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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu pondasiutama untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia, dimana secara mendasar pendidikan mempunyai peranan 

meningkatkan kemampuan dasar manusia untuk mendapatkan, memanfaatkan, 

mengembangkan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.Pendidikan 

merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat.Pendidikan 

dinilai sebagai modal paling efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia.Oleh karena itu secara hakiki, pembangunan pendidikan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Pendidikan merupakan 

hak bagi setiap warga Negara artinya setiap individu, masyarakat, dan warga negara 

berhak mendapatkan layanan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

selaku penyelenggara layanan pedidikan, sehingga semua warga Negara Indonesia 

yang usia sekolah wajib belajar di tingkat pendidikan dasar.  

 Dalam Undang – Undang Dasar 1945 alinea keempat, selanjutnya dalam 

batang tubuh UUD 1945, hal yang berhubungan dengan pendidikan ini diatur dalam 

bab XIII, pasal 31, yang menerangkan bahwa (1) Tiap – tiap warga Negara berhak 

mendapatkan pengajaran, (2) setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar 

dan pemerintah wajib membiayainya. Di dalam Undang – Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 

menerangkan bahwa (1) Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk 

memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) Warga Negara yang memiliki kelainan 

fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan 

khusus, (3) Warga Negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat 

yang terpencil berhak memperoleh pendidikan khusus, (4) Warga Negara yang 
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memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan 

khusus, (5) Setiap warga Negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan 

pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6 yang menerangkan (1) Setiap warga Negara 

yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan 

dasar, (2) Setiap warga Negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan 

penyelenggaraan pendidikan. 

 Tujuan pendidikan nasional tertuang dalam peraturan perundang-undangan 

yaitu pada Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang menerangkan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 

bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 

untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab.  

 Satuan pendidikan di sekolah adalah salah satu satuan pendidikan jalur formal 

yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah.Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan formal yang paling dasar 

yang mendasari jenjang pendidikan berikutnya.Sebagaimana disebutkan Undang – 

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003Pasal 17 ayat (1) dan (2) bahwa : 

“Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah 

(MI) atau bentuk lain sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat”.      

 Pendidikan tidak terlepas dari beberapa faktor penting yang mampu 

mendukung terselenggaranya pendidikan di sekolah, salah satu faktor pendukung 

terselenggaranya pendidikan adalah tersedianya sumber daya pendidikan seperti 

fasilitas sarana dan prasarana pendidikan. Fasilitas sarana dan prasarana adalah alat 

penunjang keberhasilan suatu proses belajar mengajar (pembelajaran). Jika sarana 
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tidak ada atau tidak lengkap maka hal ini akan mengganggu jalannya pembelajaran. 

Semakin lengkap dan memadai sarana pembelajaran yang dimiliki sebuah sekolah 

akan memudahkan proses pembelajaran. Fasilitas sarana dan prasarana di setiap 

sekolah akan berbeda antara sekolah satu dengan sekolah lainnya. Dalam lampiran 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 dicantumkan tentang 

standar sarana dan prasarana minimal yang harus ada di setiap sekolah.Dalam 

peraturan tersebut mengamanatkan bahwa setiap sekolah sebaiknya memiliki sarana 

dan prasarana sesuai dengan standar sarana dan prasarana tersebut yang telah 

ditetapkan.Hasil observasi awal menunjukkan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah 

Pertama di Kecamatan Tawangsari dalam hal penyediaan sarana dan prasarana ada 

sebagian yang belum memenuhi standar dari Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 

Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana Sekolah, sehingga perlu dilakukan 

pengecekan apakah Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan 

Tawangsari sudah memenuhi syarat dan standar yang telah ditetapkan atau belum, 

karena penyediaan akan sarana dan prasarana berperan penting dalam pelaksanaan 

proses belajar mengajar di setiap sekolah. 

 Dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional perlu adanya pemerataan 

pendidikan di semua lapisan masyarakat, dalam arti semua lapisan masyarakat harus 

mengenyam pendidikan. Masalah pemerataan akan mengerucut kepada masalah 

distribusi yang adil, menyeluruh, dan menjangkau. Pemerataan fasilitas pendidikan 

tentu menuntut adanya distribusi jumlah sekolah pada lokasi-lokasi tertentu yang 

masih dinilai kekurangan.Salah satu upaya peningkatan pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat adalah dengan mengkaji persebaran lokasi pendidikan di Kecamatan 

Tawangsari.Untuk mengkaji persebaran lokasi pendidikan pendekatan yang 

digunakan menurutgeografi terpadu adalah menggunakan pendekatan 

keruangan.Penyebaran lokasi pendidikan berkaitan erat dengan pemerataan dan 

perluasan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.Pemerataan 

dan perluasan pendidikan atau bisa disebut perluasan kesempatan belajar merupakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



4 
 

salah satu sasaran dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan 

agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. 

