
 i

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKTOR FAKTOR PENYEBAB RENDAHNYA LULUSAN SMP 

MELANJUTKAN KE SMA BAGI PENDUDUK DESA KEMIRIOMBO 

KECAMATAN GEMAWANG KABUPATEN TEMANGGUNG 

(Suatu Kajian Analisis Geografi) 

 

 

 

S K R I P S I 

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Geografi  

Pada Universitas Negeri Semarang 

 

 

 

 

Oleh : 

Ferry Indraharti 

3201401017 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL 

JURUSAN GEOGRAFI 

2005 



 ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
 

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian 

skripsi pada: 

Hari  : Senin 

Tanggal : 1 Agustus 2005 

 

 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

Drs. Moch. Arifien, M.Si                                          Drs. Juhadi, M.Si 
NIP. 131286677                         NIP. 131568881 
 

 

Mengetahui: 

Ketua Jurusan Geografi 

 

 

 Drs. Sunarko, M.Pd 
                                                NIP. 130812916 

 

 

 

 



 iii

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

 

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas 

Ilmu sosial Universitas Negeri Semarang pada : 

 Hari  : Sabtu 

 Tangga : 20 Agustus 2005 

 

Penguji Skripsi 

 

 

Dra. Erni Suharini, M.Si 

NIP 131764047 

Anggota I     Anggota II 

 

 

Drs. Moch. Arifien, M.Si     Drs. Juhadi, M.Si 
NIP. 131286677     NIP. 131568881 
 

Mengetahui: 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

 

 

Drs. Sunardi, MM 
NIP. 130367998 

 

 

 

 

 



 iv

PERNYATAAN 

 

 

Saya mengatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar 

hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian 

atau selutuhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini 

dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. 

 

 

 

 

Semarang,   Juli 2005 

 

 

Ferry Indraharti 
NIM 3201401017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v
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SARI 

 

Ferry Indraharti. 2005. Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Lulusan SMP 
Melanjutkan Ke SMA Bagi Penduduk Desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang 
Kabupaten Temanggung. Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial 
Universitas Negeri Semarang 
 
Kata Kunci: Faktor geografis, Melanjutkan studi, Rendah 

Sekolah merupakan salah satu pendidikan yang berguna untuk 
membantu anak dalam pertumbuhan, keberhasilan anak dapat dipengaruhi oleh 
faktor lingkungan geografis tempat tinggal yang meliputi jarak rumah ke sekolah, 
sarana jalan, dan sarana alat transportasi, maupun  sosial ekonomi yang meliputi 
pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan pendapatan orang tua. Alasan yang 
muncul di desa Kemiriombo ialah karena jarak menuju ke sekolah yang jauh, 
sarana alat transportasi yang terbatas, serta tingkat pendapatan yang rendah.  
Namun, kebenaran argumen ini perlu dibuktikan melalui penelitian agar diperoleh 
jawaban yang akurat. Fokus permasalahan dalam penelitian ini  adalah: Faktor-
faktor apakah yang menyebabkan rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA. 
Adapun tujuannya adalah: (1) Mengidentifikasi faktor-faktor geografi yang 
menyebabkan rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA di desa Kemiriombo 
Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung (2) Mengetahui faktor sosial 
ekonomi yang menyebabkan rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA. 

Populasi penelitian adalah siswa lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke 
SMA dan orang tua yang memiliki anak tidak melanjutkan ke SMA yang masing-
masing berjumlah 59 orang. Pengambilan sampel yang berjumlah 59 orang 
dilakukan dengan total random sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah 
faktor-faktor penyebab rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA dengan 
indikator: (1) kondisi geografi yang meliputi: (a) letak, (b) keadaan topografi, (c) 
tingkat aksesibilitas (2) kondisi sosial ekonomi yang meliputi: (a) pendidikan 
orang tua, (b) pekerjaaan orang tua, (c) pendapatan orang tua. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: metode 
pengamatan langsung/observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi. 
Data yang dikumpulakan dianalisis dengan analisis deskripsi persentase, dan 
analisis peta yaitu analisis potensi penduduk.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya lulusan SMP 
melanjutkan ke SMA bagi penduduk desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang 
Kabupaten Temanggung, tahun 2005 disebabkan oleh kondisi geografi dan 
kondisi sosial ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa keadaan 
topografi yang kasar yaitu: berbukit-bukit mempengaruhi kelancaran aktivitas 
pendududuknya. Walaupun sudah ada alat transportasi, namun di daerah 
penelitian masih menjadi kendala. Desa Kemiriombo terletak 3 km dari ibukota 
kecamatan, 35 km dari ibukota kabupaten, dan 120 km dari ibukota propinsi. 
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa potensi penduduk desa Kemiriombo tinggi 
yaitu sebesar 100%. Yaitu potensi penduduk dalam hal pendidikan untuk 
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memajukan wilayahnya Untuk jarak rumah responden ke SMA terdekat ialah 
lebih dari 10 km, dengan keadaan jalan 3 km berupa jalan aspal, 3 km jalan 
berbatu, 4 km jalan tanah yang kesemuanya dalam keadaan rusak. Sarana 
transportasi yang ada terbatas yaitu hanya ada 3 angkutan umum yang beroperasi 
3 kali dalam satu harinya. Untuk kondisi sosial ekonomi rendahnya pendidikan 
orang tua yang sebagian besar hanya lulusan SD, sehingga menyebabkan mereka 
hanya bekerja pada sektor pertanian yaitu sebagai petani dan buruh tani. 
Akibatnya pendapatan yang mereka dapatkan rendah, sehingga tidak mampu 
membiayai pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.  

Simpulan, bahwa rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA bagi 
penduduk desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung 
ialah karena tingkat aksesibilitas yang rendah yaitu jarak rumah ke SMA yang 
terdekat lebih dari 10 Km, keadaan jalan yang rusak, dan keadaan transportasi 
yang tidak lancar karena hanya beroperasi 3 kali dalam satu hari. Selain itu juga 
karena kondisi sosial ekonomi (pendapatan rendah dan tingkat pendidikan 
penduduk orang tua yang rendah). Dan penyebab yang utama ialah pendapatan 
penduduk yang rendah. Saran yang diberikan ialah tingkat aksesibilitas wilayah 
ditingkatkan, terutama fasilitas jalan, dan fasilitas transportasi, sosilalisasi 
pentingnya pendidikan kepada masyarakat di desa Kemiriombo, memberikan 
ketrampilan khusus yang dapat meningkatkan pendapatan penduduk, dan kepada 
pemerintah daerah agar dibangun SMA baru yang dekat dengan desa 
Kemiriombo. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan nasional sangat membutuhkan sumber daya manusia 

yang berkualitas, yaitu yang dibekali dengan ilmu pengetahuan dan 

tekhnologi.   Untuk menciptakan manusia yang berkualitas harus dibekali 

dengan pendidikan, baik pendidikan di sekolah maupun pendidikan luar 

sekolah. Pendidikan merupakan aspek yang penting bagi pengembangan 

sumber daya manusia sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu 

instrumen yang digunakan bukan saja untuk membebaskan manusia dari 

keterbelakangan, melainkan juga dari kebodohan dan kemiskinan. 

Pendidikan diyakini mampu menanamkan kapasitas baru bagi semua orang 

untuk mempelajari pengetahuan dan ketrampilan baru sehingga dapat 

diperoleh manusia produktif (Hadikusumo, 1999: 1) 

Dalam rangka memperluas pengetahuan, pendidikan dan ketrampilan 

perlu diperhatikan kesempatan bagi anak yang bertempat tinggal di desa 

terpencil, berasal dari keluarga yang kurang mampu atau penyandang cacat. 

Dalam bidang pendidikan pemerintah membuat kebijaksanaan yaitu 

membuat UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yaitu;  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
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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 (Departemen Pendidikan Nasioanl, 2003: 1) 

Dari fungsi pendidikan di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

dibutuhkan untuk mencetak manusia yang cerdas, kreatif, mandiri sebagai 

sendi dalam pembangunan negara. Jika suatu bangsa ingin maju maka 

sumber daya manusia harus ditingkatkan. Untuk itu semua anak usia sekolah 

harus dapat mengenyam dunia pendidikan. Namun itu tidak sesuai dengan 

keadaan di Indonesia saat ini. 

Masalah utama pendidikan  di Indonesia, masih rendahnya 

persentase siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi 

khususnya dari SMP ke SMA. Lulusan SD yang melanjutkan ke SMP baru 

sekitar 80   persen, sisanya sekitar  20 persen atau 15 ribu orang  tidak 

melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi atau putus sekolah. Anak-anak 

lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK  mencapai: 40 persen. 

Andaikan jumlahnya sama dengan lulusan SD, berarti kurang lebih 30 ribu 

orang. Belum lagi angka lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke PT 

mencapai 60-70 persen (Sarjana, 11 Januari 2005) 

Lebih dari 50 persen lulusan SMP/MTs di JATENG (Jawa Tengah) 

tidak dapat melanjutkan ke SMA (Sekolah Menengah Atas). Menurut data 

kependidikan tahun 2001/2002, dari lulusan SMP di Indonesia sebanyak 

2.316.779 orang, hanya 1.821.080 atau 78,60 persen yang melanjutkan ke 
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SMA. Dari data tersebut maka, pemerintah berusaha mengoptimalkan daya 

jangkau SMA reguler yang ada sehingga dapat memberikan layanan 

pendidikan kepada sasaran didik yang lebih luas, terutama bagi mereka yang 

mengalami kendala (Sarjana, 21 Januari 2004). 

