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ABSTRAK 

 

 

ANALISIS SEBARAN LOKASI SEKOLAH DASAR NEGERI  

DI KECAMATAN SUNGKAI UTARA KABUPATEN 

LAMPUNG UTARA TAHUN 2016 

 

 

Oleh 

 

WHISNU SETYO PERMADI 

 

 

Penelitian bertujuan untuk menganalisis sebaran sekolah dasar negeri serta 

kecukupan sekolah dasar negeri di Kecamatan Sungkai Utara Metode yang 

digunakan berupa metode survei serta didukung dengan analisis peta. Objek 

dalam penelitian mencangkup pola sebaran lokasi sekolah dasar negeri, jarak 

sekolah dasar dengan permukiman penduduk, serta kondisi jalan sebagai 

prasarana penghubung. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi 

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pola sebaran sekolah 

dikatakan merata. (2) Jarak sekolah dasar negeri dengan permukiman 25 sekolah 

memiliki jarak yang dekat, sedangkan 3 sekolah memiliki jarak yang jauh. (3) 

kondisi jalan penghubung sebanyak 8 sekolah sudah merupakan jalan aspal, 11 

sekolah merupakan jalan yang diperkeras, dan 9 sekolah merupakan jalan tanah. 

(4) jumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Sungkai Utara ini pada tiap desa 

untuk saat ini dapat dikatakan cukup sehingga belum diperlukan sekolah dasar 

yang baru.   

 

Kata kunci : Analisis Sebaran, Sekolah Dasar Negeri, Kecamatan Sungkai Utara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

ANALYSIS OF THE DISTRIBUTION LOCATION  

OF PUBLIC ELEMENTARY SCHOOLS IN THE NORTHERN SUNGKAI  

SUB DISTRICT OF NORTHERN LAMPUNG IN 2016 

 

By 

 

WHISNU SETYO PERMADI 

 

Research aimed at to analyze to scatter public primary schools and sufficiency 

public schools in north kecamatan sungkai method used in the form of a method 

of surveying and map from the analysis. An object in a pattern to scatter the 

location of the school covers research public primary, primary school distance the 

residental area of, infrastructure and road conditions are as liaison. Data collection 

techniques used a technique of observation and documentation. The research 

results show that: ( 1 ) a pattern to scatter school it is said evenly. ( 2 ) primary 

school distance the country by settlement 25 schools having a very short distance, 

while 3 of school has a great distance. ( 3 ) the condition a connecting entrance as 

many as eight schools have been asphalt roads, school is the 11 are hardened 

roads, and 9 school dirt roads. ( 4 ) the number public schools in north kecamatan 

sungkai this in every village for the time being it can be said enough so do not 

need new elementary school . 

 

Keywords: Spread Analysis, Elementary School, District of North Sungkai 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang  

 

 

Sekolah merupakan salah satu prasarana untuk mencerdaskan kehidupan suatu 

bangsa, artinya sekolah yang merupakan tempat pendidikan yang diperuntukkan 

generasi muda sebaga penerus bangsa, maka baik atau buruknya suatu bangsa 

pada masa mendatang, seperti yang telah dipaparkan dalam UU sikdiknas No. 20 

tahun 2003 pasal 4 ayat 1 tentang sistem pendidikan nasional yang menyatakan 

perlu dibentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraaan 

masyarakat dan tanah air. Pada undang-undang sikdiknas tersebut telah ditegaskan  

terkait fungsi dari pendidikan. 

 

Sekolah yang merupakan suatu lembaga yang dirancang khusus untuk pengajaran 

para siswa dibawah pengawasan guru. Sekolah sebagai prasarana dalam 

melaksanakan pendidikan yang diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi 

lebih baik dalam mental, ataupun pengetahuannya, sehingga dapat membangun 

negara dan bangsanya pada masa mendatang. Oleh sebab itu sekolah sebagai 

prasarana dalam proses pendidikan harus dapat melaksanakan fungsinya secara 

optimal. 
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Sekolah yang merupakan suatu fasilitas dalam proses pendidikan yang 

mengharuskan generasi muda untuk mengenyam bangku pendidikan, seperti 

ditetapkannya dalam undang-undang pasal 34 nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang 

berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar, pemerintah dan 

pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang 

pendidikan dasar tanpa memungut biaya.  

 

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi fasilitas sekolah dasar ini 

dengan dibuatnya permendiknas nomor 24 tahun 2007 tentang sarana dan 

prasarana SD/MI pada poin satu yaitu pemerintah menetapkan dalam satu SD/MI 

minimum memiliki 6 rombongan belajar dan maksimal 24 rombongan belajar, 

apabila suatu sekolah dasar dalam proses belajar mengajarnya memiliki 

rombongan belajar yang tidak sesuai dengan jumlah tersebut tentunya merupakan 

suatu permasalahan apabila melebihi 24 maka dalam pengelolaan dan 

administrasinya akan lebih sulit yang dikhawatirkan hal ini dapat mengganggu 

proses pembelajaran yang berlangsung, namun apabila jumlah rombongan belajar 

yang ada kurang dari 6 maka peninjauan harus dilakukan hal ini dikarenakan 

biaya yang dikeluarkan haruslah efisien. Jumlah rombongan belajar yang sesuai 

seperti yang terdapat dalam SNI 03-1733 tahun 2004 tentang tatacara perencanaan 

lingkungan perumahan di perkotaan, dalam 6 rombongan belajar dapat 

menampung 240 peserta didik yang merupakan sekolah dasar tipe C. 

 

Peraturan pemerintah tentang sekolah dasar tersebut berlaku di seluruh daerah 

begitupula di Kecamatan Sungkai Utara, kondisi di Kecamatan Sungkai Utara ini,  
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terdapat beberapa sekolah yang sudah termasuk sesuai dengan peraturan sudah 

yang ada, namun tidak sedikit sekolah yang masih tidak sesuai dengan peraturan 

yang ada terkait standar minimum rombongan belajar dan jumlah peserta didik, 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 

