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SARI 
 

Irfani, Rizqi. 2011. “Kemampuan daya tampung sekolah terhadap kesempatan 
bersekolah masyarakat (Studi kasus pada satuan pendidikan menengah di 
Kabupaten Tegal tahun 2010)”. Skripsi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Semarang. 90 halaman. 
 
Kata kunci: Kemampuan daya tampung, Kesempatan bersekolah 

masyarakat 
 

Indikator kemajuan pendidikan tingkat menengah yang tercantum dalam 
Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan tingkat menengah hanya sebesar 22% 
yang memiliki arti hanya 22% penduduk usia sekolah tingkat menengah di 
Kabupaten Tegal yang bersekolah dan tertampung di sekolah tingkat menengah 
yang tersebar di seluruh kecamatan. Kondisi tersebut tidak lepas dari kemampuan 
daya tampung sekolah tingkat menengah yang dimiliki oleh masing-masing 
sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terlebih dahulu perlu diketahui 
kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah kemudian diupayakan 
peningkatan kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah disesuaikan 
dengan kebutuhan sarana pendidikan tingkat menengah di masing-masing 
kecamatan. 

Subjek penelitian ini adalah sekolah tingkat menengah yang ada pada 
masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal yang terdapat 79 sekolah. 
Sedangkan variabel penelitian ini adalah daya tampung sekolah tingkat menengah 
pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal dan penduduk usia sekolah 
tingkat menengah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah penduduk usia sekolah, jumlah 
sekolah dan jumlah kelas melalui metode pengumpulan data berupa dokumentasi. 
Data diolah dan dianalis dengan metode analisis data deskripsi untuk mengetahui 
kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah yang ada pada masing-
masing kecamatan di Kabupaten Tegal. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa kemampuan daya tampung sekolah 
tingkat menengah secara keseluruhan di Kabupaten Tegal kurang (96,69%) dari 
prosentase kemampuan daya tampung ideal (100%). Hasil penelitian ini juga 
mempunyai arti bahwa tidak semua penduduk usia sekolah tingkat menengah di 
Kabupaten Tegal dapat memperoleh kesempatan sekolah secara penuh. 
Kemudian, untuk kekurangan yang harus dilengkapi sesuai dengan hasil 
penelitian ini masih dibutuhkan 20 ruang kelas untuk dapat menampung seluruh 
penduduk usia sekolah tingkat menengah yang tercatat bersekolah di Kabupaten 
Tegal. 

Saran yang dapat dikemukanan adalah perlu adanya penambahan ruang 
kelas pada sekolah-sekolah yang sudah ada maupun penambahan sekolah untuk 
pada kecamatan di Kabupaten dengan acuan hasil penelitian ini. Selain itu, 
penyusun juga menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut terkait 
kemungkinan-kemungkinan selain faktor kemampuan daya tampung yang 
menyebabkan penduduk usia sekolah tidak bersekolah, kemudian hasil penelitian 



 

ix 

tersebut dapat dikolaborasikan dengan hasil penelitian terkait kemampuan daya 
tampung ini untuk dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan dari pemerintah 
untuk mengatasi penduduk usia sekolah tingkat menengah yang tidak bersekolah 
pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kebijakan otonomi daerah mendorong daerah (kabupaten) berlomba untuk 

memacu pembangunan guna meningkatkan kemajuan di segala bidang khususnya 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketergantungannya 

terhadap daerah lain. Namun hingga kini banyak daerah ang tidak/belum dapat 

memenuhi maksud dan tujuan dari kebijakan otonomi daerah tersebut. Hal ini 

disebabkan banyak faktor, salah satu diantaranya adalah kondisi geografis daerah, 

sumber daya manusia dan faktor kemampuan daerah. 

Salah satu pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

adalah pembangunan manusia yang lebih dikenal oleh masyarakat umum adalah 

pembangunan pendidikan. Pembangunan pendidikan juga menjadi otonomi 

daerah yang dijalankan oleh pemerintah daerah setempat. Namun pembangunan 

pendidikan di Indonesia harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional yang 

tertuang dalam BAB XIII UUD 1945 pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapat pendidikan. Dari tujuan pendidikan tersebut, 

tersirat bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pendidikan yang sama satu 

sama lain. 

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di antaranya ditunjukan 

oleh indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni 



2 

 

(APM) pada masing-masing jenjang pendidikan. APK merupakan angka yang 

menunjukan perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada suatu 

jenjang pendidikan dengan keseluruhan penduduk usia pada jenjang tersebut, 

sedangkan APM menunjukan perbandingan antara jumlah penduduk yang 

bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya dengan keseluruhan penduduk 

usia sekolah pada jenjang tersebut (Bappeda Kab. Tegal: 2009). 

Pembangunan pendidikan masyarakat Kabupaten Tegal dapat dilihat dari 

besarnya APK, APM dan jumlah sekolah yang akan ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

 

Tabel 1.1 APK, APM dan jumlah sekolah pada masing-masing tingkat 
pendidikan di Kabupaten Tegal tahun 2009 

No Tingkat Pendidikan APK APM Jumlah sekolah 
1. SD/MI 110,24% 96,25% 755 unit 
2. SMP/MTs 100,8% 72,56% 82 unit 
3. SMA/SMK/MA 25,41% 22% 79 unit 

Sumber : BAPPEDA Kab. Tegal, 2009 

 

 Pada tahun 2009 APK : a). SD/MI sebesar 110,24%, b). SMP/MTs 

sebesar 100,8% dan c). SMA/MA/SMK sebesar 25,41%. Sedangkan APM pada 

tahun yang sama adalah : a). SD/MI sebesar 96,25 %, b) SMP/Ts sebesar 72,56% 

dan c). SMA/MA/SMK sebesar 22,00%. Dari sisi sarana pendidikan sebagai 

pendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, terdata jumlah sarana 

pendidikan dari masing-masing jenjang pendidikan sebagai berikut : a). SD/MI 

sebanyak 755 unit, b). SLB sebanyak 2 unit, c). SMP/MI sebanyak 82 unit dan 

SMA/SMK/MA sebanyak 79 unit. 
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Dalam kaitannya dengan penelitian ini, akan lebih difokuskan pada tingkat 

pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Tegal. Berdasarkan data di atas, 

tingkat pendidikan menengah di Kabupaten Tegal mempunyai APM 22%. Dengan 

begitu dapat pula diartikan hanya 22% penduduk usia sekolah tingkat menengah 

yang bersekolah yang tersebar di 79 unit sekolah tingkat menengah yang ada di 

Kabupaten Tegal. Dengan begitu ada 78% dari penduduk usia sekolah tingkat 

menengah yang tidak bersekolah. Hal ini tentunya belum sesuai dengan visi dan 

misi Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Landasan Sistem 

Pendidikan Nasional yang telah disebutkan di atas. 

Selain APM Kabupaten Tegal yang hanya sebesar 22%, distribusi sekolah 

pada masing-masing kecamatan juga sangat tidak merata. Tercatat ada 15 sekolah 

tingkat menengah yang ada di Kecamatan Slawi sedangankan di Kecamatan 

Kedungbanteng tidak ada sekolah tingkat menengah sama sekali. Hal ini terjadi 

karena pertumbuhan pembangunan sarana pendidikan (sekolah) masih mengacu 

pada pertumbuhan pembangunan fasilitas umum kota. Pertumbuhan 

pembangunan fasilitas umum yang terjadi di Kecamatan Slawi jauh lebih pesat 

jika dibandingkan dengan pertumbuhan fasilitas pembangunan fasilitas umum di 

Kecamatan Kedungbanteng. Oleh karena itu, pertumbuhan pembangunan sarana 

pendidikan pada kedua kecamatan tersebut juga sangat berbeda. 

Dalam perencanaan pembangunan hendaknya memakai acuan dimana 

pembangunan suatu daerah harusnya disesuaikan dengan karakteristik yang 

dimiliki oleh daerah tersebut. Acuan ini biasa disebut dengan pendekatan regional. 

Menurut Robinson Tarigan (2006: 39), pendekatan regional dalam pengertian 
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sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Setelah melalui 

analsis diketahui bahwa masih ada ruang yang masih belum dimanfaatkan atau 

penggunaannya masih belum optimal, kemudian direncanakan kegiatan apa 

sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut. Dengan demikian, penggunaan ruang 

menjadi serasi dan efisien agar memberi kemakmuran yang optimal bagi 

masyarakat. 

Permasalahan yang terkemuka pada uraian di atas bersumber pada 

pembangunan yang tidak melihat persebaran penduduk yang ada. Padahal 

pembangunan tersebut bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan penduduk itu 

sendiri. Dampak dari pembangunan yang demikian akan mengenai langsung pada 

penduduk khususnya penduduk usia sekolah akan sulit mencari sekolah di 

daerahnya (kecamatan) sendiri. Dampak tersebut diperkuat dengan APM sekolah 

tingkat menengah di Kabupaten Tegal yang hanya sebesar 22%. APM tersebut 

berarti hanya ada 22% penduduk usia sekolah tingkat menengah yang bersekolah. 

Selebihnya sebesar 78% dari penduduk usia sekolah tingkat menengah yang ada 

tidak bersekolah. Untuk keperluan pembangunan yang akan dilakukan sebagai 

upaya perbaikan pembangunan yang tidak merata, perlu dilakukan evaluasi 

terhadap persebaran sarana pendidikan yang telah ada guna mengetahui 

kekurangan pembangunan yang ada pada masing-masing kecamatan. Maka dari 

itu penulis melakukan penelitian dengan judul “KEMAMPUAN DAYA 

TAMPUNG SEKOLAH TERHADAP KESEMPATAN BERSEKOLAH 

MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL (STUDI KASUS PADA SATUAN 

PENDIDIKAN TINGKAT MENENGAH DI KABUPATEN TEGAL)” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat ditarik sebuah pertanyaan yang dapat 

dijadikan dasar dan acuan dalam penelitian, yaitu: 

“Bagaimana kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah 

terhadap kesempatan bersekolah masyarakat di Kabupaten Tegal?” 

 

C. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah yang jelas dari judul ini diperlukan untuk memperjelas 

istilah dan untuk menghindari penafsiran yang salah dari judul penelitian ini. 

Selain itu, penegasan istilah juga digunakan untuk pembatasan deskripsi 

penelitian yang akan dilakukan. 

1. Kemampuan daya tampung sekolah yang dimaksudkan dalam 

penelitian ini adalah kemampuan sekolah untuk mendukung masyarakat 

dalam bersekolah. 

2. Kesempatan bersekolah yang dimaksudkan dalam penelitian adalah 

kesempatan seseorang untuk dapat menjadi siswa dari sekolah yang 

akan diteliti. 

3. Masyarakat adalah sebuah komunitas manusia yang terdapat dalam 

suatu tempat dimana terdapat sebuah pola sosial yang jelas ( Tim 

Penyusun Kamus Pusat bahasa, 2002: 765 ). 

Dalam penelitian, masyarakat yang akan diteliti adalah masyarakat usia 

sekolah tingkat menengah yaitu umur 16 sampai 18 tahun yang terdapat 

pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai oleh penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kemampuan daya tampung sekolah menengah terhadap kesempatan belajar 

masyarakat di Kabupaten Tegal. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan keilmuan serta 

wawasan dalam bidang perencanaan wilayah dan kota khususnya 

mengenai perencanaan sarana pendidikan. 

2. Bagi pemerintah khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Kota 

dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, diharapkan dapat menjadi 

pertimbangan maupun masukan dalam perencanaan penyediaan sarana 

pendidikan. 

3. Bagi pemerintah hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi mengenai tingkat pelayanan sarana pendidikan menengah di 

Kabupaten Tegal sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam rangka pengembangan kawasan pendidikan dan peningkatan 

pelayanan sarana pendidikan di masa yang akan datang. 

4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

daya tampung sekolah menengah di Kabupaten Tegal sehingga dapat 

meningkatkan semangat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan 
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pengembangan pendidikan khususnya dalam hal peningkatan pelayanan 

atau aksesibilitas sarana pendidikan menengah. 

 

F. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Secara garis besar penyusunan skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. 

Bagian awal memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto 

dan persembahan, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. 

Bagian isi penyusunan skripsi ini terdiri dari lima BAB, yaitu BAB I 

PENDAHULUAN, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penyusunan 

skripsi. BAB II LANDASAN TEORI, membahas teori yang melandasi 

permasalahan skripsi ini, dan kerangka berpikir. BAB III METODE 

PENELITIAN, berisi daerah penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, 

metode pengumpulan data dan langkah-langkah analisis data. BAB IV HASIL 

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisi tentang hasil penelitian dan 

pembahasan dari penelitian yang dilakukan. BAB V PENUTUP, berisi simpulan 

dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Konsep Dasar Pendidikan 

1. Pengertian Pendidikan 

Pendidikan merupakan gejala insani yang fundamental dalam 

kehidupan manusia untuk mengantarkan anak manusia kedunia 

peradaban. Juga merupakan bimbingan eksistensial manusiawi dan 

bimbingan otentik supaya anak mengenali jati dirinya yang unik, 

mampu bertahan memiliki dan melanjutkan atau mengembangkan 

warisan sosial generasi terdahulu untuk kemudian dibangun lewat akal 

budi dan pengalaman. Pendidikan sebagai upaya terprogram dari 

pendidik dalam membantu subjek didik berkembang ketingkat yang 

normatif lebih baik dengan cara baik dalam konteks positif (Muhadjir, 

2003:6). 

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa (1) Setiap warga negara 

berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib 

mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) 

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 

pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) 

Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
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20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran 

pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan 

penyelenggaraan pendidikan nasional; serta (5) Pemerintah memajukan 

ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai 

agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia. 

Menurut Undang-Undang Nomor  2 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

guna mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

2. Jenjang Pendidikan 

Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU 

Sisdiknas) pasal 14 disebutkan bahwa jenjang pendidikan terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan  dasar  adalah  jenjang  pendidikan  awal  selama sembilan 

tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang  

pendidikan menengah. Di akhir masa pendidikan dasar selama enam 

tahun pertama (SD/MI), para siswa harus mengikuti dan lulus dari 

Ujian Nasional (UN) untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat 

selanjutnya (SMP/MTs) dengan lama pendidikan tiga tahun. 
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Sedangkan pendidikan menengah diselenggarakan untuk 

melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta 

didik menjadi anggota masyarakat. Pendidikan menengah (sebelumnya 

dikenal dengan sebutan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) adalah jenjang 

pendidikan lanjutan setelah pendidikan dasar. 

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar dan 

terdiri atas: 

a. Pendidikan menengah umum,  

b. Pendidikan menengah kejuruan. 

Satuan penyelenggara pendidikan  menengah terdiri atas: 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) 

atau bentuk lain yang sederajat. 

Ki Hajar Dewantara dalam bukunya Muhadjir (2003:50) 

mengartikan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi 

pekerti, pikiran serta  jasmani anak, agar dapat memajukan 

kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang  selaras 

dengan alam dan masyarakatnya. Pendidikan Dasar berarti proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan 

serta proses perbuatan pada level dasar. Pendidikan dasar dibuat sebagai 

pondasi untuk melangkah ke Pendidikan Menengah dan kemudian ke 

Pendidikan Tinggi. 
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B. Daya Tampung Sekolah Menengah  

1. Kapasitas Daya Tampung Sekolah Menengah  

Visi pendidikan nasional yang tertuang dalam undang-undang 

RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Landasan Sistem Pendidikan Nasional 

adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat 

dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia 

berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 

proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dari uraian 

tersebut dapat disimpulkan pembangunan pada sektor pendidikan 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang cerdas 

dan trampil yang diikuti dengan rasa percaya diri serta sikap dan 

perilaku inovatif. Disamping itu merupakan proses budaya untuk 

meningkatkan harkat dan artabat manusia yang berlangsung seumur 

hidup di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Kaitan 

dalam penelitian ini, pembangunan yang dimaksud adalah 

pembangunan secara fisik atau pembangunan sarana pendidikan yang 

menjadi fokus penelitian ini. 

