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SARI 

Arba, Dhani. 2019. Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia Sekolah 

Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di 

Kabupaten Kebumen. Skripsi, Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu 

Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Saptono Putro, M.Si; 

Pembimbing II: Ariyani Indrayati, S.Si., M.Sc 

Kata Kunci: Dampak, PPDB, dan Sistem Zonasi 

PPDB yang memberlakuan sistem zonasi tersebut dinilai kurang adil bagi 

peserta didik atau orang tua/wali di Kabupaten Kebumen. Tujuan penelitian ini 

yaitu (1) Untuk menganalisis penerapan PPDB melalui sistem zonasi di 

Kabupaten Kebumen dan (2) Untuk mengevaluasi dampak dari penerapan PPDB 

melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh guru kelas X dan siswa kelas X SMA Negeri 

di Kabupaten Kebumen. Sampel penelitian ini ditetapkan sebanyak 90 siswa dan 

62 guru. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen matching dan analisis 

deskriptif persentase. 

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) Dampak persebaran 

populasi penduduk usia sekolah (15-19 tahun) terhadap penerimaan peserta didik 

baru melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen yaitu tidak terpenuhinya kuota 

sekolah karena menetapkan jumlah kecamatan dalam zonasi yang berbeda-beda 

tiap sekolah dan kurang memperhitungkan persebaran jumlah penduduk usia 

sekolah di wilayah tersebut, persepsi siswa/orangtua bahwa sekolah memperlukan 

biaya tinggi dan jarak yang jauh untuk menuju ke SMA negeri yang menjadi 

wilayah zonasinya. (2) Penerapan PPBD sistem zonasi pada SMA Negeri di 

Kabupaten Kebumen memberikan dampak sedang/cukup tinggi baik dengan skor 

rata-rata sebesar 55,1 baik dampak secara positif cukup tinggi dengan skor 

rata-rata sebesar 25,8 dan dampak secara negatif yang lebih tinggi dengan skor 

rata-rata sebesar 29,3. Bagi siswa penerapan PPDB sistem zonasi juga memiliki 

dampak sedang/cukup tinggi dengan skor rata-rata sebesar 50 baik dampak secara 

positif yang cukup tinggi dengan skor rata-rata 29 dan dampak secara negatif yang 

lebih rendah dengan skor rata-rata 21. 

Simpulan penelitian yaitu PPDB dengan sistem zonasi di SMA Negeri di 

Kabupaten Kebumen tak menjamin sekolah mendapatkan siswa sesuai 

kapasitas/kuota karena dari 14 SMA hanya ada 1 SMA yang kuotanya terpenuhi. 

Saran penelitian yaitu hendaknya siswa mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk 

memiliki prestasi sehingga dapat digunakan sebagai jalur masuk PPDB di sekolah 

yang diinginkan karena masih jarang yang menggunakan jalur prestasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepadatan penduduk di suatu wilayah terjadi karena persebaran 

penduduk yang tidak merata. Tingkat kepadatan penduduk di tiap-tiap wilayah 

Indonesia yang berbeda menimbulkan masalah kependudukan tersendiri. 

Diantara permasalahan yang timbul adalah masalah sarana dan prasarana sosial, 

stabilitas keamanan, pemerataan pembangunan dan pendidikan. 

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam aksesibilitas peserta didik 

dalam menjangkau satuan pendidikan ditetapkan dalam Undang-Undang 

Negara Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pada bab tujuh tentang standar sarana dan prasarana dalam Pasal 44 

ayat 4 dijelaskan tentang standar letak lahan satuan pendidikan secara lebih 

luas, yaitu : “standar letak lahan satuan pendidikan mempertimbangkan jarak 

tempuh maksimal yang harus dilalui oleh peserta didik untuk menjangkau 

satuan pendidikan tersebut”.  

Peningkatan pelayanan pendidikan melalui pemerataan pendidikan 

dilakukan dengan analisis persebaran penduduk usia sekolah. Pemerintah perlu 

melakukan zonasi siswa yang tersebar terhadap posisi letak lokasi sekolah yang 

ada saat ini supaya pelayanan pendidikan yang diberikan terhadap penduduk 

wilayah setiap kelurahan terpenuhi, diluar wilayah terjangkau dengan baik,  
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dan kebutuhan pendidikan dapat tertampung untuk sub-sub kelurahan lainnya 

secara merata serta terjangkau dengan permukiman. 

Sistem zonasi sebagai wujud upaya pemerataan pendidikan berdasarkan 

wilayah untuk anak usia sekolah maka sejak tahun ajaran 2017/2018 ini, 

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 

menetapkan sistem zonasi yang mewajibkan pihak sekolah untuk menerima 

calon peserta didik sedikitnya 90 persen yang berdomisili pada radius zona 

terdekat dari sekolah. Sistem ini akan lebih mempercepat pemerataan kualitas 

pendidikan. Anak yang kurang mampu secara ekonomi maupun secara 

akademik tetap dapat mengakses sekolah yang selama ini diperebutkan oleh 

peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah. Harapannya kelak seluruh sekolah 

dapat merata secara kualitas. 

Pelaksanaan PPDB di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah 

daerah dibuka pada periode Juni-Juli setiap tahunnya. Berdasarkan 

Permendikbud baru yakni Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta 

Didik Baru (PPDB) yang merupakan pengganti dari peraturan sebelumnya 

yaitu Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik 

Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang 

Sederajat. Sistem zonasi dalam peraturan tersebut yaitu sekolah yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib: 

1) Menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat 

dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari 

total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.  
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2) Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah 

paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta 

didik yang diterima; dan  

3) Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari 

Sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili 

orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial,  paling 

banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik 

yang diterima. 