Tabel 1.Jumlah dan siswa menurut desa di Kecamatan Sungkai Utara 

No Nama Desa 
Jumlah 

SDN 
Nama SDN 

Jumlah 

Siswa 

1 Negararatu 7 1. SDN 1 Negararatu 

2. SDN 2 Negararatu 

3. SDN 3 Negararatu 

4. SDN 4 Negararatu 

5. SDN 5 Negararatu 

6. SDN 6 Negararatu 

7. SDN 7 Negararatu 

102 

21 

63 

213 

85 

105 

105 

2 Kota Negara 2 1. SDN 1 Kota Negara 

2. SDN 2 Kota Negara 

42 

190 

3 Negeri Sakti 3 1. SDN 1 Negeri Sakti 

2. SDN 2 Negeri Sakti 

3. SDN 3 Negeri Sakti 

135 

13 

61 

4 Negara Batin 1 1. SDN 1 Negara Batin 83 

5 Padang Ratu 2 1. SDN 1 Padang Ratu 

2. SDN 2 Padang Ratu 

35 

4 

6 Ogan Jaya 2 1. SDN 1 Ogan Jaya 

2. SDN 2 Ogan Jaya 

83 

150 

7 Batu Raja 2 1. SDN 1 Batu Raja 

2. SDN 2 Batu Raja 

57 

117 

8 Gedung Batin 2 1. SDN 1 Gedung Batin 

2. SDN 2 Gadung Batin 

65 

116 

9 Bangun Jaya 1 1. SDN Bangun Jaya 113 

10 Baru Raharja 1 1. SDN Baru Raharja 161 

11 Ciamis 1 1. SDN Ciamis 160 

12 Hanakau Jaya 1 1. SDN Hanakau Jaya 222 

13 Negeri Ratu 1 1. SDN Negeri Ratu 56 

14 Negara Batin II 1 1. SDN 2 Negara Batin 108 

15 Kota Negara Ilir 1 1. SDN 3 Kota Negara 137 
 Sumber : UPTD pendidikan Sungkai Utara tahun 2016 

Pada tabel diatas terdapat ketidak merataan jumlah peserta didik pada setiap 

sekolah dasar bahkan beberapa sekolah dasar terdapat jumlah peserta didik yang 

dangat sedikit apabila ditinjau dari peraturan kementrian pekerjaan umum dalam 

SNI nomor 03-1733 tahun 2004 dalam satu sekolah dasar paling sedikit  terdapat 

6 rombongan belajar dan memiliki maksimal jumlah peserta didik 240, maka 
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dapat ditarikkesimpulan apabila jumlah peserta didik dalam suatu sekolah dasar 

jauh kurang 240 maka sekolah dasar tersebut dinilai kurang efisien apabila 

ditinjau dari segi ekonomi. Ketidak merataan jumlah peserta didik ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor seperti sebaran sekolah yang berdekatan antara 

satu sekolah dengan sekolah lainnya, jarak antara sekolah dengan permukiman, 

kondisi jalan sebagai prasarana penghubung yang kurang baik sehingga sulit 

dilalui. 

 

Sekolah yang merupakan bangunan atau prasarana dalam belajar dan mengajar 

serta tempat untuk menerima dan memberi pelajaran yang mengharuskan 

penggunanya untuk mengunjungi lokasi sekolah tersebut dalam pemanfaatannya, 

oleh sebab itu amatlah penting keberadaan sekolah ini untuk mudah dijangkau 

oleh masyarakat sekitar, sehingga tidak memberatkan masyarakat untuk 

memanfaatkan prasarana pendidikan ini yang dikarenakan keterbatasan waktu dan 

tenaga yang diperlukan dalam mengunjunginya. 

 

Jauh dekatnya lokasi sekolah dari pemukiman masyarakat sekitar merupakan 

faktor yang sangat penting dalam pemanfaatan sekolah, karena dengan jauh 

ataupun dekatnya jarak hal ini mempengaruhi pertimbangan masyarakat terkait 

waktu dan biaya. Jarak tempuh yang jauh tentunya membutuhkan waktu yang 

lebih lama dibandingkan dengan jarak yang dekat terlebih dalam pendidikan 

sendiri peserta didik diajarkan untuk disiplin, dengan jarak yang jauh tidak 

menutup kemungkinan akan mengeluarkan biaya yang lebih sehingga sedikit 

memberatkan lapisan masyarakat yang kurang mampu dalam segi 

perekonomiannya karena harus mengeluarkan biaya yang lebih, hal ini dapat 
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menjadi permasalahan fungsi sekolah itu sendiri. Jumlah penduduk merupakan 

faktor yang tidak kalah penting dibandingkan lokasi sekolah, dengan jumlah 

penduduk yang  banyak tentunya harus diimbangi dengan adanya fasilitas 

pendidikan yang memadai sehingga daya tampung fasilitas pendidikan tersebut 

memadai untuk seluruh masyarakat usia sekolah yang akan mengenyam 

pendidikan. Pentingnya persebaran sekolah yang merata yang mempertimbangkan 

jumlah masyarakat sekitar sehingga memungkinkan seluruh masyarakat untuk 

menerima pendidikan. 

 

Jarak merupakan salah satu faktor mudah tidaknya suatu lokasi untuk dikunjungi, 

terkait jarak jauh dekatnya sekolah ini tentunya menjadi permasalahan tersendiri 

baik dipihak sekolah, ataupun pihak masyarakat di wilayah tersebut yang 

merasakan jauhnya lokasi sekolah, selain itu terdapat beberapa bangunan sekolah 

dasar yang berdekatan sehingga mengakibatkan salah satu sekolah mendapatkan 

peserta didik yang lebih banyak dan sekolah lainnya cenderung memiliki peserta 

didik yang lebih sedikit dengan kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan 

timbul persaingan yang dampaknya dapat berupa kesenjangan sosial sehingga 

menimbulkan kecemburuan sosial. 

 

Kondisi jaringan jalan merupakan faktor yang tidak kalah penting selain jarak, 

apabila jalan tersebut mudah untuk dilalui alat transportasi maka memudahkan 

suatu lokasi untuk ditempuh dengan kondisi jalan yang kurang baik maka lokasi 

tersebut tidak banyak dikunjungi karena untuk mengunjunginya memerlukan 

waktu dan tenaga yang lebih, oleh sebab itu dengan adanya dua fasilitas publik 

yang sama maka seseorang akan memilih fasilitas yang lebih mudah untuk 
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dikunjungi dalam hal ini dicontohkan seperti bangunan sekolah, menurut 

publikasi data sosial ekonomi tahun 2016 oleh badan pusat statistik disebutkan 

lebih dari 10.000 desa di Indonesia masih mamiliki infrastruktur jalan yang buruk, 

bahkan menurut kondisinya jalan tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat 

sepanjang tahun, selain beberapa faktor diatas berjalannya fungsi pendidikan 

dapat dipengaruhi oleh kecukupan bangunan sekolah dasar sebagai tempat untuk 

bersekolah, apabila sekolah yeng tersediatidak dapat menampung seluruh siswa 

yang bersekolah maka, masyarakat yang ingin bersekolah tidak dapat sekolah di 

sekolah dasar tersebut terpaksa mencari sekolah lainnya yang jarak dan kondisi 

jalannya lebih sulit sehingga memberatkan mereka untuk mengenyam bangku 

pendidika, serta tidak menutup kemungkinan mereka mengurungkan niat untuk 

bersekolah.  

 

Kecamatan Sungkai Utara sekolah dasar negeri sebanyak 28 sekolah, dengan 

kajian jumlah penduduk usia sekolah dasar yang berada pada tingkat desa apakah 

diperlukan pembangunan sekolah dassar yang baru atau perubahan tipe bangunan 

sehingga memiliki daya tampung yang lebih besar, serta bagaimanakah alternatif 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada skripsi ini akan 

dibahas mengenai hal tersebut. 