Daya tampung (kapasitas) Sekolah Menengah adalah banyaknya 

calon siswa yang dapat  diterima menjadi siswa dengan 

mempertimbangkan fasilitas dan daya dukung yang dimiliki suatu 

sekolah. Daya tampung Sekolah Menengah sangat dipengaruhi 

kemampuan sekolah dalam memenuhi sarana dan prasarana sekolah. 
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Sarana dan prasarana yang mempengaruhi daya tampung sebuah 

sekolah antara lain: 

a. Luas lahan (area sekolah) 

b. Banyaknya ruang kelas 

c. Jumlah tenaga pengajar 

d. Banyaknya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran yang 

lain seperti meja kursi yang tersedia di tiap kelas 

Sedangkan dalam penelitian ini faktor yang dipakai adalah 

jumlah banyaknya ruang kelas dan dikaitkan dengan peraturan 

pemerintah yang mengatur tentang jumlah maksimal siswa yang 

ditampung dalam suatu kelas. 

Pada lingkup wilayah/daerah, kapasitas sekolah adalah 

banyaknya jumlah sekolah sejenis (kejuruan) yang ada di 

wilayah/daerah tersebut. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 20 

Tahun 2003 tentang Landasan Pendidikan Nasional pasal 18 

menjelaskan; (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan 

dasar, (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah 

umum dan pendidikan menengah kejuruan, (3) Pendidikan menengah 

berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliah (MA), 

sekolah menengah kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajat. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 

Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah 

Menengah Atas, pembangunan sarana pendidikan juga mempunyai ada 
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ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. Satu sekolah menengah memiliki 

minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar. 

Sedangkan standar kapasitas maksimum satu ruang kelas adalah 32 

peserta didik. Jadi dapat dihitung kapasitas maksimum satu sekolah 

hanya dapat menampung 864 siswa yang terbagi menjadi 27 

rombongan belajar. 

Ketersedian kapasitas daya tampung sangat penting untuk 

diketahui untuk mengetahui jumlah penduduk usia sekolah yang dapat 

tertampung serta jumlah penduduk usia sekolah yang tidak dapat 

tertampung pada sekolah yang ada. Besaran penduduk usia sekolah 

yang dapat tertampung dan tidak dapat tertampung dapat menjadi acuan 

dalam penentuan kemampuan daya tampung sebuah sekolah. Jadi, 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan daya tampung 

sebuah sekolah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Ketersediaan kapasitas daya tampung 

b. Jumlah penduduk usia sekolah yang dapat tertampung dalam 

sekolah 

c. Jumlah penduduk usia sekolah yang tidak dapat tertampung dalam 

sekolah 

2. Kemampuan Daya Tampung Sekolah 

Kehidupan manusia di permukaan bumi, baik yang menyangkut 

aspek fisik, maupun yang menyangkut sosial budayanya, senantiasa 

mengalami perubahan. Penduduk, dalam hal ini manusia, merupakan 
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factor dasar perubahan sistem-sistem kehidupan di permukaan bumi. 

Pertumbuhan penduduk dari abad ke abad selalu makin cepat ( Nursid 

Sumaatmadja, 198: 12). 

Perubahan jumlah penduduk disebut dinamika penduduk. 

Dinamika penduduk yang menunjukan selalu berubah banyak dari 

tahun ke tahun disebut pertumbuhan penduduk. Adanya pertumbuhan 

penduduk menyebabkan adanya berbagai akibat yang berkaitan dengan 

masalah fasilitas kehidupan (Salladien, dkk :87-88). 

Salah satu upaya peningkatan kualitas kehidupan manusia 

adalah melalui pembangunan fasilitas pelayanan bagi penduduk 

terutama pendidikan. Penyediaan sarana dan prasarana pembangunan 

sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan pertumbuhan 

ekonomi wilayah karena secara langsung maupun tidak langsung 

penyediaan sarana dan prasarana tersebut berkaitan dan bermuara pada 

peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Robinson Tarigan, 

2005: 89). 

 Dengan demikian diharapkan penyediaan fasilitas tersebut 

secara layak mampu memenuhi kebutuhan penduduk baik dari segi 

kuantitas maupun kualitasnya. Namun kondisi ini jauh dari yang 

diharapkan pada umumnya yang terjadi di banyak Negara berkembang 

termasuk Indonesia, bahwa kemampuan daya bangun fasilitas 

pelayanan masih rendah dibandingkan dengan kebutuhan penduduk 
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yang terus bertambah. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu 

efisiensi agara pembangunan fasilitas dapat efektif dan efisien. 

Fasilitas pelayanan bila ditinjau atas dasar pendiriannya dapat 

dikelompokan menjadi dua bagian. Pertama, pelayanan yang 

merupakan fungsi kebijakan pemerintah (Policy Function) seperti 

kesehatan (RS, puskesmas, balai pengobatan, apotik, posyandu), 

pelayanan pendidikan (TK, SD, SMP, SMA) dan sebagainya. Kedua, 

pelayanan dari non pemerinatah (Non Policy Function), kategori kedua 

ini dapat ditunjukan oleh misalnya pelayanan jasa reparasi, pertokoan 

dan sebagainya. Fasilitas pelayanann dapat berperan sesuai dengan 

fungsinya apabila dilokasikan pada lokasi yang menguntungkan 

penduduk. 

Metode penilaian ketersediaan fasilitas pelayanan 

diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: 

1) Ketersediaan pelayanan (available service) adalah mengukur ada 

tidaknya fasilitas pelayanan. Apabila fasilitas pelayanan tersedia 

diberi nilai satu dan jika tidak, diberi nilai nol. Metode ini sering 

disebut dengan Gutman Scalling Method. 

2) Tingkat ketersediaan (size of available) adalah mengukur jumlah 

unit suatu fasilitas pelayanan yang tersedia. Metode yang sering 

digunakan adalah skalagram. 

3) Fungsi pelayanan / daya layan (function of available) adalah 

perbandingan antara ketersediaan fasilitas pelayanan dengan 
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variabel pembanding seperti besarnya pengguna actual, pengguna 

potensial, penduduk keseluruhan dan dengan pembanding standard 

(Muta’ali, 2000: 04) 

Dalam pembangunan, data kependudukan memegang peran 

yang sangat penting. Makin lengkap dan akurat data kependudukan 

yang tersedia, makin mudah dan tepat rencana pembangunan itu dibuat 

(Ida Bagoes mantra, 2003: 1). Demikian juga dalam perencanaan 

pendidikan, diperlukan data-data kependudukan, seperti; jumlah 

penduduk usia sekolah, angka pertumbuhan penduduk, kepadatan 

penduduk, termasuk proyeksinya beberapa tahun ke depan. 

3. Pemetaan Daya Tampung Sekolah 

a. Pendekatan Regional Dalam Pemetaan Daya Tampung Sekolah 

Pendekatan regional dalam pengertian sempit adalah 

memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Setelah melalui 

analsis diketahui bahwa masih ada ruang yang masih belum 

dimanfaatkan atau penggunaannya masih belum optimal, kemudian 

direncanakan kegiatan apa sebaiknya diadakan pada lokasi tersebut. 

Dengan demikian, penggunaan ruang menjadi serasi dan efisien 

agar memberi kemakmuran yang optimal bagi masyarakat 

(Robinson Tarigan, 2005: 39). 

Dari uraian di atas diketahui bahwa sasaran akhir dari 

pendekatan regional tersebut adalah untuk menentukan kegiatan 

apa di suatu ruang. Kaitannya dengan penelitian ini, seharusnya 
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yang menarik terjadinya pembangunan sarana pendidikan (sekolah) 

tingkat menengah adalah penduduk usia sekolah tingkat menengah 

itu sendiri. Namun tidak semua penduduk usia sekolah tingkat 

menengah yang ada menjadi daya tarik pembangunan sarana 

pendidikan (sekolah) tersebut melainkan penduduk usia sekolah 

tingkat menengah yang tercatat bersekolah. Hal ini dilakukan 

karena tidak semua penduduk usia sekolah yang ada mampu atau 

berkeinginan untuk sekolah. Maka dari itu pembangunan sarana 

pendidikan tingkat menengah mengacu pada penduduk usia 

sekolah tingkat menengah yang tercatat bersekolah pada masing-

masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. 

Analisis regional adalah analisis atas penggunaan ruang saat 

ini, analisis atas aktivitas yang akan mengubah penggunaan ruang 

dan perkiraan atas bentuk penggunaan ruang di masa yang akan 

datang. Analisis regional (spasial) didasarkan pada anggapan 

bahwa perpindahan orang dan barang dari suatu daerah ke daerah 

lain adalah bebas dan bahwa orang (juga modal) akan berpindah 

berdasarkan daya tarik (attractiveness) suatu daerah yang lebih 

kuat dari daerah lain (Robinson Tarigan, 2005: 39). 

Dari berbagai pernyataan yang terurai di atas, dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan regional adalah pendekatan yang 

memandang wilayah sebagai kumpulan dari bagian-bagian wilayah 

yang lebih kecil dengan potensi dan daya tariknya masing-masing. 
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Hal inilah yang membuat mereka saling menjalin hubungan untuk 

mendapatkan manfaat yang maksimal. Jadi, perlu dilihat dan 

dianalisis dinamisme pergerakan dari faktor–faktor produksi 

(kecuali alam), yaitu bergerak dari suatu daerah ke daerah lain. 

Pada intinya, pendekatan ruang (regional) adalah pendekatan yang 

memperhatikan: 

1) Struktur ruang saat ini, 

2) Penggunaan lahan saat ini, dan  

3) Kaitan suatu wilayah terhadap wilayah tetangga. 

 Serta unsur-unsur struktur ruang yang utama adalah: 

1) Orde-orde perkotaan, termasuk di dalamnya konsentrasi 

pemukiman. 

2) Sistem jaringan lalu lintas, termasuk penetapan jaringan 

primer, jaringan jalan sekunder dan jaringan jalan lokal. 

3) Kegiatan ekonomi berskala besar yang terkonsentrasi, seperti 

kawasan industri, kawasan pariwisata dan lain-lain. 

Pendekatan regional semestinya dapat menjawab berbagai 

pertanyaan yang belum terjawab apabila hanya menggunakan 

pendekatan sektoral berikut ini: 

a) Lokasi dari berbagai kegiatan ekonomi yang akan berkembang. 

b) Penyebaran penduduk di masa yang akan datang dan 

kemungkinan munculnya pusat-pusat pemukiman baru. 
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c) Adanya perubahan pada struktur ruang wilayah dan prasarana 

yang perlu dibangun untuk mendukung perubahan struktur 

ruang tersebut. 

d) Perlunya penyediaan berbagai fasilitas sosial (sekolah, rumah 

sakit, jaringan listrik, jaringan telepon dan penyediaan air 

bersih) yang seimbang pada pusat-pusat pemukiman dan pusat 

berbagai kegiatan ekonomi yang berkembang. 

e) Perencanaan jaringan penghubung (prasarana dan mode 

transportasi) yang akan menghubungkan berbagai pusat 

kegiatan atau permukiman secara efisien. 

Kemudian terkait dengan pembangunan fisik dalam dunia 

pendidikan juga sangat memerlukan kajian regional dengan 

menggunakan analisis keruangan agar pembangunan sarana 

pendidikan di sektor pendidikan dapat optimal dan tepat sasaran. 

Maka dari itu, unsur – unsur keruangan yang tercantum di atas 

harus dijadikan acuan atau indikator dalam perencanaan 

pembangunan di suatu wilayah. 

b. Perencanaan Fasilitas Pelayanan Pendidikan 

Perencanaan pendidikan baik yang jenis formil, informal 

maupun nonformal memerlukan bantuan dari ilmu demografi. Data 

dari berbagai jenis kelamin dapat dimanfaatkan untuk meramalkan 

daya tamping sekolah. Disamping itu data persebaran geografis 

dari pendidikan yang tepat (Daldjoeni, 1977: 211). 
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Dalam penyusunan rencana pembangunan diperlukan 

berbagai macam instrument antara lain: 

1) Model analisa, yaitu untuk membuat analisa secara ilmiah. 

2) Model-model rencana, yaitu untuk memberi dasar perencanaan 

sesuai dengan pola perkembangan yang ideal sesuai dengan 

tujuan dan maksud rencana untuk masa dating. 

3) Pedoman dan standar ruang, yaitu alat untuk menentukan 

ukuran-ukuran kebutuhan ruang yang penting sebagai 

pedoman pelaksanaan. 

4) Instrumen prosedur administratif seperti pembiayaan, struktur 

organisasi pemerintah, peraturan serta perundangan yang 

berlaku yang akan menjadi alat utama dalam perencanaan dan 

pelaksanaan rencana pembangunan. Standar perencanaan 

merupakan alat yang utam dalam mengkonkritkan rencana-

rencana umum yang digariskan sehingga merupakan pedoman 

penting ke arah pelaksanaan ( BAPEDDA Kab. Tegal: 2009). 

Standar perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi 

tingkat kecukupan ruang kelas, merujuk pada Pedoman 

Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Tegal tahun 

2009. Pedoman dan standar ini akan memberikan ukuran suatu 

kebutuhan ruang sedemikian rupa sehingga apa yang direncanakan 

dapat dicapai dengan baik. 
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c. Standar Normatif Perencanaan  

Proses perkembangan perencanaan akan sesuai dengan yang 

dikehendaki apabila diberi masukan berupa norma-norma dan atau 

standar perencanaan, baik secara nasional, regional maupun lokal. 

Dalam merencanakan sarana pendidikan harus senantiasa bertitik 

tolak dari tujuan yang akan dicapai. Sarana ruang belajar harus 

memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan serta sikap secara optimal. Ruang belajar yang 

diutarakan dalam penelitian ini hanya menyangkut pendidikan 

formal saja. Dalam penelitian ini standar normatif perencanaan yang 

digunakan untuk standar ruang kelas menggunakan Pedoman 

Perencanaan Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Tegal tahun 

2009. Adapun pedoman yang dipakai oleh BAPPEDA kabupaten 

Tegal terkait dengan pembangunan sarana pendidikan merujuk pada 

Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan 

Prasarana untuk Sekolah Menengah Atas. Berikut adalah penjelasan 

yang menjadi acuan pembangunan sarana pendidikan tingkat 

menengah tersebut: 

1) Untuk kebutuhan minimal ruang belajar Sekolah Menengah, 

yang harus diketahui terlebih dahulu adalah jumlah murid 

sekolah menengah. Sedangkan dari segi ketersediaan, yang perlu 

diketahui adalah berapa jumlah ruang kelas yang sudah ada. 
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2) Kebutuhan sekolah penduduk usia 16-18 tahun maksimal satu 

sekolah memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 

27 rombongan belajar. Satu kelas yang efektif maksimal berisi 

32 siswa. 

 

C. Faktor Efisiensi Bersekolah   

Pada dasarnya manusia jika harus memilih sesuatu pasti akan 

memilih sesuatu yang efektif dan efisien. Begitu juga dalam menentukan 

sekolah, masyarakat akan memilih sekolah yang paling efisien sesuai 

dengan kondisi masyarakat yang ada. 

Berdasarkan teori lokasi yang dikemukakan Von Thunen dalam 

bukunya Djojodipuro (1992:4) dinyatakan bahwa keawetan suatu produk 

yang dihasilkan dan rendahnya biaya transportasi, makin jauh dari pasar 

maka biaya angkutan akan semakin dipertiimbangkan. Dalam 

perkembangannya, teroi ini lebih dikenal dengan teori guna lahan. Hal 

penting dalam penentuan adalah jarak. Begitu pula dalam pemilihan lokasi 

bersekolah yang dilakukan oleh siswa. Siswa lebih cenderung memilih 

sekolah yang dekat dengan rumah mereka dengan pertimbangan semakin 

dekat sekolah dengan rumah mereka, semakin kecil biaya yang dikeluarkan 

untuk mencapai sekolah mereka. 

Selain itu, yang paling utama dari teori lokasi adalah memperoleh 

keuntungan ekonomi dengan meminimalkan biaya transportasi. Para ahli 

ekonomi mempunyai kecocokan dengan model biaya transportasi. Produk 
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yang mempunyai biaya pengiriman tinggi, cenderung sensitif terhadap biaya 

transportasi (Blair, 1995: 43). Jadi penekanan dalam teori tersebut adalah 

pada transportasi yang mendukung baik dalam sarana maupun prasarana 

untuk menunjang mobilitas barang. Teori ini juga dilakukan oleh siswa 

dalam bersekolah. Siswa lebih cenderung memilih sekolah di daerah yang 

memiliki aksesibilitas yang baik untuk menunjang mobilitas sekolahnya 

setiap hari. 

