ekologi yakni pendekatan yang mengkaji tentang fenomena geosfer yang 

didasari oleh ilmu biologi, dan lingkungannya. Pendekatan keruangan adalah 

pendekatan yang mengkaji tentang fenomena geosfer dengan melalui aspek 

keruangan dengan meliputi factor lokasi, kondisi alam dan kondisi social budaya 

pada masyarakat. Pendekatan kompleks wilayah adalah gabungan dari 

pepndekatan ekologi dan keruangan dimaana pendekatan ini dapat 

membandingkan berbagai muka bumi dengan memperhatikan aspek-aspek 

keruangan serta lingkungan secara komprehensif (Bintarto dan Surastopo, 1991). 
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Pendekatan keruangan adalah paya dalam mengkaji rangkaian persamaan 

dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Analisis keruangan merupakan 

pendekatan yang khas dalam geografi, sebab merupakan studi tentang 

keanekaragaman ruang muka bumi dengan membahas masing masing aspek-

aspek keruangannya. Aspek-aspek ruang muka bumi meliputi factor lokasi, 

kondisi alam, dan kondisi social budaya maysarakatnya (Bintarto dan Surastopo, 

1991). 

Bintarto dan Surastopo (1978) menyebutkan bahwa ketidakpuasan orang 

membincangkan pola pemukiman (Settlement) secara deskriptif menimbulkan 

gagasan untuk membincangkan secara kuantitatif. Pola pemukiman yang 

dikatakan seragam (uniform), random, mengelompok (Clusterea) dan lain 

sebagainya dapat diberi ukuran yang bersifat kuantitatif (Gambar 1). Dengan 

cara demikian ini perbandingan antara pola pemukiman dapat dilakukan dengan 

baik, bukan saja dari segi waktu tetapi juga dalam segi ruang (space). 

Pendekatan demikian disebut analisa tetangga terdekat (Nearest-neighbour 

analysis). 

Analisa seperti ini membutuhkan data tentang jarak antara satu pemukiman 

tetangga terdekat ini dapat pula digunakan sebagai menilai sebuah 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. 

Gambar 1 memperlihatkan contoh variasi pada pola sebaran keruangan. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 1 Jenis Pola Penyebaran 

Sumber : Petter Haghett 



11 

 

 

 

Bintarto dan Surastopo (1978) menyebutkan variasi pola persebaran 

memiliki tiga macam variasi, yaitu: 

Pola persebaran seragam, jika jarak antara satu lokasi dengan lokasi lainnya 

relatif sama.  Pola persebaran mengelompok, jika jarak antara lokasi satu dengan 

lokasi lainnya berdekatan dan cenderung mengelompok pada tempat-tempat 

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

lainnya tidak teratur. 

3. Angka Partisipasi Kasar 

Badan Pusat Statistik (BPS) Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi 

anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia 

tertentu. Hal ini berarti APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat 

partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatana usia sekolah pada jenjang 

pendidikannya. Jika nilai APK mendekati atau melebihi dari 100 persen 

menunjukkan bahwa ada penduduk yang sekolah belum mencukupi umur dan 

atau melebihi umur yang seharusnya. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa 

wilayah tersebut mampu menampung penduduk usia sekolah lebih dari target 

yang sesungguhnya. 

4. Sistem Informasi Geografis (SIG) 

Sistem Informasi Geografis atau Geographic Information Sistem (GIS) 

merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer, dirancang untuk 

bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spasial (bereferensi 

keruangan). Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, 

memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang secara spasial 

mereferensikan kepada kondisi bumi. Teknologi SIG mengintegrasikan operasi-

operasi umum database, seperti query dan analisa statistik, dengan kemampuan 

visualisasi dan analisa yang unik yang dimiliki oleh pemetaan. Kemampuan 

inilah yang membedakan SIG dengan Sistem Informasi lainya yang membuatnya 

menjadi berguna berbagai kalangan untuk menjelaskan kejadian, merencanakan 

strategi, dan memprediksi apa yang terjadi. 

Sistem ini pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 1972 dengan nama 

Data Banks for Development. Munculnya istilah Sistem Informasi Geografis 
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seperti sekarang ini setelah dicetuskan oleh General Assembly dari International 

Geographical Union di Ottawa,  Kanada pada 1967. SIG dikembangkan oleh 

Roger Tomlinson, yang kemudian disebut CGIS (Canadian GIS – SIG Kanada). 