Dari data kependidikan Kabupaten Temanggung menunjukkan 

bahwa APK (Angka Partisipasi Kasar) dan APM ( Angka Partisipasi Murni) 

tingkat SMP di Kecamatam Gemawang rendah. APK ialah jumlah siswa 

sewaktu sekolah dibagi jumlah penduduk usia sekolah dikalikan 100%. 

Sedangkan APM ialah angka yang menunjukkan jumlah siswa usia sekolah 

dengan 100 penduduk usia sekolah. Data itu dapat dilihat pada tabel I 

sebagai berikut: 

Tabel 1 Angka Partisiapasi Kasar (AMP) Dan Angka Partisipasi Murni 

(AMP) 

Tahun APK APM 
2002/2003 38,19% 28,95% 
2003/2004 40,23% 31,82% 
2004/2005 36,12% 26,38% 

Sumber: Kantor Dinas P dan K Temanggung, 2005 

Dari data diatas terlihat bahwa pada tahun ajaran 2002/2003 APK 

mencapai 38,19% dan APMnya 28,95% dari 170 siswa ini berarti siswa 

yang melanjutkan hanya 49 siswa. Pada tahun ajaran 2003/2004 APK dan 

APM nya naik yaitu 40,23% dan 31,82% dari jumlah 171 siswa, jadi siswa 



 

 

4

yang melanjutkan sebesar 54 siswa. Dan pada tahun 2004/2005 APK dan 

APM turun menjadi 36,12% dan 26,38% dari 173 siswa, jadi dapat diketahui 

siswa yang melanjutkan ke SMA hanya 47 siswa.  

Untuk mengetahui berapa besar anak lulusan SMP yang tidak 

melanjutkan ke SMA dapat dilihat pada data monografi desa dalam tabel 2. 

Tabel 2 Jumlah Lulusan SMP Dan Jumlah Yang Melanjutkan Ke SMA 

Jumlah Lulusan SMP   Jumlah Yang Melanjutkan 
Nama dusun 1999/ 

2000 
2000/
2001 

2001/
2002 

2002/
2003 

2003/
2004 

1999/
2000 

2000/ 
2001 

2001/ 
2002 

2002/
2003 

2003/
2004 

Kluwung 9 8 8 6 6 3 2 2 1 2 
Babadan 7 7 9 10 8 1 1 1 2 2 
Pontong 6 7 7 8 8 1 1 1 2 1 
Mrombo 8 5 12 10 15 1 - 4 2 2 
Ngabuk 7 6 5 7 5 1 1 - 1 1 
Kauman 5 7 10 6 9 1 1 2 1 1 
Lempong 8 9 7 5 8 2 3 2 - 1 
Jumlah 50 49 58 52 59 10 9 12 9 10 

Sumber : Monografi Desa Kemiriombo tahun, 2004   

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah lulusan SMP yang tidak 

melanjutkan ke SMA dari tahun 1999/2000-2003/2004 hanya 20%, 18,4%, 

20,6%, 17,3%, 16,9%.jadi lulusan SMP yang tidak melanjutkan tidak 

mencapai 50% .    

Permasalahan putus sekolah sangat berpengaruh terhadap 

pembangunan  di pedesaan.Tuntutan penyediaan sumber daya  manusia 
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untuk pembangunan tidak hanya berkisar pada sumber daya yang “melek 

huruf” saja, tetapi perlu adanya sumber daya yang memiliki ilmu 

pengetahuan, ketrampilan, dan teknologi yang tinggi. Berkenaan dengan 

alasan diatas masalah rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA 

merupakan suatu masalah yang sangat menarik untuk diteliti.  

Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan lewat pendidikan 

menghadapi beberapa kendala, diantaranya faktor lingkungan fisik yaitu; 

jarak dan sarana transportasi suatu wilayah yang berbeda dengan wilayah 

lain. Kondisi geografis wilayah sekitar desa Kemiriombo secara fisiografis 

merupakan daerah perbukitan atau pegunungan-pegunungan dengan relief 

kasar dan aksesibilitas yang rendah. Kondisi tersebut berdampak pada upaya 

meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi khususnya penduduk 

usia sekolah lulusan SMP menjadi rendah. Demikian pula kondisi geografis 

desa Kemiriombo dengan keadaan morfologi berbukit-bukit, jarak yang jauh 

untuk menuju pusat kota atau sekolah, tingkat keterjangkauan yang rendah 

dan keadaan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada sektor agraris 

menyebabkan rendahnya tamatan SMP untuk melanjutkan ke SMA. Untuk 

itu peniliti memilih judul ; Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Lulusan 

SMP Melanjutkan ke SMA Bagi Penduduk Desa Kemiriombo 

Kecamatan Gemawang Kabupaten  Temanggung, dengan alasan; 

1. Sekolah merupakan salah satu pendidikan yang berguna untuk 

membantu anak dalam pertumbuhan, keberhasilan anak dapat 
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dipengaruhi oleh faktor lingkungan fisik yaitu aksesibilitas yang 

meliputi; jarak, dan keadaan transportasi. 

2. Faktor lingkungan fisik di antaranya jarak dan keadaan transportasi 

yang baik dapat mendukung kelancaran dalam pendidikan, sehingga 

anak semangat untuk berangkat ke sekolah. 

3. Pembangunan pendidikan yang baik berarti peningkatan sumber daya 

manusia karena didalamnya dikembangkan ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan ketrampilan yang merupakan syarat menentukan 

terciptanya tenaga terampil. 

B. Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah  

“faktor-faktor apakah yang menyebabkan rendahnya lulusan SMP 

melanjutkan ke SMA?”  

C. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor geografis yang menyebabkan rendahnya 

lulusan SMP melanjutkan ke SMA di desa Kemiriombo kecamatan 

Gemawang Kabupaten Temanggung. 

2. Mengetahui faktor sosial ekonomi yang menyebabkan rendahnya 

lulusan SMP melanjutkan ke SMA. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitan ini adalah; 

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

penelitian yang akan datang, memberikan informasi, saran, minimal 
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untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab 

rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA. Selanjutnya dapat 

menambah kasanah ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan 

dalam ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat praktis, bagi masyarakat: memberikan informasi banyaknya 

siswa lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA, sehingga dapat 

memberikan saran bahwa pendidikan sangat penting bagi seseorang 

untuk dapat menunjang kemajuan suatu wilayah, bagi siswa: dapat 

memberikan motivasi kepada lulusan SMP untuk berusaha 

melanjutkan ke SMA. 

E. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kerancuan pengertian dan kesalah tafsiran maka 

peneliti merasa perlu untuk menegaskan istilah: 

1. Faktor-faktor penyebab 

Faktor-faktor penyebab ialah hal-hal atau keadaan-keadaan yang 

menyebabkan anak lulusan SMP tidak melanjutkan ke SMA. Disini 

peneliti mengambil dua faktor yaitu: 

a. Faktor fisik yang meliputi jarak dari rumah ke sekolah, 

keadaan jalan, keadaan transportasi. 

b. Faktor sosial ekonomi yang meliputi pendapatan orang tua, 

dan pendidikan orang tua. 

2. Lingkungan georafis 

Lingkungan adalah semua kondisi di sekitar makhluk hidup, 

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan karakternya (Nursid, 
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1981: 230-231). Jadi yang dimaksud lingkungan geografis disini 

adalah tempat tinggal manusia yang dapat mempengaruhi aktivitas 

manusia. 

3. Aksesibilitas 

Aksesibilitas disini ialah mudah tidaknya suatu wilayah 

dijangakau, kaitannya dengan jarak, keadaan jalan, dan keadaan 

transportasi. Semakin dekat jarak antar daerah berarti semakin mudah 

kontak terjadi (Bintarto, 1979: 16)  

F. Sistematika Skripsi  

Bagian awal skripsi terdiri atas halaman judul, sari atau abstrak, 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi, terdiri atas lima bab, yaitu: 

Bab pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, 

permasalahan, penegasan istilah, tujuan, dan manfaat penelitian serta 

sistematika skripsi. 

Bab dua, landasan teori berisi kajian teoritis meliputi pengertian dan 

ruang lingkup pendidikan, faktor-faktor kelangsungan pendidikan anak, dan 

faktor lingkungan fisik, landasan teori ini sebagai dasar berpijak untuk 

melangkah secara logis dan ilmiah dalam rangka mencari jawaban dari 

permasalahan yang dihadapi. 
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Bab tiga, metode penelitian diuraikan mengenai populasi dan sampel 

penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

Bab empat, hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan 

tentang kondisi lingkungan geografis daerah penelitian, identitas responden, 

faktor-faktor penyebab rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA, dan 

pembahasan. 

Bab lima, penutup yang terdiri dari simpulan dan saran. Bagian akhir 

skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran- lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam 

kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia ke dunia peradaban. 

Pendidikan juga merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan 

bimbingan otentik, agar anak belajar mengenali jatidirinya yang unik, bisa 

bertahan hidup, dan mampu memiliki, melanjutkan, mengembangkan 

warisan-warisan sosial generasi yang terdahulu. Pendidikian memiliki 

makna:  

1. Sebagai salah  satu fungsi terpenting dalam pengembangan pribadi anak 

manusia dan pengembangan kebudayaan nasional.  

