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Abstract 

 

Elementary school building is an infrastructure of basic education to continue education to 

pursue higher degrees. However, in accordance with the characteristics of the building is 

always a tendency to have decreased conditions indicated by the occurrence of physical 

damage to buildings. Due to budget constraints and OKU district has state primary school 

buildings (SDN) that need maintenance, this research is conducted to obtain a hierarchical 

model of the preparation of decisions and priorities for SDN building maintenance. The 

method used in this research is Analytical Hierarchy Process (AHP). Research carried out on 

30 SDN buildings in District East Baturaja with minor damage conditions, moderate and 

severely damaged, the source of financing is local expenditure Revenue Budget (APBD) OKU 

Regency. Secondary data was collected through literature study and collection of documents. 

Primary data obtained from questionnaires to 16 respondents, consist of 12 persons of OKU 

APBD compiler and 4 educational institutions. The research shows that the criterion used for 

prioritization of SDN building maintenance are level of building damage, enrollment, building 

age, building location and pure participation score. The priority order of SDN building 

maintenance are SDN 9, SDN 8, SDN 7, SDN 6, SDN 5, SDN 38, SDN 41, SDN 45, SDN 46, 

SDN 44, SDN 42, SDN 43, SDN 38, SDN 26, SDN 39, SDN 3, SDN 25, SDN 19, SDN 23, SDN 

24, SDN 22, SDN 21, SDN 20, SDN 2, SDN 18.  
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Pendahuluan  

 

Bangunan gedung sekolah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pengembangan 

dan pertumbuhan pendidikan suatu wilayah dalam upaya mewujudkan pemerataan 

pembangunan pendidikan serta peningkatan kualitas dan pengembangan sumberdaya manusia, 

di mana bangunan gedung sekolah digunakan sebagai prasarana pendidikan perlu dikelola 

pemeliharaannya dengan baik agar bangunan gedung tersebut berfungsi sebagaimana 

mestinya. Bangunan Gedung SDN merupakan prasarana pendidikan yang sangat penting 

karena merupakan dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih  tinggi. Namun 

sesuai dengan karakteristiknya angunan edung elalu cenderung mengalami penurunan kondisi 

yang diindikasikan dengan terjadinya kerusakan pada fisik bangunan. 

Untuk dapat memberikan pelayanan keamanan dan kenyamanan bagi penggunanya, 

bangunan gedung sekolah harus tetap dijaga dalam kondisi baik. Pemeliharaan bangunan 

gedung sekolah yang baik sangat diperlukan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi agar 

bangunan gedung sekolah tetap dalam kondisi baik sebagaimana mestinya dan untuk 
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meningkatkan kondisi bangunan gedung sekolah dari kondisi rusak ringan,  rusak  sedang dan  

rusak  berat menjadi kondisi baik serta laik fungsi. 

Pemeliharaan bangunan gedung sekolah harus direncanakan dengan sebaik mungkin, 

dengan mempertimbangkan besarnya biaya dan sumberdaya yang diperlukan untuk 

pemeliharaan bangunan gedung sekolah. Sudah semestinya untuk menyikapi hal tersebut 

diperlukan suatu tindakan dan cara untuk dapat menjalankan program pemeliharaan bangunan 

gedung sekolah agar sesuai dan tepat sasarannya, sehingga dapat menunjang peningkatan 

kualitas dan pengembangan sumberdaya manusia di daerah. Kabupaten OKU merupakan salah 

satu kabupaten di Propinsi Sumatra Selatan memiliki SDN sebanyak 214 buah terdiri dari 

1.381 kelas dengan kondisi baik 601 ruang kelas, rusak ringan 430 ruang kelas, rusak sedang 

116  ruang kelas dan rusak berat 234 ruang kelas. Dalam upaya mencerdaskan masyarakat 

Kabupaten OKU sehingga tidak ada diskriminasi untuk memperoleh akses dan fasilitas 

pendidikan maka sangat diperlukan faktor-faktor pendukung yang salah satunya adalah 

prasarana pendidikan yang baik. 

Sedangkan kendala keterbatasan dana yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten OKU 

mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung SDN. 

