
9 
 

 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR  

 
 
 

A. Tinjauan Pustaka 

 
1. Lokasi 

 
Lokasi dalam ruang dapat dibedakan menjadi dua yaitu lokasi absolut dan lokasi 

relatif (Nursid Sumaatmadja, 1988:118). Lebih lanjut beliau mendefinisikan 

sebagai berikut: 

Lokasi absolut suatu tempat atau suatu wilayah, yaitu lokasi yang 
berkenaan dengan posisinya menurut garis lintang dan garis bujur atau 
berdasarkan jaring-jaring derajat. Sedangkan lokasi relatif suatu tempat 
atau suatu wilayah, yaitu lokasi tempat atau wilayah yang bersangkutan 
berkenaan dengan hubungan tempat atau wilayah itu dengan faktor alam 
atau faktor budaya yang ada disekitarnya.  

 
Mengenai lokasi relatif, Nursid Sumaatmadja (1988:118) lebih lanjut menjelaskan 

bahwa: “Lokasi relatif suatu tempat, memberikan gambaran tentang 

keterbelakangan, perkembangan, dan kemajuan wilayah yang bersangkutan bila 

dibandingkan dengan wilayah di sekitarnya, dan dapat mengungkapkan pula 

mengapa kondisinya demikian”.   

 
Selanjutnya lokasi relatif dapat pula ditinjau situasi (situation) dan sitenya. Site 

adalah semua sifat atau karakter internal dari suatu daerah tertentu, sedangkan 

situasi adalah lokasi relatif dari tempat atau wilayah yang bersangkutan.  
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Dalam penelitian ini lokasi yang dimaksud adalah lokasi Sekolah Dasar di 

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dilihat dari lokasi absolut dan  

relatif pada setiap Sekolah Dasar. 

 
2. Jarak 

 
Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu obyek yang bergerak. 

Pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain memerlukan waktu dan 

tenaga untuk menjangkau tempat-tempat itu.  Kegiatan perjalanan menuju pusat 

fasilitas dalam hal ini yang perlu diperhatikan bukan hanya kecepatan dan rasa 

aman untuk menjangkau suatu tempat, tetap harus memperhatikan hal-hal lain 

karena dapat mepercepat daya capai. 

 
Menurut Daldjoeni (1992:17) membagi jarak menjadi dua yaitu jarak ekonomi 

dan jangkauan barang. Jarak ekonomi bagi perjalanan orang yang dihitung adalah 

biaya transportasi waktu dan susah  payahnya. Jangkauan barang adalah jarak 

yang paling jauh yang harus ditempuh penduduk (yang tempat tinggal terpencar) 

untuk membeli barang di tempat sentral. Jangkauan barang itu ditentukan oleh 

jarak ekonomi disamping harga barang yang bersangkutan dengan barang-barang 

lain. 

 
Jarak juga dapat dibedakan menjadi jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak 

adalah jarak sebenarnya antara dua tempat dengan satuan meter dan kilometer. 

Jarak relatif berupa lamanya orang menempuh suatu tempat dengan satuan 

lamanya waktu dan biaya. 

 



11 
 

Pada jarak Sekolah Dasar dengan pemukiman penduduk di Kecamatan Sukabumi 

yaitu jarak (meter atau kilometer) yang terdekat. Dikatakan dekat jika jaraknya 

≤100 m, sedangkan jauh jika jaraknya > 100 m (UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Sukabumi) 

 
Untuk jarak antara Sekolah Dasar satu dengan Sekolah Dasar yang lain pada 

penelitian ini ditentukan berdasarkan jarak mutlak yaitu jarak sebenarnya antara 

dua tempat dengan satuan meter dan kilometer (km). Dalam penelitian ini ada 

beberapa km antara satu Sekolah Dasar dengan Sekolah Dasar yang lain di 

Kecamatan Sukabumi dan dibedakan menjadi tiga kriteria, yaitu: 

a. Dekat apabila jarak antara satu Sekolah Dasar dengan Sekolah Dasar yang 

lain di Kecamatan Sukabumi ≤ 1.500 m 

b. Jauh apabila jarak antara satu Sekolah Dasar dengan Sekolah Dasar yang 

lain di Kecamatan Sukabumi antara > 1.500 m . (UPT Dinas Pendidikan 

Kecamatan Sukabumi) 