 Angka partisipasi kasar di Kecamatan Tawangsari tahun 2020 pada jenjang 

Sekolah Dasar mencapai 82,53 % sedangkan pada jenjang Sekolah Menengah 

Pertama  mencapai 99,29 %. Hal yang menarik adalah jumlah siswa pada Sekolah 

Dasar menunjukkan adanya penurunan. Pada tahun 2020 jumlah usia Sekolah Dasar 

antara 5-9 tahun adalah 3200 jiwa dan pada 5 tahun sebelumnya yaitu tahun 2015 

berjumlah 4508 jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan terjadi penurunan jumlah 

penduduk usia sekolah yang mengakibatkan terjadinya kelebihan sarana dan 

prasarana ruang kelas. (sumber: Kecamatan Tawangsari dalam Angka 2015 - 2020). 

 Kecamatan Tawangsari merupakan kecamatan yang termasuk terletak di 

bagianselatanKabupaten Sukoharjo. Jarak rata-rata dari ibukota Kabupaten adalah 10 

Km. Sarana pendidikan yang tersedia di Kecamatan Tawangsari yaitu 24 unit TK, 29 

Sekolah Dasar (SD), 7 unit Madrasah Ibtidaiyah, 4 unit SMP, 1 unit Madrasah 

Tsanawiyah, 1 unit SMA dan 1 unit SMK. Penyediaan sarana dan prasarana 

pendidikan di daerah desa memang perlu diratakan karena semua lapisan masyarakat 

harus mengenyam pendidikan.Otomatis penyediaan sarana dan prasarana haruslah 

memadai keperluan peserta didik yang memerluakan pelayanan pendidikan. 

(http://sukoharjokab.bps.go.id/kecamatan-tawangsaridalam-angka.html). 

 Pemenuhan prasarana merupakan bagian penting dalam kegiatan perencanaan 

pendidikan. Perencanaan yang benar dan tepat akan memberikan jaminan bagi mutu 

pendidikan, salain itu perencanaan juga berfungsi untuk memperlihatkan upaya 

pemenuhan akuntabilitas suatu lembaga, misalkan lembaga pendidikan atau sekolah. 

Oleh karena itu, perencanaan meliputi berbagai aspek kegiatan dalam pendidikan, 

begitu pula dalam hal perencanaan yang sifatnya pembangunan fisik, atau fasilitas 

pendidikan, perencanaan yang dilakukan bersifat jangka pendek dan jangka panjang 

dengan jangka perencanaan lima, sepuluh, lima belas dan dua puluh tahun yang akan 

datang. 
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 Dasar dalam perencanaan pendidikan dasar disini adalah dengan 

menggunakan angka pertumbuhan penduduk usia sekolah, yang artinya perencanaan 

ini didasarkan pada aspek kependudukan. Dalam menghitung jumlah pertumbuhan 

penduduk usia sekolah, teknik yang digunakan adalah teknik proyeksi.  

 Proyeksi penduduk usia sekolah dimaksudkan untuk mengetahui jumlah 

penduduk usia sekolah dalam suatu kawasan, yang digunakan sebagai data dasar 

dalam menghitung kebutuhan ruang belajar yang dibutuhkan. Perubahan penduduk 

yang terus terjadi akan menciptakan perubahan kebutuhan sosial dalam pendidikan. 

Akibatnya akan memunculkan perubahan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan.  

 Kebutuhan akan fasilitas pendidikan seperti ruang kelas, menjadi masalah di 

berbagai daerah, dan menjadi kewajiban pemerintah daerah yang wajib untuk 

dipenuhi. Hal ini menyebabkan perlunya perencanaan dan analisis berdasarkan 

penduduk usia sekolah agar dapat memproyeksikan jumlah peserta didik baru yang 

akan berdampak pada jumlah rombongan belajar dan jumlah ruang kelas yang 

dibutuhkan selama lima tahun yang akan datang.  

 Satu hal yang menjadi perhatian adalah jika jumlah ruang kelas yang ada di 

suatu daerah, terkadang tidak seimbang dengan jumlah siswa. Jika jumlah ruang kelas 

terlalu banyak, namun jumlah siswa sedikit maka akan banyak ruang kelas yang 

kosong, sebaliknya jika ruang kelas jumlahnya hanya sedikit dan jumlah siswanya 

banyak, maka akan terjadi overload daya tampung siswa. 

 Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan 

MenengahKementrian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 

di Kecamatan Tawangsari terdapat 29 Sekolah Dasar 7 Madrasah Ibtidaiyah5 Sekolah 

Menengah Pertamadan 1 Madrasah Tsanawiyah yang tersebar di 12 Desa di 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo. Jumlah penduduk usia SD pada tahun 

2020 adalah4903 jiwa sedangkan usia SMP adalah 2402 jiwa. Dilihat dari 

perkembangan selama 5 tahun terakhir pendudukusia SD dan SMP mengelami 

penurunan.  
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 Selain aspek kuantitas aspek kualitas sarana prasarana juga sangat pentimg 

diperhatikan agar ouput pendidikan menjadi berkulitas. Redahnya kualitas pendidikan 

akan mempengaruhi kualitas ouput dan input pendidikan. Hasil pengamatan awal 

menunjukkan kualitas sarana prasarana pendidikan di beberapa sekolah di Kecamatan 

Tawangsari tampak berbeda dengan kondisi ideal sarana prasarana sesuai standar 

yang sudah ada. 

 Berdasarkan kondisi diatas saya tertarik untuk meneliti tetang kecukupan dan 

kualitas sarana prasaran pendidikan di Kecamatan Tawangasari, oleh karena topik 

tersebut penelitian yang akan diangkat pada penelitian ini adalah “Analisis 

Kecukupan dan Kualitas Sarana Prasarana Pendidikan Dasar di Kecamatan 

Tawangsari Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas dapat diidentifikasi 

permasalahan antara lain : 

1. Belum diketahuinya pola persebaran bangunan Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama untuk memperlancar program pemerataan pendidikan di 

Kecamatan Tawangsari. 

2. Belum lengkapnya kebutuhan sarana prasarana Pendidikan Dasarberdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 tahun 2007 mengenai Standart Sarana dan 

Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dan Sekolah 

Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) untuk menunjang 

kualitas pendidikan di Kecamatan Tawangsari. 

3. Belum diketahui data proyeksi kebutuhan ruang kelas untuk Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengh Pertama di Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo pada 

tahun 2021-2025. 
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C. Pembatasan Masalah 

 Permasalahan yang diteliti oleh peneliti adalah Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama Negeri yang ada di Kecamatan Tawangsari dengan fokus masalah 

: 

1. Pola persebaran sarana prasarana pendidikan dasar (SD dan SMP). 

2. Kecukupan jumlah sarana prasarana dan kualitas sarana prasarana pada jenjang 

pendidikan dasar di Kecamatan Tawangsari. 

3. Tingkat kebutuhan prasarana (ruang kelas) pendidikan dasar di Kecamatan 

Tawangsaripada tahun 2021-2025. 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pola persebaran pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama) di Kecamatan Tawangsari tahun 2020? 

2. Bagaimana kondisi layanan (kecukupan dan kualitas) sarana dan prasarana 

pendidikan dasar di Kecamatan Tawangsari tahun 2020? 

3. Berapa tingkat kebutuhan prasarana pendidikan dasar (ruang kelas) di 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021-2025?  

 

E. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian sangat penting karana dengan ini dapat diketahui tingkat 

keberhasilan dalam penelitian.Adapun tujuan penelitian adalah: 

1. Mengetahui pola persebaran pendidikan dasar (Sekolah Dasar dan Sekolah 

Menengah Pertama) di Kecamatan Tawangsari tahun 2020. 

2. Mengetahui kondisi layanan (kecukupan dan kualitas) sarana dan prasarana 

pendidikan dasar di Kecamatan Tawangsari tahun 2020. 

3. Mengetahui tingkat kebutuhan prasarana pendidikan dasar (ruang kelas) di 

Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2021-2025. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan hasil penelitian yang  diperoleh dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini merupakan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di 

bangku kuliah yang kemudian dalam penerapannya diaplikasikan di lapangan. 

b. Dapat bermanfaat untuk membantu memecahkan suatu masalah yang 

berkaitan dengan penyediaan fasilitas layanan sarana prasarana Sekolah Dasar 

dan Sekolah Menengah Pertama dan dapat digunakan sebagai acuan dalam 

membuat kebijakan dalam mengatasi masalah tersebut. 

c. Sebagai bahan referensi bagi pengembangan penelitian lain yang sejenis di 

masa yang akan datang. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Program Studi Pendidikan Geografi 

 Sebagai bahan pustaka dan media pembelajaran bagi Program Studi 

Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

b. Sekolah 

 Memberikan informasi tentang kondisi sarana dan prasarana 

pendidikan di suatu sekolah. 

c. Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo 

 Sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan dan kelancaran program pemerataan pendidikan disetiap 

daerah khususnya peningkatan layanan pendidikan di bidang sarana dan 

prasarana sekolah. 
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d. Penulis 

 Untuk menerapkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah yang 

diaplikasikan di lapangan.Kemudian hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan penulis tentang kualitas sarana dan prasarana Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Tawangsari. 
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