Berdasarkan dua teori yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan 

faktor efisiensi bersekolah masyarakat antara lain: 

a. Jarak dengan lokasi tempat tinggal masyarakat. Masyarakat cenderung 

akan memilih sekolah yang dekat dengan tempat tinggal mereka. 

b. Aksesibilitas yang ada menuju sekolah. Faktor ketersediaan saran dan 

prasarana transportasi yang ada menuju sekolah menjadi sangat penting 

karena digunakan oleh masyarakat untuk menjangkau sekolah. 

 

D. Kerangka Berpikir Penelitian 

Dalam penyediaan fasilitas pendidikan ini sudah seharusnya 

pemerintah memperhatikan perkembangan komposisi umur penduduk. 

Karena perubahan komposisi umur penduduk dari umur muda menuju 

dewasa akan mengakibatakan terjadinya perubahan permintaan fasilitas 

pendidikan pada jenjang tertentu. Di samping itu, persebaran penduduk 

yang tidak merata dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial ekonomi juga 

harus diperhatikan dalam upaya penyediaan fasilitas pendidikan yang 
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merata, efektif dan efisien. Dengan demikian dalam bidang penyediaan 

fasilitas pendidikan ini terdapat dua sisi penting yang saling terkait. 

Pertama, adalah sisi ketersediaan sarana pendidikan menengah. Kedua, 

adalah sisi kebutuhan penduduk usia sekolah menengah terhadap sarana 

pendidikan menengah tersebut. 

Berdasarkan pada konsep teori yang ada, akan diadakan suatu 

penelitian untuk mengetahui tingkat kecukupan sarana pendidikan 

menengah terhadap kebutuhan sekolah penduduk usia sekolah menengah. 

Dari hasil penelitian ini akan dapat diketahui situasi sarana pendidikan 

menengah di Kabupaten Tegal tahun 2010. 
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Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada kerangka berpikir yang sudah 

dituangkan dalam bentuk diagram di bawah ini: 

 

 
Gambar. 2.1 Kerangka Berfikir Penilitian 

KEMAMPUAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH 
TERHADAP KESEMPATAN BERSEKOLAH 

AS A A A

Sarana dan Prasarana 

1. Banyaknya ruang kelas 
(dengan pedoman 
permendiknas No.24 tahun 
2007 tentang sarpras sekolah) 

Daya tampung 
k l h

Komposisi penduduk berdasar 
i

1. Jumlah penduduk usia 
sekolah tingkat 
pendidikan menengah 
yang bersekolah 

2. Jumlah penduduk usia 
sekolah tingkat 
pendidikan menengah 

Penduduk usia sekolah 
tingkat  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif yang berbentuk non-eksperimen evaluasi. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif 

kuantitatif adalah metode penelitian yang bertujuan membuat deskripsi atas suatu 

fenomena sosial atau fenomena alam secara sistematis, faktual dan akurat. Data 

berupa angka akan diperoleh dalam penelitian kemudian akan dideskripsikan sesuai 

dengan klasifikasi yang ada. Dari analisis dan tampilan data tersebut peneliti 

membuat interpretasi dalam bentuk narasi yang menunjukan kualitas dari gejala 

atau fenomena yang menjadi objek penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006:14) 

 

B. Daerah Penelitian 

Daerah yang dipilih sebagai daerah penelitian adalah Kabupaten Tegal 

dengan unit analisis kecamatan. Disamping karena alasan keterjangkauan dan 

ketersediaan data, Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten yang 

berdasarkan data yang ada telah menjalankan pembangunan kualitas pendidikan 

secara baik. Namun jika dilihat di lapangan, terdapat kekurangan yang diantaranya 

terkait dengan pemerataan sarana pendidikan di masing-masing kecamatan. Terjadi 

perbedaan dalam pembangunan sarana pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah 
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daerah Kabupaten Tegal. Salah satu contohnya dapat dilihat perbedaan ketersediaan 

sarana pendidikan di Kecamatan Slawi dengan Kecamatan Pagerbarang. Kecamatan 

Slawi mengalami perkembangan pembangunan sarana pendidikan yang pesat 

sedangkan di Kecamatan Pagerbarang mengalami perkembangan pembangunan 

sarana pendidikan yang lambat. 

 

C. Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah daya tampung seluruh 

satuan pendidikan menengah yang ada di Kabupaten Tegal tahun 2010 baik yang 

negeri maupun swasta. 

Lebih jelasnya, jumlah sekolah tingkat menengah baik negeri maupun 

swasta di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal tahun 2010 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel. 3.1 sekolah tingkat menengah di masing-masing kecamatan 
No Kecamatan Jumlah Sarana 

Pendidikan 
Menengah Atas 

1.  Warureja 3 
2. Suradadi 5 
3. Kramat 3 
4. Tarub 4 
5. Dukuhturi 1 
6. Adiwerna 8 
7. Dukuhwaru 4 
8. Slawi 15 
9. Talang 3 

10. Pangkah 5 
11. Kedungbanteng - 
12. Jatinegara 2 
13. Lebaksiu 8 
14. Balapulang 6 
15. Pagerbarang 2 
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16. Margasari 7 
17. Bumijawa 2 
18. Bojong 1 

 JUMLAH 79 
Sumber: Disdikpora Kabupaten Tegal 2010 
 

 

D. Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel penelitian adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto, 2006: 96). Adapun variabel dan 

indikator pada penelitian ini terangkum dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 3.2. Variabel dan indikator penelitian 
No Variabel Indikator 
1. Daya tampung sekolah 

tingkat pendidikan 
menengah di masing-
masing kecamatan di 
Kabupaten Tegal.  

a) Banyaknya ruang kelas 
(dengan pedoman 
permendiknas No.24 tahun 
2007 tentang sarpras 
sekolah) 

2. Penduduk usia sekolah 
tingkat pendidikan 
menengah per kecamatan. 

a) Jumlah penduduk usia 
sekolah tingkat pendidikan 
menengah yang bersekolah. 

b) Jumlah penduduk usia 
sekolah tingkat pendidikan 
menengah yang tidak 
bersekolah. 

 

E. Kebutuhan Data 

Data penelitian yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk usia sekolah per kecamatan di Kabupaten Tegal 

2. Jumlah sekolah dan daftar sekolah tingkat menengah yang ada di 

Kabupaten Tegal 

3. Jumlah kelas yang ada pada masing – masing sekolah tingkat menengah 

di Kabupaten Tegal 
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4. Jumlah siswa di masing-masing sekolah tingkat pendidikan menengah 

di Kabupaten Tegal 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang akan diterapkan dalam penelitian ini 

adalah Metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang ada di Bappeda, Disdikpora, BPS dan sekolah tingkat 

menengah yang terkait dengan kemampuan daya tampung sekolah tingkat 

pendidikan menengah terhadap kesempatan belajar penduduk usia sekolah 

di Kabupaten Tegal. Adapun data-data yang akan dicari dengan metode ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jumlah penduduk usia sekolah per kecamatan di Kabupaten Tegal 

2. Jumlah sekolah dan daftar sekolah tingkat menengah yang ada di 

Kabupaten Tegal 

3. Jumlah kelas yang ada pada masing – masing sekolah tingkat menengah 

di Kabupaten Tegal 

4. Jumlah siswa di masing-masing sekolah tingkat pendidikan menengah  

 

G. Langkah-Langkah Pengolahan Data 

Setelah data primer dan sekunder diperoleh dari sumbernya, maka 

tahapan selanjutnya dilakukan pengolahan data, antara lain sebagai berikut: 

1. Editing 
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Data hasil penelitian dilakukan editing untuk meminimalisasi 

tingkat kesalahan, kekurangan dan kelebihan data yang tidak 

diperlukan. Editing dilakukan pada saat masih di lapangan agar 

kekurangan data dapat segera dilengkapi. 

2. Tabulasi dan kompilasi data 

Data penelitian yang sudah diedit akan dikelompokan dan 

ditabulasikan untuk mempermudah proses analisis. Kompilasi data 

adalah penyusunan dan pengelompokan data sesuai dengan variabel 

yang digunakan. 

 

H. Teknik Analisis 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data yang 

diperoleh setelah dilakukan pengukuran data. Metode ini akan dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan hasil pengukuran data sekunder yang telah 

diperoleh. Dalam penelitian ini, pengukuran data dilakukan pada masing-

masing sekolah di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. 

Dari hasil pengukuran data ini selanjutnya akan di klasifikasi. 

Klasifikasi pada dasarnya adalah pengelompokan objek tertentu yang sama 

atau sejenis dan pemisahan objek berbeda. Ini merupakan teknik informasi 

untuk secara sistematis menamai objek yang diklasifikasikan dan 

menunjukan hubungan-hubungan diantara mereka (Sitorus, 1985: 35). 

Keperluan prosedur klasifikasi secara umum adalah untuk 

memberikan pengelompokan yang shahih bagi aktifitas ilmiah yang sedang 
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dilakukan. Perlu ditekankan bahwa klasifikasi adalah buatan manusia dan 

bukan alami, dan bahwa sekumpulan objek dapat diatur dalam banyak cara 

yang berbeda menurut prosedur klasifikasi yang digunakan dalam 

seperangkat data. 

Berikut adalah tahapan analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini: 

1. Jumlah Kebutuhan minimal ruang kelas. 

Berikut adalah rumus untuk menghitung jumlah kelas ideal yang 

dibutuhkan oleh masing-masing kecamatan. 

 

 

Keterangan : 

APM = Angka Partisipasi Murni sekolah tingkat menengah yang 

dimiliki oleh Kabupaten Tegal 

M = Jumlah kebutuhan minimal ruang kelas satu kecamatan 

P = Jumlah penduduk usia sekolah tingkat menengah per 

kecamatan 

32 = Kapasitas maksimum satu ruang kelas (berdasarkan 

PERMENDIKNAS tentang  sarana dan prasarana sekolah 

tahun 2007) yaitu 32 peserta didik untuk satu ruang kelas. 

 

Jumlah kebutuhan minimal ruang kelas dihitung untuk 

mengetahui kebutuhan ruang kelas masing-masing kecamatan dengan 
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memperhatikan jumlah penduduk usia sekolah dan Angka Pertisipasi 

Murni sekolah tingkat menengah di Kabupaten Tegal serta kapasitas 

ideal satu ruang kelas berdasarkan PERMENDIKNAS No.24 tahun 

2007 tentang sarana dan prasarana sekolah. 

Dalam perhitungan kebutuhan minimal ruang kelas dipengaruhi 

Angka Partisipasi Murni pendidikan tingkat menengah karena untuk 

memperkecil kemungkinan penduduk usia sekolah tingkat menengah 

yang tidak ingin bersekolah akan ikut masuk dalam perhitungan. Maka 

dari itu, jumlah penduduk usia sekolah akan dikalikan dengan APM 

sekolah tingkat menengah karena APM dihitung untuk mencari 

penduduk usia sekolah yang benar-benar berpartisipasi dalam sekolah 

tingkat menengah sebagai siswa. 

Selain itu dalam perhitungan jumlah kebutuhan minimal ruang 

kelas seharusnya memakai APM sekolah tingkat menengah yang ada 

pada masing-masing kecamatan, namun karena keterbatasan data yang 

ada, peneliti memakai APM Kabupaten Tegal untuk mencari penduduk 

usia sekolah yang tercatat bersekolah atau penduduk usia sekolah yang 

benar-benar berpartisipasi dalam sekolah tingkat menengah sebagai 

siswa pada masing-masing kecamatan. 

2. Kemampuan Daya Tampung. 

Setelah jumlah ruang kelas ideal sudah diketahui pada masing-

masing kecamatan, kemampuan daya tampung sebuah kecamatan 
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terhadap kesempatan belajar masyarakat dapat dicari dengan rumus 

sebagai berikut. 

 

Keterangan : 

R = Kemampuan daya tampung yang ada pada satu kecamatan. 

K = Jumlah kelas yang ada di satu kecamatan. 

M = Jumlah kebtuhan minimal ruang kelas yang di butuhkan satu 

kecamatan. 

 

Hasil dari pengukuran ini (R) berupa prosentase yang 

mempunyai dua pengertian, yaitu ; pertama, hasil perhitungan adalah 

prosentase dari kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh satu 

kecamatan, dan yang kedua, hasil perhitungan adalah prosentase 

kesempatan bersekolah masing-masing penduduk usia sekolah tingkat 

menengah yang terdapat di satu kecamatan.  

Dalam penelitian ini, hasil perbandingan ketersediaan dan 

kebutuhan minimal ruang kelas akan diklasifikasikan ke dalam tiga 

kategori, yakni “kurang” untuk tingkat kecukupan < 100%, “cukup” 

untuk tingkat kecukupan =100%, dan “lebih” untuk tingkat kecukupan 

>100% (Muta’ali, 2000: 14). 

3. Kekurangan atau Kelebihan Jumlah Kelas 

Setelah diketahui kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh 

masing-masing kecamatan, dapat dicari kekurangan atau kelebihan 



34 

 

jumlah kelas jika hasil dari perhitungan kemampuan daya tampung 

adalah kurang atau lebih. Perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan 

rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan : 

S = Kekurangan atau kelebihan jumlah kelas 

R = Kemampuan daya tampung yang ada pada satu kecamatan 

M = Jumlah kebutuhan minimal ruang kelas tiap kecamatan 

 

Dalam perhitungan di atas akan didapat hasil berupa – (negatif) 

dan + (positif). – (negatif) berarti kecamatan tersebut membutuhkan 

ruang kelas sebanyak hasil perhitungan yang diperoleh dan + (positif) 

berarti kecamatan tersebut kelebihan ruang kelas sebanyak hasil 

perhitungan yang diperoleh. Untuk kekurangan ruang kelas akan 

dilanjutkan dengan simbol –S (negatif S) dan untuk kelebihan ruang 

kelas akan dilanjutkan dengan seimbol +S (positif S). 
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Proses analisis dapat dilihat lebih jelas dalam gambar 3.1 berikut. 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Analisis Penelitian 

 

APM Penduduk Usia Sekolah 

Normatif 

Kebutuhan Minimal Ruang Kelas 

Komparasi 

Ketersedian Sekolah 

Ketersedian Ruang Kelas 

Kemampuan Daya Tampung 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini, penyusun akan menyajikan dua poin pokok penelitian yaitu 

hasil penelitian dan pembahasan. Pada hasil penelitian akan dipaparkan data yang 

diperoleh dari penelitian lapangan beserta data olahannya. Pada pembahasan akan 

dipaparkan deskripsi tentang data olahan yang diperoleh beserta rekomendasi 

penelitian yang didasarkan pada hasil penelitian dan peraturan-peraturan yang ada. 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Karakteristik daerah penelitian 

Pada pokok bahasan ini akan dipaparkan gambaran umum 

terkait daerah penelitian yang terdiri dari kondisi geografis Kabupaten 

Tegal tahun 2010 dan pendidikan tingkat menengah di Kabupaten Tegal 

tahun 2010. 

a. Kondisi geografis Kabupaten Tegal tahun 2010 

Kabupaten Tegal merupakan Salah satu daerah otonom di 

Wilayah Jawa Tengah dengan luas wilayah 8.6161,6 km2 terdiri 

dari 18 Wilayah Kecamatan dan 281 Desa dan 6 Kelurahan. Luas 

wilayah Kabupaten Tegal mencapai 87.878,56 Ha dengan garis 

pantai sepanjang 30 km. Dengan keberadaan sebagai salah satu 

daerah yang melingkupi wilayah pesisir utara bagian barat Jawa 

Tengah, Kabupaten Tegal menempati posisi strategis di persilangan 
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arus transportasi Semarang-Cirebon-Jakarta dan Jakarta-Tegal-

Cilacap dengan fasilitas pelabuhan di Kota Tegal. 

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Tegal adalah 

sebelah utara Kota Tegal dan Laut Jawa, sebelah timur Kabupaten 

Pemalang, sebelah barat Kabupaten Brebes, sebelah selatan 

Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas. 