Pemerintah Kabupaten kebumen juga menerapkan peraturan tentang 

sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru tingkat SMA. Sebanyak 14 

SMA Negeri di Kabupaten Kebumen telah ditetapkan pembagian zona wilayah 

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Tengah Nomor: 421/05238 pada tanggal 29 Mei 2017 yang lalu seperti 

berikut: 

  Tabel 1.1 Pembagian Zona Tiap-Tiap SMA Negeri di Kabupaten Kebumen 

No Nama Sekolah Zona Kecamatan dalam Rayon 

1 SMA N 1 Kebumen Meliputi 7 wilayah kecamatan 

2 SMA N 2 Kebumen Meliputi 7 wilayah kecamatan 

3 SMA N 1 Kutowinangun Meliputi 5 wilayah kecamatan 

4 SMA N 1 Bulupesantren Meliputi 5 wilayah kecamatan 

5 SMA N 1 Mirit Meliputi 4 wilayah kecamatan 

6 SMA N 1 Prembun Meliputi 4 wilayah kecamatan 

7 SMA N 1 Gombong Meliputi 7 wilayah kecamatan 

8 SMA N 1 Karanganyar Meliputi 7 wilayah kecamatan. 

9 SMA N 1 Petanahan Meliputi 7 wilayah kecamatan 

10 SMA N 1 Rowokele Meliputi 5 wilayah kecamatan 

11 SMA N 1 Ayah Meliputi 4 wilayah kecamatan 

12 SMA N 1 Pejagon Meliputi 6 wilayah kecamatan 

13 SMA N 1 Klirong Meliputi 6 wilayah kecamatan 

14 SMA N 1 

Karangsambung 

Meliputi 6 wilayah kecamatan 

 Sumber: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah Nomor: 421/05238 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah Nomor: 421/05238 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 
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Penerimaan Peserta Didik Barupada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 

Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeritahun Pelajaran 2017/2018 

Provinsi Jawa Tengah ditetapkan dengan menimbang bahwa: 

“Dalam rangka terlaksananya berbagai tahapan dan proses penyelenggaraan

Penerimaan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Dan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2017/2018 di 

Provinsi Jawa Tengah yang berdaya guna dan berhasil guna, maka 

diperlukan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik 

Baru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2017/2018 di Provinsi Jawa 

Tengah” 

Pemberlakuan zonasi berdasarkan rayonisasi di Kabupaten Kebumen 

tersebut dinilai kurang adil bagi peserta didik atau orang tua/wali. Orang tua 

yang memiliki anak berprestasi memiliki peluang sedikit bahwa anaknya akan 

diterima di sekolah favorit di luar zona domisilinya karena kuota 5% untuk 

jalur prestasi dinilai cukup kecil. Sedangkan sekolah dimana calon peserta 

didik berdomisili dinilai orang tua kuang memiliki fasilitas yang memadai 

daripada sekolah favorit yang mereka inginkan diluar zona domisili. 

Ketidakadilan pembagian zona wilayah berdasarkan rayonisasi pada 

akhirnya berdampak pada tidak terpenuhinya kuota sekolah. Misalnya di SMA 

N 1 Ayah dan SMA 1 Mirit yang hanya meliputi 4 zona kecamatan, sedangkan 

SMA Negeri lainnya ditetapkan dengan 5 hingga 7 zona kecamatan sehingga 

kedua SMA Negeri dengan zona yang lebih sedikit/sempit kekurangan siswa 

lebih dari 50% dari total kuota/daya tampung. Pada SMA N 1 Kebumen dan 

SMA N 2 Kebumen yang merupakan sekolah favorit memiliki 7 zona wilayah 

kecamatan yang sama, namun kuota tetap terpenuhi. Hal ini menunjukkan 

bahwa ad ketidak adilan dalam pembagian zona wilayah dengan 
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mempertimbangkan daya tampung dengan jumlah peserta didik, sehingga

pemerataan akses dan peningkatan mutu pada wilayah tersebut tidak tercapai. 

Berdasarkan sistem zonasi dengan pembagian rayon, pada PPDB tahun 

ajaran 2019/2020 SMA Negeri di Kabupaten Kebumen  memiliki daya 

tampung dan jumlah siswa yang berhasil diseleksi sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Zonasi SMA Negeri di Kabupaten kebumen Tahun Ajaran 2019/2020 

No Nama Sekolah Quota Kekurangan 

Jumlah % 

1 SMA N 1 Kebumen 360 -140 -38,9 

2 SMA N 2 Kebumen 396 -126 -31,8 

3 SMA N 1 Kutowinangun 360 -95 -26,4 

4 SMA N 1 Bulupesantren 180 -100 -55,6 

5 SMA N 1 Mirit 216 -63 -29,2 

6 SMA N 1 Prembun 216 69 31,9 

7 SMA N 1 Gombong 360 -110 -30,6 

8 SMA N 1 Karanganyar 360 -176 -48,9 

9 SMA N 1 Petanahan 252 -125 -49,6 

10 SMA N 1 Rowokele 360 -99 -27,5 

11 SMA N 1 Ayah 180 -66 -36,7 

12 SMA N 1 Pejagon 360 -116 -32,2 

13 SMA N 1 Klirong 288 -76 -26,4

14 SMA N 1 Karangsambung 180 -119 -66,1 

Sumber: https://jateng.siap-ppdb.com/#/0300/hasil/seleksi/32030134/0/1/full 

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun ajaran 

2019/2020 dengan penerapan sistem zonasi pada PPDB siswa SMA Negeri di 

Kabupaten Kebumen memiliki dampak banyak sekolah yang kekurangan siswa. 

Dari 14 SMA Negeri di Kabupaten Kebumen, hanya ada 1 SMA yang terisi 

100% yaitu SMA N 1 Prembun, sedangkan 13 SMA Negeri lainnya masih 

belum terisi sesuai dengan daya tambung yang tersedia. 