Pemberian bobot pada setiap indikator ini disesuaikan dengan kepentingan dan 

tujuan masing-masing indikator. Lutfi Muta’ali (2000:13) 

 
3. Aksesibilitas. 

 
Menurut Roddinelli dalam Koestoer (1995:35) mengembangkan teori Djojodipuro 

dan mencatat bahwa aksesibilitas dihitung berdasarkan jumlah waktu dan jarak 

yang oleh seseorang menempuh perjalanan antara tempat dan dimana ia tinggal 

dan dimana fungsi-fungsi fasilitas itu berada. Aksesibilitas merupakan salah satu 

aspek penting yang mendukung perkembangan pembangunan suatu wilayah, 



12 
 

karena tanpa adanya aksesibilitas yang baik maka aktivitas penduduk tidak akan 

berjalan lancar. 

 
Menurut UU SISDIKNAS No.2 pasal 44 ayat 3 dan 5 (2003:87) , bahwa standar 

letak satuan pendidikan mempertimbangkan letak lahan satuan pendidikan di  

dalam klaster satuan pendidikan sejenis dan sejenjang serta letak lahan satuan 

pendidikan yang menjadi pengumpan masukan peserta didik. Standar letak lahan 

satuan pendidikan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan. 

 
Berdasarkan uraian tersebut maka suatu tempat yang memiliki tingkat aksesiblitas 

yang baik apabila dapat memberikan kemudahan transportasi, dengan indikator 

kondisi jalan baik, jaringan transportasi lancar dan waktu tempuh. 

Dalam penelitian ini aksesibilitas diklasifikasikan menjadi mudah,sedang dan sulit 

sesuai dengan bobot atau skor yang ditentukan berdasarkan parameternya. 

 
4. Sekolah 

  
a. Pengertian sekolah 

Sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan untuk 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar (Undang-Undang No.2 1989). Dari 

definisi tersebut kita dapat melihat bahwa sekolah adalah suatu lembaga atau 

organisasi pendidikan yang berjenjang yang dilaksanakan secara terpisah dan 

mengarah kepada tujuan yang diantaranya dapat mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya.  
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Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Petunjuk Pelaksanaan dalam 

Sistem Pendidikan Nasional (2003:149) persyaratan untuk mendirikan sekolah 

meliputi : 

1) Hasil studi kelayakan 

2) Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) 

3) Sumber peserta didik 

4) Tenaga pendidikan 

5) Tenaga non kependidikan 

6) Kurikulum (program kegiatan belajar) 

7) Sumber pendanaan 

8) Sarana dan prasarana 

9) Penyelenggaraan sekolah 

 
Ukuran dan jenis sekolah bervariasi tergantung dari sumber daya dan tujuan 

penyelenggara pendidikan. Ketersediaan sarana dalam suatu sekolah mempunyai 

peran penting dalam terlaksananya proses pendidikan. 

 
b. Syarat berdirinya sekolah. 

Untuk mendirikan fasilitas umum seperti sekolah harus memperhatikan beberapa 

hal agar fasilitas tersebut dapat berkembang dan berfungsi dengan baik, antara 

lain penduduk,jumlah anak usia sekolah, lokasi yang strategis, sarana transportasi, 

kualitas dan kuantitas sekolah, mobilitas penduduk serta permintaan dan 

penawaran. 
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Adapun syarat dan tata cara untuk membangun sebuah sarana pendidikan dalam 

hal ini jenjang yang akan dibahas adalah jenjang , Sekolah Dasar menurut UU No. 