Secara Topografis wilayah Kabupaten Tegal terdiri dari 3 

(tiga) kategori daerah, yaitu: 

a. Daerah pantai meliputi kecamatan Kramat, Suradadi dan 

Warureja. 

b. Daerah dataran rendah meliputi Kecamatan Adiwerna, 

Dukuhturi, Talang, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu, 

sebagian wilayah Suradadi, Warureja, Kedungbanteng dan 

Pangkah. 

c. Daerah dataran tinggi/pegunungan meliputi Kecamatan 

Jatinegara, Margasari, Balapulang, Bumijawa, Bojong, 

sebagian Pangkah dan Kedungbanteng. 

Kabupaten Tegal terletak antara 108º57'6” - 109º21'30 

Bujur Timur dan 6º50'41” - 7º15’30” Lintang Selatan. Dengan 

posisi astronomis seperti itu, Kabupaten Tegal beriklim tropis, 

dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2008 sebesar 

140,00mm. 

Untuk lebih jelasnya, daerah administrasi Kabupaten Tegal 

dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini. 
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Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Tegal Tahun 2010 
 

 



39 

 

b. Pendidikan tingkat menengah di Kabupaten Tegal tahun 2010 

 Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah otonom di 

wilayah Jawa Tengah dengan luas wilayah 8.6161,6 km2 terdiri 

dari 18 wilayah Kecamatan dan 281 Desa dan 6 Kelurahan. Luas 

wilayah Kabupaten Tegal mencapai 87.878,56 Ha dengan garis 

pantai sepanjang 30 km. Pada tahun 2008 jumlah penduduk 

Kabupaten Tegal sebanyak 1.392.260 jiwa dengan pertumbuhan 

penduduk tahun 2010 sebesar 4,61% (BAPPEDA Kab. Tegal ; 

2010). 

Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di 

antaranya ditunjukan oleh indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) 

dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada masing-masing jenjang 

pendidikan. APK merupakan angka yang menunjukan 

perbandingan antara jumlah penduduk yang bersekolah pada suatu 

jenjang pendidikan dengan keseluruhan penduduk usia pada 

jenjang tersebut, sedangkan APM menunjukan perbandingan antara 

jumlah penduduk yang bersekolah sesuai dengan jenjang 

pendidikannya dengan keseluruhan penduduk usia sekolah pada 

jenjang tersebut (Bappeda Kab. Tegal: 2009). 

Taraf pendidikan tingkat menengah masyarakat Kabupaten 

Tegal menunjukan untuk angka partisipasi sekolah mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2008 angka kelulusan mencapai 94,98% 

menurun 1,19% dibandingkan tahun 2007 (96,17%). Keberhasilan 
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pembangunan pendidikan secara kualitas juga nampak dari 

berkurangnya angka buta huruf, yang pada tahun 2007 sebesar 

10,11% berkurang menjadi 6,01% pada tahun 2008. Indikator 

keberhasilan pendidikan tingkat menengah nampak dari besarnya 

APK dan APM. Pada tahun 2008 pendidikan menengah sebesar 

25,41% dan APK pendidikan menengah sebesar 22% (Bappeda 

Kab. Tegal: 2009). Kemudian diperkirakan lagi data angka tersebut 

akan terus membaik untuk tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 

2010 sendiri pembangunan sebagai sekolah salah satu penunjang 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan meningkat dari tahun 

sebelumnya. Untuk sekolah tingkat menengah sendiri mengalami 

peningkatan yang cukup baik dari tahun 2009 yang hanya memiliki 

59 sekolah tingkat menengah meningkat pada tahun 2010 menjadi 

79 sekolah tingkat menengah yang tersebar di kecamatan-

kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. 

Dilihat dari salah satu tujuan pendidikan nasional terkait 

dengan pemerataan pendidikan, pebangunan pendidikan di 

Kabupaten Tegal belum merata. Hal ini dibuktikan dengan 

perbedaan yang sangat mencolok baik terkait dengan kualitas 

sarana maupun sumber daya manusia di sekolah-sekolah pusat kota 

(Kecamatan Slawi dan sekitarnya) dibandingkan dengan kualitas 

sarana pendidikan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota. Hal 
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ini tentunya memberatkan para siswa yang mengharuskan 

bersekolah di daerah yang jauh dari tempat tinggalnya. 

Perbedaan jumlah sekolah yang ada di masing-masing 

kecamatan di Kabupaten Tegal juga sangat mempengaruhi pada 

jumlah ruang kelas yang ada kemudian juga sangat mempengaruhi 

terhadap kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh masing-

masing kecamatan. Pembangunan infrastruktur dan sarana umum 

yang pesat dan hanya terjadi di Kecamatan Slawi juga berpengaruh 

terhadap pembangunan fasilitas sekolah di kecamatan tersebut. 

Tercatat ada 15 sekolah tingkat menengah yang berada di 

Kecamatan Slawi yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Tegal. 

Sedangkan di Kecamatan Kedungbanteng tidak memiliki sekolah 

sama sekali karena pembangunan sarana umum di kecamatan 

tersebut tertinggal jauh dari kecamatan lainnya dan Kecamatan 

Slawi itu sendiri. 

2. Kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah dan 

kesempatan bersekolah masyarakat Kabupaten Tegal tahun 2010 

a. Basis data penelitian 

Berikut adalah pemaparan hasil penelitian yang telah 

dilakukan terkait kemampuan daya tampung sekolah tingkat 

menengah di Kabupaten Tegal. Hasil penelitian beserta pengukuran 

data berupa kebutuhan jumlah ruang kelas ideal yang dibutuhkan 

masing-masing kecamatan, kemampuan daya tampung yang 
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dimiliki oleh masing-masing kecamatan serta kekurangan dan 

kelebihan ruang kelas pada masing-masing kecamatan di 

Kabupaten Tegal yang diperoleh, akan  disajikan pada pokok 

bahasan ini. 

Untuk yang pertama adalah data penelitian berupa jumlah 

penduduk usia sekolah tingkat menengah, jumlah sekolah dan 

jumlah kelas pada masing-masing sekolah tingkat menengah di 

Kabupaten Tegal tahun 2010 akan ditampilkan dalam tabel 4.1 

berikut ini. 

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Usia Sekolah Tingkat Menengah, Jumlah 
Sekolah dan Jumlah Kelas Pada Masing-Masing Sekolah 
Tingkat Menengah Di Kabupaten Tegal Tahun 2010 

No. Kecamatan P L K Rasio 
L : P K : P 

1.  Warureja 4.632 3 28 1 : 1544 1 : 165 
2. Suradadi 5.209 5 26 1 : 1042 1 : 200 
3. Kramat 7.790 3 52 1 : 2597 1 : 150 
4. Tarub 11.285 4 31 1 : 2821 1 : 364 
5. Dukuhturi 5.796 1 18 1 : 5796 1 : 322 
6. Adiwerna 6.013 8 97 1 : 752 1 : 62 
7. Dukuhwaru 5.743 4 51 1 : 1436 1 : 113 
8. Slawi 7.068 15 216 1 : 471 1 : 33 
9. Talang 8.054 3 28 1 : 2685 1 : 288 

10. Pangkah 13.285 5 67 1 : 2657 1 : 198 
11. Kedungbanteng 3.780 0 0 0 0 
12. Jatinegara 5.508 2 7 1 : 2754 1 : 787 
13. Lebaksiu 6.640 8 66 1 : 830 1 : 101 
14. Balapulang 7.750 6 41 1 : 1292 1 : 189 
15. Pagerbarang 5.626 2 22 1 : 2813 1 : 256 
16. Margasari 7.614 7 56 1 : 1088 1 : 136 
17. Bumijawa 6.072 2 10 1 : 3036 1 : 607 
18. Bojong 4.852 1 17 1 : 4852 1 : 285 

 JUMLAH 122.721 79 833  
Rata-rata 1 : 1553 1 : 147

Rasio ideal 1 : 864 1 : 32
Sumber : Hasil Penelitian di Masing-Masing Sekolah, 2010 
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Keterangan Tabel : 

P = Jumlah penduduk usia sekolah tingkat menengah per 

kecamatan. 

L = Jumlah sekolah yang ada per kecamatan 

K = Jumlah kelas yang ada per kecamatan 

Tabel 4.1 menyajikan tiga data dasar yaitu jumlah 

penduduk usia sekolah menengah, jumlah sekolah, dan jumlah 

kelas yang ada pada masing-masing kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tegal. Dari tiga data dasar tersebut, nampak Kecamatan 

Pangkah memiliki jumlah penduduk usia sekolah paling banyak, 

yaitu sebanyak 13.285 jiwa dan jumlah penduduk usia sekolah 

menengah paling sedikit ada pada Kecamatan Kedungbanteng yaitu 

sebesar 3.780 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk usia sekolah 

tingkat menengah yang ada di kecamatan-kecamatan di Kabupaten 

Tegal sangat dipengaruhi oleh perbedaan penggunaan lahan yang 

menjadi karakterisitik masing-masing kecamatan. Kecamatan yang 

memiliki penggunaan lahan sebagai pemukiman yang banyak, 

maka akan berpengaruh pada jumlah penduduk yang dimiliki oleh 

masing-masing kecamatan. 

Selain itu, jumlah sekolah paling banyak ada di Kecamatan 

Slawi yaitu sebanyak 15 sekolah dan kecamatan paling sedikit 

memiliki sekolah adalah Kecamatan Kedungbanteng karena tidak 

memiliki sekolah. Perbedaan jumlah sekolah yang ada pada 
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masing-masing kecamatan sangat dipengaruhi oleh perkembangan 

kecamatan dan fasilitas umum yang ada di masing-masing 

kecamatan. Hal ini menjadi acuan pembangunan sekolah karena 

fasilitas umum yang ada di masing-masing kecamatan menjadi 

penunjang jalannya mobilitas yang terjadi di dalam kecamatan 

yang otomatis akan berpengaruh pada perkembangan pembangunan 

pendidikan di dalam kecamatan yang terkait. 

Sebagai contoh yang terjadi di Kecamatan Slawi memiliki 

jumlah sekolah paling banyak karena merupakan pusat ibukota 

Kabupaten Tegal dimana sarana prasarana umum penunjang 

jalannya sekolah sudah cukup lengkap. Kemudian jika dilihat dari 

jumlah ruang kelas yang ada pada masing-masing kecamatan juga 

mengikuti pada jumlah sekolah yang ada pada masing-masing 

kecamatan. Jumlah ruang kelas paling banyak ada pada Kecamatan 

Slawi dengan total ruang kelas 216 ruang kelas sedangkan yang 

paling sedikit adalah Kecamatan Kedungbanteng yang tidak 

memiliki ruang kelas sama sekali. Jumlah ruang kelas ini yang 

sangat menentukan kapasitas daya tampung yang ada pada masing-

masing kecamatan. Penentuan daya tampung yang tersedia pada 

masing-masing kecamatan menggunakan standar peraturan 

nasional yaitu permendiknas no.24 tahun 2007 tentang standar 

sarana dan prasarana untuk sekolah. 
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Dari tiga data dasar tersebut dapat dibuat rasio 

perbandingan agar dapat dilihat keterkaitan pada masing-masing 

data lapangan tersebut. Untuk rasio perbandingan antara jumlah 

sekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah, ditemukan rata-rata 

rasio perbadingan 1 : 1553. Rata-rata rasio ini mempunyai 

pengertian yaitu satu sekolah harus menampung 1553 siswa yang 

ada di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. 

Dari rasio ini nampak sangat tidak ideal jika harus dibandingkan 

dengan rasio ideal berdasarkan permendiknas no.24 tahun 2007 

tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah yang 

mengatakan bahwa satu ruang kelas maksimal dimasuki oleh 32 

siswa dan satu sekolah maksimal terdapat 27 ruang kelas. Dengan 

begitu rasio perbandingan yang ideal antara jumlah sekolah tingkat 

menengah dengan jumlah penduduk usia sekolah tingkat menengah 

adalah 1 : 864. 

Setelah ditentukan rasio ideal antara jumlah sekolah tingkat 

menengah dengan jumlah penduduk usia sekolah tingkat 

menengah, dapat dilihat dalam tabel kecamatan mana saja yang 

hampir memenuhi rasio ideal, kecamatan mana saja yang melebihi 

rasio ideal dan kecamatan mana saja yang kurang dari rasio ideal. 

Untuk kecamatan yang hampir memenuhi rasio ideal 1 : 864 ada 3 

kecamatan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan suradadi dengan 

rasio perbandingan 1 : 1042, Kecamatan Adiwerna dengan rasio 1 : 
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752 dan Kecamatan Margasari dengan rasio 1 : 1088. Untuk 

kecamatan dengan rasio kurang dari rasio ideal adalah Kecamatan 

Slawi dengan rasio 1 : 471 dan untuk kecamatan dengan rasio lebih 

dari rasio ideal ada 13 kecamatan, yaitu Kecamatan Warureja, 

Kramat, Tarub, Dukuhturi, Dukuhwaru, Talang, Pangkah, 

Jatinegara, Balapulang, Pagerbarang, Bumijawa dan Bojong. Untuk 

Kecamatan Kedungbanteng tidak dapat ditentukan rasio 

perbandingannya karena kecamatan tersebut tidak memiliki sekolah 

sama sekali. 

Dari rasio perbandingan antara jumlah sekolah tingkat 

menengah dengan jumlah penduduk sekolah tingkat menengah, ada 

beberapa kecamatan dengan rasio perbandingan yang menurut 

peneliti sangat menarik untuk mendapat perhatian lebih dalam 

penelitian. Kecamatan tersebut yang pertama adalah Kecamatan 

Slawi. Kecamatan Slawi memiliki rasio jauh di bawah rasio ideal 

dengan rasio 1 : 471. Hal ini berarti satu sekolah yang ada di 

kecamatan tersebut rata-rata harus menampung 471 penduduk usia 

sekolah tingkat menengah. 

Dengan kondisi seperti ini, keberadaan sekolah-sekolah 

yang ada di Kecamatan Slawi sangat tidak efektif karena tidak 

menyesuaikan dengan jumlah penduduk usia sekolah tingkat 

menengah. Yang kedua adalah Kecamatan Kedungbanteng. 

Kecamatan ini tidak memiliki sekolah sama sekali sehingga 
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penduduk usia sekolah yang ada di kecamatan tersebut tidak dapat 

sekolah di kecamatannya sendiri. Yang ketiga adalah kecamatan 

dengan rasio jauh di atas rasio ideal yaitu Kecamatan Dukuhturi 

dengan rasio 1 : 5798, Kecamatan Bumijawa dengan rasio 1 : 3036 

dan Kecamatan Bojong dengan rasio 1 : 4852. 

Rasio perbandingan yang kedua adalah rasio perbandingan 

antara jumlah kelas dan jumlah penduduk usia sekolah yang ada 

pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan 

tabel 4.1, diperoleh angka rata-rata rasio perbandingan sebesar 1 : 

147. . Rata-rata rasio ini mempunyai pengertian yaitu satu ruang 

kelas harus menampung 147 siswa yang ada di masing-masing 

kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Dari rasio ini nampak 

sangat tidak ideal jika harus dibandingkan dengan rasio ideal 

berdasarkan permendiknas no.24 tahun 2007 tentang standar sarana 

dan prasarana untuk sekolah yang mengatakan bahwa satu ruang 

kelas maksimal dimasuki oleh 32 siswa. Dengan begitu dapat 

ditentukan rasio ideal antara jumlah ruang kelas dan jumlah 

penduduk usia sekolah tingkat menengah yaitu rasio 1 : 32. 

Rasio ideal ini mempunyai arti satu ruang kelas harus 

menampung 32 siswa. Setelah ditentukan rasio ideal sebesar 1 : 32, 

dapat dilihat dalam tabel 4.1 hanya ada satu kecamatan dengan 

rasio hampir memenuhi rasio ideal yaitu Kecamatan Slawi dengan 

rasio 1 : 33. Sedangkan untuk kecamatan yang lainnya sangat tidak 
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memenuhi kriteria ideal dengan rasio  jauh di atas rasio ideal. 