  

Aspek pola sebaran, jarak antara bangunan sekolah dasar negeri yang berpengaruh 

terhadap jumlah siswa yang bersekolah di sekolah tersebut, kondisi jalan sebagai 

prasarana penghubung, sehingga lokasi tersebut lebih mudah untuk dikunjungi, 

dan tingkat kecukupan bangunan sekolah dasar yang ada sehingga memungkinkan 

dapat melayani seluruh masyarakat, menimbang aspek tersebut peneliti tertarik 
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untuk meneliti lebih lanjut mengenai sebaran lokasi Sekolah Dasar Negeri yang 

ada di Kecamantan Sungkai Utara, faktor pendukung fasilitas tersebut seperti 

jarak, kondisi prasarana penghubung, dan tingkat kecukupan  sekolah dasar negeri 

yang ada di Kecamatan Sungkai Utara. 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah-

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pola sebaran lokasi sekolah dasar negeri di Kecamatan Sungkai 

Utara ? 

2. Seberapa jauh jarak antara lokasi sekolah dasar dengan permukiman 

penduduk  di Kecamatan Sungkai Utara ? 

3. Bagaimana kondisi jalan sebagai prasarana penghubung sekolah dasar di 

Kecamatan Sungkai Utara ? 

4. Bagaimana tingkat kecukupan sekolah dasar di Kecamatan Sungkai Utara ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Sebaran lokasi sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sungkai Utara 

2. Jarak antara lokasi sekolah dasar dengan permukiman masyarakat di 

kecamatan Sungkai Utara 

3. Kondisi jalan sebagai prasarana penghubung sekolah dasar di Kecamatan 

Sungkai Utara. 

4. Tingkat kecukupan bangunan dasar di Kecamatan Sungkai Utara 
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D. Kegunaan Penelitian 

 

 

Dari penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat berguna : 

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam kajian geografi dalam 

mengkaji suatu fasilitas dengan melihat beberapa aspek pendukung, seperti 

lokasi, tingkat kemudahan untuk dijangkau, serta pola sebaran lokasi fasilitas 

lain yang sama, sehingga dapat diketahui aspek-aspek pendukung yang 

kurang memadai sehingga menimbulkan ketidak optimalnya pemanfaatan 

bangunan sekolah dasar tersebut, kedepannnya aspek-aspek tersebut dapat 

diperbaiki ataupun dapat dijadikan pembelajaran pada pembangunan 

berikutnya.  

2. Manfaat bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan fasilitas 

pendidikan di Kecamatan Sungkai Utara supaya kedepannya dapat menjadi 

lebih baik lagi 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk 

penelitian sejenis pada masa mendatang. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup tempat yaitu, di kecamatan Sungkai Utara  

2. Ruang Lingkup Ilmu adalah geografi. Pada penelitian ini mengkaji salah satu 

aktifitas manusia terkait dengan persebaran fasilitas pendidikan dan lokasi 
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permukiman penduduk  sehingga menimbulkan hubungan interaksi antara 

satu wilayah dengan wilayah lainnya. Geografi merupakan ilmu yang 

mempelajari gejala-gejala di permukaan bumi secara keseluruhan dengan 

memperhatikan tiap-tiap gejala pada suatu wilayah serta yang membedakan 

dengan wilayah lainnya dalam hubungan interaksi – interelasi – integrasi 

keruangannya (Sumaatmaja, 1981: 33-34) 

3. Ruang Lingkup subyek penelitian adalah Sebaran lokasi sekolah dasar di 

Kecamatan Sungkai Utara 

4. Ruang lingkup objek penelitian mencangkup pola sebaran lokasi sekolah 

dasar, jarak antara permukiman dengan sekolah dasar, kondisi jalan sebagai 

prasarana penghubung.  



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

 

1. Pola Persebaran  

 

 

Pola Persebaran dapat diartikan menurut kamus besar bahasa indonesia terbagi 

menjadi dua kata, pola diartikan sebagai bentuk (setruktur) yang tetap, sedangkan 

persebaran dapat diartikan, suatu hal yang bersebar atau bertabur, jadi persebaran 

dapat diartikan gambaran bentuk suatu hal yang bertabur, atau disini diartikan 

bentuk seluruh sekolah dasar negeri yang bertabur di Kecamatan Sungkai Utara, 

yang ditampilkan pada media berupa gambar.   

  

Menurut Sumaatmaja (1981: 199), ada tiga pola variasi persebaran yaitu, pola 

persebaran seragam, mengelompok dan acak, adapun penjelasannya sebagai 

berikut, 

a. Pola persebaran seragam (disparsed pattern), yaitu jarak antara satu lokasi 

dan lokasi lainnya relatif  sama 

b. Pola persebaran mengelompok (cluster pattern), yaitu jarak beberapa lokasi 

relatif berdekatan sedangkan dengan lokasi lainnya cukup jauh dan cenderung 

berkelompok 
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c. Persebaran tidak merata (random pattern), yaitu jarak antara satu lokasi 

dengan lokasi lainnya acak atau tidak teratur ada yang jaraknya dekat dan 

jauh. 

Pola persebaran menurut Sumaatmaja dapat dilihat pada gambar 1 

 

 

 

 

Gambar 1 pola variasi persebaran 

 

Menurut  Sumaatmaja (1981: 138) pola  persebaran suatu lokasi  dapat  dihitung 

menggunakan teori Analysis tetangga terdekat (nearest neighbor analysis) dengan 

menggunakan rumus, 

𝑅 =
(2√𝑝) ∑ 𝑟

𝑁
  

Dengan, 

R    = indeks persebaran tetangga terdekat 

∑ 𝑟 = jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya yang  

           terdekat      

N    = jumlah titik 

p   = kepadatan titik dalam setiap Km2 yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan luas        

        wilayah dalam Km2 (a), sehingga menjadi  
𝑁

𝑎
 

 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan teori ini yaitu, 

a. Menentukan batas wilayah yang akan diselidiki  

Mengelompok  Acak Seragam 
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b. Ubah pola persebaran pemukiman seperti yang terdapat pada peta topografi 

menjadi pola persebaran titik 

c. Memberi nomor pada setiap titik yang ada guna mempermudah cara analisa 

d. Mengukur jarak terdekat dengan memberi garis lurus antara satu titik dengan 

titik lainnya yang merupakan tetangga terdekat dan mencatat ukuran jarak 

tersebut 

e. Menghitung besar parameter tetangga terdekat (nearest neighbor analysis). 