SMA yang paling banyak kekurangan siswa yaitu SMA N 1 

Karangsambung dengan kekurangan sebanyak 66,1%, SMA N 1 Bulupesantren 

kurang 55,6%, SMA N 1 Petanahan kurang sebanyak 49,6% dan SMA N 1 
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Karanganyar kurang 48,9%. Kemudian diikuti SMA Negeri 1 Kebumen kurang 

sebanyak 38,9%, SMA N 1 Ayah kurang 36,7%, SMA N 1 Pejagon kuang 

32,2% dan SMA Negeri 2 Kebumen kurang sebanyak 31,8%. Sementara SMA 

lainnya kekurangan siswa kurang dari 10 hingga 30% yaitu SMA Negeri 1 

Kutowinangun kurang 26,4% dan SMA Negeri 1 Mirit kurang 29,2%, SMA N 

1 Rowokele kurang 27,5% dan SMA N 1 Klirong kurang 26,1%.  

Berdasarkan uraian di atas, sistem zonasi yang diterapkan di SMA Negeri 

di Kabupaten Kebumen dengan menerima peserta didik yang berdomisili di 

radius zona terdekat dari sekolah sedikitnya 90 persen dari total keseluruhan 

penerimaan siswa ternyata tak menjamin sebuah sekolah mendapatkan siswa 

sesuai kapasitas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

lebih jauh dengan judul “Dampak Persebaran Populasi Penduduk Usia 

Sekolah Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi 

Di Kabupaten Kebumen”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah dampak persebaran populasi penduduk usia sekolah terhadap 

penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen?  

2. Bagaimanakah dampak positif dan negatif dari penerapan penerimaan peserta 

didik baru melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengevaluasi dampak persebaran populasi penduduk usia sekolah 

terhadap penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Kabupaten 

Kebumen. 

2. Untuk mengevaluasi dampak positif dan negatif dari penerapan penerimaan 

peserta didik baru melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang meliputi:  

1. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat menambah wawasan ilmu 

tentang pendidikan, terutama yang berhubungan dengan penerimaan peserta 

didik baru pada jenjang SMA. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan kajian dan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai sistem 

zonasi pada penerimaan siswa baru. 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

dasar pengambilan keputusan oleh pihak sekolah terkait dengan sistem 

zonasi pada penerimaan siswa baru untuk menghindari 

kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. 
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b. Bagi orang tua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi orang tua siswa 

untuk membuat strategi dan mempersiapkan untuk mengikuti mekanisme 

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi. 

c. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi siswa dalam 

proses dan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan 

sistem zonasi. 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran maka penulis perlu menegaskan 

istilah dari masing-masing kata dalam judul tersebut yaitu: 

1. Persebaran populasi penduduk 

Penyebaran popolasi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di 

suatu wilayah atau negara baik secara geografis maupun administratif. 

Persebaran dalam penelitian ini adalah pola sebaran penduduk usia 

sekolah 14 tahun hingga 19 tahun berdasarkan kecamatan di Kabupaten 

Kebumen 

2. Penduduk usia sekolah 

Penduduk usia sekolaha dalah jumlah penduduk yang masih berada 

dalam kategori usia sekolah antara 14 hingga 19 tahun di Kabupaten 

Kebumen. 
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3. Sistem Zonasi 

Sistem Zonasi merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah 

secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah 

Menengah Atas (SMA) negeri dengan tujuan untuk menjamin 

pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan 

lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan 

ekslusivitas dan diskriminasi sekolah.  

4. Rayonisasi  

Rayonisasi adalah pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon 

peserta didik dalam rangka pemerataan dan perluasan pengembangan 

satuan pendidikan, serta merupakan rangkaian proses dari seleksi 

penerimaan peserta didik. Klasifikasi rayonisasi terdiri dalam rayon, 

dalam kota/kabupaten, luar kota/kabupaten, luar provinsi. 

5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah penerimaan peserta didik 

baru pada TK dan Sekolah (SD, SMP, SMA) yang berstatus negeri dan 

menggunakan jaringan online pada mekanisme pendaftaran hingga 

pengumuman hasil seleksinya. PPDB dalam penelitian ini hanya dibatasi 

pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) di Kabupaten Kebumen. 

6. Dampak 

Dampak merupakan hasil intervensi atau implikasi dari suatu kebijakan 

sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 

2019/2020 baik berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak 

positif dan negatif ini dibatasi pada sekolah (guru), orang tua dan siswa. 
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a. Dampak bagi sekolah yaitu implikasi kebijakan sistem zonasi baik 

secara positif maupun negatif kepada SMA Negeri di Kabupaten 

Kebumen tahun ajaran 2019/2020. 

b. Dampak bagi siswa yaitu implikasi kebijakan sistem zonasi baik 

secara positif maupun negatif kepada siswa yang diterima di SMA 

Negeri Kabupaten Kebumen tahun ajaran 2019/2020. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Teoretis 

1. Persebaran Populasi Penduduk 

Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang 

bertempat tinggal di Indonesia (UUD 1945 Pasal 26 ayat 2). 

Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, 

umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, 

persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya. 

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 

Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan bahwa 

persebaran penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan. 

Sedangkan penyebaran penduduk adalah upaya mengubah persebaran 

penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya 

tampung lingkungan.  

Sebaran merupakan susunan suatu objek yang dilihat dengan jumlah 

perhitungan analisa tetangga terdekat sehingga dapat dilihat pola 

sebarannya yaitu seragam (uniform), random, atau mengelompok 

(clustered). Menurut Sumaatmadja (1988: 42), mengemukakan bahwa 

gejala dan fakta geografi, baik yang berkenaan dengan alamnya, maupun 

11 
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mengenai kemanusiannya, tersebar dipermukaan bumi. Penyebaran gejala 

dan fakta tadi, tidak merata dari satu wilayah ke wilayah lainnya.  

