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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi mengenai 

“Aplikasi Model Gravitasi dalam Analisis Lokasi Perpustakaan Umum Kota 

Cimahi”, sebagia bagian dari bab akhir dari penulisan skripsi ini maka berikut ini 

akan dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi mengenai hasil penelitian yang 

telah dilakukan.  

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Letak posisi perpustakaan umum Kota Cimahi kurang sesuai jika dilihat dari 

jumlah dan distribusi penduduk pada tiap kecamatan di Kota Cimahi. 

Kecamatan Cimahi Selatan memiliki jumlah penduduk tinggi jika 

dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Tetapi karena lokasi perpustakaan 

berada di Kecamatan Cimahi Utara, maka akan memberikan pengaruh terhadap 

jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan umum Kota Cimahi. Maka 

dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk tidak berbanding lurus atau 

nilainya tidak sama besarnya dengan jumlah pengunjung yang datang ke 

perpustakaan umum dari tiap kecamatan jika dilihat dari letak posisi 

perpustakaan umum Kota Cimahi saat ini. 

2. Jarak tiap kecamatan terhadap perpustakaan umum Kota Cimahi dibagi 

menjadi 4 (empat) kategori yakni jarak interasi (garis lurus), jarak rute dekat, 

jarak rute sedang, dan jarak rute jauh. Berdasarkan kategori diatas didapatlah 

Kecamatan Cimahi Utara berada di jarak yang paling dekat dengan 

perpustakaan umum, kemudian di lanjut oleh Kecamatan Cimahi Tengah, dan 

Kecamatan Cimahi Selatan.  

3. Kekuatan interaksi tiap kecamatan terhadap perpustakaan umum memiliki nilai 

interaksi yang beragam sesuai dengan nilai jarak dari masing-masing kategori. 

Dari seluruh kategori jarak, Kecamatan Cimahi Utara memiliki nilai interaksi 

tertinggi dilanjut Kecamatan Cimahi Tengah dengan nilai interaksi sedang, dan 

Kecamatan Cimahi Selatan dengan nilai interaksi rendah. Hal tersebut 
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menunjukkan bahwa hubungan antara Kecamatan Cimahi Utara dan 

Perpustakaan Umum sangat erat. Kekuatan interaksi tersebut tidak terlepas dari 

jumlah penduduk dan jarak di wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah 

mempunyai jumlah penduduk besar dan jarak yang harus ditempuh adalah 

dekat maka nilai interaksi sosial masyarakat dalam Model Gravitasi bernilai 

tinggi. 

4. Berdasarkan hasil analisis lokasi perpustakaan umum Kota Cimahi menurut 

Model Gravitasi diketahui bahwa Kecamatan Cimahi Utara memiliki nilai 

interaksi tertinggi, hal ini karena beberapa hal yakni: lokasi perpustakaan 

umum Kota Cimahi berada di Kecamatan Cimahi Utara, jarak dari kecamatan 

cimahi utara ke perpustakaan umum adalah termasuk terdekat jika 

dibandingkan dengan kecamatan lainnya, perjalanan/trip masyarakat yang 

pergi ke perpustakaan umum nilainya tinggi jika dibandingkan dengan 

kecamatan lainnya. Hanya saja jumlah penduduk di Kecamatan Cimahi Utara 

jumlahnya paling rendah jika dibandingkan dengan jumlah penduduk 

kecamatan lainnya. 

 

5.2 Implikasi Hasil Penelitian Terhadap Pelajaran Geografi 

Sesuai dengan prinsipnya tujuan pendidikan nasional secara institusional 

mencakup tiga hal utama yakni kognitif, afektif, dan psikomotor. Tujuan 

pendidikan nasional sebagaimana direalisasikan melalui kegiatan atau proses 

belajar mengajar sehingga akan tercapai dan menciptakan manusia Indonesia yang 

memiliki keseimbangan kognitif, afektif, dan psikomotor. Hal tersebut dapat 

dilaksanakan melalui sarana proses dalam pengajaran maupun pembelajaran 

tersebut.  