CGIS digunakan untuk menyimpan, menganalisi, dan mengolah data yang 

dikumpulkan untuk inventarisasi Tanah Kanada CLI yang merupakan sebuah 

inisiatif untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan Kanada 

dengan memetakan berbagai informasi pada tanah, pertanian, pariwisata, alam 

bebas, ungags, dan penggunaan tanah pada skala 1:250000.  

Sistem Informasi Geografis adalah suatu system berbasis computer yang 

digunakan untuk mengolah dan menyipan data atau informasi yag bereferensi 

geografis (Aronof, 1989). Secara pengertian umum SIG adalah suatu komponen 

yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, data geografis, dan sumber 

daya manusia yang bekerja bersama secara efektif untuk memasukan, 

menyimpan, memperbaiki, memperbarui, mengelola, memanipulasi, 

mengintegrasikan, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi 

berbasis geografis. SIG merupakan akronim dari Sistem Informasi Geografis 

yaitu: 

Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berintegrasi dan 

berindependensi dalam lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan 

tertentu. 

Dalam SIG informasimemiliki volume yang besar, setiap objek geografi 

memiliki seting data tersendiri karena tidak sepenuhnya data yang ada dapat 

terwakili dalam peta. Semua data harus diasosiasikan dengan objek spasial yang 

dapat membuat peta berkualitas baik. Ketika data tersebut diasosiasikan dengan 

permukaan geografis yang representatif, maka data tersebut mampu memberikan 

sebuah nformasi hanya dengan mengklik mouse pada suatu objek. 

Istilah ini digunakan karena SIG dibangun berdassarkan pada geografis atau 

spasial. Setiap objek geografi mengarah pada spesifikasi lokasi dalam suatu 

space. Objk dapat berupa fisik, budaya, atau ekonomi alamiah. Penampakan 

tersebut ditampilkan pada untuk memberikan gambaran yang represetatif dari 

spasial suatu objek sesuai dengan kenampakan kenyataan di bumi. Simbol, 
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warna, dan gaya garis digunakan untuk mewakili setiap spasial yang berbeda 

pada peta dua dimensi. Data spasial divisualisasikan berupa titik, garis, polygon 

(2-D), permukaan (3-D). 

5. Subsistem Sistem Informasi Geografis 

Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat diuraikan menjadi beberapa 

subsistem berikut : Data Input, Subsistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan 

mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini 

bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format – 

format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh SIG, 

Data Output, Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran 

seluruh atau sebagian basisdata baik dalam bentuk softcopy maupun bentuk 

hardcopy seperti tabel, grafik, peta dan lain-lain, Data Management, Subsistem 

ini mengorganisasikan baik data spasial maupun atribut ke dalam sebuah 

basisdata sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit 

Data Manipulation & Analysis, Subsistem ini menentukan informasi – 

informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG. Cara kerja Sistem Informasi 

Geografis. SIG dapat mempresentasikan dunia nyata (real world) diatas monitor 

komputer sebagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di 

atas kertas. Namun SIG memiliki kekuatan lebih dan fleksibilitas dari pada 

lembaran peta kertas. Peta merupakan representasi grafis dari dunia nyata, obyek 

yang di presentasikan diatas peta disebut unsur peta atau map features, contoh : 

sungai, jembatan, gedung, jalan, dan lainnya. Karena peta mengorganisasikan 

unsurnya berdasarkan lokasi, maka peta sangat baik dalam memperlihatkan 

hubungan atau relasi yang dimiliki oleh unsur-unsurnya.  

SIG menghubungkan sekumpulan unsur peta dengan atributnya di dalam 

satuan yang disebut layer. Sungai, bangunan, jalan, laut, batas – batas 

administrasi, perkebunan dan hutan merupakan contoh layer. Kumpulan dari 

layer ini akan membentuk suatu basis data SIG. Dengan demikian, perancangan 

basis data merupakan hal yang esensial di dalam SIG. Rancangan basis data 

akan menentukan efektifitas dan efisiensi proses masukan, pengelolaan dan 

keluaran SIG. 
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Komponen Sistem Informasi Geografis. Perangkat Keras (Hardware), ahli 

SIG dengan perangkat keras yang performanya tinggi mampu menggunakan 

metode-metode analisis baru yang sangat membebani komputer dan perangkat 

lunak lainnya. Perangkat keras umumnya berupa komputer dimana aplikasi SIG 

dijalakan. Sekarang, terdapat banyak jenis komputer, mulai dari desktop PC, 

laptop, hingga komputer berbasis server. Berikut ini adalah bagian dari 

perangkat keras komputer untuk SIG : 