Menurut Bintarto dan Surastopo (1979:74), mengemukakan “Pola

pemukiman yang dikatakan seragam (uniform), random, mengelompok 

(clustered) dan lain sebagainya dapat diberi ukuran yang bersifat 

kuantitatif. Dengan cara sedemikian ini pembandingan antara pola 

pemukiman dapat dilakukan dengan lebih baik, bukan saja dari segi waktu 

tetapi juga dalam segi ruang (space). Pendekatan sedemikian ini disebut 

analisis tetangga terdekat (nearest-neighbour analysis). Analisa seperti ini 

memerlukan data tentang jarak antara satu pemukiman dengan pemukiman 

yang paling dekat yaitu pemukiman tetangganya yang terdekat. 

Sehubungan dengan hal ini tiap pemukiman dianggap sebagai sebuah titik 

dalam ruang”. 

Persebaran penduduk secara umum adalah persebaran atau distribusi 

penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau 

Negara. Persebaran penduduk dapat dibagi menjadi dua yaitu persebaran 

penduduk berdasarkan geografis yaitu karakteristik penduduk menurut 

batas-batas alam seperti pantai, sungai, danau dan sebagainya ; dan 

persebaran penduduk berdasarkan administrasi pemerintahan adalah 

karakteristik penduduk menurut batas-batas wilayah administrasi yang 

ditetapkan oleh suatu negara, misalnya jumlah penduduk di desa A atau di 

kecamatan B. 
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2. Penerimaan Peserta Didik Bari (PPDB) 

Menurut Ulfah dalam Wulandari (2018:4) bahwa penerimaan peserta 

didik baru merupakan salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan 

dalam sebuah lembaga pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta 

didik baru tersebut melalui penyeleksian yang telah  ditentukan oleh 

pihak lembaga pendidikan kepada calon peserta didik baru.  

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu 

mekanisme dari penyelenggaraan pendidikan menjelang tahun ajaran baru 

dimana terjadinya penyeleksian terhadap calon peserta didik yang 

dilakukan oleh satuan pendidikan guna diterima sebagai peserta didik 

dalam satuan pendidikan. Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem 

pendidikannya, maka sekolah harus mengadakan penerimaan peserta didik 

baru (Lestari, 2018:2). 

Berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 Tentang Penerimaan 

Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,  Sekolah 

Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah 

Kejuruan, Atau  Bentuk Lain Yang Sederajat pada Pasal 2 tentang tujuan 

PPDB yaitu: 

(2) PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik 

baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, 

nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong 

peningkatan akses layanan pendidikan. 

(3) Non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikecualikan bagi sekolah yang secara khusus melayani peserta 

didik dari kelompok gender atau agama tertentu. 
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3. Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Berdasarkan Permendikbud No. 14 Tahun 2018 yang mengatur 

tentang tata cara penerimaan PPDB yaitu sebagai berikut: 

a. Waktu dan mekanisme 

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah 

melaksanakan PPDB dimulai pada bulan Mei setiap tahun. Proses 

pelaksanaan PPDB tersebut dimulai dari tahap pengumuman secara 

terbuka penerimaan calon peserta didik baru pada Sekolah yang 

bersangkutan sampai dengan tahap penetapan peserta didik setelah 

proses daftar ulang. 

PPDB dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme berupa 

dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring). Dalam 

pelaksanaan PPDB, sekolah hanya dapat menggunakan salah satu 

jenis mekanisme tersebut dan pelaksanaan PPDB diutamakan 

menggunakan mekanisme dalam jaringan (daring) namun apabila 

dalam PPDB tidak dapat dilaksanakan melalui mekanisme dalam 

jaringan (daring), maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme 

luar jaringan (luring). 

b. Seleksi 

Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA  

atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan 

urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan 

rombongan belajar yang meliputi (a). jarak tempat tinggal ke 
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Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;  (b). SHUN SMP atau 

bentuk lain yang sederajat; dan (c). prestasi di bidang akademik 

dan non-akademik yang diakui Sekolah. 

c. Daftar ulang dan pendataan ulang 

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang 

telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik 

pada Sekolah yang bersangkutan. Sedangkan pendataan ulang 

dilakukan oleh sekolah untuk memastikan status peserta didik lama 

pada sekolah yang bersangkutan. 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Tengah Nomor: 421 / 05238 Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Penerimaan Peserta Didik Barupada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Negeri Dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun 

Pelajaran 2017/2018 Provinsi Jawa Tengah, mengatur tentang tata 

cara penerimaan PPDB dengan mekanime sebagai berikut: 

a) Pengumuman 

Pengumuman merupakan informasi kepada masyarakat yang 

memuat waktu pelaksanaan dan persyaratan pendaftaran, seleksi, 

penetapan hasil seleksi dan daftar ulang Pengumuman PPDB dapat 

diperoleh melalui: (1) Papan Pengumuman Satuan Pendidikan 

Penyelenggara PPDB; (2) Website resmi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat: 

www://pdkjateng.go.id; dan Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 
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2017/2018 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat: 

http://ppdb.jatengprov.go.id. 

b) Jadwal PPDB 

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB SMA Negeri dan 

SMK Negeri Tahun Pelajaran 2017/2018 di provinsi jawa tengah 

diatur dengan jadwal meliputi pendaftaran online mandiri pada 

tanggal, 11 s.d. 14 juni 2017; pendaftaran online lewat satuan 

pendidikan tanggal 12 s.d. 14 juni 2017; verifikasi berkas tanggal 

12 s.d. 14 juni 2017; batas akhir pencabutan berkas pendaftaran 

tanggal 14 juni 2017; analisis dan penyusunan peringkat tanggal 16 

– 17 juni 2017; pengumuman tanggal 19 juni 2017 

selambat-lambatnya pada pukul 23.55 wib; pendaftaran ulang 

tanggal, 20 - 21 juni 2017; dan hari pertama masuk sekolah 

tanggal, 17 juli 2017. 

c) Pendaftaran 

Tata cara dalam pendaftaran yaitu sebagai berikut: 

(1) Calon peserta didik SMA/SMK dapat mendaftarkan diri secara 

mandiri melalui internet atau datang langsung pada satuan 

pendidikan untuk melakukan pendaftaran dengan bantuan 

operator yang berada pada satuan pendidikan pilihan 1;  

(2) Calon peserta didik SMA/SMK yang berasal dari luar provinsi 

Jawa Tengah dan atau lulusan tahun sebelumnya wajib datang 

langsung pada satuan pendidikan yang dituju/pilihan 1 

sekaligus melakukan verifikasi berkas.  

