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PENURUNAN PESERTA DIDIK PADA SARANA PENDIDIKAN DASAR
DI KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR

Oleh :  AGUS PRATOMO

ABSTRAKSI

Prasarana pendidikan meliputi satuan pendidikan beserta kelengkapannya,
diantaranya lahan, perpustakaan, laboraturium, instalasi daya dan jasa, tempat
berolahraga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang/ tempat lain
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan. Prasarana pendidikan yang tersedia di Kota Surakarta tentu berbeda
dengan yang ada di Kabupaten Karanganyar, baik dari segi kualitas maupun
kuantititas. Pengaruhnya dengan kota surakarta dapat di lihat pada peningkatan
commuter yang berlangsung dari daerah sekitarnya termasuk kecamatan Colomadu
dikarenakan sebagian besar beraktivitas di Kota Surakarta. Kecamatan Colomadu
hanya menjadi tempat dimana mereka tinggal, sedangkan aktivitas lain seperti
bekerja, berekreasi dan bersekolah berada di Kota Surakarta. Fenomena ini berakibat
pada berkurangnya jumlah peserta didik pada satuan Pendidikan Dasar di Kecamatan
Colomadu. Penurunan jumlah peserta didik tersebut diperkirakan karena banyak
penduduk dari Kabupaten Karanganyar (termasuk kecamatan Colomadu) yang
memilih untuk menyekolahkan anaknya di Kota Surakarta, sedangkan penyebab
penurunan peserta didik tersebut bersifat internal dan eksternal,

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis faktor seberapa jauh dan apa
penyebab penurunan jumlah peserta didik pada sarana pendidikan dasar di
Kecamatan Colomadu sebagai kawasan perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan
Kota Surakarta.

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan
analisis terhadap suatu fenomena tanpa menggunakan alat-alat statistik kualitatif.
Hasil penelitian analisis ini adalah jumlah peserta didik SD maupun SMP di Wilayah
Kecamatan Colomadu mengalami penurunan di tiap tahunnya. Hal ini disebabkan
karena kurangnya sarana-prasarana pendidikan dan adanya sarana prasarana yang
kurang memenuhi standar yang ada di sekolah tersebut, dan sangat berpengaruh
terhadap tingkat akreditasi yang diberikan terhadap sekolah tersebut, Sehingga
berkurangnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah di
wilayah kecamatan Colomadu dan memilih untuk sekolah di wilayah Surakarta.
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