Mengingat dana yang terbatas sehingga tidak mencukupi untuk membiayai pemeliharaan 

semua bangunan gedung SDN dalam  satu) tahun anggaran maka diperlukan penelitian untuk 

mengetahui kriteria dan metode yang digunakan dalam  menentukan prioritas pemeliharaan 

bangunan gedung SDN di Kabupaten OKU. 

 

Dasar Teori Bangunan Gedung  

 

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah 

dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk 

hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, 

maupun kegiatan khusus. 

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang 

menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang 

berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, dan/atau sumber pembiayaan lainnya, antara lain 

seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang dan rumah negara. 

Pemeliharaan bangunan gedung adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan 

gedung agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya atau dalam usaha meningkatkan wujud 

bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak. Intensistas kerusakan bangunan 

gedung, digolongkan atas tiga tingkat kerusakan, yaitu: 1) Kerusakan Ringan adalah 

kerusakan terutama pada komponen non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup 

lantai dan dinding pengisi; 2) Kerusakan Sedang adalah kerusakan pada sebagian komponen 

non struktural, dan atau komponen struktural seperti struktur atap, lantai, dll.; 3) Kerusakan 

Berat adalah kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik struktural maupun 

non-struktural yang apabila setelah diperbaiki masih dapat  berfungsi  dengan  baik  

sebagaimana mestinya. 

 

Proses Hirarki Analitik 

 

Model Analycal Hierarchy Process (AHP), yang dikembangkan dapat memecahkan 

masalah yang kompleks di mana aspek atau kriteria yang diambil cukup banyak. Kompleksitas 
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ini disebabkan oleh struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian persepsi mengambil 

keputusan serta ketidakpastian tersedianya data statistik yang akurat atau bahkan tidak ada 

sama sekali. 

 

Proses Metode AHP 

 

Pada dasarnya langkah-langkah dalam metode AHP meliputi: 1) Mendefinisikan   

masalah dan menentukan solusi yang diinginkan; 2) Membuat struktur hirarki yang diawali 

tujuan umum dilanjutkan dengan kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan 

kriteria yang paling bawah; 3) Membuat matrik perbandingan berpasangan yang 

menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap kriteria yang 

setingkat diatasnya; 4) Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement 

seluruhnya sebanyak n  x  [(n- 1)/2]  buah, dengan n  adalah banyaknya elemen yang 

dibandingkan; 5) Menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya jika tidak konsisten 

maka pengambilan data diulangi; 6) Mengulangi langkah 3, 4 dan 5 untuk setiap tingkatan 

hirarki; 7) Menghitung vektor eigen dari setiap matrik perbandingan berpasangan; 8) 

Memeriksa konsistensi hirarki, jika nilainya lebih dari 10% maka penilaian data judgement 

harus diperbaiki. 

Proses yang paling mudah adalah  membandingkan dua hal dengan keakuratan 

perbandingan tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk menetapkan skala kuantitaf 1 

sampai dengan  9 untuk menilai perbandingan tingkat kepentingan suatu elemen terhadap 

elemen lainnya. 

 

Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode AHP. Teknik sampling yang digunakan untuk 

menentukan responden adalah purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Responden yang dipilih dengan pertimbangan memiliki informasi yang 

tepat terhadap maksud dan tujuan penelitian, memiliki pengetahuan, memahami permasalahan, 

serta berperan dalam penentuan prioritas pemeliharaan bangunan gedung SDN di Kabupaten 

OKU. Responden yang dimaksud yaitu tim penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Kabupaten OKU dan pejabat yang terkait dengan institusi pendidikan 

berjumlah sebanyak 16 responden yang terdiri dari 12 orang tim penyusun APBD Kabupaten 

OKU dan 4 orang instansi pendidikan. 

Data primer dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuisioner. Data primer 

yang didapatkan adalah tingkatan pengaruh atau kepentingan kriteria yang ada. Sedangkan 

data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah di Kabupaten OKU yang terkait dengan  

penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan berupa dokumentasi dan informasi gambaran 

umum wilayah, kependudukan, identitas SDN, jumlah siswa SDN, lokasi bangunan gedung 

SDN, umur bangunan sekolah, Angka Partisipasi Murni (APM) dan rencana anggaran biaya 

perbaikan bangunan gedung SDN. 