Untuk Kecamatan Slawi sendiri sudah hampir memenuhi rasio 

ideal dan ini berarti hampir semua penduduk usia sekolah tingkat 

menengah yang ada di Kecamatan Slawi dapat bersekolah di 

kecamatannya sendiri. 

Dari data dasar inilah akan dicari data olahan yang nantinya 

akan dianalisis untuk dapat memecahkan permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini. Pengukuran data lanjutan beserta 

analsisnya dapat dibagi menjadi tiga pokok bahasan, yaitu 

kebutuhan jumlah kelas ideal (M), kemampuan daya tampung (R), 

dan kekurangan dan kelebihan jumlah kelas (S). 

b. Kebutuhan Minimal Ruang Kelas 

 Kebutuhan minimal ruang kelas sangat dipengaruhi oleh 

jumlah penduduk usia sekolah tingkat menengah yang tercatat 

bersekolah pada tiap-tiap kecamatan serta angka partisipasi murni 

sekolah tingkat menengah rata-rata di Kabupaten Tegal. Kebutuhan 

minimal ruang kelas yang dibutuhkan satu kecamatan dihitung 

untuk mencari kebutuhan ruang kelas pada satu kecamatan agar 

dapat menampung penduduk usia sekolah yang tercatat bersekolah 

pada di kecamatan tersebut. 

Perhitungan jumlah kelas ideal yang dibutuhkan oleh 

masing-masing kecamatan mengacu pada permendiknas no.24 

tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah 
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yang mengatakan bahwa kapasitas maksimum sebuah ruang kelas 

adalah 32 siswa. Rumus yang dipakai dalam penentuan kebutuhan 

jumlah ruang kelas ideal pada masing-masing kecamatan di 

Kabupaten Tegal sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

APM = Angka Partisipasi Murni pendidikan tingkat menengah 

M = Jumlah kebutuhan minimal ruang kelas 

P    = Jumlah penduduk usia sekolah tingkat menengah per 

kecamatan 

32   = Kapasitas maksimum satu ruang kelas (berdasarkan 

PERMENDIKNAS tentang  sarana dan prasarana 

sekolah tahun 2007) yaitu 32 peserta didik untuk satu 

ruang kelas. 

Untuk lebih jelasnya, kebutuhan jumlah ruang kelas ideal 

yang dibutuhkan masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal 

tahun 2010 akan ditampilkan pada tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Kebutuhan Minimal Ruang Kelas Di Masing-Masing 
Kecamatan Di Kabupaten Tegal Tahun 2010 

No. Kecamatan P (APM x P)  M  
1.  Warureja 4.632 1019 32
2. Suradadi 5.209 1146 36
3. Kramat 7.790 1714 54
4. Tarub 11.285 2483 78
5. Dukuhturi 5.796 1275 40
6. Adiwerna 6.013 1323 42
7. Dukuhwaru 5.743 1263 40
8. Slawi 7.068 1555 49
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9. Talang 8.054 1772 55
10. Pangkah 13.285 2923 92
11. Kedungbanteng 3.780 832 26
12. Jatinegara 5.508 1212 38
13. Lebaksiu 6.640 1461 46
14. Balapulang 7.750 1705 52
15. Pagerbarang 5.626 1238 39
16. Margasari 7.614 1675 53
17. Bumijawa 6.072 1336 42
18. Bojong 4.852 1067 34

 JUMLAH 122.721 26998 844
 Rata-rata 6.818 1500 47

Sumber : Hasil Penelitian, 2010 

Keterangan: 

P = Jumlah penduduk usia sekolah tingkat menengah 

M = Jumlah Kebutuhan minimal ruang kelas. 

 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat total kebutuhan minimal 

ruang kelas yang ada di Kabupaten Tegal ada 844 ruang kelas. Hal 

ini mempunyai arti bahwa Kabupaten Tegal membutuhkan ruang 

kelas sebanyak 844 untuk dapat menampung semua penduduk usia 

sekolah tingkat menengah yang tercatat bersekolah pada sekolah 

tingkat menengah yang tersebar di masing-masing kecamatan. 

Kemudian rata-rata kebutuhan ruang kelas yang ada pada masing-

masing kecamatan di Kabupaten Tegal sebesar 47 ruang kelas. Dari 

angka perhitungan ini mempunyai arti bahwa rata-rata kecamatan-

kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal membutuhkan 47 ruang 

kelas untuk dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah 
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tingkat menengah yang tercatat bersekolah pada kecamatan 

tersebut.  

Berdasarkan 4.2 dapat dilihat kebutuhan minimal ruang 

kelas pada kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal berkisar dari 

kebutuhan 26 ruang kelas sampai 92 ruang kelas. Kebutuhan 

minimal ruang kelas paling sedikit adalah 26 ruang kelas pada 

Kecamatan Kedungbanteng yang juga mempunyai jumlah 

penduduk usia sekolah tingkat menengah paling sedikit jika 

dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya yaitu 

dengan jumlah penduduk usia sekolah sebanyak 3.780 jiwa. 

Kemudian kebutuhan minimal ruang kelas paling banyak terdapat 

pada Kecamatan Pangkah yaitu dengan kebutuhan minimal ruang 

kelas sebanyak 92 ruang kelas. Berkebalikan dengan Kecamatan 

Kedungbanteng, Kecamatan Pangkah mempunyai jumlah 

penduduk usia sekolah yang paling banyak jika dibandingkan 

dengan kecamatan-kecamatan lainnya yaitu dengan jumlah 

penduduk usia sekolah sebanyak 13.285 jiwa. 

Hal ini disebabkan karena kebutuhan minimal ruang kelas 

dipengaruhi langsung pada jumlah penduduk usia sekolah tingkat 

menengah yang ada pada masing-masing kecamatan di Kabupaten 

Tegal. Semakin banyak penduduk usia sekolah tingkat menengah 

yang ada di kecamatan tersebut, maka semakin banyak juga 
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kebutuhan minimal ruang kelas yang dibutuhkan oleh kecamatan 

tersebut. 

c. Kemampuan Daya Tampung 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan daya tampung satu 

kecamatan terhadap kesempatan belajar masyarakat adalah jumlah 

kebutuhan minimal ruang kelas yang dibutuhkan satu kecamatan 

dan jumlah kelas yang ada di satu kecamatan. Maka dari itu, dalam 

perhitungan untuk mencari kemampuan daya tampung, dibutuhkan 

data-data tersebut. Hasil dari pengukuran ini (R) berupa prosentase 

yang mempunyai dua pengertian, yaitu ; pertama, hasil perhitungan 

adalah prosentase dari kemampuan daya tampung yang dimiliki 

oleh satu kecamatan, dan yang kedua, hasil perhitungan adalah 

prosentase kesempatan belajar masing-masing penduduk usia 

sekolah tingkat menengah yang tercatat bersekolah pada satu 

kecamatan. Untuk menghitung kemampuan daya tampung yang ada 

di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal, dapat dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

Keterangan : 

R = Kemampuan daya tampung yang ada pada satu kecamatan. 

K = Jumlah kelas yang ada di satu kecamatan. 

M = Jumlah kebutuhan minimal ruang kelas. 
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Setelah dilakukan perhitungan, diketahui kemampuan daya 

tampung pada masing-masing kecamatan yang akan lebih jelas 

dipaparkan dalam tabel 4.3 berikut ini. 

 

Tabel 4.3 Kemampuan Daya Tampung Pada Masing-Masing 
Kecamatan Di Kabupaten Tegal Tahun 2010 

No. Kecamatan K M R 
1.  Warureja 28 32 87.5 %
2. Suradadi 26 36 72.22 %
3. Kramat 52 54 96.29 %
4. Tarub 31 78 39.74 %
5. Dukuhturi 18 40 45 %
6. Adiwerna 97 42 230.95 %
7. Dukuhwaru 51 40 127.5 %
8. Slawi 216 49 440.81 %
9. Talang 28 55 50.91 %

10. Pangkah 67 92 72.82 %
11. Kedungbanteng 0 26 0 %
12. Jatinegara 7 38 18.42 %
13. Lebaksiu 66 46 143.47 %
14. Balapulang 41 52 78.84 %
15. Pagerbarang 22 39 56.41 %
16. Margasari 56 53 105.66 %
17. Bumijawa 10 42 23.81 %
18. Bojong 17 34 50 %

Rata-rata 96.69 %
Sumber : Hasil Penelitian, 2010 

Rata-rata kemampuan daya tampung di Kabupaten Tegal 

sebesar 96,69%. Angka ini juga berarti rata-rata kesempatan 

bersekolah penduduk usia sekolah tingkat menengah yang tercatat 

bersekolah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal 

sebesar 96,69%. Berdasarkan klasifikasi yang telah dipaparkan 

sebelumnya, rata-rata kemampuan daya tampung sekolah tingkat 

menengah di Kabupaten Tegal masih kurang (< 100%).  
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Selain itu, jika dilihat kemampuan daya tampung sekolah 

tingkat menengah pada masing-masing kecamatan, ada 5 

kecamatan yang mempunyai kemampuan daya tampung lebih ( > 

100% ). Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan 

Adiwerna dengan kemampuan daya tampung sebesar 230,95%, 

Kecamatan Slawi dengan kemampuan daya tampung sebesar 

440,81%, Kecamatan Lebaksiu dengan kemampuan daya tampung 

sebesar 143,47%, Kecamatan Dukuhwaru dengan 127,5% dan yang 

terakhir adalah Kecamatan Margasari dengan kemampuan daya 

tampung sebesar 105,66%. Dengan kemampuan daya tampung 

lebih dari 100%, kesempatan bersekolah penduduk usia sekolah 

tingkat menengah yang tercatat bersekolah pada kecamatan-

kecamatan tersebut juga lebih dari 100% atau sama besar dengan 

kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah pada 

kecamatan-kecamatan tersebut. 

Klasifikasi kemampuan daya tampung yang juga muncul 

dalam tabel adalah klasifikasi kurang (< 100%). Berdasarkan tabel 

4.3 terdapat 13 kecamatan yang termasuk dalam klasifikasi 

kemampuan daya tampung kurang. Kecamatan-kecamatan tersebut 

adalah Kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat, Tarub, Dukuhturi, 

Talang, Pangkah, Kedungbanteng, Jatinegara, Balapulang, 

Pagerbarang, Bumijawa dan Bojong. Dengan kemampuan daya 

tampung kurang dari 100%, kesempatan bersekolah penduduk usia 
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sekolah tingkat menengah yang tercatat bersekolah pada 

kecamatan-kecamatan tersebut juga kurang dari 100% atau sama 

besar dengan kemampuan daya tampung tingkat menengah pada 

kecamatan-kecamatan tersebut. 

Pada hasil perhitungan kemampuan daya tampung dan 

terpapar dalam tabel 4.3, ada beberapa kecamatan yang menurut 

peneliti menarik untuk dibahas lebih lanjut karena mempunyai 

kemampuan daya tampung yang berbeda dari kemampuan daya 

tampung yang dimiliki oleh kebanyakan kecamatan-kecamatan di 

Kabupaten Tegal. Yang pertama adalah Kecamatan 

Kedungbanteng dengan kemampuan daya tampung sebesar 0%. 

Dengan kemampuan daya tampung 0% berarti penduduk usia 

sekolah tingkat menengah di kecamatan tersebut tidak memiliki 

kesempatan sama sekali untuk dapat sekolah di kecamatannya 

sendiri. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan 

Kecamatan Kedungbanteng memiliki kemampuan daya tampung 

sebesar 0% karena kecamatan tersebut tidak memiliki sekolah sama 

sekali. 

Kemudian yang kedua adalah Kecamatan Slawi dengan 

kemampuan daya tampung sebesar 440,81%. Kecamatan Slawi 

paling menonjol jika dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya 

karena beberapa faktor pendukung jalannya pendidikan yang 

dimiliki kecamatan tersebut. Untuk pemaparan faktor-faktor 
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pendukung pendidikan yang dimiliki oleh Kecamatan Slawi akan 

dibahas lebih lanjut pada pokok pembahasan selanjutnya. 

Kemudian hal yang menarik peneliti selanjutnya adalah 

Kecamatan Adiwerna dengan kemampuan daya tampung sebesar 

230,95%. Jika dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya, 

kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh kecamatan ini lebih 

besar. Hampir sama dengan Kecamatan Slawi, Kecamatan 

Adiwerna juga memiliki beberapa faktor pendukung jalannya 

pendidikan. Untuk pemaparan faktor-faktor pendukung pendidikan 

yang dimiliki oleh Kecamatan Slawi akan dibahas lebih lanjut pada 

pokok pembahasan selanjutnya. 

Kemudian untuk persebaran kemampuan daya tampung 

sekolah tingkat menengah pada masing-masing kecamatan di 

Kabupaten Tegal dapat juga ditampilkan dalam gambar 4.2 berikut. 

d. Kelebihan dan Kekurangan Ruang Kelas 

Kekurangan dan kelebihan kelas yang ada di masing-

masing kecamatan dihitung untuk dijadikan acuan dalam membuat 

rekomendasi yang ditujukan pada masing-masing kecamatan agar 

dapat mencapai kebutuhan minimal ruang kelas sehingga dapat 

menampung semua penduduk usia sekolah tingkat menengah yang 

tercatat bersekolah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten 

Tegal. Perhitungan kelebihan dan kekurangan ruang kelas pada 
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masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal dapat dihitung 

dengan rumus sebagai berikut. 

 

Keterangan : 

S = Kekurangan atau kelebihan jumlah kelas 

R = Kemampuan daya tampung yang ada pada satu kecamatan 

M = Jumlah kebutuhan minimal ruang kelas 

Untuk lebih jelasnya, kelebihan atau kekurangan ruang 

kelas pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.4 

dibawah ini. 

Tabel 4.4 Kekurangan dan Kelebihan Ruang Kelas Di Masing-
Masing Kecamatan Di Kabupaten Tegal Tahun 2010 

No. Kecamatan R  M  S/-S 
1.  Warureja 87.5 % 32 - 4
2. Suradadi 72.22 % 36 - 11
3. Kramat 96.29 % 54 - 2
4. Tarub 39.74 % 78 - 48
5. Dukuhturi 45 % 40 - 22
6. Adiwerna 230.95 % 42 55
7. Dukuhwaru 127.5 % 40 11
8. Slawi 440.81 % 49 167
9. Talang 50.91 % 55 - 27

10. Pangkah 72.82 % 92 - 26
11. Kedungbanteng 0 % 26 - 26
12. Jatinegara 18.42 % 38 - 31
13. Lebaksiu 143.47 % 46 19
14. Balapulang 78.84 % 52 - 12
15. Pagerbarang 56.41 % 39 - 17
16. Margasari 105.66 % 53 3
17. Bumijawa 23.81 % 42 - 32
18. Bojong 50 % 34 - 17

 JUMLAH  - 20
Rata-rata -2

Sumber : Hasil Penelitian, 2010 
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Keterangan: 

S = Kelebihan ruang kelas 

- S = Kekurangan ruang kelas 

R = Kemampuan daya tampung yang ada pada satu kecamatan 

M = Kebutuhan minimal ruang kelas 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat secara keseluruhan 

Kabupaten Tegal masih kekurangan ruang kelas sebanyak 20 ruang 

kelas agar dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah 

tingkat menengah yang tercatat bersekolah di Kabupaten Tegal. 

Kemudian jika dilihat pada rata-rata perkecamatan, masing-masing 

kecamatan hanya mengalami kekurangan ruang kelas sebanyak 2 

ruang kelas. 

Jika dilihat pada masing-masing kecamatan, terdapat 5 

kecamatan yang mengalami kelebihan ruang kelas. Kecamatan 

tersebut adalah Kecamatan Adiwerna dengan kelebihan ruang kelas 

sebanyak 55 ruang kelas, Kecamatan Dukuhwaru dengan kelebihan 

ruang kelas sebesar 11 ruang kelas, Kecamatan Slawi dengan 

kelebihan ruang kelas sebesar 167 ruang kelas, Kecamatan 

Lebaksiu dengan kelebihan ruang kelas sebesar 19 kecamatan dan 

yang terakhir Kecamatan Margasari dengan kelebihan ruang kelas 

sebesar 3 ruang kelas. Kecamatan dengan kelebihan ruang kelas 

paling sedikit adalah Kecamatan Margasari dengan kelebihan ruang 

kelas sebanyak 3 ruang  kelas, kemudian kecamatan dengan 
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kelebihan ruang kelas paling banyak adalah Kecamatan Slawi 

dengan kelebihan ruang kelas sebanyak 167 ruang kelas. 