2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu: 

1) Minimal sepuluh orang 

2) Tenaga pendidikan terdiri atas minimal seorang guru untuk setiap kelas bagi 

Sekolah Dasar dan seorang guru untuk setiap kelas bagi Menengah Pertama 

serta perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa minimal 1:40. Akan 

tetapi bilamana dalam penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar 

digunakan modul atau cara lain, dibenarkan jumlah guru dan jumlah siswa 

melebihi 1:40  

3) Kurikulum berdasarkan kurikulum yang berlaku 

4) Sumber dana tetap yang menjamin berlangsungnya penyelenggaraan 

pendidikan dan tidak akan merugikan siswa 

5) Tempat belajar 

6) Buku pelajaran serta peralatan pendidikan yang diperlukan 

 
Khusus bagi daerah-daerah yang tidak dimungkinkan untuk memenuhi peralatan 

yang berlaku, daerah terpencil misalnya, Mendiknas dapat mempertimbangkan 

memberikan dispensasi sehingga dapat didirikan meskipun belum dapat 

memenuhi persyaratan yang berlaku (Sistem Pendidikan Nasional, 2003:31). 

Untuk siswa disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan jenjang pendidikan, 

hal ini disebabkan setiap daerah memiliki fenomena dan gejala yang berbeda 

(Irawan dan Susilowati,2003:4). Hal ini mengacu pada pendapat Peter Oroco yang 

dikutip oleh Mukminan (1983:7) menyatakan bahwa "Setiap daerah geografis 
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memiliki gejala-gejala (fenomena) yang terdiri dari komponen fisik, biotik dan 

sosial".   

 
5. Kondisi gedung Sekolah Dasar 

 
Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.24 Tahun 2007 

(2008:114) tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar, kualitas 

bangunan minimum permanen yaitu lantai permanen, konstruksi stabil dan kukuh, 

terdapat ventilasi udara dan pencahayaan yang memadai, bangunan dilengkapi 

instalasi listrik dengan daya minimum 900 watt, memiliki pintu dan jendela yang 

memadai, terdapat plafon dan penutup atap. 

 
Jika gedung sekolah sudah terpenuhi standar sarana dan prasarana yang 

ditentukan maka kegiatan pembelajaran di sekolah dapat dilaksanakan dengan 

baik. Selain itu seluruh warga sekolah dapat merasakan keamanan dan 

kenyamanan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. 

 
Kondisi gedung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kondisi gedung pada 

saat ini atau pada saat penelitian dilakukan yang meliputi keadaan bangunan dan 

kelengkapan sarana proses pembelajaran. Dibedakan menjadi tiga kriteria yaitu, 

a. Terawat, apabila segala sarana dan prasarana yang berada dalam 

lingkungan sekolah dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan. 

b. Kurang terawat, apabila segala sarana dan prasarana yang berada dalam 

lingkungan sekolah dalam kondisi kurang baik tetapi masih bisa 

digunakan. 
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c. Tidak terawat, apabila segala sarana dan prasarana yang berada dalam 

lingkungan sekolah dalam kondisi tidak baik dan kurang dapat digunakan. 

 
Gedung sekolah merupakan prasarana pendidikan yang mendukung kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi gedung sekolah 

adalah keadaan gedung tempat siswa mengenyam pendidikan yang ada di sekolah 

yang digunakan untuk proses pembelajaran yang dapat mendukung 

terselenggaranya pendidikan di suatu daerah. Dalam penelitian ini kondisi gedung 

sekolah dilihat dari keadaan gedung sekolah apakah terawat  kurang terawat dan 

tidak terawat. 

 
6. Daya Tampung Sekolah Dasar 

 
Daya tampung ada kaitannya dengan siswa yang bersekolah. Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia pengertian siswa sekolah adalah orang yang masih 

menuntut ilmu melalui pendidikan sekolah (Diknas,1991:35). Daya tampung 

sekolah dasar adalah kemampuan sekolah untuk menampung siswa sekolah dasar 

sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. 

 
Pengertian kelas menurut Suharsimi Arikunto (2006:17) yaitu sekelompok siswa, 

yang pada waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama. 

