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ABSTRAK  

 Masrani Siregar, NIM. 3101331004.Perkembangan Prasarana dan Sarana 

Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Pemekaran Tahun 2008-2013. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Medan, 2014.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Perkembangan prasarana 

sosial yang meliputi : prasarana  pendidikan, prasarana kesehatan, prasarana jalan 

di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Pemekaran Tahun (2008-2013) (2) 

Perkembangan sarana sosial yang meliputi : sarana pendidikan, sarana kesehatan, 

sarana transportasi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Pemekaran  Tahun 

(2008-2013) (3) Ketersediaan dan kesesuaian prasarana dan sarana sosial di 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan Pasca Pemekaran Tahun (2008-2013) 

Penelitian ini di lakasanakan di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada 

bulan oktober sampai november 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah 

prasarana dan sarana yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan studi dokumenter. Data 

dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Perkembangan Prasarana di 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2008-2013 antara lain prasarana yang 

mengalami pertambahan dan pengurangan. Prasarana pendidikan SD 5,97 % 

pertahun, prasarana pendidikan SMP 18,75 % pertahun, prasarana pendidikan 

SMA 4,36 % pertahun,  kesehatan puskesmas bertambah 1,66 % pertahun, 

kesehatan posyandu 0,69 % pertahun, prasarana jaringan jalan diaspal 1,17 % 

pertahun, jaringan jalan tanah 1,21 % pertahun, prasarana jaringan jalan kerikil  

1,06 % pertahun. Prasarana yang tidak mengalami pertambahan dan pengurangan 

(tetap) prasarana kesehatan rumah sakit 3 unit, puskesmas pembantu 38 unit. (2) 

Perkembangan Sarana di Kabupaten Labuhanbatu Selatan dari tahun 2008-2013 

anatara lain sarana yang mengalami pertambahan dan pengurangan. Sarana 

pendidikan jumlah guru SD bertambah 44 orang guru, jumlah guru SMP 197 

orang guru, jumlah guru SMA 136 orang guru. Sarana kesehatan jumlah tenaga 

perawat bertambah 38 orang, jumlah tenaga bidan  bertambah 74 orang, sarana  

transportasi mobil penumpang 15,60 % pertahun, sarana transportasi sepeda 

motor 1 %  pertahun. Sarana pendidikan jumlah siswa SD berkurang 3.149 siswa, 

jumlah siswa SMP berkurang 25.056 orang siswa, jumlah siswa SMA berkurang 

8.721 siswa dan sarana kesehatan jumlah tenaga dokter berkurang 9 dokter. 

Sarana yang tidak mengalami pertambahan dan penguranagan (tetap) sarana 

transportasi becak mesin 198 unit. (3) Ketersediaan dan kesesuaian Prasana dan 

sarana sosial di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2008-2013 antara 

lain.Jumlah SD, Rumah Sakit, Puskesmas Pembantu, Posyandu sudah memenuhi 

kriteria kebutuhan yang telah ditentukan sedangkan jumlah SMP, SMA, 

Puskesmas yang tersedia masih kurang dari kriteria baku yang telah ditentukan. 

 

 

 


