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ABSTRAK 
 
 
 FitriInsani, 061233320099 : Studi Tentang SMP Negeri Satu Atap Di 
Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara. Skipsi Jurusan Pendidikan 
Geografi Universitas Negeri Medan. 2013. 
 Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui gambaran Sekolah Satu Atap, 
(2) untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap Sekolah Satu Atap, (3)  
mengetahui partisipasi pendidikan terhadap Sekolah Satu Atap Di  Desa Dolok Saut 
Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli Utara. 
 Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Simangumban Kabupaten Tapanuli 
Utara pada tahun 2013. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga yang 
berjumlah 46 orang dari kepala keluarga yang anaknya bersekolah di sekolah satu 
atap. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara komunikasi 
tidak langsung kepada kepala keluarga dengan menggunakan lembar kuesioner untuk 
mengumpulkan informasi yang berisi masalah mengenai gambaran, persepsi, dan 
partisipasi pendidikan di sekolah satu atap. Selanjutnya analisis data yang digunakan 
adalah teknik analisa data deskriptif kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa : (1) Desa Dolok Saut Kecamatan 
Simangumban, yang dibangun pada tahun 2007. Sekolah satu Atap sama dengan 
sekolah-sekolah tingkat SMP lainnya. Bangunan sekolah satu atap di Desa Dolok 
Saut semi permanen. Luas lahan sekolah satu atap secara keseluruhan 60 x 80 M2 

adapun jumlah rombongan belajar berjumlah 3 rombongan belajar, tediri dari tiga 
ruang kelas belajar masing-masing kelas berisikan 32 siswa, jumlah tersebut jumlah 
kelayakan satu kelas agar kegiatan belajar mengajar lebih kondusif dan afektif. 
Adapun jumlah tenaga pendidik berjumlah 9 guru. Kualitas siswa yang terdapat di 
sekolah satu atap baik dikarenakan siswa yang tamat dari sekolah satu atap dapat 
melanjutketingkat SMA yang terfavorit di Tapanuli Utara. (2) Persepsi masyarakat 
terhadap Sekolah Satu Atap di Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban dapat 
dilihat seperti Tingkat kepuasan masyarakat dalamp endidikan merupakan tolak ukur 
sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dari jawaban responden diketahui 
bahwa responden yang menyatakan sangat memuaskan sebanyak 9%, sedangkan 
responden yang menyatakan puas berjumlah 76% dan responden yang menjawab 
kurang puas sebanyak 15%. (3) Partisipasi pendidikan terhadap sekolah satu atap di 
Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban jumlah tanggungan yang masih sekolah 
diperlihatkan oleh responden yang memiliki tanggungjawab yang masih sekolah 
yang tebanyak antara 3-4 orang sebanyak 37% dan yang memiliki jumlah 
tanggungan masih sekolah 1-2 orang sebanyak 33% dan yang mempunyai 
tanggungan sekolah 5-6 orang sebanyak 30%. Dari sini dapat diketahui angka 
partisipasi pendidikan responden masih sangat baik terhadap sekolah satu atap di 
Desa Dolok Saut Kecamatan Simangumban. 
 
 


