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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu pilar utama dalam meningkatkan pengembangan sumber daya 

manusia suatu bangsa adalah pendidikan. Negara yang baik akan memprioritaskan 

pendidikan untuk memperbaiki masalah-masalah yang timbul pada masyarakat. 

Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk mengenyam pendidikan. Pendidikan 

didapatkan dari proses belajar yang dilakukan di lembaga belajar ataupun sekolah. 

Proses belajar di Indonesia, dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan yang 

diterapkan. Di setiap jenjangnya, setiap calon siswa harus bersaing agar dapat 

masuk ke sekolah yang di inginkan. Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) 

merupakan sistem yang mengatur syarat dan pelaksanaan perimaan peserta didik 

serta menjadi acuan sekolah untuk menerima peserta didik baru.  

Seiring perkembangan zaman, PPDB di Indonesia telah mengalami perubahan. 

Sistem seleksi dahulu yang memprioritaskan prestasi akademik ataupun non-

akademik serta nilai Ujian Nasional yang dimiliki oleh peserta didik memiliki 

kelemahan. Banyaknya kelemahan dari peraturan tersebut mengharuskan 

pemerintah untuk mengubah sistem PPDB. Sistem PPDB saat ini, memprioritaskan 

pemerataan kualitas pendidikan dengan metode zonasi. Zonasi merupakan 

rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi dan sistemik dari upaya kita melakukan 

restorasi di sektor pendidikan, khususnya di sistem persekolahan. Kebijakan ini 

bukan merupakan kebijakan yang terlepas dari rangkaian kebijakan sebelumnya 

maupun yang akan datang [1].  

Sistem penerimaan pendidik baru di Indonesia diatur oleh Permendikbud No 

51 tahun 2018. Melalui permendikbud tersebut, pendaftaran peserta didik baru 

dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu zonasi, prestasi dan perpindahan tugas orang 

tua/wali. Jalur zonasi merupakan metode yang mendapatkan porsi daya tampung 

terbanyak daripada metode lainnya. Sistem zonasi, alias pertimbangan jarak rumah 

ke sekolah yang didaftar, masih jadi patokan bagi untuk menerima calon peserta 
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didik baru. Pembagian zonasi tiap-tiap sekolah nantinya diserahkan kepada pihak 

Pemerintah Daerah (Pemda) terkait faktor geografis dan wilayah tersebut [2]. 

Australia merupakan salah satu negara di dunia yang menggunakan sistem 

zonasi untuk menentukan lokasi mereka akan bersekolah. Pada Gambar 1.1, 

sekolah di titik merah merupakan sekolah terdekat dengan semua rumah dalam sel 

atau zona. Sistem zonasi di Australia telah dengan sangat baik memetakan sekolah 

dengan sistem zonasi. Hal ini terjadi dikarenakan telah meratanya persebaran 

sekolah yang merata dan cukup untuk setiap wilayah.  

 

Gambar 1.1 Sistem zonasi sekolah di australia [3] 

Penerapkan ketentuan zonasi penerimaan pendidik di Indonesia memiliki 

tujuan. Adapun beberapa tujuan dari sistem zonasi, menurut Mendikbud, 

diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa; 

mendekatkan lingkungan sekolah dengan keluarga; menghilangkan eksklusivitas 

dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri; membantu analisis 

perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat 

mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang 

heterogen, dan membatu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan/arfirmasi 

agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana dan prasarana sekolah, ataupun 

peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan [1].  

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung, Sulpakar mengatakan PPDB 

2019 mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

(Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 melalui 3 cara. PPDB tahun pelajaran 

2019/2020 dilaksanakan dengan menggunakan sistem zonasi, prestasi, perpindahan 
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orang tua, dan mengakomodasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu. 

Dalam penentuan zonasi kecamatan sekolah sudah memilah kecamatan irisan 

walaupun beda Kota/Kabupaten. Ketika seleksi siswa berdasarkan jarak tarik lurus 

udara. Sesuai dengan juknis, siswa langsung datang ke sekolah, nantinya di-input 

oleh operator masing-masing sekolah. Hasilnya bisa dipantau online [4].  

Pada pelaksanaannya, sistem zonasi memiliki beberapa permasalahan. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjelaskan 

sejumlah hal yang memicu permasalahaan dalam penerapan PPDB berbasis sistem 

zonasi. Persiapan setiap pemerintah daerah dalam menentukan zona juga menjadi 

penyebab permasalahan. Menurut Hamid (Dirut Jenderal Pendidikan Dasar dan 

Menengah Kemendikbud) sebelum menentukan zona, pemda seharusnya 

mencermati lebih dalam terkait beberapa faktor seperti pendataan penduduk, jarak 

sekolah, dan akses sekolah dari sejumlah daerah. Artinya, menurut dia sejumlah 

pemda belum siap menghadapi transisi ini. “Ketika tahu peta sekolahnya seperti 

apa, seperti apa daya tampungnya, berapa siswa yang mau masuk, kan harus 

melalukan apa semacam exercise apakah daya tampungnya lebih besar dari yang 

mau masuk atau daya tampungnya lebih kecil.” kata Hamid [5]. 

Permasalahan penerimaan PPDB di Bandar Lampung terjadi pada saat terjadi 

pada kurang akuratnya sistem pemetaan lokasi tempat tinggal calon peserta didik 

seperti yang terjadi pada SMPN 1 Bandar Lampung. Masih ada sedikit masalah 

pada sistem pemetaan PPDB di sini bahkan ada siswa yang rumahnya ketika diinput 

berada ke luar daerah,” kata Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Bandar Lampung, M. 

Arifai, di Bandar Lampung [6]. 