Penelitian dimulai dengan penyebaran kuisioner tahap I tujuannya adalah untuk 

mendapatkan kriteria yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan penentuan prioritas 

pemeliharaan bangunan gedung SDN sehingga diperoleh model penyusunan hirarki 

keputusan. Setelah para responden mengisi kuisioner tahap I, selanjutnya diadakan rapat untuk 

menentukan kriteria yang digunakan untuk penentuan prioritas pemeliharaan bangunan 

gedung SDN. Selanjutnya penyebaran kuisioner tahap II terhadap responden yang sama pada 
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penelitian tahap I yaitu untuk mengetahui tingkat kepentingan perbandingan antar kriteria 

secara berpasangan. 

Data sekunder dari masing-masing kriteria terlebih dahulu ijadikan skala, karena masing-

masing nilai mempunyai satuan yang berbeda. Bilamana data memiliki satuan berbeda, maka 

satuannya dapat dihilangkan (menjadi sama) dengan cara transformasi menjadi  data  standar. 

Diagram  alir  penelitian  seperti gambar 1. 

 

 

Gambar 1 : Diagram Alir Penelitian 

 

Penentuan peringkat prioritas pemeliharan bangunan gedung sekolah dasar adalah 

dengan menjumlahkan semua nilai kriteria yang didapat dari perkalian antara skala dari 

masing-masing kriteria dengan bobot kriteria itu sendiri untuk setiap bangunan gedung 

sekolah dasar penelitian. Skala tersebut dikalikan dengan bobot tingkat kepentingan kriteria 

masing-masing kriteria yang telah diperoleh dan ditetapkan dari proses pembobotan tingkat 

kepentingan kriteria dan kemudian akan menghasilkan nilai. Nilai masing-masing kriteria ini 

dijumlahkan berdasarkan bangunan gedung sekolah dasar yang diteliti dan hasilnya disebut 

dengan jumlah nilai. Untuk menentukan peringkat (urutan prioritas) adalah dengan cara 

melihat jumlah nilai mulai dari yang terbesar sampai ke yang terkecil. Jumlah nilai terbesar 

merupakan peringkat teratas dan yang terkecil merupakan peringkat terakhir. 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 

 

Kriteria yang digunakan untuk penentuan prioritas pemeliharaan bangunan gedung 

sekolah dasar negeri di Kabupaten OKU, adalah: 

 

1. Tingkat Kerusakan (TK) adalah besarnya anggaran biaya yang diperlukan untuk  

penanganan setiap bangunan gedung SDN di Kabupaten OKU. Semakin besar tingkat 

kerusakan semakin diprioritaskan penanganannya. 

2. Jumlah Siswa (JS) adalah banyaknya siswa yang aktif belajar yang terdaftar pada masing-

masing SDN. Semakin banyak jumlah siswa yang aktif belajar, semakin diprioritaskan 

untuk ditangani bangunan gedung sekolahnya. 

3. Umur Bangunan (UB) adalah jangka waktu bangunan dapat tetap memenuhi fungsi dan 

keandalan bangunan, sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Semakin tua umur 

bangunan semakin diprioritaskan untuk ditangani. 

4. Lokasi Bangunan (LB) adalah tempat di mana letak bangunan SDN yang akan ditangani. 

Semakin dekat tapal batas (wilayah perbatasan) kabupaten/propinsi lokasi sekolah SDN 

semakin diprioritaskan. 

5. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah siswa sekolah dengan 

jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar. Makin tinggi APM 

berarti makin banyak anak usia sekolah dasar yang bersekolah disuatu  daerah. Semakin  

tinggi  APM semakin diprioritaskan. 