2. Fungsi utama dalam usaha pembangunan (Kartono, 1990: 6) 

Pendidikan sangat dibutuhkan dalam penunjang pembangunan 

nasional Indonesia. Kelangsungan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, baik dari dalam diri siswa (internal) maupun dari luar siswa 

(eksternal). Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua faktor eksternal 

yaitu: faktor fisik (jarak dari rumah ke sekolah, keadaan jalan, dan keadaan 

transportasi), dan faktor orang tua (pendidikan orang tua dan pendapatan 

orang tua).  
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1. Pengertian dan ruang lingkup pendidikan 

Batasan pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara 

dalam kongres Taman Siswa yang pertama pada tahun                             

1930 menyebutkan: Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk 

memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran 

(intelek), dan tubuh anak dalam artian tidak boleh dipisah-pisahkan 

bagian-bagian itu agar supaya kita dapat memajukan kesempurnaan 

hidup. Kehidupan dan penghidupan anak-anak yang dididik selaras 

dengan dunia (Hadikusumo, 1996 :  24 - 25) 

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian 

informasi dan pembentukan ketrampilan saja, namun diperluas sehingga 

mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu, sehingga 

tercipta pola hidup pribadi dan sosial yang baik. Pendidikan bukan 

semata-mata sebagai sarana untuk persiapan kehidupan yang akan 

datang, tetapi juga untuk kehidupan anak sekarang yang sedang 

mengalami perkembangan menuju tingkat kedewasaan. 

Pendidikan di Indonesia menganut konsep pendidikan seumur 

hidup yang bertolak dari suatu pandangan bahwa pendidikan adalah 

unsur esensial sepanjang umur seseorang. Dengan demikian ruang 

lingkup pendidikan meliputi: pendidikan informal, pendidikan formal, 

dan pendidikan non formal (Hadikusumo, 1996: 24-25) 
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a.   Pendidikan informal 

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 4) pendidikan 

yang diperoleh seseorang dalam  lingkungan pendidikan tanpa 

organisasi, yakni tanpa orang tertentu yang ditunjuk sebagai 

pendidik, tanpa program yang harus diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu, tanpa evaluasi yang formal berbentuk ujian. Namun 

demikian pendidikan informal ini sangat penting bagi pembentukan 

pribadi seseorang 

b.   Pendidikan formal 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikian dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 3). 

Dalam pendidikan formal ini terdapat organisasi yang ketat dan 

nyata dalam berbagai hal, yaitu; adanya perjenjangan, program atau 

bahan pelajaran yang sudah diatur secara formal, cara mengajar juga 

secara formal, waktu belajar dan lain-lain 

c.   Pendidikan non formal  

Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan 

formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 4) Pendidikan ini meliputi 

berbagai usaha khususnya diselenggarakan secara terorganisir agar 

terutama generasi muda dan juga orang dewasa, yang tidak 
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sepenuhnya atau sama sekali tidak berkesempatan mengikuti 

pendidikan sekolah dapat memiliki pengetahuan praktis dan 

ketrampilan dasar yang mereka perlukan sebagai warga negara yang 

produktif. 

Dalam pendidikan formal terdapat jenjang pendidikan yang 

berkelanjutan, yang ditetapkan berdasarkan perkembangan peserta didik, 

tingkat kerumitan bahan pengajaran dan penyajian bahan pelajaran. 

Jenjang pendidikan formal terdiri dari : 

a) Pendidikan dasar 

Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang 

melandasi jenjang pendidikan menengah (Departemen Pendidikan 

Nasional, 2003 : 11) disini yang dimaksud pendidikan dasar adalah 

pendidikan yang diselenggarakan selama enam tahun disekolah dasar 

dan tiga tahun disekolah menengah lanjutan tingkat pertama atau 

satuan pendidikan yang sederajat. 

b) Pendidikan menengah 

Pendidikian menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, 

yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan menengah 

kejuruan (Departemen Pendidikan Nasional, 2003 : 12). Sekolah 

menengah umum adalah sekolah pada jenjang pendidikan menengah 

yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan 

ketrampilan siswa. 

 



 

 

14

c) Pendidikian tinggi 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah 

pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, 

sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh 

perguruan tinggi, yang diselenggarakan dengan sistem terbuka 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 12). Disini untuk 

menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan kesenian. 

Dalam era globalisasi, kesejahteraan bangsa selain sumber daya 

alam dan modal yang bersifat fisik, juga pada modal intelektual, modal 

sosial dan kepercayaan. Dengan demikian, tuntutan untuk terus menerus 

memutakhirkan pengetahuan menjadi suatu keharusan. Peranan 

pendidikan formal dalam hal penyediaan sumber daya manusia menjadi 

sangat penting sekali disamping pendidikan informal dan non formal. 

Dalam pendidikan formal tingkat pendidikan menengah dimana anak 

dibekali iptek dan imtaq maka akan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

2. Faktor-faktor kelangsungan pendidikan anak 

Kelangsungan pendidikan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor 

(Partowisastro dalam Maryono,1998: 89-95) antara lain; 
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a. Faktor pendorong yang terdiri dari (1) minat orang tua untuk 

menyekolahkan anak dapat dipengaruhi oleh ekonomi keluarga dan 

atau persepsi orang tua yang sadar akan pentingnya pendidikan bagi 

anak, (2) minat anak untuk bersekolah dapat dipengaruhi oleh kondisi 

sosial ekonomi keluarga juga tingkat prestasi anak di sekolah, (3) 

faktor lingkungan tempat tinggal juga berpengaruh terhadap 

pendidikan anak baik positif maupun negatif. 

b.  Faktor penghambat  

Faktor penghambat yang terdiri dari (1) kondisi sosial ekonomi 

keluarga, rendahnya kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan orang 

tua, memiliki pengaruh terhadap kelangsungan pendidikan anak (untuk 

meneruskan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi), yaitu adanya 

anggapan bahwa pendidikan itu tidak penting bagi anak, (2) 

kemampuan siswa, terjadi karena prestasi anak kurang sehingga anak 

tersebut tidak mau melanjutkan sekolah atau juga mungkin kurang 

tahunya anak akan arti pentingnya pendidikan, disamping iklim 

persaingan mendapatkan sekolah yang baik semakin ketat, (3) kondisi 

lingkungan masyarakat, lingkungan dimana anak tinggal dan berada 

juga dapat menjadi faktor penghambat kelangsungan pendidikan anak. 

Lingkungan tempat  tinggal mempengaruhi segala kegiatan 

manusia. Geografi fisis dipandang sebagai pelengkap geografi manusia, 

maka pembahasan uraiannya tidak dapat dilepaskan kaitannya dari faktor 

manusia yang ada di dalam alam lingkungan yang menjadi objek studinya. 
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Yang dimaksud geografi manusia adalah cabang geografi yang bidang 

studinya yaitu aspek keruangan gejala dipermukaan bumi, yang 

mengambil manusia sebagai objek pokok. Kedalam kajian gejala manusia 

sebagai objek studi pokok, termasuk aspek kependudukan, aspek kegiatan 

yang meliputi kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan sosial, dan 

kegiatan budaya (Sumaatmadja, 1981: 52-53). Jadi semua kegiatan yang 

dilakukan manusia tidak bisa lepas dari kondisi wilayah ruang dimana 

manusia itu tinggal, termasuk kegiatan pendidikan. 

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan rakyat ada tiga faktor utama dalam pembangunan ekonomi, 

ialah sumber-sumber daya manusia, sumber-sumber daya alam dan modal. 

Dari ketiga faktor tersebut yang terpenting adalah faktor sumber-sumber 

daya manusia, karena manusia adalah sekaligus tujuan dan alat, subyek 

sekaligus obyek dari pembangunan. Disini dapat dikatakan bahwa 

tingginya sumber daya manusia sangat berperan dalam pencapaian 

pembangunan nasional (Napitupulu, 1985: 132) 

Pembanguan nasional yang mencakup pengertian  pembangunan 

manusia seutuhnya, menuntut adanya peningkatan kualitas sumber daya 

manusia.  Pembangunan  dianggap sebagai sarana yang ampuh untuk 

mencapai pertumbuhan ekonomi, keadaan sosial, kesatuan nasional dan 

sebagainya . Untuk itu suatu negara dikatakan maju bila pembangunannya 

telah tercapai 
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Pendidikan pada umumnya dipandang sebagai faktor utama 

dalam pembangunan, bahkan sebagai “kunci pembangunan”. Terhadap                            

pandangan ini perlu ditambahkan, bahwa kemampuan pendidikan                             

untuk memotori dan menopang proses pembangunan sangat di                             

tentukan oleh relevan tidaknya program pendidikian yang dilaksanakan 

terhadap jenis pembangunan yang sedang diupayakan (Hadikusumo, 1996 

: 145) 

Berkembangnya suatu negara sangat bergantung pada kualitas 

teknis serta sosial rakyatnya. Untuk sampai pada tahap demikian, 

diperlukan sistem pendidikan maju, yang dibimbing dan diawali oleh 

negara. Pendidikan memang memerlukan biaya kemampuan memikul 

biaya tergantung pada pendapatan keluarga. Menurut Hananto Sigit dan 

Abuzar, besarnya pendapatan keluarga tergantung pada banyaknya pencari 

pendapatan dan ketrampilan yang dimiliki kepala keluarga (Kartono, 1990: 

19). 

Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan pemerataan 

pendidikan. Situasi lingkungan itu meliputi ; lingkungan fisik, lingkungan 

teknis, dan lingkungan sosio kultural. Sebagai salah satu faktor lingkungan 

ini secara potensial dapat menunjang atau menghambat usaha pendidikan 

(Hadikusumo, 1996: 47). Dalam penelitian ini, peneliti mengambil satu 

variabel penelitian, yaitu faktor-faktor penyebab rendahnya lulusan SMP 

melanjutkan ke SMA, yang terdiri dari dua sub variabel yaitu (1) faktor 
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fisis : aksesibilitas, (2) faktor sosial ekonomi: pendapatan orang tua dan 

pendidikan orang tua. 

3. Faktor Orang Tua 

a. Pendidikan orang tua 

Pada dasarnya di banyak negara berkembang, akibat adanya 

penjajahan menjadikan hanya sebagian kecil penduduk memperoleh 

kesempatan belajar di sekolah. Mereka yang memperoleh kesempatan 

belajar pada waktu itu umumnya dari kalangan bangsawan atau 

pegawai. Keadaan itu mengakibatkan kurangnya kesempatan 

khususnya bagi kepala keluarga petani untuk memperoleh suatu 

tingkat pendidikan formal, hal ini banyak terdapat pada golongan 

petani sebagai golongan yang tidak mampu.  

Pendidikan formal yang pernah ditempuh orang tua akan 

berpengaruh pada kelanjutan sekolah anak mereka. Orang tua yang 

memiliki pendidikan yang tinggi akan mempunyai dorongan untuk 

memperbaiki hidupnya dan keluarganya, disamping itu akan 

memberikan pertimbangan yang rasional dalam menghadapi suatu 

masalah, yang berpengaruh terhadap pandangan dan wawasannya. 

Demikian juga dengan pendidikan anak mereka, orang tua akan 

mempunyai dorongan atau motivasi yang besar untuk menyekolahkan 

anak mereka. Setiawan Eko Nungroho dalam penelitian juga 

menyatakan bahwa, rendahnya tingkat pendidikan kepala  keluarga 
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berpengaruh terhadap rendahnya tingkat pendidikan anak (Setiawan, 

1993 dalam Kadarwati, 1995: 12). 

b. Pendapatan orang tua 

Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, berpengaruh terhadap 

tingkat pendidikan anak. Ini terlihat pada kenyatan bahwa pendapatan 

petani masih rendah, terutama yang memiliki lahan yang sempit dan 

hanya mengandalkan  hasil panen saja. 

Tingkat pendapatan orang tua (kepala keluarga) digunakan 

sebagai tolok ukur kesejahteraan keluarga, karena pendapatan orang 

tua merupakan sumber untuk memenuhi semua kebutuhan hidup 

keluarga. Pendapatan orang tua diperoleh dari pekerjaan pokok dan 

pekerjaan sampingan (Sumardi dan Evers dalam skripsi Ngasiah, 

1999: 12).  

Untuk menentukan pendapatan rumah tangga, berdasarkan  

hasil survei dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1988 yang 

dikutip  oleh Siswono Yudohusodo yaitu sebagai berikut:  

1). Pendapatan rendah, jika kurang dari Rp 150.000,00 perbulan 

2). Pendapatan sedang, jika berkisar antara Rp 150.000,00 s.d           

Rp 450.000,00 per bulan 

3). Pendapatan menengah, jika berkisar antara Rp 450.000,00 s.d      

Rp 900.000,00 

4). Pendapatan tinggi, lebih dari Rp 900.000,00 per bulan 
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Soegiman (1985 dalam Srimulyani, 1999: 12-13) lebih lanjut 

mengelompokkan pendapatan menjadi: 

1). Pendapatan rendah yaitu pendapatan senilai kurang dari 240 Kg 

beras pertahun. 

2). Pendapatan sedang yaitu pendapatan senilai antara 204 Kg sampai 

360 Kg beras pertahun. 

3). Pendapatan tinggi yaitu pendapatan senilai lebih dari 360 Kg beras 

pertahun.   

Petani di pulau jawa, yang hanya memiliki sawah 0,5 hektar 

dan hanya mengandalkan dari sektor pertanian saja tidak cukup untuk 

pemenuhan kebutuhan selain, makan, sandang, papan yang sederhana, 

sehingga mereka mengaggap biaya sekolah untuk pendidikan anak-

anaknya dirasakan mahal. 

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk anak-anak (UNICEF)                             

menyatakan, dua sampai tiga juta anak Indonesia akan disebut sebagai 

generasi yang hilang akibat kekurangan pangan, penyakit, dan tidak 

berpendidikan (Prasetyo, 2005: 10-11). Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tingkat putus sekolah tinggi bahkan juga tingkat buta huruf, 

faktor utama penyebabnya adalah kemiskinan dan ketidak mampuan 

orang tua untuk membiayai anak-anaknya kesekolah. 

Dalam jejak pendapat yang dilakukan harian kompas, tidak                             

kurang dari 42 persen responden berpendapat, biaya sekolah di SD saat 

ini sangat mahal. Kemudian 45 persen menganggap biaya SMP saat ini 
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mahal, dan 51 persen menyatakan biaya SMU saat ini mahal. Jangan 

tanya bagaimana di perguruan tinggi,tentu jauh lebih mahal (Prasetyo, 

2005: 12). 

Masyarakat Indonesia yang sebagian besar terdiri atas golongan  

berpenghasilan rendah, anggota keluarga/anak-anak banyak, sebagian 

besar penghasilannya atau bahkan kadang-kadang seluruh 

penghasilannya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi. 

Masyarakat yang berpenghasilan kecil memang cenderung 

berkonsumsi besar, ini terjadi dimana saja, bukan hanya di Indonesia. 

Jadi seandainya mereka mendapat tambahan penghasilan, yang 

diutamakan juga untuk kepentingan konsumsi (Depdikbud, 1981: 104). 

Dengan demikian kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dapat 

dirasakan oleh golongan ekonomi yang lebih baik. Disamping itu biaya 

masyarakat yang dibutuhkan untuk pendidikan itu bertambah besar 

sejajar dengan tingginya tingkat pendapatan. Sehingga siswa yang 

berhasil menduduki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dapat juga 

menikmati biaya masyarakat yang lebih baik dari pada siswa yang 

putus sekolah 

4. Faktor Lingkungan Fisik 

a. Jarak dari rumah ke sekolah 

Perkembangan wilayah dipengaruhi oleh lokasi absolut dan 

lokasi relatif. Lokasi relatif suatu wilayah atau tempat yaitu, 

kedudukan wilayah atau tempat yang bersangkutan dalam hubungan 
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dengan faktor alam dan budaya yang ada disekitarnya. Lokasi ini 

menggambarkan keterjangkauan, perkembangan dan kemajuan suatu 

wilayah yang bersangkutan dengan wilayah lain (Sumaatmadja, 1986: 

43) 

Keterjangkauan yang rendah akan menyebabkan sukarnya 

suatu daerah mencapai kemajuan, sebaliknya semakin daerah itu 

mudah dijangkau maka semakin mudah daerah itu mengalami 

kemajuan. Hal ini berkaitan dengan jarak, semakin dekat jarak antar 

daerah berarti semakin mudah kontak terjadi (Bintarto, 1979: 16). Dari 

sini dapat disimpulkan bahwa jarak yang jauh dari rumah akan sulit 

dicapai dan membutuhkan banyak biaya. Dengan jarak yang jauh maka 

untuk ke sekolah dibutuhkan biaya yang lebih. 

b. Fasilitas jalan  

Pembanguan jaringan jalan mulai meluas setelah kendaraan 

motor mulai digunakan. Kendaraan bermotor dan jalan raya menjadi 

suatu jenis angkutan darat, kendaraan bermotor merupakan sarana dan 

jalan raya merupakan prasarana angkutan. Alat angkutan ini 

berkembang cepat, sehingga perannya ikut menentukan perkembangan 

ekonomi dan perkembangan sosial, politik di banyak negara di dunia. 

Jalan adalah prasarana perhubungan darat dalam bentuk 

apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap 

dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalulintas kendaraan, 

orang dan hewan. Pengertian jalan tidak terbatas pada jalan pada 
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permukaan tanah, akan tetapi termasuk jalan yang melintasi sungai 

besar/danau/laut, dibawah permukaan air dan diatas permukaan tanah. 

Menurut perannya jalan dikelompokkan dalam 3 golongan, 

yaitu jalan arteri (yang melayani angkutan utama), dengan ciri-ciri 

perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi, jumlah jalan masuk dibatasi 

secara efidien, jalan kolektor yang melayani angkutan pengumpulan 

dengan ciri-ciri : perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, 

jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal yang melayani angkutan 

setempat dengan ciri-ciri: perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata 

rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi. 