 

 Menurut Sumaatmaja (1981: 199), kriteria nilai T adalah   

1) 0,00-0,70  = merupakan pola mengelompok (cluster pattern) 

2) 0,70-1,40 = merupakan pola tidak merata (random pattern) 

3) 1,40-2,1491 = merupakan pola tersebar merata (dispered pattern) 

 

Parameter tetangga terdekat dapat ditunjukkan dalam rangkaian kesatuan, 

untuk mempermudah perbandingan antar pola titik, berikut merupakan nilai 

parameter tetangga terdekat dapat dilihat pada gambar 2 

         T = 0 – 0, 7                        T = 0,7 – 1,4                    T = 1,4 – 2,1491 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Pola persebaran dan interval nilai tingkat persebara 

 

 

 

Mengelompok  Acak Seragam 
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2. Jarak 

 

 

Menurut kamus besar bahasa indonesia, jarak merupakan ruang sela (panjang atau 

jauh) antara dua benda atau tempat. Menurut Daljoeni (1992: 231) jarak terbagi 

menjadi dua yaitu, jarak mutlak dan jarak nisbi. Jarak mutlak merupakan jarak 

sebenarnya yang diukur antara dua tempat yang diukur dengan satuan panjang 

yaitu meter atau kilometer, sedangkan jarak nisbi yaitu lamanya waktu yang 

diperlukan untuk mencapai suatu lokasi, biaya yang diperlukan, serta kesenangan 

yang dialami selama perjalanan, jadi dapat disimpulkan bahwa jarak mutlak 

berupa jauh dekatnya suatu lokasi dengan lokasi lainnya, sedangkan jarak nisbi 

berkaitan dengan tingkat kesulitan dan waktu yang diperlukan untuk mencapai 

lokasi tersebut.  

 

Jarak yang dimaksud dalam penelitian berupa jarak mutlak dengan menghitung 

jarak antara lokasi fasilitas pendidikan berupa bangunan sekolah dasar dengan 

permukiman penduduk dengan menggunakan satuan meter. 

 

Setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam berinteraksi dengan orang lain 

tidak terlepas dengan letak antara satu tempat dengan tempat yang lain sehingga  

terdapat suatu jarak pada lokasi yang merupakan tempat manusia beraktivitas 

sehari-hari. Jauh dekatnya jarak yang ditempuh untuk mengunjungi suatu lokasi 

dapat mempengaruhi keinginan untuk mengunjungi lokasi tersebut, dengan jarak 

yang dekat sehingga lebih mudah untuk dikunjungi. Jarak dapat mempengaruhi 

fungsi fasilitas sekolah menjadi kurang optimal, dengan jarak yang jauh dari 

pemukiman penduduk maka sekolah tersebut akan sulit untuk mendapatkan 

peserta didik, dalam pembangunan suatu sekolah terdapat jarak yang ideal 
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sehingga tidak memberatkan peserta didiknya untuk menjangkau lokasi sekolah 

tersebut. 

 

Menurut Chapin dalam Jayadinata (1999: 160) menentukan suatu lokasi fasilitas 

pelayanan publik memiliki kriteria radius daerah jangkauan terhadap tempat 

tinggal, lokasi yang ditetapkan di tiap fasilitas tersebut berbeda-beda. Berikut 

penjelasannya dapat dilihat pada tabel dibawah, 

 Tabel 2 Standar Jarak dalam Kota 

No Prasarana 
Jarak dari tempat 

tinggal berjalan kaki 

1 Pusat tempat kerja 20 menit sd 30 menit 

2 Pusat Kota (Pasar dan Sebagainya) 30 menit s.d 45 menit 

3 Pasar lokal ¾ km atau 10 menit 

4 Sekolah dasar ¾ km atau 10 menit 

5 Sekolah menengah pertama 1 ½ km atau 20 menit 

6 Sekolah menengah atas 20 menit s.d 30 menit 

7 Tempat bermain anak atau taman ¾ km atau 20 menit 

8 Tempat olahraga (rekreasi) 1 ½ km atau 20 menit 

9 Taman umum (cagar dan kebun binatang) 30 menit s.d 60 menit 

Sumber : Jayadinata 1999: 160 

 

Penempatan lokasi sekolah dasar yang memiliki jarak bangunan sekolah dengan 

permukian penduduk melebihi tolak ukur tersebut maka dapat dikatakan 

bangunan sekolah tersebut memiliki lokasi yang jauh hal ini dapat mempengaruhi 

fungsi bangunan sekolah tersebut karena sulit untuk dijangkau, dengan 

memperhatikan jarak tempuh tersebut diharapkan dapat tercapai pengoptimalan 

suatu lokasi dalam mendirikan suatu sekolah, sehingga tujuan dari pendirian 

sekolah tersebut dapat tercapai. Berdasarkan tabel 2 penggolongan jarak antara 

sekolah dasar dengan permukiman penduduk pada penelitian ini, menggunakan 
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metode means atau rata-rata, menurut Muta’ali (2015: 289), metode penentuan 

interval rata-rata merupakan penentuan interval dalam kelas ke dalam dua 

kelomok yaitu lebih besar dan lebih kecil dari rata-rata. Klasifikasi jarak pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 

Tabel 3 Penggolongan Jarak 

Jarak Kategori 

≤ 750 meter Dekat 

> 750 meter Jauh 

 

Hasil dari jarak antara bangunan sekolah dasar dengan permukiman penduduk 

didapat dari melakukan pengukuran antara bangunan sekolah dasar dengan 

permukiman terdekat dengan bangunan sekolah. 

  

3. Kondisi Prasarana Penghubung 

 

 

Kondisi prasarana penghubung yang dimaksud disini merupakan kondisi jalan 

untuk menghubungkan antara lokasi sekolah dengan permukiman penduduk 

sekitar, menurut Tarigan (2006: 78), kondisi prasarana penghubung merupakan 

faktor penting apakah suatu lokasi udah untuk dikunjungi atau tidak, dengan 

kondisi prasaran penghubung yang kurang baik tentunya untuk mengunjungi 

lokasi tersebut dibutuhkan tenaga dan waktu yang lebih, sedangkan sekolah 

mendidik peserta didik  untuk membiasakan sikap disiplin, oleh sebab itu selain 

jarak yang dekat kondisi prasarana juga merupakan faktor yang penting dalam 

memilih suatu lokasi salah satunya sekolah. Pengelompokan jalan utama desa 

sebagai prasarana penghubung antara sekolah dasar negeri dengan permukiman 

penduduk dapat dilihat pada tabel 4   
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Tabel 4 Klasifikasi Jalan Utama Desa  

Indikator Klasifikasi 

Jalan Utama Desa 1. Aspal 

2. Diperkeras 

3. Tanah 
Sumber: BPS dalam Muta’ali (2015: 275) 

 

4. Tingkat Kecukupan Sekolah Dasar  

 

Menurut Muta’ali (2015: 202), tingkat kecukupan fasilitas pelayanan ditentukan 

dengan membandngkan ketersediaan fasilitas yang ada dengan kebutuhan fasilitas 

yang dihitung menggunakan dengan menggunakan threshold standar normatif  

tertentu. Masih dalam Muta’ali, tingkat kecukupan fasiltas pelayanan juga 

seringkali disebut dengan daya dukung fasilitas dalam memberkan pelayanan 

kepada penduduk yang ada.  

