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III. METODOLOGI PENELITIAN 
 

 
 

A. Metode Penelitian  
 
  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. 

Menurut Sumadi Suryabrata (2003:75) metode deskriptif merupakan metode yang 

bertujuan untuk membuat pencadraan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.  

 
Sedangkan menurut Mohammad Pabundu Tika (2005), penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang lebih mengarah pada pengungkapan suatu masalah atau 

keadaan sebagaimana adanya dan mengungkapkan fakta-fakta yang ada melalui 

interpretasi dan analisis.  

 
Maka metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena 

serta untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sebagaimana 

adanya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari interaksi yang terjadi 

pada masyarakat sebagai hasil dari hubungan antara gejala fisik maupun sosial 

yang terjadi di permukaan bumi.  

 
B. Objek Penelitian 
 
Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah Sekolah Dasar (SD) yang ada di 

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, dengan jumlah sebanyak 6 Sekolah 

Dasar (Bandar Lampung Dalam Angka, 2008:63). Untuk mendapatkan data 
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penelitian diperlukan responden yaitu Kepala Sekolah Dasar dan guru Sekolah 

Dasar di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.  

 
Responden menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sejumlah orang yang 

menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan maksud dan 

tujuan tertentu. Dalam penelitian ini responden berjumlah 36 orang yang terdiri 

dari Kepala Sekolah Dasar dan guru Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Rincian Jumlah Responden. 

No. Reponden Jumlah 
1 Kepala Sekolah seluruh SD di Kecamatan Sukabumi 6 
2 Guru  SD di Kecamatan Sukabumi 30 

 Jumlah : 36 
Sumber : Hasil Wawancara Penelitian Tahun 2010 
 
Karena responden yang berbeda maka dibagi menjadi dua kelompok yaitu, Kepala 

Sekolah Dasar dan Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi untuk itu 

pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah juga dikelompokan untuk 

masing-masing responden. Jadi tiap-tiap kelompok responden menjawab 

pertanyaan yang berbeda sesuai dengan peranannya di Sekolah Dasar tersebut.  

 
Untuk mendapatkan data tentang kondisi gedung, daya tampung, dan keadaan 

perpustakaan diperoleh dari Kepala Sekolah Dasar, sedangkan data aksesibilitas, 

kondisi gedung, dan keadaan perpustakaan diperoleh dari guru Sekolah Dasar. 

Untuk memperoleh data tentang lokasi Sekolah Dasar, jarak Sekolah Dasar 

dengan pemukiman penduduk dan jarak Sekolah Dasar satu ke Sekolah Dasar 

lainnya didapatkan dengan cara analisis skala peta.  
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C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

 
1. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:118) variabel penelitian adalah objek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. 

 
Berdasarkan judul dan tinjauan pustaka maka yang akan menjadi variabel 

penelitian dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan 

gambaran keberadaan Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar 

Lampung Tahun 2010. 

 
Adapun yang menjadi variabel dalam peneltian ini yaitu: 

a. Lokasi Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi. 

b. Jarak Sekolah Dasar dengan pemukiman penduduk di Kecamatan Sukabumi. 

c. Jarak Sekolah Dasar  satu ke  Sekolah Dasar lainnya di Kecamatan Sukabumi. 

d. Aksesibilitas Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi. 

e. Kondisi gedung Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi. 

f. Daya tampung Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi. 

g. Kebutuhan guru Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi. 

h. Keadaan perpustakaan Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi. 

 
2. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikan kegiatan, ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut, 

(Moh. Nazir, 1999:153) 
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Definisi operasinal variabel pada penelitian ini adalah : 

1. Lokasi yang dimaksud dalam penelitian yaitu lokasi Sekolah Dasar pada setiap 

kelurahan di Kecamatan Sukabumi. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa 

lokasi terbagi menjadi dua, yaitu absolut dan relatif, pada penelitian ini yang 

dibahas adalah lokasi absolut dan lokasi relatif pada setiap Sekolah Dasar.  

2. Jarak Sekolah Dasar di Kecamatan Sukabumi dengan pemukiman penduduk 

dalam penelitian ini yaitu, jarak (meter atau kilometer) antara Sekolah Dasar 

di Kecamatan Sukabumi ke pemukiman penduduk terdekat. Dikatakan dekat 

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

Pendidikan Kecamatan Sukabumi) 

3. Jarak antara satu Sekolah Dasar dengan Sekolah Dasar yang lain dalam 

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) 

4. Aksesibilitas (tingkat keterjangkauan) merupakan kemampuan untuk 

mencapai suatu tempat dan tujuan tertentu, dapat dengan mudah atau lebih 

sulit menjangkaunya. Aksesibilitas ini dapat diukur dengan beberapa 

indikator, yaitu kondisi jalan, jaringan transportasi, waktu tempuh.  
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Berdasarkan beberapa parameter di atas, maka dapat dibuat kriteria penilaian 

sebagai berikut. 