Fungsi jalan dibedakan menjadi : (1) fungsi jalan primer   

(kelas 1) atau lebih sering disebut jalan propinsi karena berfungsi 

menghubungkan jalan antar kota-kota penting, atau menghubungkan 

pusat industri ke pelabuhan atau ke bandara, jalan digunakan untuk 

kendaraan yang berkecepatan tinggi dan bertonase besar (2) fungsi 

jalan sekunder (kelas II) merupakan jalan antar kota yang lebih klecil 

(kecamatan), biasanya dilalui kendaraan yang berkecepatan sedang 

sampai tinggi, dengan bobot sedang:(3) fungsi jalan penghubung 

(kelas III) atau kolektor merupakan jalan sejenis atau berlainan jenis 

(Ditjen Bina Marga, 1976 dalam tesis Putro, 2002: 55). 

c. Fasilitas transportasi 

Pengangkutan menyangkut bidang yang luas. Hampir seluruh 

kehidupan manusia tidak terlepas dari keperluannya akan 
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pengangkutan. Pengangkutan diartikan sebagai perpindahan barang 

dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Pengangkutan tumbuh 

dan berkembang sejalan dengan majunya tingkat kehidupan dan 

budaya manusia. Kehidupan masyarakat yang maju ditandai oleh 

mobilitas yang tinggi, yang dimungkinkan oleh tersedianya fasilitas 

pengangkutan yang cukup. 

Sejak dahulu manusia sudah mengenal pengangkutan, cara 

pengangkutan yang sederhana adalah memikul dan menunjang barang 

secara sedarhana. Bentuk pengangkutan yang masih sederhana adalah 

pengangkutan gerobak, barang yang ditarik binatang. Dengan 

menggunakan gerobak, manusia dapat mengangkut barang-barang 

yang lebih banyak dan dapat bepergian kedaerah-daerah yang jauh 

letaknya. 

Transportasi yang berperan sebagai urat nadi kehidupan 

ekonomi, sosial, budaya, politik dan pertahanan-keamanan diarahkan 

pada terwujudnya sistem transpotrasi nasional yang handal, 

berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, 

lancar, dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan 

dinamika roda pembangunan untuk mendukung mobilitas manusia, 

barang dan jasa. Mendukung pengembangan wilayah dan 

meningkatkan hubungan internasional yang lebih memantapkan 

kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
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Keterkaitan dengan pendidikan anak bahwa tercukupinya 

sarana dan prasaran trnsportasi mempengaruhi anak untuk melanjutkan 

pendidikannya. Semakin banyak sarana dan prasarana, maka 

mempermudah anak untuk pergi ke sekolah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. POPULASI DAN SAMPEL 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa lulusan SMP yang 

jumlahnya 59 orang dan orang tua yang memiliki anak tidak 

melanjutkan ke SMA yang jumlahnya 59 orang di desa Kemiriombo 

Kecamatan Gemawang yang  tersebar di 7 dusun. Dalam hal ini desa 

target populasi adalah desa Kemiriombo yaitu 7 dusun di desa 

Kemiriombo yang termasuk wilayah administratif Kecamatan 

Gemawang Kabupaten Temanggung. 

2. Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

total random sampling yaitu cara pengambilan sampel dari seluruh 

populasi yang ada. Besarnya sampel yang diambil yaitu seluruh 

populasi dan tersebar di 7 dusun desa Kemiriombo Kecamatan 

Gemawang Kabupaten Temanggung. Ketujuh dusun itu adalah: Dusun 

Kluwung, Dusun Babadan, Dusun Pontong, Dusun Mrombo, Dusun 

Ngabuk, Dusun Kauman, Dusun Lempong. Pengambilan sampel 

secara random dimaksudkan agar setiap sampel yang diambil dapat 

mewakili populasi yang ada. Adapun sebagai responden ialah anak 

lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA dan orang tua yang 
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memiliki anak lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA. 

Sedangkan sampel penelitian ini sebanyak 59 orang. 

B. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini adalah: 

Faktor-faktor penyebab rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA 

dengan indikator : 

1.   Kondisi georafis, yang meliputi: 

a. Letak 

b. Keadaan topografi 

c. Tingkat aksesibilitas  

2. Kondisi sosial ekonomi, yang meliputi: 

a. Pendidikan orang tua 

b.  Jenis pekerjaan orang tua 

c. Pendapatan orang tua 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

ialah:  

1. Metode pengamatan langsung/observasi 

Metode ini digunakan untuk mengetahui tentang kondisi 

georafis dan kondisi sosial ekonomi penduduk di desa Kemiriombo. 

Dalam metode ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke daerah 

yang sedang diteliti, sehingga dapat dideskripsikan mengenai kondisi 

fisik daerah yang meliputi: letak daerah yang jauh dari pusat ibukota, 

keadaan topografi, serta keadaan jalan daerah tersebut 
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2. Metode wawancara 

Metode wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data/informasi besarnya lulusan SMP yang tidak 

melanjutkan ke SMA di desa Kemiriombo. Pelaksanaan metode ini 

yaitu dengan membawa alat penelitian/kuesioner yang lengkap dan 

terperinci atau panduan wawancara yang telah dipersiapkan dan 

ditentukan terlebih duhulu, yang ditujukan bagi anak lulusan SMP 

yang tidak melanjtkan ke SMA dan orang tua uang memiliki anak 

SMP yang tidak melanjutkan ke SMA. Jawaban yang diberikan oleh 

peneliti untuk item-item dengan 4 buah alternatif. Sedangkan yang 

memerlukan jawaban tambahan, langsung dicatat oleh peneliti. 

3. Metode dokumentasi 

Yaitu metode yang dipakai untuk memperoleh data yang sudah 

ada  di kantor desa, kantor kecamatan, Diknas, kantor SMP, dan 

instansi lain yang memiliki data yang relevan untuk menunjang 

penelitian. 

D. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Analisis deskriptif presentase 

 Nazir (2003: 54-55) mengemukakan bahwa penelitian 

deskriptif mempelajari masalah-masalah masyarakat, serta tata cara 

yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-
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pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan 

pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.Untuk mengetahui atau 

mengungkapkan variabel di atas, data yang diperoleh diolah dan 

diklasifikasikan sehingga merupakan akumulasi  data yang selanjutnya 

dibuat tabel-tabel, kemudian diproses lebih lanjut menjadi perhitungan 

dalam pengambilan keputusan. 

2. Analisis peta/Analisis kuantitatif 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui keterjangkauan suatu 

daerah/wilayah dengan daerah lain. Kaitanya dengan jarak maka 

digunakan analisis keruangan yaitu analisis potensi penduduk. Analisis 

ini untuk menemukan ada tidaknya persesuaian antara potensi 

penduduk desa Kemiriombo Kecamatan Gemawang dengan jarak 

SMA N yang terdekat di Kabupaten Temanggung.. Langkah pertama 

dalam analisis ini adalah mencari potensi penduduk tiap desa, langkah 

kedua ialah dari data yang telah diperoleh, dibuat peta dengan garis 

kontur yang menghubungkan tempat-tempat dengan potensi penduduk 

yang sama, yaitu yang dinyatakan dalam persentase terhadap tempat 

dengan potensi penduduk yang tinggi. Langkah yang terakhir, 

menganalisis peta tersebut. Untuk potensi penduduk dicari dengan 

rumus : 
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Keterangan : 

Pp1 : potensi penduduk di tempat 1 

J12  : jarak antara tempat 1 dan tempat 2 

J1     : jarak antara tempat 1 dengan tempat terdekat dengan  

  tempat 1 

a  : konstante empirik 

b   : eksponen jarak 

 (yang mempunyai nilai dua dalam model  

  gravitasi yang asli)     

(Bintarto, 1979: 82) 

Dengan pendidikan anak, dan faktor lingkungan fisik, landasan teori 

ini sebagai dasar berpijak untuk melangkah secara logis dan ilmiah dalam 

rangka mencari jawaban dari permasalahan yang dihadapi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Hasil Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1.1. Letak dan luas waliyah 

a.) Letak Astronomis 

Desa Kemiriombo merupakan salah satu desa di 

Kecamatan Gemawang Kabupaten Temanggung, dengan jarak  3 

Km dari Ibukota Kecamatan, 35 Km dari Ibukota 

Kabupaten/Kotamadya dan 120 Km dari Ibukota Propinsi. Secara 

astronomis wilayah desa Kemiriombo terletak pada7o  9’ 28” LS-

7o 12’ 7,43 “LS dan antara 110o 33’ 33,4 “ BT-110o 35’ 6,5” BT 

(Sumber: Peta Rupabumi) 

b.) Letak Administrasi 

Batas Administrasi desa Kemiriombo Kecamatan 

Gemawang Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : berbatasan    dengan     desa/ kelurahan  

            Sidoharjo 

Sebelah Selatan : berbatasan    dengan     desa/ kelurahan  

                                                              Ngadisepi 

Sebelah Barat : berbatasan     dengan    desa/ kelurahan  

                                                              Sidoharjo 
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Sebelah Timur  : berbatasan   dengan      desa/ kelurahan  

                                                              Gemawang 

Lebih jelasnya tentang letak administrasi desa 

Kemiriombo dapat dilihat pada lampiran 1. 

c.) Luas Wilayah 

Desa Kemiriombo mempunyai wilayah seluas 1485,285 

ha atau 14,85285 m (Monografi desa Kemiriombo, tahun 2004). 

1.2. Kondisi Fisik Wilayah 

a.) Keadaan Topografi 

Wilayah desa Kemiriombo terdiri dari 7 dusun, dan 

wilayahnya merupakan perbukitan/pegunungan dengan luas 984 

ha dan ketinggiannya 700 m diatas permukaan air laut. 

Topografi suatu wilayah mempengaruhi kegiatan 

penduduknya. Desa yang sebagian besar penduduk yang hidup 

bertani, maka topografi suatu wilayah berperan sangat penting. 