Berdasarkan SNI 03-1733 tahun 2004, tentang jumlah dayatampung satu sekolah 

daar tipe C yaitu 240 peserta didik, lebih dari 240 jiwa dapat dilakukan 

pembangunan sekolah dasar yang baru. Menurut Muta’ali (2015: 203) kecukupan 

fasilitas pelayanan yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan bangunan 

sekolah dasar dapat dihitung menggunakan rumus berikut, 

Di = JP / Thi  

Keterangan  

Di     = Demand atau kebutuhan fasilitas i 

JP     = Jumlah Penduduk  

Thi   = Threshold atau ambang batas fasilitas i 
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5. Peraturan yang ditetapkan kementrian pekerjaan Umum  dalam SNI 03-

1733 tahun 2004 

 

Tabel. 5 Tipe Sekolah, jumlah daya tampung peserta didik dan luas lahan 

yang diperlukan 
Tingkat 

Pendidikan 

Tipe 

Sekolah 

Pombongan 

Belajar 

Peserta 

Didik 

Luas Ruang 

Minimum (m2) 

Luas Lahan 

Minimum (m2) 

SD/MI 

Tipe A 12 480 1000 3000 

Tipe B 9 360 633 2000 

Tipe C 6 240 251 1000 

SLTP 

Tipe A 27 1.080 3.077 9000 

Tipe B 18 720 2.282 9000 

Tipe C 9 360 1.502 6000 

SMU 

Tipe A 27 1.080 5.233 

1 lantai : 15.000 

2 lantai :   9.500 

3 lantai :   7.000 

Tipe B 18 720 3.835 

1 lantai : 12.500 

2 lantai :   8.000 

3 lantai :   5.000 

Tipe C 9 360 2.692 10.000 

Sumber: SNI 03-1733 tahun 2004 

 

6. Iklim 

 

Iklim merupakan keadaan rata-rata udara dalam kurun waktu yang lama serta 

mencangkup wilayah yang luas, waktu yang diperlukan dalam pengukuran iklim 

dalam satu periode sekurang-kurangnya 10 tahun. Iklim dapat diukur dengan 

menganalisa unsur iklim yang berupa curah hujan, suhu udara, kelembaban udara, 

arah dan kecepatan angin, serta lama penyinaran matahari (Subarjo, 2003: 2-3) 

Untuk mengetahui keadaan iklim di Kecamatan Sungkai Utara, dapat dianalisis 

dengan data curah hujan selama 10 tahun terakhir. Pada penelitian ini 

penggolongan iklim menggunakan metode klasifikasi Schmidth-Ferguson, dengan 

mengetahui nilai Q maka iklim di suatu wilayah dapat ditentukan, berikut rumus 

untuk menghitung nilai Q, 

𝑄 =
𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝐵𝐾)

𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ (𝐵𝐵)
 𝑥 100%   
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Untuk membedakan antara bulan basah dengan bulan kering Schmidt – Ferguson 

membuat ketentuan sebagai berikut (Subarjo, 2005: 55) 

Bulan kering (BK)  : bulan dengan curah hujan < 60 mm 

Bulan lembab (BL) : bulan dengan curah hujan antara 60 – 100 mm 

Bulan basah (BB) : Bulan dengan curah hujan > 100 mm 

Jenis iklim berdasarkan hasil nilai Q, schmidt – Ferguson memberikan 

pengklasifikasian zona iklim seperti tabel berikut, 

Tabel 6 Penggolongan iklim menurut Schmidt – Ferguson 

Tipe iklim Besar nilai Q Kondisi iklim 

A 0,0% - 14,3% 
daerah sangat basah dengan vegetasi hutan hujan 

tropis 

B 14,3% - 33,3% daerah basah dengan vegetasi hutan hujan tropis 

C 33,3% - 65% 

daerah agak basah dengan vegetasi hutan rimba, 

terdapat jenis vegetasi yang daunnya gugur pada 

musim kemarau, misalnya pohon jati 

D 65% - 100% daerah sedang dengan vegetasi sabana 

E 100% - 167% daerah agak kering dengan vegetasi sabana 

F 167% - 300% daerah kering dengan vegetasi sabana 

G 300% - 700% 
daerah sangat kering dengan vegetasi padang 

ilalang 

H >700% 
daerah iklim kering dengan vegetasi padang 

ilalang 
Sumber : Subarjo, 2003: 55-56 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

1. Susana Yulia Wati (2009) dalam penelitiananya yang berjudul “Analisis 

sebaran fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Jatisrono Kabupaten 

Wonogiri 2007”, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa metode Survei, adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut,   
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a. Pola sebaran fasilitas pendidikan dasar di kecamatan Jatisrono Kabupaten 

Wonogiri memiliki pola acak (random) untuk persebaran fasilitas sekolah 

dasar pada daerah penelitian hal ini dikarenakan fasilitas pendidikan dasar 

disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan fasilitas pendidikan dengan 

kepadatan penduduk di setiap lokasi sekitarnya, pada wilayah yang memiliki 

kepadatan penduduk yang rendah akan berbeda jumlah fasilitas yang 

disediakan apabila dibandingkan dengan wilayah yang lebih padat 

penduduknya 

b. Sebagian besar fasilitas pendidikan dasar di Kecamatan Jatisrono memiliki 

tingkat aksesibilitas yang tinggi yaitu sebanyak 37 buah atau (86,04%) dari 

total keseluruhan fasilitas pendidikan dasar yang ada, sedangkan 4 buah 

fasilitas pendidikan atau (9,30%) memiliki tingkat aksesibilitas yang sedang, 

dan aksesibilitas rendah sebanyak 2 buah fasilitas atau (4,65%)   

c. Sebagian besar peserta didik berasal dari satu kelurahan dengan lokasi 

fasilitas pendidikan itu sendiri hal ini dikarenakan sebagian besar orang tua 

peserta didik tetap dapat mengamati kelangsungan proses belajar jika 

dibandingkan harus sekolah diluar kelurahannya, namun ada beberapa peserta 

didik yang berasal dari kelurahan lain karena para peserta didik itu tidak 

dapat tertampung dengan fasilitas pendidikan yang ada di kelurahan lain 

selain itu faktor kualitas merupakan salah satu alasan peserta didik untuk 

bersekolah ke kelurahan lain.   

 

2. Asep Hamdi (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis sebaran 

SMP Negeri Kaitannya dengan Aksesibilitas Mendapatkan Pendidikan 

di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi 
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Banten”, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif, adapun hasil dari penelitian ini sebagai berikut, 

a. Sebaran lokasi SMP Negeri di Kecamatan Ciputat Timur dapat dikatakan 

berkelompok dengan analisis tetangga terdekat bernilai 0,02, karena pererta 

didik sebagian besar bertempat tinggal di luar Kecamatan Ciputat maka 

tingkat aksesibilitas rendah hal ini dikarenakan selain dari jangkauan area 

pelayanan fasilitas pendidikan melebihi batas yang ditentukan kemacetan 

lalulintas turut mempengaruhi aksesibilitas fasilitas pendidikan ini sehingga 

memerlukan waktu yang lama untuk menjangkau lokasi 

b. Aksesibilitas mendapatkan pelayanan pendidikan SMP Negeri di Kecamatan 

Ciputat Timur masih masih terbatas, terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya seperti penerimaan peserta didiknya sebagian besar 

ditentukan oleh hasil ujian nasional selain itu, karena lokasi SMP Negeri di 

Kecamatan ini mendekati wilayah kecamatan lain sehingga memiliki daya 

tarik bagi masyarakat diluar kecamatan Ciputat timur untuk bersekolah di 

Kecamatan ini sehingga proses penerimaannya memiliki persaingan yang 

tinggi. 