Motherboard, menjadi pusat dari perangkat keras. Semua komponen 

dibawah ini harus dihubungkan ke motherboard agar dapat berfungsi 

CPU/Processor, perangkat untuk melakukan fungsi kalkulasi dan proses 

data, RAM, sebagai penyimpanan sementara file temporal saat komputer 

berjalan, Hard Disk/SSD, sebagai tempat penyimpanan data, Monitor, agar kita 

dapat melihat secara visual proses dan hasil olahan SIG.Selain komputer, 

hardware juga termasuk alat-alat pendukung proses dan aktivitas yang ada pada 

SIG. Contoh hardware lainnya antara lain adalah : Digitizer, untuk melakukan 

digitasi dengan mudah, Scanner, untuk men-scan peta analog menjadi peta 

digital. 

Perangkat Lunak (Software), Perangkat lunak seperti RDBMS, GUI, dan 

tools SIG memiliki peran yang penting dalam menunjang pengelolaan data 

menggunakan sistem informasi geografis. Komponen SIG berikutnya adalah 

perangkat lunak yang menjadi tools untuk mengolah data spasial. Software 

membantu untuk melakukan fungsi query, edit, mengolah, dan menampilkan 

data SIG kepada 15 pengguna. Perangkat lunak sistem informasi geografis 

sangatlah banyak. Namun, yang sering digunakan antara lain adalah ArcGIS, 

ArcView, QGIS, dan SAGA GIS. Software tersebut menggunakan RDBMS 

(relational database management system) untuk melakukan manajemen basis 

data. Berikut ini terdapat beberapa komponen dalam SIG : 

Software SIG, bertujuan untuk mengolah data yang ada pada SIG,  RDBMS, 

bertujuan untuk menyimpan dengan rapih datadata SIG agar dapat digunakan 

dan diolah oleh software,   Query Tools, alat yang berkerjasama dengan 

RDBMS untuk melakukan fungsi SQL seperti query, delete, dan insert,  GUI, 
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interface antara komputer dan manusia agar pengguna dapat mengakses software 

tersebut tanpa harus mendalami coding atau bahasa mesin,  Layout, fitur untuk 

melakukan desain dan layouting kepada peta yang akan dibuat. 

Data, data SIG terdiri dari dua, yaitu data spasial yang terikat lokasi, dan 

data nonspasial yang tidak terikat lokasi. Salah satu komponen paling penting 

dan paling mahal dari SIG adalah data geografis itu sendiri. Data ini terdiri dari 

pixel-pixel kecil sedangkan data vector terdiri dari garis. Data raster dapat 

diubah menjadi data vector dengan menggunakan proses digitasi, yaitu tracing 

dan georeferencing. Berikut ini data yang terdapat pada SIG : 

Data Spasial, gambaran nyata suatu wilayah yang terdapat di permukaan 

bumi. Umumnya direpresentasikan dalam bentuk grafik, peta, atau gambar 

dengan format digital dan disimpan dalam bentuk koordinat x,y (vektor) atau 

dalam bentuk image (raster) yang memiliki nilai tertentu, Data Raster, data 

disimpan pada pixel dengan nilai tertentu. Nilai ini akan menggambarkan apa 

sebenarnya arti dari tiap pixel tersebut. Contohnya adalah foto udara dan foto 

satelit, Data Vektor, data diskrit, umumnya berbentuk titik, garis (polyline), atau 

ruang (polygon) yang dilengkapi dengan data koordinat x,y,z,  

Data nonspasial, umumnya berupa data berbentuk tabel dimana tabel 

tersebut berisi informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data spasial. Data 

tersebut berbentuk data tabular yang saling terintegrasi dengan data spasial yang 

ada. 

6. Overlay dalam Analisis Spasial 

Demers (1997) menyebutkan bahwa analisis spasial mengarah pada banyak 

macam operasi dan konsep termasuk perhitungan sederhana, klasifikasi, 

penataan, tumpangsusun geometris, dan pemodelan kartografis. Sementara 

Johnston (1994) secara sederhana mengatakan bahwa analisis spasial merupakan 

prosedur kuantitatif yang dilakukan pada analisis lokasi. Analisa dengan 

menggunakan SIG yang sering digunakan dengan istilah analisa spasial, tidak 

seperti sistem informasi yang lain yaitu dengan menambahkan dimensi, ruang 

atau geografi. Kombinasi ini menggambarkan atribut pada bermacam fenomena 

seperti umur seseorang, tipe jalan, dan sebagainya, yang secara bersama dengan 
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informasi seperti dimana seseorang tinggal atau 18 lokasi suatu jalan (Keele, 