(3) Calon peserta didik SMA dapat mendaftarkan diri dengan 2 

(dua) pilihan pada satuan pendidikan yang berbeda (pilihan I 

dan pilihan II);  

(4) Calon peserta didik SMK hanya dapat mendaftarkan diri di dua 

kompetensi keahlian pada satuan pendidikan yang sama 

(kompetensi keahlian I dan kompetensi keahlian II). 

http://ppdb.jatengprov.go.id/
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(5) Calon peserta didik SMA dapat memindahkan pendaftarannya 

dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan pilihan I 

(satu), dan mendaftarkan satuan pendidikan lain yang menjadi 

pilihan I (satu).  

(6) Calon peserta didik SMK dapat memindahkan pendaftarannya 

dengan cara mencabut berkas pada satuan pendidikan yang 

dipilihnya dan menyerahkan pada satuan pendidikan lainnya. 

Apabila akan merubah pilihan kompetensi keahlian pada satuan 

pendidikan yang sama cukup dengan mengisi formulir baru 

(online).  

(7) Pencabutan berkas pendaftaran paling lambat pukul 10.00 WIB 

pada hari terakhir pendaftaran. 

Alur pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang 

mendaftar tidak datang langsung ke satuan pendidikan yaitu (1) 

calon peserta didik membuka situs internet Penerimaan Peserta 

Didik Baru SMAN/SMKN Provinsi Jawa Tengah 

(http://ppdb.jatengprov.go.id); (2) calon peserta didik mencetak 

hasil pendaftaran yang telah dilakukan melalui internet. (3) Calon 

peserta didik datang ke satuan pendidikan dan menyerahkan tanda 

bukti pendaftaran berupa print out pendaftaran dan syarat-syarat 

yang dibutuhkan untuk dilakukan verifikasi oleh Panitia 

pendaftaran. (4) Calon peserta didik menunggu pengesahan dan 

penyerahan tanda bukti pendaftaran dari Panitia Pendaftaran; (5) 

Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari Panitia 

sebagai bukti saat pendaftaran ulang apabila diterima. 

Alur pendaftaran penerimaan peserta didik baru yang 

mendaftar datang langsung ke satuan pendidikan yaitu (1) Calon 

peserta didik menuju satuan  pendidikan pilihan 1 dengan 

membawa persyaratan yang telah ditetapkan; (2). Calon peserta 
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didik dan/atau dibantu oleh operator pada satuan pendidikan 

melakukan entry data formulir pendaftaran melalui komputer 

secara online yang disediakan oleh satuan pendidikan; (3). Calon 

peserta didik menyerahkan tanda bukti pendaftaran berupa print out 

pendaftaran dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dilakukan 

verifikasi oleh Panitia Pendaftaran; (d). Calon peserta didik  

menunggu pengesahan dan penyerahan tanda bukti pendaftaran 

dari Panitia Pendaftaran; (5). Calon peserta didik menerima tanda 

bukti pendaftaran ulang apabila diterima. 

d) Seleksi 

Seleksi PPDB tingkat SMA menggunakan: (1)  rayonisasi 

dengan menunjukkan KK (Kartu Keluarga) di wilayah 

Kabupaten/Kota masing-masing terhitung paling sedikit 6 (enam) 

bulan tinggal di Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebelum waktu 

pendaftaran. Ketentuan ini dikecualikan bagi PNS, anggota TNI, 

anggota POLRI, dan karyawan BUMN yang karena penugasan 

kepada orang tuanya diberlakukan ketentuan rayonisasi sesuai surat 

penugasan kepada orang tua yang bersangkutan. (2) menggunakan 

nilai ujian nasional (UN); (3) calon peserta didik mendapat 

tambahan Nilai Kemaslahatan (NK) apabila anak guru atau tenaga 

kependidikan yang mendaftar pada satuan pendidikan tempat orang 

tuanya sebagai guru atau tenaga kependidikan, dan/atau anak guru 

yang mendaftar pada satuan pendidikan bukan tempat orang tuanya 
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sebagai guru; (4) calon peserta didik mendapat tambahan Nilai 

Prestasi (NP) apabila berprestasi di bidang: akademik, olah raga, 

kesenian, dan bidang ketrampilan baik individu maupun kelompok; 

(5) calon peserta didik mendapat tambahan Nilai Lingkungan (NL) 

apabila memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau 

bukti lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan/atau 

tempat tinggalnya berada dalam lingkungan satuan pendidikan 

tempat mendaftar sesuai dengan KK;  

Nilai akhir digunakan sebagai dasar peringkat calon peserta 

didik yang merupakan penjumlahan nilai UN, NK, NP, dan NL. 

Apabila terdapat nilai akhir yang sama maka penentuan peringkat 

mengutamakan usia calon peserta didik yang lebih tinggi; pilihan 1 

(satu); dalam rayon; nilai yang lebih tinggi berdasarkan urutan 

mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, dan 

IPA. 

e) Penetapan hasil seleksi 

Penetapan peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan 

dilakukan setelah proses seleksi selesai dilaksanakan. Penetapan 

sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan oleh kepala satuan 

pendidikan dan diumumkan kepada masyarakat. 

f) Pengumuman hasil seleksi 

Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima 

diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh 
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satuan pendidikan yang bersangkutan. Pengumuman penetapan 

hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui 

internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan. 

Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan berisi 

tentang: nomor pendaftar, nama calon peserta didik, asal satuan 

pendidikan, nilai UN, nilai tes khusus (untuk SMK), NK, NP, NL. 

jumlah nilai, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan. 

g) Daftar ulang 

Peserta didik yang diterima di satuan pendidikan wajib 

melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak mendaftar ulang 

dianggap mengundurkan diri. Persyaratan daftar ulang bagi peserta 

didik yang dinyatakan diterima adalah (1) Menunjukkan kartu 

pendaftaran asli; (2) Menunjukkan Ijazah / Surat Keterangan Yang 

Berpenghargaan Sama (SKYBS) asli; (3) Lain-lain yang ditentukan 

oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. 

4. Kebijakan Sistem Zonasi 

Sistem zonasi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak 

tahun 2017, yang dimaksudkan untuk pemerataan kualitas pendidikan, 

yang diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan 

non-unggulan. Perbedaan sistem zonasi tahun 2018 dengan tahun 2017, 

sistem zonasi tahun ini diberlakukan ke seluruh sekolah yang 

diselenggarakan pemerintah daerah. Sedangkan sistem zonasi PPDB 2017 
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masih tahap adaptasi sehingga dalam praktiknya belum semua sekolah 

menerapkan sistem ini (Wahyuni, 2018:14). 

Ketentuan sistem zonasi menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2018 

adalah prioritas calon peserta didik (SMP dan SMA) yang wajib diterima 

meliputi: Pertama, jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai ketentuan zonasi; 

Kedua, Surat Hasil Ujian Nasional (bagi lulusan SMP); dan ketiga, prestasi 

akademik dan non-akademik. Sementara untuk jenjang SD, sistem zonasi 

menjadi pertimbangan kedua setelah faktor minimum usia masuk sekolah 

sudah terpenuhi.  

Pengaturan tentang sistem zonasi pada PPBD diatur pada Pasal 16 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2018 bahwa sekolah yang diselenggarakan 

oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang 

berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 

90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik 

yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut ditentukan 

berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 

(enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.  

Radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai 

dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: ketersediaan anak usia 

Sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam 

rombongan belajar pada masing-masing Sekolah. Dalam menetapkan 

radius zona, pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja 

kepala Sekolah. Bagi Sekolah yang berada di daerah perbatasan 
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provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat 

dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah 

daerah yang saling berbatasan.  

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat 

menerima calon peserta didik melalui: (1) jalur prestasi yang berdomisili 

diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) 

dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima; dan (2) jalur 

bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari Sekolah 

dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta 

didik atau terjadi bencana alam/sosial,  paling banyak 5% (lima persen) 

dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa 

Tengah Nomor: 421 / 05238 disebutkan bahwa rayonisasi adalah 

pembagian wilayah berdasarkan tempat tinggal calon peserta didik dalam 

rangka pemerataan dan perluasan pengembangan satuan pendidikan, serta 

merupakan rangkaian proses dari seleksi penerimaan peserta didik.  

Pembagian wilayah dalam rayonisasi mempertimbangkan daya 

tampung dengan jumlah peserta didik, dan sekaligus untuk pemerataan 

akses dan peningkatan mutu pada wilayah tersebut. Klasifikasi rayonisasi 

terdiri dalam rayon, dalam kota/kabupaten, luar kota/kabupaten, luar 

provinsi. Batasan wilayah rayonisasi dimaksud adalah: 

a. Dalam Rayon: wilayah kecamatan dan atau beberapa kecamatan 

yang telah ditetapkan sesuai tempat tinggal calon peserta didik 

dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan tempat 

pendaftaran; 
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b.Dalam Kota/Kabupaten: wilayah kota/kabupaten tempat tinggal 

calon peserta didik dengan satuan pendidikan yang dipilih 

sebagai tujuan tempat pendaftaran;  

c. Luar Kota/Kabupaten: wilayah kota/kabupaten yang berada di 

wilayah Provinsi Jawa Tengah tempat tinggal calon peserta 

didik dengan satuan pendidikan yang dipilih sebagai tujuan 

tempat pendaftaran;  

d.Luar Provinsi: wilayah provinsi di luar Provinsi Jawa Tengah 

tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan 

yang dipilih sebagai tujuan tempat pendaftaran. 

Ketentuan rayonisasi penerimaan peserta didik baru diatur yaitu (1) 

penerimaan Peserta Didik Baru dalam rayon paling sedikit 50 persen dari 

daya tampung satuan pendidikan; (2) penerimaan peserta didik baru dalam 

kota/kabupaten sebanyak-banyaknya 40 persen dari daya tampung satuan 

pendidikan; (3). penerimaan peserta didik baru luar kota/kabupaten 

sebanyak-banyaknya 7 persen dari daya tampung satuan pendidikan; (4) 

penerimaan peserta didik baru luar provinsi sebanyak-banyaknya 3 persen 

dari daya tampung satuan pendidikan. 

5. Dampak Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB 

Menurut Wahyuni (2018:15) bahwa penerapan kebijakan sistem 

zonasi dalam PPDB 2018/2019 menimbulkan dampak antara lain: 

1) Prioritas jarak tempat tinggal 

Prioritas jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan 

sekolah sebagai penentu utama PPDB. Pihak yang kontra menilai 

bahwa prioritas jarak sebagai penentu utama PPDB masih sulit 

diterapkan, mengingat jumlah lulusan sekolah dengan 

ketersediaan sekolah untuk semua daerah belum seimbang. 

Akibatnya, beberapa sekolah menjadi kekurangan calon peserta 
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didik, sementara ada sekolah yang jumlah pendaftarnya melebih 

kuota karena berada di zona padat penduduk. 