Sedangkan ukuran kelas yang ideal menurut Depdikbud yaitu 7m x 8m. Dalam 

penelitian ini daya tampung SD ditentukan berdasarkan perbandingan antara 

jumlah siswa dengan kelas dalam satu sekolah yang disesuaikan dengan ukuran 

kelas satu sekolah yang disesuaikan dengan ukuran ruangan kelas yaitu 7m x 8m.  
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Pada daya tampung sekolah ini terbagi menjadi dua kriteria : 

a. Terpenuhi, apabila dengan ukuran ruangan kelas 7m x 8m dalam satu 

kelas ≤40 siswa 

b. Tidak terpenuhi, apabila ukuran ruangan kelas  7m x 8m dalam satu kelas 

>40 siswa (Depdikbud, 1995:21) 

Demi terselenggaranya kegiatan pembelajaran maka diperlukan sarana dan 

prasarana yang mendukung di ataranya gedung sekolah, kelas untuk belajar, 

perpustakaan, laboraturium, media pembelajaran, kurikulum, tenaga adminstrasi 

dan tenaga guru. Dari keterangan tersebut kelas merupakan salah satu 

perlengkapan yang ada di sekolah dan digunakan untuk mendukung 

terselenggaranya suatu pendidikan. 

 
7. Kebutuhan Guru Sekolah Dasar 

 
Guru dari bahasa Sansekerta guru yang juga berarti guru, tetapi artinya 

harafiahnya adalah “berat” adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam pasal 1 

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan 

dosen,dinyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah. Guru sebagai pendidik dalam pendidikan lembaga 

formal di sekolah secara langsung menerima kepercayaan dari masyarakat untuk 

memikul jabatan dan tanggung jawab pendidikan. 

 
Untuk mencapai mutu pendidikan yang kita inginkan, maka tenaga guru perlu 

mendapat perhatian khusus. Mengenai kuantitas guru diperlukan perencanaan 
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yang baik, agar tidak menjadi penumpukan tenaga guru di suatu sekolah atau 

daerah tertentu tetapi dipihak lain kekurangan tenaga guru. Jika hal ini terjadi 

maka akan merugikan dunia pendidikan (Malayu S.P. Hasibuan, 1996:42). 

 
Menurut UU No.2 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu 

tentang tenaga pendidikan terdiri atas minimal seorang guru untuk setiap kelas 

bagi SD dan seorang guru untuk setiap mata pelajaran bagi SMP, serta 

perbandingan jumlah guru dengan jumlah siswa minimal 1:40. 

 
 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (1996:48) menyebutkan beberapa hal yang perlu 

diperhatikan dalam rangka peningkatan dan pemerataan guru yaitu : 

a. Berdasarkan kebutuhan guru bidang studi yang nyata. 

b. Sedapat mungkin mempertahankan guru yang ada dengan kualitas yang baik. 

c. Guru yang akan dimutasi ke tempat lain tidak menimbulkan masalah atau 

kesulitan di tempat yang baru. 

d. Mutasi  ke daerah terpencil sulit, karena perlu mendapat perhatian khusus.  

Berdasarkan uraian di atas, maka kondisi guru di suatu sekolah perlu 

mendapatkan perhatian khusus untuk melancarkan proses pendidikan. Kondisi 

guru tersebut dapat dilihat berdasarkan persebaran guru-guru tersebut di suatu 

daerah. Untuk mencegah penempatan guru yang tidak merata diperlukan 

perencanaan yang baik akan kebutuhan guru tersebut.  

 
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga guru adalah jumlah jam 

pelajaran per kelas per minggu dan jumlah kelas. Kebutuhan guru juga ditentukan 

oleh banyaknya jam atau beban mengajar yang dikerjakan dalam perminggu. 

Ketentuan menurut Diknas adalah, bagi guru minimal 18 jam dan maksimal 24 
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jam perminggu (Biro Perencanaan Depdikbud.1987. Perencanaan akan Kebutuhan 

Guru. Sekjen Depdikbud. Jakarta) . Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi 

penumpukan guru pada satu sekolah saja, tetapi harus menyebar di sekolah-

sekolah daerah tersebut. 

 
8. Perpustakaan Sekolah Dasar 

 
Perpustakaan sekolah adalah penunjang pendidikan yang integral dengan lembaga 

sekolah, terdiri atas berbagai koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis 

untuk dipergunakan sebagai sumber kegiatan pembelajaran bagi siswa dan guru.  