1997). Analisa Spasial dilakukan dengan mengoverlay beberapa peta yang 

kemudian menghasilkan peta baru hasil analisis (Tuman, 2001 dalam 

Handayani, 2005). Overlay dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu : 

Identity adalah tumpangsusun antara dua data grafis dengan menggunakan 

data grafis pertama sebagai batas luarnya,  Union adalah tumpangsusun antara 

dua data grafis yang menghasilkan batas luar baru berupa gabungan antara batas 

luar data grafis pertama dan data grafis kedua,  Intersect adalah tumpangsusun 

antara dua data grafis dengan menggunakan data grafis kedua sebagai batas 

luarnya,  Update adalah tumpang susun antara dua data dengan menghapus 

informasi grafis pada coverage input dan diganti dengan informasi coverage 

update. 

SIG seebagai teknologi untuk analisis data spasial aplikasi ini dapat berperan 

sebagai pengukuran (measurement), pemetaan (mapping), pemantauan 

(monitoring), dan pemodelan (modelling). 

Pengukuran (measurement). SIG dapat digunakan untuk menganalisis 

pengukuran melalui komponen data pendukung, sebagai contoh untuk mengukur 

luasan suatu wilayah, jarak antar titik, mengukur tingkat produktivitas, 

kerusakan lahan, dan lain lain. 

7. Pemetaan (mapping) 

Aplikasi SIG dapat digunakan untuk pemetaan yaitu memvisualisasikan 

kenampakan objek dipermukaan bumi, yaitu data realita permukaan bumi akan 

dipetakan dalam suatu layer. Setiap layer merupakan representasi kumpulan 

benda (feature) yang mempunyai kesamaan. 

8. Pemantauan (monoring) 

Aplikasi SIG juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pemantauan atau 

monitoring suatu aktivitas atau kejadian dipermukaan bumi. 

9. Pemodelan (modelling) 

SIG dapat diaplikasikan untuk melakukan proses pembentukan model suatu 

gejala atau objek, karena tidak semua gejala atau objek dapat di gambarkan 

secara langsung. Penggunakan aplikasi SIG dapat mempermudah peneliti atau 
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akademis atau praktisi dalam hal analisis untuk memodelkan suatu kajian atau 

objek. 

Keragaman fungsi SIG yang memiliki kelebihan dalam 4M, maka 

penggunaan SIG menjadi popular hampir semua bidang. Manfaat SIG pada 

penelitian ini ialah dengan cara pemetaan (mapping), pemetaan adalah salah satu 

cara untuk memperoleh hasil kemudian untuk dianalisa sehingga dapat 

memecahkan suatu masalah suatu objek kajian. 

10. Penelitian Sebelumnya 

Ina Noviana (2016) dengan judul penelitiannya “Analisis Persebaran 

Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali”. Tujuan 

penelitian ini adalah bagaimana pola persebaran gedung sekolah menengah 

atas di Kabupaten Boyolali, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran fasilitas 

pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Boyolali dan dari mana asal 

murid baru pada masing-masing SMA di Kabupaten Boyolali. Metode yang 

digunakan penelitian ini adalah metode survei yang didukung dengan analisis 

data sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah pola persebaran pendidikan 

dasar di Kabupaten Boyolali, faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran 

pendidikan yaitu aksesbilitas, kualitas sekolah, kecenderungan pemanfaatan 

fasilitas pendidikan oleh rakyat dan ketersediaan fasilitas pelayanan 

pendidikan. 

Rizki Alista Khoiriyah (2017) dengan judul penelitian “Analisis 

Ketersediaan Fasailitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten 

Blora Tahun 2016”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola sebaran 

fasilitas pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Blora, 

Mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebaran fasilitas 

pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Kabupaten Blora. Metode yang 

digunakan oleh peneliti yakni metode sensus dan analisis pola keruangan. Hasil 

dari penelitian ini adalah pola keruangan SMA mengikuti jalan, sehingga 

sekolah dibangun bila memiliki aksesbilitas dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi persebaran adalah penduduk, aksesbilitas dan kualitas sekolah. 
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Ahmad Amirul Aziz (2017) dengan judul penelitian “Analisis 

Pemenuhan Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) di Kabupaten 

Rembang”. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis sebaran 

fasilitas pendidikan SMP, Menganalisis pemenuhan fasilitas pendidikan SMP 

di Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan adalah sensus yang didukung 

oleh analisis data sekunder. Hasil penelitian ini adalah pola sebaran Gedung 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Rembang berpola acak 

(random). Kecamatan dengan nilai APK tertinggi terdapat di Kecamatan 

Rembang sebesar 28,7%, sementara itu nilai APK terendah terdapat di 

Kecamatan Sedang sebanyak 8,5%. Untuk nilai total Kabupaten Rembang 

sejumlah 18,6%.  