Selain itu, ada 13 kecamatan yang masih mengalami 

kekurangan ruang kelas. Kecamatan-kecamatan tersebut adalah 

Kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat, Tarub, Dukuhturi, Talang, 

Pangkah, Kedungbanteng, Jatinegara, Balapulang, Pagerbarang, 

Bumijawa dan Bojong. Kekurangan ruang kelas pada kecamatan-

kecamatan tersebut berkisar pada kekurangan 2 ruang kelas sampai 

48 ruang kelas. Kecamatan dengan kekurangan ruang kelas paling 

sedikit adalah Kecamatan Kramat dengan kekurangan ruang kelas 

sebanyak 2 ruang kelas serta kecamatan dengan kekurangan ruang 

kelas paling banyak adalah Kecamatan Tarub dengan kekurangan 

ruang kelas sebanyak 48 ruang kelas. 

Dengan melihat perhitungan kekurangan ruang kelas di 

masing-masing kecamatan yang dipaparkan pada tabel 4.4, ada 

beberapa kecamatan yang menurut peneliti perlu dibahas lebih 

lanjut karena memiliki jumlah kekurangan ruang kelas yang 

berbeda dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya. Yang pertama 

adalah Kecamatan Tarub dengan kekurangan ruang kelas sebanyak 

48 ruang kelas. Kecamatan ini mempunyai kekurangan ruang kelas 

jauh di atas kekurangan ruang kelas pada kecamatan kebanyakan 

karena jumlah ruang kelas yang ada di kecamatan tersebut sangat 
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sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kebutuhan ruang kelas 

ideal pada kecamatan tersebut. 

Kemudian yang kedua adalah Kecamatan Slawi dengan 

kelebihan ruang kelas sebanyak 167 ruang kelas. Kondisi ini 

membuat Kecamatan Slawi paling menonjol jika dibandingkan 

dengan kecamatan yang lainnya. Selain itu, ada beberapa faktor-

faktor lain yang menyebabkan kondisi pendidikan di Kecamatan 

Slawi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kecamatan-

kecamatan yang lainnya. Faktor-faktor tersebut akan dipaparkan 

lebih lanjut dalam pokok pembahasan selanjutnya. 

 

Dari beberapa pemaparan data di atas, dijelaskan bahwa kondisi 

pendidikan tingkat menengah pada masing-masing kecamatan bervariasi. 

Selain itu juga terjadi kesenjangan yang sangat tajam terkait kondisi sarana 

pendidikan tingkat menengah pada beberapa kecamatan. Sebagai contoh 

kondisi sarana pendidikan di Kecamatan Slawi kelebihan ruang kelas sebesar 

167 ruang kelas, namun Kecamatan Tarub kekurangan ruang kelas sebesar 48 

ruang kelas. Selain itu kondisi kemampuan daya tampung di Kecamatan 

Slawi sebesar 440,81% sedangkan di Kecamatan Kedungbanteng mempunyai 

kemampuan daya tampung sebesar 0%. Hal ini disebabkan jumlah sarana 

pendidikan yang sangat berbeda jauh yang dimiliki antara Kecamatan Slawi 

dengan Kecamatan Kedungbanteng. Angka ini berarti Kecamatan 
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Kedungbanteng tidak mampu sama sekali untuk dapat menampung penduduk 

usia sekolah yang tercatat bersekolah pada kecamatan tersebut. 

Perbandingan antara kebutuhan minimal ruang kelas dengan 

ketersedian ruang kelas yang ada dapat pula digambarkan dengan diagram 

seperti gambar 4.3 di bawah ini. 

 

Gambar 4.3 Diagram Perbandingan Kebutuhan Minimal Ruang Kelas Dengan 
Ketersediaan Ruang Kelas Pada Masing-Masing Kecamatan Di 
Kabupaten Tegal Tahun 2010. 

 

 
 

Kabupaten Tegal memiliki penduduk usia sekolah sebanyak 122.721 

jiwa pada tahun 2010 serta total keseluruhan ruang kelas yang ada di 

Kabupaten Tegal adalah 833 ruang. Dari data dasar ini, diperoleh jumlah 

kebutuhan minimal ruang kelas (M) Kabupaten Tegal adalah sebanyak 844 

ruang kelas. Ini berarti Kabupaten Tegal membutuhkan 844 ruang kelas untuk 

dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah tingkat menengah yang 

tercatat bersekolah yang ada. 
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Kemudian setelah kebutuhan minimal ruang kelas (M) diperoleh, 

kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah (R) yang dimiliki 

Kabupaten Tegal sebesar 96,69%. Ini berarti kemampuan daya tampung 

sekolah tingkat menengah yang dimiliki Kabupaten Tegal masih kurang 

karena hanya dapat menampung 96,69% penduduk usia sekolah tingkat 

menengah yang tercatat bersekolah yang ada. 

 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

Setelah hasil penelitian disajikan pada subbab sebelumnya, pada subbab 

ini penyusun akan melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian tersebut. 

Pembahasan akan difokuskan pada kemampuan daya tampung sekolah tingkat 

menengah di kecamatan-kecamatan yang menurut peneliti membutuhkan 

penjelasan lebih lanjut dan juga sudah mewakili kecamatan-kecamatan yang 

lainnya. Selain itu, dalam pembahasan juga akan dipaparkan rekomendasi yang 

penyusun usulkan kepada pengambil kebijakan di Kabupaten Tegal dengan 

berdasarkan hasil penelitian dan peraturan-peraturan yang dipakai terkait dunia 

pendidikan di Indonesia. Berikut pemaparan pembahasan dalam penelitian ini. 

1. Kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah di masing-

masing kecamatan di Kabupaten Tegal tahun 2010. 

a. Kecamatan Slawi 

Kecamatan Slawi merupakan ibukota Kabupaten Tegal dan 

terletak di tengah-tengah Kabupaten Tegal. Maka dari itu sudah 

menjadi hal yang umum jika perkembangan pembangunan fasilitas 
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umum di kecamatan ini sangat maju jika dibandingkan dengan 

kecamatan-kecamatan yang lainnya. Selain itu, Kecamatan Slawi 

juga memiliki karakteristik daerah yang sangat berbeda jika 

dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Kecamatan 

Slawi memang memiliki karakter sebagai pusat kota didukung 

dengan lengkapnya fasilitas umum yang ada di kecamatan ini. 

Perkembangan pembangunan fasilitas umum di Kecamatan Slawi 

yang cenderung lebih maju dari pada kecamatan-kecamatan yang 

lain sangat mempengaruhi perkembangan sarana pendidikan yang 

ada di kecamatan tersebut. Semakin lengkap dan maju fasilitas 

umum yang ada di suatu daerah, maka akan semakin lengkap dan 

maju juga fasilitas sosial yang ada di daerah tersebut. 

Selain perkembangan fasilitas umum yang berkembang baik 

di Kecamatan Slawi, aksesibilitas di kecamatan tersebut juga 

berkembang sangat baik jika dibandingkan dengan kecamatan-

kecamatan lainnya di Kabupaten Tegal. Kecamatan Slawi 

mempunyai akses hampir ke semua kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tegal bahkan akses ke luar Kabupaten Tegal. Akses 

masuk ke Kecamatan Slawi juga sama baiknya dengan akses keluar 

dari Kecamatan Slawi. Aksesibilitas yang baik ini dipengaruhi oleh 

fasilitas jalan dan fasilitas umum penunjang aksesibilitas lainnya 

yang berkembang dengan baik. Sarana aksesibilitas yang baik ini 

juga sangat mempengaruhi mobilitas penduduk baik di dalam 
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Kecamatan Slawi itu sendiri, keluar dan masuk Kecamatan Slawi 

dari luar Kecamatan Slawi. Mobilitas yang berjalan dengan baik ini 

juga yang mempengaruhi pemerintah dalam hal pembangunan 

infrastruktur di kecamatan ini. Termasuk juga pembangunan 

pendidikan yang jauh lebih maju di Kecamatan Slawi sangat 

dipengaruhi oleh perkembangan aksesibilitas yang ada di 

Kecamatan Slawi. 

Dengan kondisi Kecamatan Slawi seperti yang 

dideskripsikan di atas, maka sangatlah tidak heran jika diperoleh 

kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah di 

Kecamatan Slawi sebesar 440,81% dan angka ini juga berarti 

kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah di 

Kecamatan Slawi lebih dari kemampuan daya tampung ideal 

(100%). Kondisi ini juga disebabkan oleh penduduk usia sekolah 

tingkat menengah yang bertempat tinggal di luar Kecamatan Slawi 

menuju Kecamatan Slawi untuk bersekolah karena faktor-faktor 

penunjang kota seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi 

dapat dikatakan sekolah-sekolah di Kecamatan Slawi menjadi 

tujuan sekolah tidak hanya oleh penduduk usia sekolah tingkat 

menengah yang bertempat tinggal di Kecamatan Slawi saja, namun 

penduduk usia sekolah tingkat menengah di luar Kecamatan Slawi 

juga menjadikan sekolah-sekolah di Kecamatan Slawi menjadi 

tujuan sekolah tingkat menengah. 
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Selain kondisi fisik yang dipaparkan di atas, kemampuan 

daya tampung di Kecamatan Slawi juga dipengaruhi secara 

langsung oleh jumlah ruang kelas yang ada dan jumlah kebutuhan 

minimal ruang kelas yang dibutuhkan di Kecamatan Slawi. 

Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah ruang kelas yang ada di 

Kecamatan Slawi ada 216 ruang kelas pada sekolah tingkat 

menengah dan jumlah kebutuhan kebutuhan minimal yang 

dibutuhkan oleh Kecamatan Slawi sebesar 49 ruang kelas pada 

sekolah tingkat menengah. Dari data ini nampak kelebihan ruang 

kelas di Kecamatan Slawi sebesar 167 ruang kelas pada sekolah 

tingkat menengah dan diperoleh kemampuan daya tampung 

sekolah tingkat menengah sebesar 440,81%. 

b. Kecamatan Adiwerna 

Kemajuan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di 

Kecamatan Adiwerna hampir sama maju dengan Kecamatan Slawi. 

Namun pembangunan oleh Pemkab Tegal di Kecamatan Adiwerna 

lebih diarahkan untuk pembangunan perniagaan. Maka dari itu, 

Kecamatan Adiwerna memiliki sebutan sebagai kecamatan niaga di 

Kabupaten Tegal. Sebutan sebagai kecamatan niaga pada 

Kecamatan Adiwerna didukung dengan adanya pasar Banjaran 

yang menjadi pasar tersibuk di Kabupaten Tegal. Selain pasar 

Banjaran juga, banyak Bank swasta yang ada di kecamatan ini. 

Oleh karena itu, perkembangan pembangunan fasilitas umum di 
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kecamatan ini maju namun lebih mengarah pada perkembangan 

dunia bisnis. 

Dari segi aksesibilitas, Kecamatan Adiwerna juga memiliki 

aksesibilitas yang sama baiknya dengan Kecamatan Slawi. 

Aksesibilitas yang baik ini menjadi salah satu penunjang jalannya 

dunia perniagaan yang ada di Kecamatan Adiwerna. Aksesibilitas 

yang baik ini memungkinkan jalannya mobilitas penduduk baik 

dalam kecamatan maupun antar kecamatan. Salah satu hal yang 

paling mencolok di Kecamatan Adiwerna terkait aksesibilitas, 

kecamatan ini memiliki terminal antar provinsi yang sangat 

memungkinkan terjadinya mobilitas antar kota maupun antar 

provinsi. 

Dengan kondisi sosial dan umum Kecamatan Adiwerna 

semacam itu, maka perkembangan dunia pendidikan di Kecamatan 

belum maju karena kalah dengan perkembangan dunia perniagaan 

yang ada di Kecamatan Adiwerna. Namun jika dibandingkan 

dengan kecamatan-kecamatan lainnya selain Kecamatan Slawi, 

perkembangan pendidikan di Kecamatan Adiwerna jauh lebih 

maju. Berdasarkan hasil penelitian, Kecamatan Adiwerna memiliki 

kemampuan daya tampung sebesar 230,95%. Dengan kemampuan 

daya tampung sebesar 230,95%, berarti kesempatan penduduk usia 

sekolah tingkat menengah di kecamatan ini juga hanya sebesar 

230,95% untuk dapat bersekolah di kecamatannya sendiri. 
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Kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah 

Kecamatan Adiwerna sebesar 230,95% dipengaruhi langsung oleh 

beberapa data yang juga diperoleh dalam penelitian. Data tersebut 

adalah jumlah ruang kelas yang ada dan jumlah kebutuhan 

kebutuhan minimal ruang kelas yang dibutuhkan oleh Kecamatan 

Adiwerna. Tercatat jumlah ruang kelas yang ada di Kecamatan 

Adiwerna sebanyak 97 ruang kelas pada sekolah tingkat menengah 

dan kebutuhan kebutuhan minimal ruang kelas pada sekolah tingkat 

menengah sebanyak 42 ruang kelas. Dari data ini diperoleh 

kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah sebesar 

230,95% dan kelebihan ruang kelas pada sekolah tingkat menengah 

sebanyak 55 ruang kelas. 

c. Kecamatan Kedungbanteng 

Kecamatan Kedungbanteng tidak memiliki sekolah jadi 

otomatis tidak memiliki ruang kelas juga. Sedangkan Kabupaten 

Kedungbanteng membutuhkan 119 ruang kelas untuk dapat 

menampung penduduk usia sekolah tingkat menengah yang ada di 

kecamatan tersebut. Maka dari itu, kemampuan daya tampung 

sekolah tingkat menengah di Kecamatan Kedungbanteng sudah 

dipastikan kurang dan memperoleh prosentase kemampuan daya 

tampung 0%. Dengan data seperti ini, maka penduduk usia sekolah 

tingkat menengah di Kecamatan Kedungbanteng tidak dapat 

bersekolah tingkat menengah sama sekali di kecamatannya sendiri. 



68 

 

faktor utama yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan 

daya tampung di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 0% adalah 

karena tidak tersedia sekolah sama sekali dan kebutuhan ruang 

kelas sekolah tingkat menengah sebesar 119 ruang kelas agar dapat 

menampung penduduk usia sekolah tingkat menengah yang ada di 

kecamatan tersebut. 

Kondisi pendidikan tingkat menengah di kecamatan ini 

tidak berkembang sama sekali karena memang dari Pemkab Tegal 

sendiri telah mengupayakan kecamatan ini menjadi pusat hasil 

pertanian di Kabupaten Tegal. Salah satu upaya nyata yang 

dilakukan oleh pemerintah adalah dibangunnya Waduk Cacaban di 

kecamatan tersebut sejak tahun 1968. Dengan tersedianya waduk di 

kecamatan tersebut, maka pertanian di Kecamatan Kedungbanteng 

mendapatkan fasilitas lebih jika dibandingkan dengan kecamatan-

kecamatan yang lainnya di Kabupaten Tegal. Penetapan Kecamatan 

Kedungbanteng menjadi area pertanian juga sangat berpengaruh 

terhadap arah pembangunan infrastruktur serta fasilitas umum di 

kecamatan ini. Pembangunan infrastruktur di kecamatan ini sangat 

lambat karena lahan di daerah ini digunakan menjadi lahan 

pertanian. 

Kemudian untuk fasilitas jalan penunjang aksesibilitas juga 

sangat sedikit karena hanya ada satu jalan besar yang melintas di 

kecamatan ini, sedangkan untuk akses ke desa-desa di kecamatan 
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ini sangat memprihatinkan. Untuk transportasi umum yang menuju 

dan dari kecamatan ini hanya ada satu transportasi umum. 

Transportasi umum inipun hanya melintas di jalan besar 

Kecamatan Kedungbanteng dan tidak masuk ke desa-desa yang ada 

di Kecamatan Kedungbanteng. 