Pertanian lebih mudah diusahakan di daerah datar jika 

dibandingkan dengan daerah yang topografinya terlalu kasar, 

miring, atau terlalu berombak.  

Topografi suatu wilayah akan mempengaruhi kelancaran 

aktivitas penduduknya. Topografi yang datar maemberikan 

kemudahan bagi penduduk untuk berhubungan dengan daerah 

lain, sebaliknya daerah yang bergunung-gunung akan 

menyulitkan penduduk untuk beraktivitas atau berhubungan 
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dengan daerah lain. Keadaan topografi desa Kemiriombo yang 

berupa perbukitan/pegunungan menyebabkan daerah tersebut 

sulit untuk dicapai, dan sulit untuk berhubungan dengan daerah 

lain. 

b.) Penggunaan Lahan 

Penggunaan lahan di desa Kemiriombo sebagian besar 

untuk pemukiman, sawah, ladang/tegalan, perkebunan negara, 

dan hutan lindung. Sedangkan sisanya dipergunakan untuk 

kepentingan lain-lain, seperti: makam, tempat ibadah, jalan, dan 

untuk tempat rekreasi dan olah raga. Lihat tabel 3  di bawah ini 

dan peta penggunaan lahan pada lampiran 6. 

                     Tabel 3 Penggunaan Lahan Desa Kemiriombo 

No Penggunaan lahan Luas 
(ha) 

1 Pemukiman  24 
2 Tempat peribadatan (masjid, gereja, vihara) 0,070 
3 Kuburan/makam 0,700 
4 Jalan 1,2 
5 Sawah 38 
6 Ladang/tegalan 419 
7 Perkebunan negara 501 
8 Hutan lindung 501 
9 Rekreasi dan olahraga 0,315 
 Jumlah 1485,285

         Sumber: Monografi Desa Kemiriombo, 2004 

1.3. Kondisi Sosial Ekonomi 

a.) Jumlah, Kepadatan, dan Pertumbuhan  

Penduduk desa Kemiriombo berdasarkan hasil regresi 

tahun 2004 adalah 2397 jiwa yang terdiri dari 1251 jiwa 
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penduduk wanita, dan 1146 jiwa penduduk pria. Proporsi 

penduduk pria lebih besar dari pada penduduk wanita. Hanya saja 

pada kelompok umur tertentu penduduk wanita lebih besar dari 

pada pria yaitu pada kel umur 0 thn-4 thn (957 orang), 26-36 thn 

(108 orang), 46-50 thn (107 orang). 

Jumlah penduduk desa Kemiriombo lebih banyak pria 

dari pada wanita ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4 Penduduk Menurut Kelompok Umur 

Jenis kelamin No Golongan umur 
Pria Wanita 

Jumlah 

1 0-4 tahun 84 82 166 
2 5-6 tahun 31 28 59 
3 7-12 tahun 167 163 330 
4 13-15 tahun 135 127 262 
5 16-18 tahun 107 91 198 
6 19-25 tahun 156 124 280 
7 26-35 tahun 105 108 213 
8 36-45 tahun 122 99 221 
9 46-50 tahun 99 107 206 
10 51-60 tahun 107 92 199 
11 61-75 tahun 120 107 227 
12 Lebih dari 75 tahun 18 18 36 
 Jumlah 1251 1146 2397 

Sumber: Monografi Desa Kemiriombo, 2004 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui penduduk yang 

belum produktif 817 orang (34,085%), penduduk yang tidak 

produktif 462 orang (19,27%), sedangkan penduduk yang 

produktif adalah 1118 orang (46,64%). Jumlah penduduk 

produktif lebih besar, maka terdapat tenaga kerja yang banyak 

untuk dapat bekerja pada semua bidang pekerjaan.  
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Desa Kemiriombo dengan luas 1485,285 ha memiliki 

kepadatan aritmatik tahun 2004 sebesar 161 jiwa/km. Kepadatn 

aritmatik adalah perbandungan jumlah penduduk dengan luas 

wilayah. 

b.) Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan penduduk desa Kemiriombo 

terbanyak adalah tamat SD yaitu 1387 orang (57,96%).Untuk 

anak usia SMP (13-15 thn) berjumlah 262 orang (10,93%). 

Dengan jumlah tersebut, maka pendidikan bagi anak usia sekolah 

sangatlah penting . Secara umum pendidikan penduduk desa 

Kemiriombo adalah rendah, meskipun sudah ada yang 

menyelesaikan sampai pada jenjang SMA atau bahkan ada yang 

menyelesaikan sampai perguruan tinggi. Rendahnya pendidikan 

terkait dengan mata pencaharian. Dengan pendidikan yang hanya 

tamat SD, maka rata-rata penduduk bermata pencaharian petani, 

sehingga pendapatan yang didapat hanya cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pokok saja. Keadaan ini dapat mempengaruhi 

rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA. Untuk tingkat 

pendidikan penduduk dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 
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Tabel 5 Tingkat Pendidikan Penduduk 
No Uraian pria wanita Jumlah
A. Buta Aksara dan Angka Latin    
1.  Usia 13-15 tahun 2 1 3 
2.  Usia 16-18 tahun 1 1 2 
3.  Usia 19-25 tahun 3 - 3 
4. Usia diatas 25 tahun 8 5 12 
 Jumlahseluruhnya 14 7 21 
B.  Tamat pendidikan umum    
6 SD/sederajat 536 851 1387 
7 SMP  284 87 371 
8 SMA 144 56 200 
9 Akademi 9 4 13 
10 Universitas/PT 10 1 11 

Sumber: Monografi Desa Kemiriombo, 2004 
 

c.) Mata Pencaharian penduduk 

Mata pencaharian penduduk desa Kemiriombo sebagian 

besar adalah petani yaitu 1432 orang  dengan luas wilayah 38 ha 

(2,56%) berupa sawah, dan 419 ha (28,21%) berupa 

ladang/tegalan. Dari 1432 penduduk yang bekerja sebagai petani, 

1030 orang (71,92%) ialah petani pemilik dan 402 orang 

(28,08%) adalah buruh tani. Dari mata pencaharia penduduk 

yang sebagian besar ialah petani dengan lahan yang sempit dan 

buruh tani dengan  hasil panen yang harus dibagi dua dengan 

pemilik lahan, maka pendapatan yang diperolah kecil. Untuk 

menyekolahkan anak diperlukan biaya yang cukup banyak, oleh 

karena itu orang tua berkesimpulan untuk tidak menyekolahkan 

anaknya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu sampai tingkat SMA. 
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d.) Pendapatan Penduduk 

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendapatan bersih masyarakat di desa Kemiriombo yang 

diperoleh dari penghasilan pokok dan penghasilan tambahan 

setelah dikurangi pengeluaran rata-rata pertahun untuk kebutuhan 

pokok, pendidikan, kesehatan. Pendapatan yang diterima 

penduduk dapat digolongkan berdasarkan besar kecilnya 

pendapatan bersih yang diterima. Apabila dikalkulasikan 

pendapatan bersih masyarakat di desa Kemiriombo baik dari 

penghasilan pokok maupun penghasilan tambahan rata-rata 

relatif rendah. 

Hal ini tercermin dari mata pencaharian didaerah 

penelitian yang didominasi oleh petani penggarap dan buruh tani, 

serta pemilikan lahan pertanian yang rata-rata sempit. Untuk 

menambah pendapatan guna mencukupi kebutuhan keluarganya, 

maka masyarakat desa Kemiriombo  melakukan pekerjaan 

tambahan yang kebanyakan sebagai peternak ayam, kambing, 

maupun sapi. 

Pemilikan lahan relatif sempit, menyebabkan pendapatan 

yang diterima masyarakat pun rendah. Di desa Kemiriombo 

lahan yang dimiliki petani, ditanami tanaman kopi yang masa 

panennya hanya satu kali dalam setahun. Jadi pendapatan pokok 

petani di desa Kemiriombo hanya dari panenan kopi tersebut.   
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2. Faktor-faktor Geografis Yang Menyebabkan Rendahnya Lulusan 

SMP Melanjutkan Ke SMA. 

2.1 Letak 

Secara astronomis wilayah desa Kemiriombo terletak pada 7o  9 

“ 28 “ LS-7o 12 “ 7,43” LS dan 110 o 33 ‘ 33,4 “ BT-110 o 35 ‘ 6,5” BT. 

Untuk batas administrasi desa Kemiriombo adalah sebagai berikut: 

Sebelah Utara  :  berbatasan    dengan     desa/ kelurahan  

            Sidoharjo 

 Sebelah Selatan      :  berbatasan dengan desa/kelurahan 

Ngadisepi 

Sebelah Barat       :   berbatasan dengan desa/kelurahan 

Sidoharjo 

SebelahTimur       :   berbatasan dengan desa/kelurahan 

Gemawang 

2.2 Keadaan Topografi 

Wilayah desa Kemiriombo merupakan dearah 

perbukitan/pegunungan dengan luas 984 ha dan ketinggiannya 700 m 

di atas air laut. 

2.3 Tingkat aksesibilitas. 

a.) Jarak Rumah Ke Sekolah 

Jarak rumah responden ke sekolah jauh yaitu lebih dari 10 

Km. Pada jarak tersebut anak dapat menempuhnya dengan alat 

transportasi yaitu kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda 
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empat, dalam waktu antara 30 menit-1 jam. Jarak tersebut bila 

ditempuh dengan jasa orang lain membutuhkan biaya sebesar Rp. 