Dari beberapa penelitian sebelumnya memiliki beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya sama-sama mengkaji tentang persebaran fasilitas 

pendidikan dengan tujuan mengetahui pola persebaran dan faktor apa saja yang 

mempengaruhi sebaran fasilitas pendidikan, metode yang digunakan metode 

survei dan analisis pola keruangan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya dapat dilihat dari wilayah kajian setiap penulis memilih 

kajian wilayah yang berbeda-beda.  
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Tabel 1. 4 Ringkasan Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Metode Hasil 

Ina Noviana (2016) Analisis Sebaran 

Fasilitas Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Umum Negeri di 

Kabupaten Boyolali 

(2016) 

1. Bagaimana pola persebaran gedung 

sekolah menengah atas di Kabupaten 

Boyolali  

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

sebaran fasilitas pendidikan sekolah 

menengah atas di Kabupaten kudus 

3. Dari mana asal murid baru pada 

masing-masing sekolah menengah 

atas di Kabupaten Boyolali 

Metode yang 

digunakan adalah 

survei yang didukung 

dengan analisis data 

sekunder 

Hasildari penelitian ini adalah pola 

persebaran pendidikan dasar di 

Kabupaten Boyolali, faktor-

faktoryang mempengaruhi sebaran 

pendidikan yaitu aksesbilitas, 

kualitas sekolah, kecenderungan 

pemanfaatan fasilitas pendidikan 

oleh rakyat dan ketersediaan 

fasilitas pelayanan pendidikan. 
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Rizki Alista 

Khoiriyah (2018) 

Analisis 

Ketersediaan 

Fasailitas Pendidikan 

Sekolah Menengah 

Atas di Kabupaten 

Blora Tahun 2016 

1. Mengetahui pola sebaran fasilitas 

pendidikan Sekolah Menengah 

Atas Negeri di Kabupaten Blora  

2. Mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi sebaran 

fasilitas pendidikan Sekolah 

Menengah Atas Negeri Kabupaten 

Blora. 

Sensus dan analisis 

pola keruangan 

Hasil dari penelitian ini adalah 

pola keruangan SMA mengikuti 

jalan, sehingga sekolah dibangun 

bila memiliki aksesbilitas dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

persebaran adalah penduduk, 

aksesbilitas dan kualitas sekolah. 

Ahmad Amirul Aziz 

(2017)  

 Analisis Pemenuhan 

Kebutuhan Fasilitas 

Pendidikan Sekolah 

Menengah Pertama 

(SMP) 

Menggunakan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) di 

Kabupaten Rembang 

1. Menganalisis sebaran fasilitas 

pendidikan SMP 

2. Menganalisis pemenuhan fasilitas 

pendidikan SMP di Kabupaten 

Rembang.  

Metode yang 

digunakan sensus 

yang didukung oleh 

analisis data 

sekunder  

 Hasil dari penelitiana ini adalah 

pola sebaran Gedung Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) di 

Kabupaten Rembang berpola acak 

(random). Kecamatan dengan nilai 

APK tertinggi terdapat di 

Kecamatan Rembang sebesar 

28,7%, sementara itu nilai APK 

terendah terdapat di Kecamatan 

Sedang sebanyak 8,5%. Untuk 
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nilai total Kabupaten Rembang 

sejumlah 18,6%. 

Sindi Ruaida Nikmah 

(2021) 

Analisis Sebaran 

Fasilitas Pendidikan 

Dengan Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Geografis (SIG) Di 

Kabupaten Kudus 

1. Menganalisis pola sebaran fasilitas 

pendidikan Sekolah Dasar di 

Kabupaten Kudus 

2. Menganalisis pemenuhan fasilitas 

pendidikan Sekolah Dasar di 

Kabupaten Kudus 

Metode yang 

digunakan adalah 

survei yang didukung 

dengan analisis data 

sekunder 
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1.6 Kerangka Penelitian 

Pendidikan merupakan indicator yang sangat penting dalam meniai tingkat 

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

mengukur majunya tingkat pendidikan adalah jumlah dan ketersediaan fasilitas 

pendidikan yang berupa gedung dan jumlah ruang yang menampung penduduk 

yang mempunyai tingkat pendidikan Sekolah Dasar yang sebanding dengan 

jumlah penduduk yang berusia tingkat pendidikan tersebut. Selain itu majunya 

tingkat pembangunan pendidikan juga bisa dilihat dari angka partisipasi sekolah 

masyarakat. 