Kondisi pembangunan di Kecamatan Kedungbanteng 

seperti yang telah dipaparkan di atas, merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kondisi pendidikan tingkat menengah di 

Kecamatan Kedungbanteng. Tidak hanya pembangunan fasilitas 

pendidikan saja yang tidak berkembang di kecamatan ini, namun 

pembangunan fasilitas umum yang lainnya seperti fasilitas 

penunjang mobilitas juga tidak berkembang seperti yang telah 

dipaparkan oleh peneliti sebelumnya. 

d. Kemampuan daya tampung di kecamatan-kecamatan lainnya 

Selain tiga kecamatan yang telah dibahas sebelumnya, 

masih ada 15 kecamatan di Kabupaten Tegal yang perlu dilakukan 

pembahasan terkait kemampuan daya tampung sekolah tingkat 

menengah yang dimiliki. Tercatat ada tiga kecamatan dari 15 

kecamatan tersebut yang memiliki kemampuan daya tampung 

sudah melebihi standar ideal (100%) daya tampung. Kecamatan 

tersebut adalah Kecamatan Dukuhwaru dengan kemampuan daya 

tampung sebesar 127,5%, Kecamatan Lebaksiu dengan 

kemampuan daya tampung sebesar 143,47% dan Kecamatan 
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Margasari dengan kemampuan daya tampung sebesar 105,66%. 

Tiga kecamatan ini memiliki kemampuan daya tampung lebih 

karena memiliki banyak sekolah serta sekolah-sekolah yang 

terdapat di kecamatan tersebut juga menjadi alternatif tujuan 

bersekolah bagi penduduk usia sekolah tingkat menengah yang ada 

di luar kecamatan tersebut.  

Selain tiga kecamatan tersebut, masih ada 12 kecamatan 

lagi, namun 12 kecamatan tersebut memiliki kemampuan daya 

tampung yang kurang dari standar kemampuan daya tampung. 

Kecamatan-kecamatan tersebut adalah Kecamatan Warureja, 

Suradadi, Kramat, Tarub, Dukuhturi, Talang, Pangkah, Jatinegara, 

Balapulang, Pagerbarang, Bumijawa dan Bojong. 

Kondisi kemampuan daya tampung 12 kecamatan tersebut 

hampir sama juga dikarenakan mempunyai karakteristik daerah 

yang hampir sama pula. Jika dilihat dari fungsi kecamatan, 12 

kecamatan tersebut termasuk menjadi daerah bayangan dari 

Kecamatan Slawi, Adiwerna, Lebaksiu, Margasari dan Dukuhwaru 

yang merupakan pusat-pusat perkembangan pembangunan 

perkotaan. Pemerintah cenderung menjadikan 12 kecamatan 

tersebut menjadi sub area perkotaan yang berfungsi sebagai area 

permukiman dan area pendukung pusat Kabupaten Tegal. 

Pemerintah lebih cenderung memperhatikan pembangunan di lima 

kecamatan tersebut saja sedangkan pembangunan di 12 kecamatan 
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tersebut tidak begitu diperhatikan. Hal ini juga menyebabkan 

aktifitas penduduk di 12 kecamatan ini cenderung mengarah keluar 

kecamatan menuju pusat Kabupaten karena kegiatan perekonomian 

juga berpusat di lima kecamatan tersebut. 

Kemudian jika dilihat dari lokasi kecamatan, 10 kecamatan 

dari 12 kecamatan tersebut jaraknya jauh dari pusat pemerintahan. 

Maka dari itu, sudah menjadi hal umum jika daerah perbatasan 

masih mendapat perhatian minim dari pemerintah daerah setempat. 

Untuk kecamatan yang berbatasan langsung dengan kabupaten 

lainnya juga mendapatkan perhatian minim dari pemerintah daerah 

setempat sebagai contoh Kecamatan Warureja. Kecamatan 

Warureja terletak diperbatasan antara Kabupaten Tegal dengan 

Kabupaten Pemalang. Namun dalam segi aksesibilitas, kecamatan 

ini terbantu karena lokasinya yang berada di jalur Pantura (jalur 

Pantai Utara). Maka dari itu, aksesibilitas dari dan menuju 

kecamatan ini menjadi baik. Jika dilihat mobilitas penduduknya, 

masyarakat Kecamatan Warureja lebih dominan melakukan 

mobilitas keluar kabupaten yaitu Kabupaten Pemalang. Hal ini 

dilakukan oleh penduduk setempat karena akses menuju Kabupaten 

Pemalang lebih dekat dibandingkan menuju pusat Kabupaten Tegal 

(Kecamatan Slawi). Mobilitas penduduk tersebut sangat 

mempengaruhi penduduk usia sekolah dalam memilih sekolah. 

Kebanyakan penduduk usia sekolah menengah yang ada di 
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Kecamatan Warureja lebih memilih bersekolah di Kabupaten 

Pemalang yang secara kualitas lebih baik dari pada sekolah tingkat 

menengah yang ada di Kecamatan Warureja. Kondisi semacam 

Kecamatan Warureja juga dialami oleh Kecamatan Margasari yang 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Banyumas dan Brebes. 

Selain itu ada juga kecamatan yang mempunyai 

karakteristik daerah pegunungan seperti Kecamatan Bojong dan 

Kecamatan Bumijawa. Faktor penghambat utama yang dialami 

oleh dua kecamatan ini adalah masalah aksesibilitas yang sangat 

minim baik masuk ataupun keluar dari kecamatan ini. Hanya ada 

satu jalan masuk yang menuju dan keluar dari dua kecamatan ini. 

Jenis angkutan umum yang ada di dua kecamatan ini juga hanya 

ada satu jenis. Maka dari itu pembangunan di daerah ini juga 

termasuk tertinggal karena faktor penghambat tersebut. 

Pemaparan kondisi umum kecamatan-kecamatan yang ada 

di Kabupaten Tegal di atas merupakan salah satu penentu 

perkembangan pendidikan di masing-masing kecamatan. Lokasi, 

fungsi kecamatan dan tingkat aksesibilitas kecamatan yang 

mempengaruhi perkembangan pembangunan fasilitas umum di 

dalam kecamatan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

dunia pendidikan di dalam kecamatan. 
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2. Kebijakan-kebijakan yang diambil terkait kemampuan daya 

tampung di Kabupaten Tegal tahun 2010. 

Kemampuan daya tampung rata-rata Kabupaten Tegal sebesar 

96,69% yang berarti masih kurang dari standar kemampuan daya 

tampung yang ada harus menjadi perhatian Pemkab Tegal dalam arahan 

pembangunan kabupaten yang tertuang dalam Rancangan 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rancangan Pembangunan 

Jangka Panjang (RPJP) tahun 2010. Kondisi kemampuan daya tampung 

sekolah tingkat menengah semacam ini menyebabkan penduduk usia 

sekolah tingkat menengah tidak dapat memperoleh kesempatannya 

secara penuh untuk dapat bersekolah di kecamatannya sendiri. 

Kondisi semacam ini juga menyebabkan beberapa konsekuensi 

yang harus diterima oleh penduduk usia sekolah tingkat menengah di 

tiap-tiap kecamatan. Konsekuensi yang pertama adalah adanya 

penduduk usia sekolah tingkat menengah yang tidak bersekolah karena 

tidak kebagian sekolah di kecamatannya sendiri. Konsekuensi yang 

kedua adalah penduduk usia sekolah yang ingin bersekolah tingkat 

menengah namun tidak kebagian sekolah di kecamatannya sendiri harus 

bersekolah di luar kecamatannya sendiri. Konsekuensi yang ketiga 

adalah untuk penduduk usia sekolah yang bersekolah di luar 

kecamatannya sendiri harus mengeluarkan biaya dan tenaga tambahan 

untuk melakukan mobilitas keluar kecamatan dan tentunya ini juga 
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berpengaruh pada biaya pendidikan siswa yang dikeluarkan orang tua 

siswa. 

Ketiga konsekuensi yang telah dipaparkan di atas tidak 

sepenuhnya dipengaruhi oleh kondisi kemampuan daya tampung pada 

tiap-tiap kecamatan. Adanya penduduk usia sekolah tingkat menengah 

yang tidak bersekolah juga kemungkinan dipengaruhi oleh kemampuan 

ekonomi orang tua dalam menyekolahkan anaknya. Kemampuan 

ekonomi orang tua siswa juga mempunyai peranan sangat penting 

dalam menentukan seorang penduduk usia sekolah dapat bersekolah 

atau tidak karena sudah menjadi suatu keharusan bahwa semakin tinggi 

pendidikan, semakin tinggi pula biaya yang diperlukan. Kemungkinan 

yang kedua adalah keinginan dari siswa sendiri yang tidak ingin 

bersekolah. Keinginan tidak bersekolah ini juga dipengaruhi faktor luar 

seperti motivasi dari orang tua yang kurang ataupun kondisi lingkungan 

siswa seperti pergaulan dengan teman-temannya yang tidak 

memberikan motivasi untuk bersekolah. Pada dasarnya untuk keinginan 

siswa untuk bersekolah berasal dari luar siswa itu sendiri karena usia 

siswa sekolah tingkat menengah berkisar umur 16-18 tahun yang 

merupakan usia remaja yang sangat labil dan segala perubahan dari 

siswa itu sendiri dipengaruhi oleh lingkungan terdekat siswa. 

Untuk konsekuensi yang kedua dan ketiga yaitu terkait adanya 

siswa yang bersekolah keluar kecamatannya sendiri juga tidak 

pengaruhi oleh kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh 
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kecamatannya sendiri secara penuh. Ada kecenderungan siswa 

melakukan mobilitas keluar kecamatan untuk bersekolah karena 

perbedaan kualitas sekolah yang dimiliki oleh masing-masing 

kecamatan. Mobilitas yang dilakukan siswa kebanyakan dari kecamatan 

yang mempunyai sekolah dengan kualitas kurang baik menuju 

kecamatan atau bahkan kabupaten dengan kualitas sekolah yang lebih 

baik. Mobilitas siswa antar kecamatan dapat dicontohkan dengan siswa 

yang berasal dari Kecamatan Dukuhwaru bersekolah di SMA N 1 Slawi 

yang ada di Kecamatan Slawi. Sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan 

Dukuhwaru kurang baik menurut siswa dan siswa lebih memilih 

bersekolah di SMA N 1 Slawi yang berada di Kecamatan Slawi dengan 

konsekuensi siswa harus melakukan mobilitas antar kecamatan dan 

tentunya mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi ataupun 

untuk menyewa tempat tinggal sementara yang dekat dengan sekolah 

siswa sekarang. 

Kemungkinan-kemungkinan selain faktor kemampuan daya 

tampung yang menyebabkan tiga konsekuensi di atas, dapat menjadi 

salah satu acuan bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan 

pendidikan yang lebih baik. Namun, kemungkinan-kemungkinan yang 

dipaparkan di atas masih berupa asumsi dari peneliti dan perlu 

dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kemungkinan-kemungkinan 

selain kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah pada 

masing-masing kecamatan di Kabupaten Tegal. 
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Beberapa sekolah telah melakukan kebijakan-kebijakan tertentu 

terkait kapasitas yang dimiliki oleh sekolahnya. Sebagai contoh 

kebijakan yang diambil oleh SMAN 1 Slawi membuat kapasitas 

maksimum satu ruang kelas menjadi 38 sampai 42 siswa pada setiap 

kelasnya agar dapat menampung siswa lebih banyak. Kebijakan ini 

dilakukan oleh SMAN 1 Slawi karena minat siswa yang ingin 

bersekolah di sekolah ini sangat besar dan dilihat dari efektifitas 

pembelajaran, dengan jumlah siswa antara 38 sampai dengan 42 siswa 

ternyata masih bisa melakukan pembelajaran yang optimal. Selain 

kebijakan penambahan kuota siswa per kelas, kebijakan penambahan 

ruang kelas melebihan jumlah ruang kelas maksimum juga dilakukan 

oleh beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Tegal. Sekolah yang 

melakukan kebijakan semacam ini dilakukan oleh SMKN 1 Slawi 

dengan menambah 3 ruang kelas baru menjadi 30 ruang kelas. 

Penambahan kapasitas ruang kelas juga memperhatikan kelengkapan 

kelas seperti meja dan kursi serta luas ruangan kelas. Kebijakan 

semacam ini telah dilakukan oleh sekolah-sekolah favorit yang ada di 

Kabupaten Tegal yang secara kualitas baik, baik kualitas pembelajaran 

maupun kualitas sarana sekolah lebih baik jika dibandingkan dengan 

sekolah-sekolah lainnya. 

Sekolah yang telah mengambil kebijakan seperti yang 

dipaparkan di atas, sebenarnya pemerintah juga telah mengambil 

beberapa inisiatif untuk mengatasi penduduk usia sekolah tingkat 
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menengah yang tidak dapat bersekolah di sekolah tingkat menengah 

yang ada di Kabupaten Tegal. Inisiatif pemerintah tersebut adalah 

dengan diadakannya kejar paket C yang setara dengan sekolah tingkat 

menengah. Dalam kejar paket C ada perbedaan khusus yang 

membedakannya dengan sekolah tingkat menengah yang ada. Dilihat 

dari kurikulum, persyaratan masuk dan waktu pembelajaran semuannya 

ada perbedaan dengan sekolah tingkat menengah pada umumnya. 

Namun sejak tahun 2005, kejar paket C telah disetarakan dengan 

sekolah tingkat menengah sehingga siswa yang lulus dari kejar paket C 

mendapat hak yang sama dengan siswa yang lulus dari sekolah tingkat 

menengah. 

Tujuan utama dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh 

praktisi pendidikan seperti yang dipaparkan di atas adalah untuk 

menambah kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah di 

wilayahnya sehingga semakin banyak penduduk usia sekolah yang 

dapat bersekolah. Namun dengan dilakukannya kebijakan-kebijakan 

tersebut, tetap saja ada penduduk usia sekolah tingkat menengah yang 

tidak bersekolah pada jenjangnya. Maka dari itu, perlu ada upaya lebih 

dari Pemkab. Tegal untuk memperbesar kemampuan daya tampung 

yang dimiliki oleh masing-masing kecamatan sehingga penduduk usia 

sekolah tingkat menengah di masing-masing kecamatan yang ada di 

Kabupaten Tegal memperoleh kesempatan bersekolah secara penuh 

yaitu 100%. Hasil penelitian dalam penelitian ini dapat menjadi acuan 
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dalam pengambilan kebijakan serta kemungkinan-kemungkinan lain 

yang menyebabkan penduduk usia sekolah tingkat menengah tidak 

bersekolah selain kemampuan daya tampung juga perlu dilakukan 

penelitian lebih lanjut untuk mempertajam alasan pengambilan 

kebijakan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan dan berfungsi 

secara optimal. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian in dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembangunan sarana pendidikan berupa sekolah masih berorientasi 

pada tingkat fasilitas umum penunjang mobilitas yang ada di masing-

masing kecamatan yang ada di Kabupaten Tegal. Hal ini dibuktikan 

dengan jumlah sekolah paling banyak berada di Kecamatan Slawi 

yang merupakan ibukota Kabupaten Tegal dan merupakan kecamatan 

dengan ketersedian fasilitas umum penunjang mobilitas paling 

lengkap jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. 

2. Secara keseluruhan kebutuhan minimal ruang kelas yang ada di 

Kabupaten Tegal tahun 2010 masih lebih banyak dari pada jumlah 

ruang kelas yang ada di Kabupaten Tegal pada tahun 2010. Hal ini 

menyebabkan kemampuan daya tampung di Kabupaten Tegal tahun 

2010 masih kurang yaitu hanya sebesar 96,69% dan masih berada 

dibawah standar kecukupan daya tampung yaitu 100%. Maka dari itu 

kesempatan masyarakat Kabupaten Tegal juga masih sangat kurang 

yaitu 96,69% untuk setiap penduduk usia sekolah tingkat menengah 

yang tercatat bersekolah pada Kabupaten Tegal. 



80 

 

3. Adanya kemungkinan-kemungkinan lain selain faktor kemampuan 

daya tampung masing-masing kecamatan yang mempengaruhi 

penduduk usia sekolah tingkat menengah akan bersekolah atau tidak, 

serta mempengaruhi penduduk usia sekolah tingkat menengah 

memilih sekolah meskipun letak sekolah tersebut di luar kecamatan 

tempat tinggalnya. 