4000,00 - kurang dari Rp. 5000,00. Jarak yang jauh, waktu yang 

lama, dan biaya yang cukup mahal menjadi kendala  untuk 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi (SMA). 

Dalam kaitannya dengan jarak dilakukan analisis potensi 

penduduk. Sesuai dengan pendapat Bintarto (1979 : 10) bahwa 

semakin dekat jarak antar daerah berarti semakin mudah kontak 

terjadi, dan semakin mudah daerah itu mengalami kemajuan. 

Analisis potensi penduduk ini untuk menemukan ada tidaknya 

persesuaian antara potensi penduduk desa Kemiriombo dengan 

jarak SMA yang terdekat. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 

desa yang memiliki potensi penduduk terbesar ialah desa 

Kemiriombo, namun jarak yang jauh untuk menuju ke SMA yang 

terdekat ialah lebih dari 10 km. Dari uraian di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA 

di desa Kemiriombo karena jarak yang jauh dari SMA yang 

terdekat. Untuk nilai potensi penduduk dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 
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Tabel 6 Nilai Potensi Penduduk Desa Kemoriombo 

No Nilai potensi penduduk Persentase potensi penduduk 
terhadap tempat dengan 
potensi penduduk tertinggi 

1 Pp1= 13362,18 23% 
2 Pp2= 43502,74 73% 
3 Pp3=15603,13 26% 
4 Pp4= 53337,92 90% 
5 Pp5= 48631,48 27% 
6 Pp6= 33847,22 57% 
7 Pp7= 59251,64 100% 
8 Pp8= 51588,75 87% 
9 Pp9= 52968,94 89% 
10 Pp10= 48222,82 81% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2005 
 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa isoplet terbesar ada di 

desa Kemiriombo (100%), kemudian disusul desa Gemawang 

(90%), desa Sucen (89%), desa Krempong (87%), desa 

Karangseneng (81%), Kalibanger (73%), desa Banaran (57%), desa 

Ngadisepi (27%), desa Jambon (26%), dan yang terendah ialah 

desa Muncar (23%). 

Hasil potensi penduduk tersebut diperoleh dari membagi 

jumlah penduduk masing-masing desa dengan jarak desa 1 dengan 

kesepuluh desa yang ada di Kecamatan Gemawang, demikian 

seterusnya sampai desa yang kesepuluh. 

Potensi penduduk di sini ialah kemampuan penduduk untuk 

dapat menjadikan desa Kemiriombo maju atau berkembang. 

Jarak desa Kemiriombo yang jauh menyebabkan daerah 

tersebut sulit dijangkau, maka dengan jarak yang jauh tersebut 



 

 

41

semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk menuju ke sekolah 

yang terdekat. 

b.) Fasilitas Jalan 

Jalan di desa Kemiriombo merupakan jalan desa dengan 

panjang 10 Km yang terdiri jalan aspal sepanjang 3 Km, jalan 

makadam sepanjang 3 Km, dan jalan tanah sepanjang 4 Km dengan 

kondisi semua jalan tersebut rusak. 

Jalan alternatif yang ada di desa Kemiriombo kurang dari 3 

ruas jalan.  Dengan keadaan jalan yang rusak tersebut maka hanya 

3 jenis alat transportasi saja yang bisa melewati desa Kemiriombo 

yaitu: sepeda, sepeda motor, mobil. Untuk perbaikan jalan dalam 

satu tahun hanya 1-2 kali diperbaiki. Keadaan jalan yang baik 

sangat membantu kelancaran mobilitas penduduk dalam segala hal 

baik perekonomian, pendidikan maupun yang lainya. Semakin 

mudah daerah itu dijangkau maka semakin mudah daerah tersebut 

mengalami kemajuan dalam pembangunan. 

c.) Fasilitas Alat Transportasi 

Untuk alat transportasi, tidak semua responden memiliki 

alat transportasi sendiri hanya 12 orang saja (20,33 %), dan sisanya 

47 orang (79,67%) tidak memiliki alat transportasi sendiri. Alat 

transportasi yang dipakai responden untuk pergi kesekolah ialah 

angkutan umum. Jumlah angkutan umum yang mengangkut anak-

anak kesekolah di desa Kemiriombo kurang dari empat buah yaitu 
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hanya ada 3 buah angkutan, dan dalam satu hari dapat keluar 

masuk desa hanya 3 kali saja. Sarana transportasi terdiri dari: 14 

buah mobil, 213 buah sepeda motor, 25 sepeda. 

3. Kondisi Sosial Ekonomi 

3.1 Tingkat Pendidikan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, masyarakat 

di desa Kemiriombo rata-rata masih memiliki tingkat pendidikan yang 

masih rendah. Dari data monografi desa dapat diketahui bahwa 

penduduk yang berusia 16 tahun keatas yang berjumlah 1580 orang 

hanya 371 orang yang tamat SMP, dan sebanyak 412 orang remaja 

putus sekolah SMP dari 797 orang remaja yang ada di desa 

Kemiriombo. Penduduk 10 tahun keatas yang buta aksara sebanyak 

1842 orang, dan penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang buta 

aksara dan angka latin berjumlah 21 orang (Monografi Desa 

Kemiriombo, 2004: 74-75). 

Tingkat pendidikan orang tua yang masih rendah sangat terkait 

dengan pola pikir orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi anak-

anak mereka. Masyarakat beranggapan lebih baik bekerja untuk 

mencari uang dari pada sekolah, hanya menghambur-hamburkan uang 

saja toh nantinya belum tentu jadi pegawai. Masyarakat beranggapan 

demikian karena di desa Kemiriombo ada beberapa sarjana yang 

ternyata setelah lulus tidak menjadi pegawai, mereka tinggal di desa 

dan hanya bekarja sebagai petani. Dari kenyataan inilah maka 
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masyarakat beranggapan untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau 

akhirnya hanya jadi petani, apalagi anak perempuan yang nantinya 

hanya menjadi ibu rumah tangga. 

Dari hasil wawancara dengan responden yaitu orang tua yang 

memiliki anak SMP tidak melanjutkan ke SMA, dapat diketahui bahwa 

jika dilihat dari tingkat pendidikanya (pendidikan formal) rata-rata 

mempunyai pendidikan yang rendah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel 7 berikut : 

Tabel 7 Tingkat Pendidikan Responden    

No Tingkat pendidikan Jumlah (%) 
1 PT 1 1,70 
2 SMA 3 5,08 
3 SMP  6 10,17 
4 SD 49 83,05 

Jumlah 59 100,00 
            Sumber: Hasil Penelitian, 2005 

Dari tabel tingkat pendidikan formal diatas dapat dijelaskan 

bahwa sebagian besar tingkat pendidikan responden tamat SD yaitu 

sebanyak 49 orang (83,05%), sedangklan tamat SMP 6 orang 

(10,17%), tamat SMA 3 orang (5,08%) dan yang tamat perguruan 

tinggi hanya 1 orang (1,70%). 

Dengan demikian jumlah orang tua responden dengan tingkat 

pendidikan SD yang banyak akan mempengaruhi terhadap anaknya 

yang ingin melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 
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3.2 Pekerjaan orang tua 

Dari hasil penelitian, masyarakat di desa Kemiriombo sebagian 

besar bermata pencaharian pada sektor pertanian yaitu sebagai petani 

dan buruh tani. Sehingga pendapatan mereka belum mencukupi untuk 

kebutuhan keluarga. Hal ini juga disebabkan karena pemilikan lahan 

pertanian oleh petani di daerah penelitian rata-rata sempit yang 

mengakibatkan rendahnya hasil panen, ini terlihat dari hasil 

wawancara, yang lebih jelas dapat dilihat dalam tabel 8 dan tabel 9. 

Tabel 8 Pemilikan Lahan 

No Luas lahan pertanian (Ha) Jumlah responden 
pemilik lahan pertanian 

(%) 

1 Tidak mempunyai lahan 
pertanian 

14 23,7 

2 Kurang dari 0,5 35 59,3 
3 Antara 0,5-1 5 8,5 
4 Lebih dari 1 5 8,5 

 Jumlah 59 100,00 
            Sumber: Hasil Penelitian , 2005 

Dari data di atas dapat diketahui nahwa responen yang 

memiliki lahan petanian 1 hektar hanya 5 orang (8,5%), begitu juga 

responden  yang memiliki lahan pertanian antara 0,5-1 hektar, kurang 

dari 0,5 ha 35 orang (59,3%), dan yang tidak mempunyai lahan 

petanian sebanyak 14 orang (23,7%). 

Tabel 9 Mata Pencaharian Penduduk 
No Jenis mata pencaharian Jumlah (%) 

1 Petani 45 76,27 
2 Buruh tani 8 13,56 
3 Pedagang 6 10,17 

Jumlah     59 100,00 
                 Sumber: Hasil Penelitian, 2005 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa masyarakat yang bermata 

pencaharian sebagai petani sebanyak 45 orang (76,27%), buruh tani 8 

orang (13,56%), dan pedagang 6 orang (10,17%) 

3.3 Tingkat pendapatan 

Dalam wawancara dengan bapak Pikir (47 tahun) didapatkan 

informasi bahwa dalam satu tahun ia memperoleh hasil panen 1 ton 

kopi, yang apabila melalui proses menjadi “kopi beras” hanya sebasar 

250 kg dan dengan harga jual kopi hanya Rp 5000/kg maka 

pendapatannya sebesar Rp. 1.250.000,00/tahun. 

