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ABSTRAK 

Widiaprliani Sihotang, NIM 3133131054. Analisis Ketersediaan Fasilitas Sosial Ekonomi 

di Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan. Jurusan Pendidikan 

GeografiFakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan, 2017. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Ketersediaan Fasilitas Sosial di 

Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, (2) Ketersediaan Fasilitas Ekonomi 

di Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Parlilitan tahun 2016. Dalam penelitian 

yang menjadi populasi dan sampel adalah seluruh Desa di Kecamatan Parlilitan Kabupaten 

Humbang Hasundutan yang memiliki fasilitas sosial (pendidikan dan kesehatan), fasilitas 

ekonomi (pasar, toko, reparasi sepeda motor dan fasilitas Bank). Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah teknik studi dokumenter dan observasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Ketersediaan Fasilitas Sosial yang meliputi 

fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan di Kecamatan Parlilitan sudah tersedia, namun ada 

yang melebihi kebutuhan penduduk dan ada juga fasilitas yang kurang dari yang dibutuhkan 

penduduk. Ketersediaan fasilitas pendidikan yaitu jumlah sekolah dasar (SD) sudah tersedia 

32 unit yang dibutuhkan 19 unit berlebih sebanyak 13 unit, jumlah sekolah menengah 

pertama (SMP) tersedia 6 unit yang dibutuhkan 9 unit kurang 3 unit sekolah, jumlah sekolah 

menengah atas (SMA) tersedia 1 unit yang dibutuhkan 7 kurang 6 unit sekolah. Fasilitas 

kesehatan jumlah puskesmas tersedia 2 unit yang dibutuhkan 1 unit berlebih 1 unit dari 

kriteria yang dibutuhkan, jumlah puskesmas pembantu tersedia 3 unit yang dibutuhkan 4 unit 

kurang 1 unit dari kriteria yang dibutuhkan, jumlah balai pengobatan tersedia 1 yang 

dibutuhkan 7 unit kurang 6 unit dari kriteria yang dibutuhkan, jumlah dokter tersedia 4 orang 

yang dibutuhkan 8 orang kurang 4 orang dari kriteria yang dibutuhkan, jumlah perawat 

tersedia 8 orang yang dibutuhkan 16 orang kurang 8 orang dari kriteria yang dibutuhkan, (2) 

Ketersediaan Fasilitas Ekonomi yang meliputi fasilitas pasar, toko, reparasi sepeda motor dan 

fasilitas Bank sudah tersedia dan bahkan berlebih. Fasilitas pasar yang tersedia 3 unit yang 

dibutuhkan 1 unit. Fasilitas toko tersedia 28 yang dibutuhkan 9 unit. Fasilitas reparasi sepeda 

motor tersedia 14 unit yang dibutuhkan 9 unit. Fasilitas bank tersedia 1 unit yang dibutuhkan 

0 unit.  

 

 

 

 