2) Dasar penerapan sistem zonasi 

Adanya perbedaan penafsiran terhadap aturan zonasi PPDB 

menyebabkan implementasinya tidak sesuai dengan aturan yang 

ada. Kemudian muncul PPDB jalur mandiri yang cukup 

meresahkan masyarakat, karena sekolah terkesan dapat dibeli oleh 

siswa dari keluarga mampu. Apabila hal ini berlanjut, maka 

esensi dari sistem zonasi untuk pemerataan pendidikan tidak akan 

tercapai. 

3) Penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).  

Munculnya SKTM berawal dari ketentuan sistem zonasi 

PPDB dengan prioritas jarak yang menyebabkan orang tua calon 

peserta didik terutama di luar zonasi mencari berbagai cara agar 

anaknya dapat diterima di sekolah yang diinginkan. Jumlah kuota 

sebesar 5% untuk jalur prestasi dinilai terlalu kecil untuk siswa 

dari luar zonasi, sedangkan belum semua sekolah memiliki 

fasilitas yang memadai. Akibatnya, kuota 20% untuk keluarga 

tidak mampu dianggap sebagai peluang. 

Penerapan sistem zonasi pada PPDB berdampak positif secara 

ekonomi berupa mempermudah siswa dan orang tua untuk 

menghemat biaya akomodasi untuk sekolah sedangkan dampak 

negatifnya secara sosial yaitu orang tua kurang mendukung dengan 
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mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan 

menganggap bahwa SMA di zonanya tidak tergolong favorit. 

Sedangkan dari segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem 

zonasi yang mengalami perubahan dan juga cukup mendadak untuk 

diterapkan (Lestari, 2018:1). 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu seperti Hermin Aprilia 

Lestari (2018) dengan judul “Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta

Didik Baru (PPDB) Di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017”. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi telah berjalan 

dengan baik. Sistem tersebut, secara ekonomi berdampak positif karena 

membantu siswa dan orang tua untuk menghemat biaya sekolah. Namun 

secara sosial terdapat kendala yaitu orang tua kurang mendukung dengan 

mengeluh terkait sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB dan menganggap 

bahwa SMA Negeri 4 Kota Madiun tidak tergolong favorit. Sedangkan dari 

segi politik dilihat dari kebijakannya, terkait sistem zonasi yang mengalami 

perubahan dan juga cukup mendadak untuk diterapkan. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Hermin Aprilia Lestari 

(2018) adalah sama-sama meneliti permasalahan PPDB dengan sistem zonasi 

dan sama-sama menggunakan analisis kualitatif deskriptif, akan tetapi 

berbeda dalam hal fokus kajian. Penelitian Hermin Aprilia Lestari (2018) 

memiliki fokus untuk membahas tentang implementasi kebijakan PPDB 
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tahun 2017 sedangkan penelitian ini akan membahas tentang penerapan 

PPDB dengan sistem zonasi dan dampaknya. 

Rizlaili Istiqomah (2018) dengan judul “Implementasi Penerimaan 

Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Dinas Pendidikan Kota Surakarta”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik 

baru (PPDB) online berjalan baik dan lancar sehingga dapat mencapai 

efektivitas pelaksanaan. Efektivitas pelaksanaan PPDB online di Dinas 

Pendidikan Kota Surakarta dilihat dari indikator: 1) Tercapainya tujuan 

pelaksanaan, 2) Ketersedian sumber daya baik sumber daya manusia dan 

sarana prasarana, 3) Proses internal organisasi, serta 4) Kepuasan konstituensi 

yang dilihat dari kepuasan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan Dinas 

Pendidikan Kota Surakarta. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Rizlaili Istiqomah (2018) 

adalah sama-sama meneliti PPDB dengan sistem zonasi dan sama-sama 

menggunakan analisis kualitatif deskriptif, akan tetapi berbeda dalam hal 

fokus kajian. Penelitian Hermin Rizlaili Istiqomah (2018) memiliki fokus 

untuk membahas tentang efektivitas implementasi penerimaan peserta didik 

baru (PPDB) online di Dinas Pendidikan Kota Surakarta, faktor penhambat 

dan pendukung implementasi PPDB sistem zonasi, sedangkan penelitian ini 

akan membahas tentang penerapan PPDB dengan sistem zonasi dan 

dampaknya. 

Penelitian Desi Wulandari (2018) dengan judul “Pengaruh Penerimaan

Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi  Terhadap Prestasi Belajar 
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Siswa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang

positif atau signifikan dengan kategori keeratan tinggi antara penerimaan 

peserta didik baru melalui sistem zonasi  terhadap prestasi belajar siswa 

kelas VII  SMPN 1 Labuhan Ratu Lampung Timur Tahun Pelajaran 

2017/2018.   

Relevansi penelitian ini dengan penelitian Desi Wulandari (2018)  

adalah sama-sama meneliti tentang PPDB dengan sistem zonasi, akan tetapi 

berbeda dalam hal tujuan dan dan metode penelitian. Penelitian Desi 

Wulandari (2018) bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan peserta 

didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa dan dalam 

penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data 

menggunakan Chi Kuadrat. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan penerapan PPDB dengan sistem zonasi dan dampakny dan 

pendekatan yang peneliti gunakan adalah kualitatif yang dianalisis 

menggunakan analisis kualitatif deskriptif. 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas maka 

dapat terlihat bahwa penelitian ini memiliki perbedaan fokus yang diteliti, 

subjek dan tempat penelitian kemudian perbedaan metode penelitian dan juga 

teori yang digunakan. Pertama, fokus penelitian ini yaitu penerapan 

penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen. 

Kedua, penelitian ini akan menganalisis lebih mendalam dengan melihat 

dampak positif dan negatif dari penerapan penerimaan peserta didik baru 

melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen. Ketiga, penelitian ini 
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dilakukan di Kabupaten Kebumen dengan metode kuantitatif deskriptif. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mengambil judul “Dampak 

penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di Kabupaten Kebumen”

ini dimaksudkan untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. 