Adapun standar perpustakaan sekolah meliputi : 
a. Perpustakaan wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan 

sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam 
jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik. 

b. Perpustakaan wajib mengembangkan koleksi lain yang mendukung 
pelaksanaan kurikulum pendidikan. 

c. Perpustakaan melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang 
dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan. 

d. Perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi 
informasi dan komunikasi. 

e. Perpustakaan sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% dari 
anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja 
pegawai dan belanja modal utuk pengembangan perpustakaan (Hadi Setia, 
2007:16). 

 
Idealnya, perpustakaan sekolah mengemban misi educational (proses 

pembelajaran siswa), informational (ruang informasi), active learning (problem 

solving atau pemecahan masalah), cultural, pengembangan ilmu and fun. 

Perpustakaan berperan sangat penting dalam memajukan pendidikan di sekolah 

dan akan dapat merangsang minat baca dari siswa. Peningkatan minat baca 

tersebut harus berbanding lurus dengan kondisi perpustakaan yang ada di sekolah. 

Jika kondisi perpustakaan sekolah baik dan lengkap maka dapat dipastikan minat 

baca dan prestasi akademik siswa pun dapat meningkat. 
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Dengan adanya perpustakaan yang baik, proses belajar dan mengajar pun akan 

lebih terbantu. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah dasar haruslah menjadi 

perhatian utama dalam pembangunan gedung sekolah. Selain itu, peran serta 

siswa dalam penggunaan perpustakaan Sekolah Dasar haruslah diberdayakan 

dengan baik. 

 
Para siswa harus didorong serta diberi motivasi secara persuasif agar mereka 

dengan senang hati berkunjung dan membaca buku di perpustakaan. Pihak 

sekolah lah yang harus berkerja sama yang baik dengan siswa, orang tua wali dan 

pihak yang berkaitan dengan proses pembelajaran siswa di sekolah. 

 
B. Penelitian yang Relevan 

 
Paulus Anggoro (2007) mengkaji “ Deskripsi Keberadaan Sekolah Dasar di Desa 

Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2007” yang 

hasilnya : 

1. Segala sarana dan prasarana yang berada dalam lingkungan Sekolah 

Dasar di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan dalam keadaan terawat. 

2. Kekurangan guru Sekolah Dasar di Desa Merak Batin Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan yaitu sebanyak 22 orang guru. 

3. Terdapat 3 Sekolah Dasar yang memiiki daya tampung  tinggi, sedangkan 

ada 4 Sekolah Dasar yang memiliki daya tampung rendah. 
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C. Kerangka Pikir 

 
 

Pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mempersiapkan peserta 

didik melalui bimbingan, pengajaran, pelatihan dan peranannya di masa yang 

akan datang, oleh karena itu setiap daerah dan manusia harus mendapatkan 

pendidikan karena pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menunjang 

kemajuan dalam hal peningkatan SDM yang terdapat pada suatu daerah. 

 
Dilihat dari tujuan pendidikan dasar yang bertujuan memberi bekal kemampuan 

dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, 

anggota masyarakat, warga negara, dan anggota manusia, serta mempersiapkan 

peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah atau tingkat selanjutnya. 

 
Terdapat beberapa indikator yang dapat menggambarkan Sekolah Dasar di 

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, antara lain lokasi Sekolah Dasar, 

jarak Sekolah Dasar dengan pemukiman penduduk, jarak Sekolah Dasar dengan 

Sekolah Dasar  lain,  aksesibilitas Sekolah Dasar, kondisi gedung Sekolah Dasar, 

daya tampung Sekolah Dasar, kebutuhan guru Sekolah Dasar, keadaan 

perpustakaan Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. 

Untuk lebih jelasnya mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada diagram alir (gb.1) 
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Keberadaan  

Sekolah Dasar (SD) di  

Kecamatan Sukabumi 

Kota Bandar Lampung  

 

 

Gb. 1 Dekripsi Keberadaan Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar 
Lampung Tahun 2010. 
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