Tabel 3. Skor  Untuk  Menilai  Variabel  Aksesibilitas   
Variabel Parameter Kriteria/Pendapat Skor 

 
Aksesibilitas/ 
Tingkat 
Keterjangkauan 
 
 
 
 
 
 

 
a. Waktu Tempuh 
 
 
 
 
 
b. Kondisi jalan 
 
 
 
 
 
c. Jaringan transportasi 
 
 
 

 
- lebih dari 2 jam 
- 1 sampai 2 jam 
- ½ sampai 1 jam 
- Kurang dari ½ jam 
 
 
- jalan tanah 
- jalan aspal sedikit berlubang 
- jalan aspal kondisi baik 
- jalan aspal kondisi sangat baik 
 
 
- tidak lancar 
- kurang lancar 
- cukup lancar 
- sangat lancar 
 

 
1 
2 
3 
4 
 
 

1 
2 
3 
4 

 
 

1 
2 
3 
4 

 

Sumber : Departemen Pertanian Direktorat Jendral Kehutanan (1983) dalam 
Syamsul Yusuf (2004:28-29) 

 
Keterangan untuk mengukur aksesibilitas (tingkat keterjangkauan) 

Untuk menentukan jumlah interval kelas, dapat dicari dengan rumus Sturge yang 

dikutip oleh Mohammad Nazir (1999:445), yaitu : 

 
k= 1 + 3,3 log n 

Keterangan : 

n  : jumlah pengamatan 

k  : jumlah interval kelas  

Jadi, k  = 1 + 3,3 log 12 – 3 

 = 1 + 3,3 (1,08 – 0,48) 

 = 1 + 1,98 

 = 2,98 

 = 3 
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Dengan demikian didapatkan jumlah interval kelas untuk mengukur aksesibilitas 

dikategorikan menjai 3 kriteria penilaian yaitu mudah, sedang, sulit. Kemudian untuk 

menentukan besar kelas interval kelas, perlu diketahui terlebih dahulu range-nya, 

yaitu selisih antara skor tertinggi dan skor terendah. Dari hasil peritungan maka 

didapatkan skor tertinggi = 12 dan skor terendah = 3. Besar interval kelas dapat dicari 

dengan rumus berikut : 

  

k

R
i   

        

3

312 
i  

     

3

9
i  

 
i  =  3                      
 
 
Dengan demikian interval aksesibilitasnya adalah : 

a. Aksesibilitas mudah apabila mempunyai skor = 10 -12 

b. Aksesibilitas sedang apabila mempunyai skor = 7 – 9 

c. Aksesibilitas sulit apabila mempunyai skor = 3 – 6 

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

lingkungan sekolah dalam kondisi kurang baik tetapi masih bisa 

digunakan. 

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

lingkungan sekolah dalam kondisi tidak baik dan kurang dapat digunakan. 

6. Daya tampung sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan perbandingan antara jumlah siswa dengan jumlah kelas dalam 

satu sekolah yang disesuaikan dengan ukuran ruangan kelas yaitu 7m x 8m. 

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) 

7. Kebutuhan guru yang dimaksud dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 

terpenuhi tidaknya kebutuhan guru di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar 

Lampung . Berhubungan dengan hal tersebut maka harus diketahui terlebih 

dahulu komponennya yaitu, jumlah kelas, jumlah jam pelajaran per minggu 

dan jumlah maksimum wajib mengajar guru per minggu.  

8. Keadaan perpustakaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keadaan 

perpustakaan pada saat penelitian dilakukan. Meliputi keadaan bangunan dan 

kelengkapan sarana proses pembelajaran. Dibedakan menjadi tiga kriteria : 

a. Terawat, jika segala sarana dan prasarana yang berada dalam lingkungan 

perpustakaan dalam kondisi baik atau bagus dan masih dapat digunakan, 

serta koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk 
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melayani semua siswa serta memiliki koleksi buku yang lain yang 

mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. 

b. Cukup terawat, jika segala sarana dan prasarana yang berada dalam 

lingkungan perpustakaan dalam kondisi kurang bagus atau baik tapi masih 

bisa dipergunakan, serta koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang tidak 

mencukupi untuk melayani semua siswa serta memiliki koleksi buku yang 

lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan. 

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

lingkungan perpustakaan dalam kondisi tidak baik dan kurang dapat 

digunakan, serta koleksi buku teks wajib tidak mencukupi untuk melayani 

semua siswa serta tidak memiliki koleksi buku yang lain yang mendukung 

pelaksanaan kurikulum pendidikan. 

 
Untuk menghitung Lokasi Sekolah Dasar, Jarak antara Sekolah Dasar satu dengan 

yang lain, Jarak Sekolah Dasar dengan pemukiman penduduk, aksesibilitas dan 

kebutuhan guru , terlebih dahulu ditentukan bobot sesuai dengan kepentingan dan 

tujuan tertentu seperti yang dikutip dari Luthfi Muta’ali (2000:13) bahwa sesuai 

dengan kontribusinya, masing-masing indikator diberikan bobot, besar bobot 

ditentukan berdasarkan kepentingan atau tujuan tertentu. 