C. Kerangka Berpikir 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan Peraturan 

Menteri Pendidikan (Permendikbud) No. 14 Tahun 2018 tentang PPDB, Poin 

penting dalam regulasi ini, kriteria utama dalam penerimaan siswa adalah 

zonasi atau jarak antara rumah dengan sekolah. Sementara nilai ujian nasional 

yang diperoleh di jenjang pendidikan sebelumnya bukan lagi pertimbangan 

utama. Penerapan sistem zonasi sebenarnya merupakan salah satu upaya 

pemerintah untuk memastikan proses pemerataan kualitas pendidikan berjalan 

dengan baik. Dengan sistem ini diharapkan praktik jual beli bangku sekolah 

dapat dihilangkan. Selain itu, sistem zonasi akan memudahkan pemerintah 

melakukan pemetaan anggaran pendidikan, populasi siswa, dan tenaga 

pendidik. 

Sistem zonasi pada PPDB yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten 

Kebumen pada tahun ajaran 2018/2019 yang lalu menimbulkan 

permasalahan. Permasalahannya yaitu tidak terpenuhinya kuota siswa pada 

beberapa SMA Negeri di Kabupaten Kebumen padahal telah dilakukan 

pembagian zona berdasarkan rayonisasi. Adanya permasalahan penerapan 

sistem zonasi PPDB mencakup masalah jarak tempat tinggal calon peserta 
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didik dengan sekolah, perbedaan penafsiran daerah atas aturan zonasi, dan 

penyalahgunaan surat keterangan tidak mampu. 

Penerapan PPDB dengan sistem zonasi di Kabupaten Kebumen yang 

berdampak pada tidak terpenuhinya kuota SMA Negeri mendorong peneliti 

untuk mencari tahu tentang pelaksanaan prosedur PPDB mulai dari  

pengumuman, penjadwalan, pendaftaran, penyeleksian, penetapan hasil, 

pengumuman hasil dan daftar ulang yang disesuaikan dengan ketentuan pada 

Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421 / 05238 yang mengatur 

tentang PPDB. Selain Itu, Sistem zonasi yang diterapkan di Kabupaten 

Kebumen dalam hal ini berdampak positif maupun negatif. Adanya dampak 

tersebut menunjukkan bahwa sistem ini memiliki kekurangan dan kelebihan 

serta dengan mengetahui dampak ziztem zonasi maka akan diketahui 

ketercapaian tujuan penerapan sistem zonasi pada penerimaan PPDB berupa 

pemerataan akses dan peningkatan mutu pada wilayah Kabupaten Kebumen. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dibuat kerangka pemikiran 

penelitian seperti pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitan 

PPDB 

 (Pendaftaran Peserta Didik 
Baru) 

Penerapan  

Penerimaan PPDB  

Sistem Zonasi  

di Kabupaten Kebumen 

Prosedur & Mekanisme PPDB 

 (Pengumuman, Penjadwalan, Pendaftaran, Penyeleksian, 

Penetapan Hasil, Pengumuman Hasil dan Daftar Ulang) 

Sudah Baik/Sesuai Permendikbud No. 14 

Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Jawa Tengah Nomor: 421 / 05238 

Belum Baik/Belum Sesuai 

Permendikbud No. 14 Tahun 2018 dan 

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah 

Nomor: 421 / 05238 

Dampak Positif dan Negatif  

(Bagi Sekolah/guru, dan Siswa) 

Ketercapaian tujuan pemerataan akses dan peningkatan 

mutu pada wilayah tersebut tidak tercapai. 

Persebaran Penduduk Usia 

Sekolah di Kabupaten Kebumen 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hassil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dampak persebaran populasi penduduk usia sekolah (15-19 tahun) 

terhadap penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi di 

Kabupaten Kebumen yaitu tidak terpenuhinya kuota sekolah karena 

menetapkan jumlah kecamatan dalam zonasi yang berbeda-beda tiap 

sekolah dan kurang memperhitungkan persebaran jumlah penduduk usia 

sekolah di wilayah tersebut, persepsi siswa/orangtua bahwa sekolah 

memperlukan biaya tinggi dan jarak yang jauh untuk menuju ke SMA 

negeri yang menjadi wilayah zonasinya. 

2. Penerapan PPBD sistem zonasi pada SMA Negeri di Kabupaten Kebumen 

memberikan dampak sedang/cukup tinggi baik dengan skor rata-rata 

sebesar 55,1 baik dampak secara positif cukup tinggi dengan skor rata-rata 

sebesar 25,8 dan dampak secara negatif yang lebih tinggi dengan skor 

rata-rata sebesar 29,3. Bagi siswa penerapan PPDB sistem zonasi juga 

memiliki dampak sedang/cukup tinggi dengan skor rata-rata sebesar 50 

baik dampak secara positif yang cukup tinggi dengan skor rata-rata 29 dan 

dampak secara negatif yang lebih rendah dengan skor rata-rata 21. 
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B. Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan maka peneliti dapat memberikan saran-sarana 

sebagai berikut: 

1. Kepada Sekolah 

Pihak sekolah perlu memberikan sosialisaskan kepada masyarakat di 

sekitar sekolah atau masyarakat yang berada dizonasinya agar dapat 

meningkatkan jumlah siswa yang mendaftar sehingga kuota atau daya 

tampung dapat terpenuhi. 

2. Kepada Siswa 

Hendaknya siswa mempersiapkan diri jauh-jauh hari untuk memiliki 

prestasi sehingga dapat digunakan sebagai jalur masuk PPDB di sekolah 

yang diinginkan. Hal ini dikarenakan jalur prestasi masih jarang digunakan 

sebagai jalur pilihan oleh siswa. 
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