 

Adapun perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya dapat dilihat 

pada tabel 7 
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Tabel 7 Perbandingan Penelitian yang Relevan 

Peneliti 

/ Tahun 

Susana Yulia Wati, 2009 Asep Hamdi, 2014 

Judul Analisis sebaran fasilitas 

pendidikan dasar di 

Kecamatan Jatisrono 

Kabupaten Wonogiri 2007 

Analisis sebaran SMP Negeri 

Kaitannya dengan Aksesibilitas 

Mendapatkan Pendidikan di 

Kecamatan Ciputat Timur, Kota 

Tangerang Selatan, Provinsi Banten 

Tujuan  Menganalisis pola sebaran 

fasilitas pendidikan dasar.  

Mengetahui faktor yang 

mempengaruhi sebaran 

fasilitas pendidikan dasar.  

Mengetahui asal murid dari 

masing-masing sekolah. 

Menganalisis sebaran lokasi SMP 

Negeri berdasarkan teori lokasi. 

Menganalisis aksesibilitas penduduk 

mendapatkan pendidikan, terkait 

dengan lokasinya. 

Menganalisis kaitan sebaran lokasi 

SMP Negeri dengan aksesibilitas 

mendapatkan pendidikan. 

Metode Metode Survei Metode Deskriptif 

Hasil Pola sebaran fasilitas 

pendidikan dasar memiliki 

pola (random). 

Sebagian besar fasilitas 

pendidikan dasar memiliki 

tingkat aksesibilitas yang 

tinggi yaitu sebanyak 37 

buah, sedangkan 4 buah 

tingkat aksesibilitasnya 

sedang, dan aksesibilitas 

rendah sebanyak 2 buah 

fasilitas. 

Sebagian besar peserta didik 

berasal dari satu kelurahan 

dengan lokasi fasilitas 

pendidikan itu sendiri hal ini 

dikarenakan sebagian besar 

orang tua peserta didik tetap 

dapat mengamati 

kelangsungan proses belajar 

jika dibandingkan harus 

sekolah diluar kelurahannya 

Sebaran lokasi SMP dapat dikatakan 

berkelompok dengan analisis 

tetangga terdekat bernilai 0,02. 

Tingkat aksesibilitas rendah karena 

pererta didik sebagian besar 

bertempat tinggal di luar Kecamatan 

Ciputat, selain dari jangkauan area 

pelayanan fasilitas pendidikan 

melebihi batas yang ditentukan 

kemacetan lalu lintas turut 

mempengaruhi aksesibilitas fasilitas 

pendidikan ini sehingga memerlukan 

waktu yang lama untuk menjangkau 

lokasi. 

Aksesibilitas mendapatkan pelayanan 

pendidikan SMP masih masih 

terbatas, terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhinya seperti 

penerimaan peserta didiknya 

sebagian besar ditentukan oleh hasil 

ujian nasional selain itu, karena 

lokasi SMP Negeri di Kecamatan ini 

mendekati wilayah kecamatan lain 

sehingga memiliki daya tarik bagi 

masyarakat diluar kecamatan Ciputat 

timur untuk bersekolah di Kecamatan 

ini sehingga proses penerimaannya 

memiliki persaingan yang tinggi. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

Pelayanan pendidikan dapat dikatakan berfungsi secara optimal manakala dapat 

terjangkau dalam segi lokasinya sehingga dapat mengurangi keterbatasan waktu 

serta biaya yang dibutuhkan sehingga dapat dimanfaatkan bagi semua lapisan 

masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut, lokasi yang jauh menjadi 

pertimbangan bagi orang tua peserta didik dalam menyekolahkan anaknya. 

   

Peneliti melakukan pengamatan terkait pola sebaran pendidikan dasar negeri yang 

berada di kecamatan sungkai utara dengan demikian dapat dilihat apakah ada 

suatu wilayah yang jauh jaraknya dengan fasilitas pendidikan dasar yang tersedia, 

selain itu dengan melihat jarak antara sekolah dengan permukiman penduduk 

maka dapat dilihat kesesuaian lokasi sekolah dasar dengan standar penempatan 

sekolah dasar dalam teori yang ada.  

 

Penelitian melakukan observasi kemudian dicatat jenis jaringan jalan yang ada di 

sekitar lokasi sekolah untuk mengetahui mudah sulitnya lokasi tersebut untuk 

dijangkau melalui prasarana pendukung berupa jalan tersebut, untuk mengetahui 

pola sebaran sekolah dasar negeri di kecamatan sungkai utara, maka perlu 

melakukan perhitungan dengan membandingkan jarak rata-rata sekolah yang 

berdekatan dengan rata-rata jarak yang diharapkan pada persebaran, dengan 

menggunakan media berupa peta, Tingkat kecukupan bangunan sekolah dasar 

dapat diketahui dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan batas 

maksimal daya tampung tiap sekolah dasar. Untuk memperjelas kerangka pikir 

penelitian ini maka dapat dilihat diagram alirnya gambar 3 
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Gambar 3 Diagram Alir 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian  

 

 

Metode yang digunakan berupa metode survei serta didukung dengan analisis 

peta, adapun pengertian metode survei yaitu metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (tidak di lab) tetapi peneliti 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data misalnya dengan mengedarkan 

kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya (Sugiyono, 2010:12). 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

 

 

1. Subjek Penelitian 

 

 

Subjek penelitian berupa sebaran sekolah dasar negeri di Kecamatan Sungkai 

Utara, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung. 

 

2. Objek Penelitian 

 

 

Adapun objek dalam penelitian mencangkup pola sebaran lokasi sekolah dasar 

negeri di Kecamatan Sungkai utara, jarak antara sekolah dasar dengan 

permukiman penduduk, serta kondisi jalan sebagai prasarana penghubung, serta 

Tingkat kecukupan sekolah dasar. 
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C. Variabel Penelitian 

 

 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010:61). Pada 

penelitian ini variabelnya sebagai berikut,  

1. Pola sebaran Sekolah dasar negeri  

2. Jarak setiap sekolah dasar negeri dengan permukiman terdekat 

3. Kondisi prasarana penghubung sekolah dasar negeri 

4. Tingkat kecukupan sekolah dasar  

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 

 

Definisi operasional variabel adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, karena biasanya variabel belum 

sepenuhnya siap diukur hal ini dikarenakan variabel dan konstrak sosial memiliki 

beberapa dimensi yang dapat diukur secara berbeda (Singarimbun, 1995: 25). 