 
Bobot indikator pada Lokasi, Jarak Sekolah Dasar satu dengan yang lain, Jarak 

Sekolah Dasar dengan Pemukiman kemudian disesuaikan dengan bobot yang di 

tetapkan oleh UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukabumi Kota Bandar 

Lampung. 
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D.Teknik Pengumpulan Data  

 
1. Teknik Observasi 

 
Teknik observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung 

mengamati gejala-gejala yang terjadi di lapangan (Nursid 1981:105). Observasi 

bukan cara utama yang dilakukan dalam memperoleh data tetapi  sebagai 

pelengkap teknik lain, teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data primer 

dengan cara pengamatan langsung ke lapangan. 

 
Pada penelitian ini gejala yang diamati di lapangan adalah lokasi Sekolah Dasar 

yang ada di Kecamatan Sukabumi serta kondisi gedung Sekolah Dasar di 

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. 

 
2. Teknik Wawancara Terstruktur 

 
Teknik ini dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung untuk 

mendapatkan data yang bersifat kualitatif. Wawancara dilakukan dengan Kepala 

UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung, Kepala 

Sekolah Dasar seluruh Kecamatan Sukabumi, dan guru Sekolah Dasar Kecamatan 

Sukabumi. Dengan pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti lebih terarah, tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan 

pertanyaan sehingga suasana pembicaraan dapat dilakukan dengan baik. 

Kegunaan teknik wawancara dalam pengumpulan data penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data primer dari responden dan mengetahui bagaimana kondisi 

pedidikan yang ada di Kecamatan Sukabumi, kemudian diolah dan dianalisis pada 

pembahasan penelitian.  
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3. Teknik Dokumentasi 

 
Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data yang sifatnya sekunder yaitu 

berupa catatan, laporan, peta dan sebagainya yang ada hubungannya dengan 

penelitian ini. Teknik dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dalam 

rangka analisis masalah yang sedang diteliti dan penulis memerlukan informasi 

dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang akan dipelajari 

(Nursid, 1981:105). Data yang diperoleh dari teknik ini adalah jumlah sekolah 

dasar, jumlah kelas, jumlah guru sekolah dasar, dan jumlah siswa sekolah dasar 

yang ada di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.  

 
E. Teknik Analisis Data 

 
Menurut Masri Singarimbun (1987:63) analisa data adalah proses penyederhanaan 

data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisa data 

yang digunakan adalah analisis data kualitatif persentase. 

 
Data tentang kondisi gedung, daya tampung, kebutuhan guru, dan keadaan 

perpustakaan yang diperoleh dari responden diinterpretasikan secara kualitatif. 

Untuk menentukan jumlah persentase dari data kuantitatif dapat digunakan rumus 

sebagai berikut :   

100% x
N

n
  

  
 
Keterangan : 
 
% : persentase yang diperoleh 
   
n   : jawaban responden yang menjawab satu alternatif jawaban pada kuesioner  
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Jarak sebenarnya di lapangan = jarak pada peta x skala peta 

N  : jumlah responden 

100 : konstanta 

 
 
Untuk analisis lokasi dan jarak yaitu dengan menggunakan analisis skala peta, 

dengan rumus: 

 
(Rosana, 2003:21) 
 
 
 
Untuk mengukur  aksesibilitas digunakan analisis  klasifikasi, dengan tahapan sebagai 

berikut : 

a. Penilaian terhadap parameter dari variabel penelitian oleh responden.. 

b. Scoring yaitu memberikan nilai skor relatif 1 sampai 4 untuk beberapa 

parameter dari variabel penelitian. 

c. Menjumlahkan skor total pada setiap penilaian parameter dari variabel 

penelitian. 

d. Total skor dari jumlah parameter dari variabel yang diukur untuk menentukan 

aksesibilitas atau tingkat keterjangkauan dalam tiga kelas yaitu : sulit, sedang, 

dan mudah. 

 
Klasifikasi dilakukan dengan rumusan Model Sturge dengan interval kelas sebagai 

berikut : 

k  = 1 + 3,3 log n 

Keterangan : 

n  : jumlah pengamatan  

k  : jumlah interval kelas (Moh. Nazir, 1994:445) 
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k

R
i               

 
keterangan : 
i =  besar interval kelas 
R =  range 
k =  jumlah interval kelas  (Moh. Nazir, 1994:445) 
 
 
Untuk kebutuhan guru dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus : 

24

JKXJBP
KG   

Keterangan: 

JK = Jumlah Kelas 

JBP = Jumlah Bidang Studi Per Minggu 

24  = Jam Maksimal Wajib Belajar Guru Per Minggu 

(Biro Perencanaan Depdikbud.1987. Perencanaan akan Kebutuhan Guru. Sekjen 

Depdikbud. Jakarta) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