Dalam penelitian ini tidak ada data resmi yang diperoleh 

mengenai pendapatan resmi rata-rata penduduk desa Kemiriombo. 

Oleh karena itu pembicaraan mengenai tingkat pendapatan penduduk 

desa Kemiriombo hanya berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. 

Berpedoman pada pembagian pendapatan menurut Soegiman 

(1985 dalam Srimulyani, 1999: 12-13) maka apabila harga beras di 

daerah penelitian tahun 2005, pada saat dilakukan penelitian sebesar 

Rp 2500/kg, maka pengelompokan pendapatan dalam penelitian ini 

dapat dikelompokkan menjadi: 

1. Pendapatan rendah 

Pendapatan rendah yaitu pendapatan yang lebih kecil dari             

Rp 600.000,00 pertahun. 

 

 



 

 

46

2. Pendapatan sedang 

Pendapatan sedang yaitu pendapatan antara Rp 600.000,00-          

Rp 900.000,00. 

3. Pendapatan tinggi 

Pendapatan tinggi yaitu pendapatan yang lebih besar dari              

Rp 900.000,00 

Pendapatan bersih yang berasal dari peneriman pada mata 

pencaharian pokok dan mata pencaharian tambahan responden yang 

telah dikurangi pengeluaran pokok, pendidikan, kesehatan, dapat 

dirinci menurut kriteria pendapatan. Untuk lebih jelas mengenai 

tingkat pendapatan masyarakat desa Kemiriombo yang dapat dilihat 

pada tabel 10. 

Tabel 10 Tingkat Pendapatan Responden 
No Pendapatan bersih pertahun kriteria Jumlah (%) 
1 Kurang dari Rp 600.000,00 rendah 48 81,4 
2 Antara Rp 600.000,00-Rp 

900.000,00 
sedang 6 10.2 

3  Lebih dari Rp 900.000,00 tinggi 5 8,4 
jumlah    59 100,00 

     Sumber: Hasil Penelitian, 2005 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan 

sebagian penduduk desa Kemiriombo rata-rata masih rendah. 

B. Pembahasan 

1. Faktor geografis penyebab rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA. 

Berdasarkan deskripsi persentase faktor geografi juga 

mempengaruhi rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA. Kondisi 

geografi yang baik akan memberikan kemudahan beraktivitas. Lokasi 
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dapat menggambarkan keterjangkauan, perkembangan, dan kemajuan 

suatu wilayah. Lokasi sekolah dengan rumah responden menunjukkan 

jarak lebih dari 10 Km. Pada jarak tersebut anak menggunakan alat 

transportasi angkutan umum dengan waktu 30-kurang dari 1 jam.   

Hasil perhitungan potensi penduduk menunjukkan bahwa desa 

Kemiriombo memiliki potensi terbesar yiatu 100%. Dari hasil ini dapat 

dianalisis bahwa potensi penduduk menunujukkan adanya ketidak 

sesuaian antara potensi penduduk dengan jarak ke sekolah. Dalam 

perhitungan terlihat bahwa potensi penduduk desa Kemiriombo besar, 

namun jaraknya jauh untuk menuju SMA yang terdekat.  

Jalan merupakan sarana yang dapat memperlancar mobilitas anak 

menuju ke SMA. Desa Kemiriombo hanya memiliki satu jalan alternatif 

untuk menuju ke SMA yang terdekat., serta jalan yang menghubungkan 

satu desa dengan desa yang lain. Dari analisis deskripsi persentase 

menunjukkan bahwa 30% merupakan jalan aspal, 30% jalan berbatu, dan 

40% jalan tanah yang semua jalan tersebut dalam kondisi rusak,dengan 

waktu 1-2 kali diperbaiki dalam satu tahunnya.   Dengan kondisi jalan 

yang rusak tersebut maka akan menyulitkan mobilitas anak ke sekolah.  

Keadaan jalan yang rusak tersebut maka kendaraan yang bisa 

beroperasi ialah sepeda, sepeda motor, dan mobil. Jenis kendaraan yang 

digunakan anak untuk pergi kesekolah ialah angkutan umum. Dengan 

jumlah angkutan umum yang minim yaitu hanya 3 jumlahnya dan 

frekuensi beroperasi hanya 3 kali dalam satu harinya. Jadi tidak setiap 



 

 

48

jam angkutan umum dapat dijumpai di desa kemiriombo. Biaya yang 

dibutuhkan untuk satu kali jalan (pulang-pergi) jika ditempuh dengan 

jasa orang lain ialah Rp. 4500,00. Itu hanya biaya transportasi saja, 

belum lagi biaya sekolah yang lain. Denga biaya yang cukup mahal 

tersebut, jika dihubungkan dengan pendapatan orang tua, maka biaya 

yang ditanggung lebih besar pula. Oleh karena itu orang tua 

berkesimpulan untuk tidak menyekolahkan anaknya ke SMA. 

2. Faktor sosial ekonomi penyebab rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke 

SMA. 

Berdasarkan analisis deskripsi persentase diperoleh hasil bahwa 

83,05% pendidikan orang tua/responden yang anaknya tidak melanjutkan 

ke SMA adalah lulusan SD. Tinggi rendahnya pendidikan orang tua dapat 

mempengaruhi anak untuk malanjutkan atau tidak melanjutkan ke SMA. 

Orang tua yang memperoleh pendidikan tinggi diharapkan akan timbul 

dorongan untuk agar anaknya melanjutkan sekolah ke jenjang lebih yang 

tinggi, dan mempunyai pertimbangan yang rasional serta wawasan yang 

luas dalam melihat betapa pentingnya pendidikan bagi masa depan 

anaknya. Keadaan itu sesuai dengan hasil penelitian, bahwa di desa 

Kemiriombo sebanyak 49 orang berpendidikan SD jadi tingkat pendidikan 

orang tua mempengaruhi rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke SMA. 

Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah akan mempengaruhi 

mata pencaharian/pekerjaan. Dengan pendidikan yang rendah itu maka 
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sebagian besar masyarakat bermata pencaharian petani yaitu sebesar 1030 

orang (71,92%) dan 402  orang(  28,08%) sebagai buruh tani.    

Banyaknya lulusan SMP melanjutkan ke SMA juga dipengaruhi 

oleh pendapatan orang tua. Tingkat pendapatan orang tua menunjukkan 

81,4% berpendapatan rendah yaitu kurang dari Rp 600.000,00, dari 

pendapatan tersebut kurang dari 20% yang diperuntukkan bagi kebutuhan 

pendidikan anak. Pendidikan yang merupakan salah satu kebutuhan 

manusia yang juga memerlukan biaya untuk pemenuhanya, baik 

pendidikan formal maupun informal. Kebutuhan sekolah seperti alat 

belajar, seragam sekolah, uang sekolah, dan lain-lain merupakan tanggung 

jawab orang tua. Orang tua yang tergolong kaya atau cukup pada 

umumnya akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sekolah, sedang 

orang tua yang berpendapatan rendah berkesimpulan untuk tidak 

menyakolahkan anaknya. Orang tua lebih mementingkan kebutuhan pokok 

dari pada kebutuhan pendidikan. Hal ini sesuia dengan pernyataan dari 

Depdikbud (1981:104) bahwa masyarakat berpenghasilan kecil memang 

cenderung berkonsumsi besar, ini terjadi dimana saja, bukan hanya di 

Indonesia. Jadi seandainya mereka mendapat penghasilan tambahan, yang 

diutamakan juga kepentingan konsumsi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan data yang diperoleh setelah melalui serangkaian langkah 

kerja dalam penelitian, akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor geografi menyebabkan rendahnya lulusan SMP melanjutkan ke 

SMA di desa Kemiriombo 2005, faktor ini terdiri dari : 

a. Jarak dari rumah ke sekolah yang terdekat,  yaitu lebih dari 10 Km. 

b. Keadaaan topografi yang kasar yaitu berupa perbukitan, sehingga 

menyebabkan daerah tersebut sulit untuk berhubungan dengan daerah 

lain. Dan mempengaruhi kelancaran aktivitas penduduk. 

c. Aksesibilitas yang rendah, yaitu meliputi : kondisi jalan yang rusak, 

dan keadaan transportasi yang tidak lancar. 

2. Faktor sosial ekonomi menyebabkan rendahnya lulusan SMP melanjutkan 

ke SMA di desa Kemiriombo 2005, faktor ini terdiri dari : 

a. Pendidikan orang tua rendah yaitu 83,05% hanya lulusan SD. 

b. Mata pencaharian orang tua 76,27% ialah petani. 

c. Pendapatan orang tua 81,4% rendah yaitu kurang dari Rp 600.000,00 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, dapat diberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Tingkat aksesibilitas wilayah ditingkatkan terutama fasilitas jalan, dan 

fasilitas alat transportasi. 
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2. Sosialisasi pentingnya pendidikan kepada masyarakat di desa 

Kemiriombo. 

3. Dilihat dari kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Kemiriombo yang 

termasuk dalam kriteria rendah, diberi ketrampilan khusus, sehingga dapat 

mengembangkan ketrampilannya itu dan dapat menambah penghasilan 

masyarakat. 

4. Kepada pejabat dilingkungan dinas pendidikan, dalam pengambilan 

keputusan untuk mendirikan SMA di dekat desa Kemiriombo yaitu di 

kecamatan Gemawang. 
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