 

1. Pola Sebaran Sekolah Dasar 

 

 

Untuk mengetahui pola sebaran sekolah dasar negeri di Kecamatan Sungkai 

Utara, maka perlu melakukan perhitungan dengan membandingkan jarak rata-rata 

sekolah yang berdekatan dengan rata-rata jarak yang diharapkan pada persebaran, 

menurut Sumaatmaja (1981: 138) cara untuk mengukur dan menganalisis tetangga 

terdekat ini dapat menggunakan rumus, 
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 𝑅 =
(2√𝑝) ∑ 𝑟

𝑁
  

 

 Dengan, 

 R    = indeks persebaran tetangga terdekat 

  ∑ 𝑟 = jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangganya  

  yang terdekat      

  N    = jumlah titik 

  p   = kepadatan titik dalam setiap Km2 yaitu jumlah titik (N) dibagi dengan  

          luas wilayah dalam Km2 (a), sehingga menjadi  
𝑁

𝑎
   

Menurut Sumaatmaja (1981: 199), kriteria nilai R adalah   

1) 0,00-0,70  = merupakan pola mengelompok (cluster pattern) 

2) 0,70-1,40 = merupakan pola tidak merata (random pattern) 

3) 1,40-2,1491 = merupakan pola tersebar merata (dispered pattern) 

 

2. Jarak  

 

 

Pada penelitian ini jarak dihitung dengan mengukur jauh dekatnya lokasi sekolah 

dengan permukiman penduduk dengan cara membandingkan jarak pada peta 

dengan jarak sebenarnya yang tertera pada skala. Pada tingkatan sekolah dasar 

menurut peraturan pemerintah jarak antara lokasi sekolah dengan permukiman 

penduduk disekitarnya yang ideal dengan jarak ¾ Km atau 750 m dengan lintasan 

yang tidak berbahaya.  

Hasil dari jarak antara bangunan sekolah dasar dengan permukiman penduduk 

didapat dari pengukuran antara bangunan sekolah dengan permukiman terdekat 

dalam satuan meter. 
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Setelah data diperoleh maka data tersebut ditampilkan dan dikelompokkan adapun 

pengelompokannya sebagai berikut, 

Tabel 8 Rentan Nilai Interval Kategori Jarak 

Jarak  Kategori 

≤ 750 Dekat  

>750 meter Jauh 

 

 

3. Kondisi Jalan sebagai prasarana penghubung 

 

 

Pengelompokan jalan utama desa sebagai prasarana penghubung antara sekolah 

dasar negeri dengan permukiman penduduk dapat dilihat pada tabel berikut,  

Tabel 9 Kriteria Jalan Utama Desa  

Indikator Klasifikasi 

Jalan Utama Desa Aspal 

Diperkeras 

Tanah 
Sumber: BPS dalam Muta’ali (2015: 275) 

 

4. Tingkat Kecukupan Sekolah Dasar  

 

 

Dengan membandingkan antara kebutuhan dan ketersediaan maka diketahui 

tingkat kecukupan fasilitas pendidikan dasar ini, berikut merupakan rumus untuk 

menghitung tingkat kecukupan menurut Muta’ali (2015: 203), 

𝐷𝑖 =
𝐽𝑃

𝑇ℎ𝑖
 

Keterangan, 

𝐷𝑖 = Demand atau kebutuhan fasilitas i 

𝐽𝑃 = Jumlah penduduk  

𝑇ℎ𝑖 = Threshold atau batas ambang fasilitas i 
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Apabila nilai dari 𝐷𝑖 telah diketahui, dan lebih sedikit atau sama dengan jumlah faslitas 

yang tersedia maka dapat dikategorikan cukup, namun apabila nilai yang didapat lebih 

besar daripada sekolah yang ada maka dapat dikategorikan kurang atau perlu dilakukan 

pembangunan sekolah dasar yang baru. 

 

Sesuai dengan SNI 03-1733 tahun 2004 satu sekolah dasar tipe C melayani 240 

penduduk, apabila jumlah penduduk lebih maka dapat dibangun fasilitas 

pendidikan yang baru, dengan peraturan ini maka dapat diketahui nilai 𝑇ℎ𝑖 = 240. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dimaksudkan tentang tata cara 

mengumpulkan data yang kemudian data tersebut diolah hingga mendapatkan 

suatu informasi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu, 

menggunakan teknik observasi dan dokumentasi, menurut Sugiyono (2010:203), 

observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri yang spesifik 

dibandingkan teknik lain yaitu tidak selalu berkomunikasi dengan orang lain 

sehingga tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. 

Pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang kemudian melakukan 

pencatatan informasi yang diperoleh. 

 

Pada penelitian ini informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik 

observasi adapun objek yang akan diamati berupa, pengumpulan informasi terkait 

jarak antara bangunan sekolah dengan permukiman penduduk dengan melakukan 

pengukuran secara langsung, jenis jaringan jalan untuk mengakases lokasi sekolah 

untuk menilai mudah atau tidaknya lokasi tersebut dikunjungi, sedangkan teknik 
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dokumentasi digunakan dalam mengumpulkan informasi terkait jumlah sekolah, 

jumlah penduduk serta informasi terkait arsip tingkat kecamatan dan UPTD 

Kecamatan Sungkai Utara.  

 

F. Teknik Analisis Data 

 

 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan pendekatan spasial.. 

 

1. Pola Sebaran 

Teknik analisis data pola sebaran menggunakan alat bantu berupa peta, dengan 

melalakukan pengukuran pada objek yang ada di peta, kemudian dilakukan 

perhitungan menggunakan rumus analisis tetangga terdekat, apabila hasil dari 

perhitungan telah diketahui maka nilai yang diketahui dapat digolongkan kedalam 

kriteria yang telah ditentukan, untuk kriteria R scale dapat dilihat pada gambar 2 

 

2. Jarak 

  

Menganalis jarak antara lokasi fasilitas pendidikan dasar dengan permukiman 

penduduk mengelompokkan menjadi dua kriteria, data yang telah dikelompokkan 

ditampilkan dengan menggunakan tabel kemudian dideskripsikan hasilnya. 

Adapun jarak dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua yaitu dekat dan 

jauh, untuk kriteria dari nilai dekan dan jauh dapat dilihat pada tabel 2.    

 

3. Kondisi Jalan  

 

Observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi jaringan jalan sebagai prasarana 

penghubung pada tiap fasilitas pendidikan dasar yang ada, dengan mencatat hasil 

observasi yang dilakukan, pengolaan data dengan menggolongkan jaringan jalan 
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yang ada sesuai dengan kriteria, untuk klasifikasi kriteria pengelompokan dapat 

dilihat pada tabel 3. 