Jumlah penduduk yang semakin meningkat dapat mempengaruhi 

peningkatan kebutuhan social ekonomi. Tingkat pertumbuhan suatu wilayah 

berbeda-beda dengan wilayah lainnya, hal ini disebabkan karena faktor-faktor 

penyebab pertumbuhan penduduk mempunyai nilai yang berbeda. Salah satu 

penyebab dari meningkatnya pertumbuhan penduduk terhadap kondisi social 

ekonomi adalah dengan meningkatnya kebutuhan terhadap fasilitas pendidikan. 

Fasilitas pendidikan menjadi kebutuhan penting yang harus dipersiapkan oleh 

pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten dan 

handal sehingga dapat berkompetisi. 

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

belajar, bahwa sarana prasarana 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 ujuan 

pendidikan, missal ruang, buku, perpustakaan, laboratorium dan sebagainya. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas belajar untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Pada penelitian ini yang dimaksud fasilitas 

pendidikan adalah gedung Sekolah Dasar. 

Penelitian ini mengkaji tentang sebaran fasilitas pendidikan Sekolah Dasar di 

daerah penelitian, yang meliputi jumlah sekolah yang tersedia. Mengetahui  

faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran Sekolah Dasar di daerah 
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Sebaran Sekolah Dasar 

Pemetaan Sebaran Fasilitas 

Pendidikan Dasar 

Permasalahan: 

3.1 Pola Persebaran Fasilitas Pendidikan Dasar 

3.2 Pemenuhan Fasilitas Pendidikan Dasar 

Analisa 

penelitian. Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut dapat diwujudkan 

dalam bentuk diagram alir yang disajikan pada gambar sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. 2 Kerangka Penelitian 

Sumber: Penulis, 2021 

Jumlah Siswa Sekolah Dasar 

masing-masing sekolah 

SD di Kabupaten Kudus 
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1.7 Batasan Operasional 

a. Analisis 

Kegiatan berfikir untuk menguraukan suatu masalah menjadi 

komponen sehingga mengenali tanda-tanda komponen, hubungan satu 

sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang 

terpadu. (Komaruddin, 2002).  

b. Fasilitas Pendidikan 

Keseluruhan dari sarana dan prasarana (gedung, ruang kelas, 

perpustakaan, laboratorium) yang digunakan untuk menunjang 

keterlaksanaan pembelajaran dan penunjang kegiatan pendidikan 

(Jayadinata, 1986) 

c. Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terancana untuk menciptakan 

Susana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, sikap social, dan keteramapilan yang 

diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (SISDIKNAS, 

2003) 

d. Pendidikan Dasar 

Pendidikan di sekolah dasar titik tekannya terpusat pada siswa kelas 

dasar antara kelas 1 sapai dengan kelas 6 yang ketentuan materi dan pokok 

bahasanya diatur tersendiri oleh dalam GBPP (Garis-garis Besar Program 

Pengajaran). Sehingga pendidikan di sekolah dasar dengan ruang 

lingkupnya mencakup mater ke SD-an yang diselenggarakan sepanjang 

hayat sebagai pendiidkan lanjutan dengan tujuan yang sama seperti pada 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan. 

(SISDIKNAS, 2003) 
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e. Pendidikan Formal 

Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berstruktur, 

bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan 

perguruan tinggi dan yang setara dengannya termasuk ke dalamnya. 

(Dinas Pendidikan Nasional, 2002).  

f. Pola Persebaran 

Bentuk atau model suatau obyek yang ada di permukaan bumi (Bintarto 

dan Surastopo Hadisumarno, 1978). 

g. Sistem Informasi Geografis 

SIG digunakan untuk memasukan, mengolah, menganalisis dan 

menghasilkan data geografis atau data geospatial. 

h. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 

Suatu gerakan nasional yang dielenggarakan diseluruh Indonesia bagi 

Warga Negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun mengikuti pendidikan 

dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat (Dinas Pendidikan 

Nasional, 2002). 

 