Berdasarkan dari masalah yang telah diajukan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pembagian zonasi wilayah sekolah PPDB 

dengan menggunakan metode zonasi jarak dari rumah ke sekolah dan 

mengindikator kuota di setiap sekolah menengah atas negeri dengan lokasi 

penelitian di Kota Bandar Lampung untuk mengetahui daya tampung kuota cukup 

atau kurang sehingga dapat diketahui urgensi pembangunan sekolah menengah atas 

negeri. 
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1.2 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini : 

a. Menghasilkan informasi mengenai pembagian wilayah zonasi PPDB 

jenjang sekolah negeri menengah atas di Kota Bandar Lampung secara dua 

dimensi dan 3 dimensi. 

b. Pengaruh nilai elevasi terhadap pemodelan zonasi dua dimensi dan tiga 

dimensi. 

c. Menghasilkan informasi mengenai indikator kekurangan jumlah kuota kursi 

sekolah pada kasus 25%, 50%, dan 75% lulusan sekolah menengah pertama 

yang akan melanjutkan ke sekolah menengah atas negeri. 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup masalah dari penelitian ini : 

a. Cakupan wilayah kajian ini adalah Kota Bandar Lampung Provinsi 

Lampung. 

b. Data persebaran sekolah didapatkan dari BAPPEDA Provinsi Lampung. 

c. Data penduduk usia yang digunakan adalah data penduduk usia 15-19 tahun 

pada tahun 2017 sebagai data ketersediaan anak usia sekolah di Kota Bandar 

Lampung. Namun data yang digunakan dalam pengolahan adalah data 

jumlah penduduk yang sudah di rata-rata kan. 

d. Metode yang digunakan yaitu metode Euclidean untuk menghitung jarak 

terdekat dari titik asumsi rumah ke semua sekolah menengah atas negeri. 

e. Titik asumsi rumah diwakilkan dengan grid yang berjarak setiap 10 meter. 

Hal ini dilakukan karena keterbatasan pada alat pengolah data. 

f. Keluaran peta menggunakan aplikasi Qgis dan GMT (Generic Mapping 

Tools). 

g. Asumsi yang digunakan yaitu asumsi 25%, 50% dan 75% untuk 

menentukan persentase perkiraan jumlah orang yang akan masuk sekolah 

menengah atas negeri. 

h. Indikator kuota sekolah berbobot cukup dan tidak cukup. 

i. Data validasi yang digunakan merupakan data yang disurvei pada tahun 

2020. 
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j. Perbandingan metode dilakukan sebagai validasi hasil dari metode 

euclidean. 

1.4 Metodologi 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan adanya masalah yang terjadi pada 

sistem pembagian zonasi sekolah yang ada di Indonesia terkhusus di Kota Bandar 

Lampung. Penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi model pembagian 

wilayah zonasi sekolah menengah atas negeri dalam upaya mengurangi dampak 

negatif dari sistem PPDB.  

Pada tahap proses pengumpulan data, data yang diperlukan untuk memodelkan 

zonasi dengan metode jarak euclidean berupa data persebaran sekolah negeri 

menengah atas di Kota Bandar Lampung, data DEMNAS di wilayah Kota Bandar 

Lampung, dan data hasil olahan titik asumsi rumah di wilayah Kota Bandar 

Lampung. Pengklasifikasikan wilayah ini dilakukan sesuai dengan data hasil olahan 

jarak terdekat. Proses selanjutnya iyalah pembuatan indikator kuota sekolah dengan 

menggunakan data rata-rata jumlah penduduk usia 15-19 tahun di setiap kecamatan 

Kota Bandar Lampung, data pengolahan luas wilayah yang telah terzonasikan dan 

data administrasi wilayah Kota Bandar Lampung. Proses selanjutnya iyalah 

pemvalidasian data persebaran sekolah dilakukan untuk mengidentifikasi 

kecocokan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan keadaan yang ada di 

lapangan. 

Hasil dari penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan Tugas Akhir. Adapun 

rencana pelaksanaan penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 
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Gambar 1.2 Kerangka berfikir penelitian 

1.5 Sistematika Laporan 

Adapun sistematika penulisan dari penelitian dari penelitian Tugas Akhir ini 

akan dibagi menjadi lima bab : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan 

penelitian yang ingin dicapai, ruang lingkup penelitian, metodologi saat 

penelitian dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II TEORI DASAR 

Bab ini merupakan bab yang berisi kumpulan teori dasar dan tinjauan pustaka 

yang berkaitan dengan penelitian zonasi wilayah serta berisikan peraturan 

perundang-undangan mengenai PPDB. Teori dasar ini diperoleh dari berbagai 

studi referensi yang akan dijadikan sebagai bahan pembuatan Tugas Akhir. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini merupakan bab yang menyajikan tahap-tahap penelitian, pengolahan 

data dari awal hingga akhir dari penelitian yang dilakukan. Proses pengolahan 

disajikan menggunakan diagram alur pekerjaan yang dibuat dengan aplikasi 

draw.io . 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang menyajikan hasil dari penelitian yang dilakukan. 

Penelitian ini menghasilkan peta zonasi sekolah menengah negeri atas (SMAN) 

di Kota Bandar Lampung berdasarkan jarak dua dimensi dan tiga dimensi, 

indikator kuota sekolah dari hasil zonasi dengan persentase 25%, 50% dan 75% 

dari perkiraan jumlah orang yang akan masuk SMAN, peta indikator kuota 

sekolah dari hasil zonasi di Kota Bandar Lampung. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh penelitian Tuga Akhir dan saran untuk 

penelitian selanjutnya yang akan mengambil topik serupa. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisi tentang daftar literatur yang digunakan dalam penelitian dan 

penyusunan laporan akhir. 