Secara substansional, pembelajaran geografi di sekolah merupakan upaya 

yang dilakukan untuk mempraktekan “proses belajar geografi” sehingga suatu 

pendekatan melalui keterampilan proses dapat bermanfaat dan berguna dalam 

kehidupan sehari-hari melalui kegiatan belajar mengajar di sekolah.  

Hasil penelitian ini berguna untuk pembelajaran geografi pada tingkat 

sekolah menengah atas (SMA) dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai 

adalah: 
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3.3 Menganalisis pola persebaran dan interaksi spasial antara desa dan kota untuk 

pembangunan ekonomi daerah 

3.4 Membaningkan pola persebaran dan interaksi spasial antara desa dan kota 

dengan menggunakan peta tematik 

Materi Pembelajaran: 

1. Pola keruangan desa 

2. Pola keruangan kota 

3. Interaksi desa dengan kota dalam pembangunan daerah 

4. Perkembangan kota dan alih fungsi lahan 

5. Interaksi desa dan kota kaitannya dengan distribusi barang dan orang serta 

pembangunan ekonomi wilayah 

Aspek kognitif, afektif, dan psikomotor pada pembelajaran geografi yang 

sangat komprehensif dan terintegrasi selanjutnya juga mencangkup kajian 

mengenai pengetahuan geografi, keterampilan geografi, dan sikap geografi yang 

dikaitkan dengan pembelajaran Geografi di SMA semester ganjil dan genap dalam 

kurikulum 2013.  

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam skripsi mengenai “Aplikasi Model 

Gravitasi dalam Analisis Lokasi Perpustakaan Umum Kota Cimahi”. Sebagaimana 

telah disimpulkan pada bagian kesimpulan diatas maka peneliti menyampaikan 

beberapa rekomendasi sebagai berikut: 

1. Apabila lokasi perpustakaan umum berada di Kecamatan yang memiliki 

jumlah penduduk tinggi, maka semakin ideal untuk di jadikan lokasi dengan 

pertimbangan jaraknya dekat dan jumlah trip/perjalanan masyarakat ke 

perpustakaan umum tinggi. Karena akan memberikan nilai interaksi yang 

tinggi. Maka, diharuskan ada evaluasi perihal pengambilan keputusan 

penempatan lokasi perpustakaan umum pada wilayah tertentu dengan 

menggunakan analisis Model Gravitasi. 

2. Jarak sebagai komponen dalam analisis Model Gravitasi, terkadang masih 

kurang detail dalam memberikan gambaran yang sebenarnya. Maka sebagai 

pengganti jarak dapat digunakan waktu tempuh. Waktu tempuh sering lebih 
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memberikan gambaran yang sebenarnya karena didalamnya selain unsur jarak 

juga termasuk kondisi prasarana dan sarana yang tersedia. Karena keterbatasan 

peneliti, maka dalam penelitian ini yang digunakan adalah jarak. 

3. Semakin banyak kecamatan yang digunakan sebagai kajian wilayah analisis 

dalam Model Gravitasi maka semakin bagus dan detail hasil Kekuatan interaksi 

yang didapat. Dalam hal ini terletak pada perhitungan nilai b secara linier 

dengan menggunakan grafik, akan diperoleh jumlah point titik lebih banyak 

sehingga kurvanya akan semakin akurat, karena dalam penelitian ini hanya 

terdapat tiga point.  

4. Analisis lokasi perpustakaan umum menggunakan Model Gravitasi sangat 

diperlukan untuk mengetahui apakah lokasi tersebut hanya diakses oleh 

masyarakat yang berada disekitar wilayah lokasi atau dapat diakses secara 

menyeluruh oleh masyarakat Kota Cimahi. Maka perlu adanya tinjauan bagi 

pemerintah melihat hasil kekuatan interaksi di tiap wilayah sebagai bahan 

perumusan apakah lokasi tersebut ideal atau mencari lokasi lain dengan 

memperhatikan unsur jarak dan jumlah penduduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