 

B. Saran 

1. Dalam pembangunan pendidikan khususnya pengadaan sekolah, 

pemerintah harus mempertimbangkan kondisi jumlah dan distribusi 

penduduk usia sekolah yang ada di masing-masing kecamatan serta 

proyeksinya beberapa tahun mendatang sehingga pemanfaatannya 

dapat lebih efektif dan efisien. 

2. Perlu diupayakan penyediaan fasilitas pendidikan berupa sekolah di 

masing-masing kecamatan atau penambahan ruang kelas di masing-

masing sekolah yang ada di Kabupaten Tegal agar semua penduduk 

usia sekolah tingkat menengah dapat memperoleh kesempatan 

bersekolah yang cukup di kecamatannya masing-masing. 

3. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait kemungkinan 

kemungkinan-kemungkinan lain selain faktor kemampuan daya 

tampung masing-masing kecamatan yang mempengaruhi penduduk 

usia sekolah tingkat menengah akan bersekolah atau tidak serta 

mempengaruhi penduduk usia sekolah tingkat menengah memilih 
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sekolah meskipun letak sekolah tersebut di luar kecamatan tempat 

tinggalnya. Setelah dilakukan penelitian lanjutan tersebut, dapat 

dikolaborasikan dengan penelitian terkait kemampuan daya tampung 

ini yang kemudian dapat menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Tega 

dalam pengambilan kebijakan terkait peningkatan kemampuan daya 

tampung di Kabupaten Tegal. 
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Gambar 4.2 Peta Perbandingan kemampuan daya tampung 
sekolah tingkat menengah di Kabupaten tegal tahun 2010 
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DRAFT PENELITIAN KEMAMPUAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH 
TERHADAP KESEMPATAN BERSEKOLAH MASYARAKAT 
 (STUDI KASUS PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH 

DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010) 
 

No. Kecamatan Sekolah Jumlah Kelas Total 
kelas 

Jumlah Murid Kelas Total 
Murid I II III I II III 

1. Warureja SMA 1 Warurejo         
SMA Daaru Ulil Albab Warurejo         
SMK 1 Warurejo         

2. Suradadi SMA Muhamadiyah Suradadi         
SMA NU 01 Suradadi         
SMK Bhakti Praja Suradadi         
SMK Ma’arif NU 01 Suradadi         
SMK SUPM Yamipura Suradadi         

3. Kramat SMA 1 Kramat         
SMK Muhamadiyah Kramat         
SMK NU 01 Islamiyah Kramat         

4. Tarub SMA Muhamadiyah Tarub         
SMA NU 1 Hasyim Asy’ari Tarub         
SMK Muhamadiyah Tarub         
SMK NU 1 Hasyim Asy’ari Tarub         

5. Dukuhturi SMK 1 Dukuhturi         
6. Adiwerna SMA Bhakti Praja Adiwerna         

SMK 1 Adiwerna         
SMK 2 Adiwerna         
MA Al Iman Adiwerna         
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SMA NU 01 Penawaja         
SMK Muhamadiyah Adiwerna         
SMK NU 1 Adiwerna         
SMK Islamiyah Adiwerna         

7. Dukuhwaru SMA 1 Dukuhwaru         
SMK Baruna Dukuhwaru         
SMK Bhakti Praja Dukuhwaru         
SMK Saka Medika Dukuhwaru         

8. Slawi SMA 1 Slawi         
SMA 2 Slawi         
SMA 3 Slawi         
SMA PGRI Slawi         
SMALB Manunggal Slawi         
SMK 1 Slawi         
SMK 2 Slawi         
SMK Bhakti Praja Slawi         
SMK Muhamadiyah Slawi         
SMK NU 1 Slawi         
SMK YPE Nusantara Slawi         
SMK Taruna Bangsa Slawi         
SMK PGRI Slawi         
SMK Bina Nusa Slawi         
SMK Nasional Slawi         

9. Talang SMA NU 1 Wahid Hasyim Talang         
SMK Bhakti Praja Talang         
SMK Ma’arif NU Talang         

10. Pangkah SMA 1 Pangkah         

94 
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95 

MA Roudlotun Tholibin         
MA Raden Fatah Pangkah         
SMK Kusuma Bangsa         
SMK Peristek Pangkah         

11. Kedungbanteng -         
12. Jatinegara SMA Ma’arif NU Jatinegara         

MA Al Ikhlas Cerih Jatinegara         
13. Lebaksiu SMA Diponegoro Lebaksiu         

SMA Ma’arif Lebaksiu         
MAN Babakan Lebaksiu         
MA Ma’hadut Tholabah         
SMK Al Amiriyah Lebaksiu         
SMK Diponegoro Lebaksiu         
SMK Nurul Ulum Lebaksiu         
SMK Muhamadiyah Lebaksiu         

14. Balapulang SMA 1 Balapulang         
SMA Al Muawanah Balapulang         
MA Al Islamiyah Balapulang         
MA Al Itihad Balapulang         
MA Darusallam Balapulang         
SMK Darusallam Balapulang         

15. Pagerbarang SMA 1 Pagerbarang         
MAN Pagerbarang         

16. Margasari SMA 1 Margasari         
MA Asy Syafi’iyah Margasari         
MA darul Mujahadah Margasari         
SMK Bhakti Praja Margasari         
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SMK Ma’arif NU Margasari         
SMK Muhamadiyah Margasari         
SMA Muhamadiyah Margasari         

17. Bumijawa SMK 1 Bumijawa         
SMK Arrisqo Bumijawa         

18 Bojong SMA 1 Bojong         
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DATA PENELITIAN KEMAMPUAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH 
TERHADAP KESEMPATAN BERSEKOLAH MASYARAKAT 
 (STUDI KASUS PADA SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH 

DI KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010) 

No. Kecamatan Sekolah Jumlah Kelas Total 
kelas 

Jumlah Murid 
Kelas

Total 
Murid 

I II III I II III 
1. Warureja SMA 1 Warurejo 4 3 3 10  163 98 106  367 

SMA Daaru Ulil Albab Warurejo 1 1 1 3 21 23 12 56 
SMK 1 Warurejo 5 5 5 15 154 143 160 457 

2. Suradadi SMA Muhamadiyah Suradadi 1 2 2 5 31 25 35 91 
SMA NU 01 Suradadi 2 2 2 6 65 56 45 166 
SMK Bhakti Praja Suradadi 2 2 2 6 43 45 33 121 
SMK Ma’arif NU 01 Suradadi 1 1 1 3 21 24 19 64 
SMK SUPM Yamipura Suradadi 2 2 3 7 35 32 45 112 

3. Kramat SMA 1 Kramat 9 9 9 27  324 369 351 1044  
SMK Muhamadiyah Kramat 6 6 6 18  256 232 220  708 
SMK NU 01 Islamiyah Kramat 3 2   2  7  135 85 95  315  

4. Tarub SMA Muhamadiyah Tarub 1 1 2  4 31 13 16 60  
SMA NU 1 Hasyim Asy’ari Tarub 5 4 3  12 194 175 130  499 
SMK Muhamadiyah Tarub 1 1 2 4 14 15 23 52 
SMK NU 1 Hasyim Asy’ari Tarub 5 4 2 11 182 165 67 414 

5. Dukuhturi SMK 1 Dukuhturi 7 7 7 18  304 281 265 850 
6. Adiwerna SMA Bhakti Praja Adiwerna 3 4 2 9  52 97 69 224 

SMK 1 Adiwerna 10 10 10 30  319 343 343  1005 
SMK 2 Adiwerna 5 4 4 13  190 172 149  511 

L
am

piran 3 
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MA Al Iman Adiwerna 1 1 2 4 31 35 53 117 
SMA NU 01 Penawaja 1 1 1 3 33 24 39 96 
SMK Muhamadiyah Adiwerna 2 2 2 6  57 45 55  157 
SMK NU 1 Adiwerna 2 2 2 6 73 67 69 209 
SMK Islamiyah Adiwerna 10 9 8 27  416 354 323  1093 

7. Dukuhwaru SMA 1 Dukuhwaru 5 5 5 15 214 183 210 607 
SMK Baruna Dukuhwaru 4 2 2 8  100 60 33  193 
SMK Bhakti Praja Dukuhwaru 6 6 7 19 256 232 270  758 
SMK Saka Medika Dukuhwaru 3 3 3 9   117  98 105  320 

8. Slawi SMA 1 Slawi 10 9 9 28 347 359 365 1071 
SMA 2 Slawi 8 8 8 24 294 306 308  908 
SMA 3 Slawi 9 9 9 27 284 283 347 914 
SMA PGRI Slawi 1 2 3 6 24 27 84 135 
SMALB Manunggal Slawi 3 1 2 6 14 6 15 35 
SMK 1 Slawi 14 11 11 36  420 440 386  1246 
SMK 2 Slawi 5 4 4 13  190 172 149  511 
SMK Bhakti Praja Slawi 8 7 8 23  289  264 309  862 
SMK Muhamadiyah Slawi 3 3 3 9   117  98 105  320 
SMK NU 1 Slawi 2 1 2 5 35 12 29  76 
SMK YPE Nusantara Slawi 8 8 8 24 327 302 296 925 
SMK Taruna Bangsa Slawi 1 1 1 3 4 13 4 21 
SMK PGRI Slawi 2 2 2 6 29 17 39 85 
SMK Bina Nusa Slawi  1 1  1  3   16  22 11  49 
SMK Nasional Slawi 1  1  1  3  20  23  28  71 

9. Talang SMA NU 1 Wahid Hasyim Talang 2 2 2 6 73 67 69 209 
SMK Bhakti Praja Talang 5 5 4 14 150 120 120  390 
SMK Ma’arif NU Talang 2 1 1 4 29 17 39 85 
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10. Pangkah SMA 1 Pangkah 9 9 9 27 289  283   293 865 
MA Roudlotun Tholibin 2 1 2 5 35 12 29  76 
MA Raden Fatah Pangkah  1 1  1  3   16  22 11  49 
SMK Kusuma Bangsa 3 3 3 9   117  98 105  320 
SMK Peristek Pangkah 8 7 8 23  289  264 309  862 

11. Kedungbanteng -         
12. Jatinegara SMA Ma’arif NU Jatinegara 2 1 1 4 35 50 64  149 

MA Al Ikhlas Cerih Jatinegara 1 1 1 3 4 13 4 21 
13. Lebaksiu SMA Diponegoro Lebaksiu 1 2 2 5  35 50 64  149 

SMA Ma’arif Lebaksiu 1  1  1  3  20  23  28  71 
MAN Babakan Lebaksiu 10 10 10 30  415 344 326 1085 
MA Ma’hadut Tholabah 2 2 2 6  42 30 20  92 
SMK Al Amiriyah Lebaksiu 1 1 1 3 4 13 4 21 
SMK Diponegoro Lebaksiu 5 4 4 13  190 172 192 554 
SMK Nurul Ulum Lebaksiu 1 1 1 3 5 11 5 21 
SMK Muhamadiyah Lebaksiu 1  1  1  3  20  23  28  71 

14. Balapulang SMA 1 Balapulang 9 9 8  26 374 396 330  110 
SMA Al Muawanah Balapulang 1 1 1 3 4 24 11 39 
MA Al Islamiyah Balapulang  1 1 1 3 15 11 18 44 
MA Al Itihad Balapulang  1 1 - 2 21 19 - 40 
MA Darusallam Balapulang 1  1 1 3 18 23 26 67 
SMK Darusallam Balapulang  1  1  2 4  17   21  35 73  

15. Pagerbarang SMA 1 Pagerbarang 5 4 4 13  190 172 149  511 
MAN Pagerbarang 3 3 3 9   117  98 105  320 

16. Margasari SMA 1 Margasari 5 6 5 16 140 153 155 448 
MA Asy Syafi’iyah Margasari  1 1 1 3 17 22 20 59 
MA darul Mujahadah Margasari  1 1 1 3 28 19 21 68 
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SMK Bhakti Praja Margasari 4 3 3  10 150 120 120  390 
SMK Ma’arif NU Margasari  3 3 3 9  117  98 119 334 
SMK Muhamadiyah Margasari 3 3 3 9   117  98 105  320 
SMA Muhamadiyah Margasari 2 2 2  6 64 30 40  124 

17. Bumijawa SMK 1 Bumijawa 2  2 3 7 42 40 60  142 
SMK Arrisqo Bumijawa 1  1 1 3 22 22 23 67 

18 Bojong SMA 1 Bojong  5 6  6  17  195 223  249  667 
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Contoh Perhitungan Data Hasil Penelitian 

 

Kecamatan Warureja 

Kecamatan Warureja memiliki penduduk usia sekolah 

sebanyak 4.632 jiwa pada tahun 2010. Kemudian hasil penelitian 

mengenai jumlah kelas pada tiap sekolah tingkat menengah tahun 

2010 akan disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.2 Jumlah Kelas pada tiap sekolah di Kecamatan Warureja 

tahun 2010 

No Sekolah Jumlah Kelas Jumlah

I II III 

1. SMA 1 Warurejo 4 3 3 10  

2. SMA Daaru Ulil Albab Warurejo 1 1 1 3 

3. SMK 1 Warurejo 5 5 5 15 

 Total 10 9 9 28 

Sumber : Hasil penelitian, 2010 

Pada tabel 4.2 di atas ditunjukan bahwa total keseluruhan 

ruang kelas yang ada di Kecamatan Warureja adalah 28 ruang kelas. 

Kemudian pada data sebelumnya di dapat jumlah penduduk usia 

sekolah tingkat menengah di Kecamatan Warureja tahun 2010 

adalah 4.632 jiwa. 

Selanjutnya, dari data yang didapat dihitung daya layan 

sekolah tingkat menengah di kecamatan tersebut. Namun 

sebelumnya dihitung dahulu tingkat jumlah kebutuhan ruang kelas 

ideal yang dibutuhkan di Kecamatan Warureja. 

 

Berikut adalah rumus untuk menghitung jumlah kebutuhan ruang 

kelas ideal suatu kecamatan. 

 

 

Lampiran 4 
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Keterangan : 

APM = Angka Partisipasi Murni pendidikan tingkat menengah 

M = Jumlah kebutuhan ruang kelas ideal di satu kecamatan. 

P = Jumlah penduduk usia sekolah tingkat menengah 

32 = Kapasitas maksimum satu ruang kelas (berdasarkan 

PERMENDIKNAS tentang  sarana dan prasarana sekolah 

tahun 2007) yaitu 32 peserta didik untuk satu ruang kelas. 

 

 
Dari hasil perhitungan di atas, didapat jumlah kebutuhan ruang 

kelas ideal di Kecamatan Warureja adalah 32. Ini berarti ruang kelas 

yang dibutuhkan oleh Kecamatan Warureja adalah 32 kelas untuk 

dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah yang ada di 

Kecamatan Warureja. 

Setelah jumlah kebutuhan ruang kelas ideal telah didapatkan, 

kemampuan daya tampung sekolah tingkat menengah di sebuah 

kecamatan terhadap ruang kelas dicari dengan rumus sebagai berikut. 

 
Keterangan : 

R = Daya layan satuan pendidikan menengah. 

K = Jumlah kelas yang ada di satu kecamatan. 

M = Tingkat kecukupan minimum ruang kelas di satu 

kecamatan. 

 
% 
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Dari hasil pengukuran kemampuan daya tampung sekolah tingkat 

menengah di Kecamatan Warureja, terdapat angka klasifikasi 

kemampuan daya tampung 87,5%. Dengan hasil seperti ini, 

kemampuan daya tampung Kecamatan Warureja < 100% atau 

memiliki kemampuan daya tampung yang kurang.  

Setelah diketahui kemampuan daya tampung yang dimiliki oleh 

masing-masing kecamatan, dapat dicari kekurangan atau kelebihan 

jumlah kelas jika hasil dari perhitungan kemampuan daya tampung 

adalah kurang atau lebih. Perhitungan tersebut dapat dilakukan dengan 

rumus sebagai berikut. 

 

 
 

Keterangan : 

S = Kekurangan atau kelebihan jumlah kelas 

R = Kemampuan daya tampung yang ada pada satu kecamatan 

M = Jumlah ruang kelas ideal yang di butuhkan satu kecamatan 

 

 

 

 
 