 

4. Tingkat Kecukupan Sekolah Dasar 

 

Data yang diperoleh dari Kecamatan dan UPTD pendidikan Sungkai Utara, diolah 

dengan rumus, kemudian apbila telah diketahui kebutuhan jumlah sekolah dasar 

yang diperlukan maka, apabila hasilnya kurang atau sama dengan julah sekolah 

yang ada saat ini maka dikategorikan cukup, namun apabila jumlahnya kebutuhan 

sekolah dasar nilainya lebih besar dari sekolah yang ada saat ini maka dapat 

dikategorikan kurang. 

  



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan data primer tentang analisis sebaran lokasi 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, 

dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Pola sebaran bangunan sekolah dasar negeri di Kecamatan sungkai utara 

yang dihitung dengan  menggunakan rumus analisis tetangga terdekat 

dengan nilai dalam skala R sebesar 1,20 dengan demikian pola Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan dikategorikan tersebar tidak merata, 

persebaran dipengaruhi oleh faktor fisik berupa kondisi lahan disekitar 

yang relatif dekat dengan permukiman, lahan yang datar serta tidak berada 

tepat di garis sungai, sedangkan faktor sosial mempengaruhi jumlah 

bangunan sekolah yang ada.  

 

2. Jarak antara bangunan sekolah dasar negeri dengan permukiman penduduk 

di Kecamatan Sungkai Utara, sebanyak 26 bangunan sekolah dasar negeri 

dikategorikan dekat atau dengan nilai persentase sebesar, sedangkan 

sebanyak 2 bangunan sekolah dasar negeri dikategorikan jauh, jarak 

dengan permukiman memang merupakan kriteria pendirian sekolah dasar 
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memang seharusnya bangunan sekolah dasar memiliki lokasi yang dekat 

dengan permukiman.  

 

3. Kondisi jalan sebagai prasarana penghubung antara bangunan sekolah 

dasar negeri dengan permukiman di Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten 

Lampung Utara, dengan kondisi jalan berupak aspal sebanyak 7, (25%)  

dari jumlah jalan penghubung antara bangunan sekolah dasar  dengan 

permukiman penduduk secara keseluruhan, kondisi jalan diperkeras 

menghubungkan sebanyak 12, (42,86) secara keseluruhan, sedangkan 

kondisi jalan penghubung berupak jalan tanah menghubungkan 9 

bangunan sekolah dasar dengan permukiman penduduk terdekat dengan 

nilai persentase sebesar 32,14 % 

 

4. Sekolah dasar negeri di Kecamatan Sungkai Utara dapat dikatakan cukup 

memadai jumlahnya untuk melayani jumlah keseluruhan masyarakat usia 

sekolah dasar di Kecamatan Sungkai Utara, dari hasil perhitungan pada 15 

desa yang ada di Kecamatan Sungkai Utara untuk saat ini cukup untuk 

menampung penduduk usia sekolah dasar yang ada jadi belum diperlukan 

pembangunan sekolah daar yang baru. 
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B. Saran  

 

1. Pembangunan membangun sekolah dasar negeri harus memperhatikan 

antara faktor fisik dan sosial yang ada, untuk kedepannya aspek ini perlu 

diperhatikan, karena terdapat bangunan sekolah yang jauh dari 

permukiman serta berada di dekat sungai.  

 

2. Pembangunan sekolah dasar, jarak merupakan faktor yang penting baik itu 

dalam pembangunan antara dua sekolah dasar yang berdekatan ataupun 

dalam pembangunannya dengan rumah warga, diharapkan kedepannya 

ketika ada pembangunan jarak ini merupakan aspek yang patut 

dipertimbangkan, supaya bangunan sekolah dasar tersebut dapat 

termanfaatkan dengan lebih baik 

 

3. Kondisi jalan sebagai perasarana penghubung hampir sebagian besar telah 

diperkeras dan diaspal, namun alangkah baiknya kondisi jalan berupa 

tanah dapat diperbaiki, terlebih ketika musim penghujan jalan sedikit sulit 

dilalui dikarenakan permukaan jalan banyak yang tergenang air 

 

4. Pada pemerintah daerah tingkat kabupaten terdapat beberapa sekolah yang 

cukup berdekatan, sehingga bila diperlukan penggabungan dua sekolah 

dan salah satu dari bangunan sekolahan tersebut dapat dimanfaatkan, 

untuk keperluan lainnya, hal tersebut nampak lebih efisien dalam 

penghematan dana anggaran daerah, selain itu dengan berdekatannya dua 

sekolah dapat menyebabkan persaingan dan kesenjangan. 



 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Badan Standarisasi Nasional. 2004. SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan 

Perumahan di Perkotaan. Bandung: Badan Standarisasi Nasional 

 

Bintarto dan Surastopo. 1979. Metode analisa geografi. Yogyakarta: LP3ES. 123 hlm. 

Depdiknas. 2007. Permendiknas No 24 tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana 

Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah 

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah (SMA/MA). Jakarta:Depdiknas 

 

Daldjoeni, N. 1992. Organisasi keruangan dalam teori dan praktek: Organisasi Keruangan 

dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni. 288 hlm. 

 

Hamdi, Asep. 2014. Analisis lokasi sebaran SMP Negeri kaitannya dengan aksesibilitas 

mendapatkan pendidikan di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tanggerang Selatan, 

Provinsi Banten (Skripsi). UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 

 

Jayadinata, Johara T. 1999. Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan, perkotaan, dan 

wilayah. Bandung: ITB. 444 hlm. 

 

kbbi.web.id/ diakses pukul 19.05 pada tanggal 29 Juni 2016 

 

Muta’ali, Lutfi. 2015. Teknik Analisis Regional: untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang 

dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah 

Mada. 347 hlm. 

 

Singarimbun, Masri. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. 336 hlm. 

 

Subarjo. 2003. Meteorologi dan Klimatologi: Buku Ajar. Universitas Lampung. Bandar 

Lampung. 151 hlm. 

 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, dan R&D. 

Bandung: Alfabeta. 456 hlm. 

 

Sumaatmadja, Nursid.1981. Studi Geografi: Suatu Pendekatan dan analisa Keruangan. 

Bandung: Alumni. 252 hlm. 

 

Tarigan, Robinson. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara. 274 

hlm 



 

Umar, Husein. 1998. Metode Penelitian: Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: Gramedia. 

385 hlm 

 

Yulia wati, Susana. 2009. Analisis sebaran pendidikan dasar di Kecamatan Jatisrono, 

Kabupaten Wonogiri tahun 2007. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jawa 

Tengah. 


	1. COVER DEPAN.pdf
	2. Abstrak.pdf
	3. Cover dalam.pdf
	Doc1.pdf
	7. RIWAYAT HIDUP.pdf
	8. Motto.pdf
	9. SANWACANA.pdf
	10. Persembahan.pdf
	11. DAFTAR ISI.pdf
	12. DAFTAR Tabel.pdf
	13. DAFTAR GAMBAR.pdf
	BAB I Pendahuluan.pdf
	BAB II Tinjauan Pustaka (Recovered).pdf
	BAB III Metodologi.pdf
	BAB IV Hasil dan Pembahasan.pdf
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.pdf
	DAFTAR PUSTAKA.pdf