 

Penyusunan Model Hirarki Analitik 

 

Model hirarki penentuan prioritas pemeliharaan bangunan gedung SDN di  Kabupaten 

OKU terdiri atas 3 level hirarki, yaitu: tujuan, kriteria dan alternatif. Model tersebut memuat 

beberapa penjelasan sebagai berikut: 

 

1. Level 1: Tujuan;  

Tujuan pengambilan keputusan adalah keputusan penentuan prioritas pemeliharaan 

bangunan gedung SDN di Kabupaten OKU. Dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang dan 

rusak berat yang sumber pembiayaannya dari APBD Kabupaten OKU; 

2. Level 2: Kriteria;  

Penyusunan kriteria dilakukan berdasarkan hasil keputusan  rapat oleh pejabat pemerintah 

daerah Kabupaten OKU. Dengan hasil kriteria yang digunakan sebagai berikut: tingkat 

kerusakan, jumlah siswa, umur bangunan, lokasi  bangunan gedung dan angka partisipasi 

murni (APM). 

3. Level 3: Alternatif bangunan gedung SDN;  

Alternatif bangunan gedung SDN yang akan dijadikan fokus penelitian adalah SDN di 

Kecamatan Baturaja Timur Pudak Kabupaten OKU. Sekolah dasar negeri tersebut 

sebanyak 25 (dua puluh lima) buah dengan kondisi rusak ringan, rusak sedang dan rusak 

berat. 
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Gambar model hirarki penentuan prioritas pemeliharaan bangunan gedung SDN di 

Kabupaten OKU sepeti gambar 2. 

 

 
KABUPATEN OKU KECAMATAN BATURAJA TIMUR 

1. SDN 9 

2. SDN 8 

3. SDN 7 

4. SDN 6 

5. SDN 5 

 

1. SDN 38 

2. SDN 41 

3. SDN 45 

4. SDN 46 

5. SDN 44 

1. SDN 42 

2. SDN 43 

3. SDN 38 

4. SDN 26 

5. SDN 39 

1. SDN 3 

2. SDN 25 

3. SDN 19 

4. SDN 23 

5. SDN 24 

1. SDN 22 

2. SDN 21 

3. SDN 20 

4. SDN 2 

5. SDN 18 

 

Gambar 2. 

Model Hirarki Penentuan Prioritas Pemeliharaan Bangunan Gedung SDN 
 

 

Hasil Perhitungan Bobot Kriteria 
 

Tabel 1. 

Matriks Perbandingan Berpasangan 
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Tabel 2. 

Matriks Normalisasi Perbandingan Berpasangan 
 

 
 

Perkalian matriks per kriteria yaitu dengan mengalikan nilai matriks perbandingan 

berpasangan dengan bobot kriteria. 

 

 
 

 

Tabel 3. 

Perhitungan Konsistensi 
 

 

 
 

Nilai indeks konsistensi yang didapat adalah 0,045 lebih kecil dari 0,1 yang berarti bobot 

matrik untuk masing-masing krteria tersebut sudah layak. Data sekunder dari masing-masing 

kriteria dijadikan skala dengan cara standardize menggunakan MINITAB release 14 statistical 

software dengan range 1 sampai 5. Proses standardize dapat terlihat pada gambar 2, 3 dan 4. 
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Gambar 2. 

Proses Pembukaan Standardize 

 

 
 

 

Gambar 3. 

Input Data pada Minitab Release 14 
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Hasil hasil perhitungan untuk skala perkriteria selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4. 

Hasil perhitungan untuk urutan prioritas dapat dilihat pada Tabel 5.  
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Kesimpulan  

 

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas maka kesimpulan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

 

1. Kriteria penentuan urutan prioritas-prioritas pemeliharaan bangunan gedung Sekolah 

Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten OKU adalah: tingkat kerusakan (0,334), jumlah siswa 

(0,267), umur bangunan (0,296), lokasi bangunan (0,114) dan angka partisipasi murni 

(0,079). 

 

2. Urutan prioritas pemeliharaan bangunan gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) di 

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten OKU adalah sebagai berikut: SDN 9 (3,445), SDN 

8 (3,398), SDN 7 (3,355), SDN 6 (3,168), SDN 5 (3,134), SDN 38 (3,127), SDN 41 

(3,120), SDN 45 (3,118), SDN 46 (3,049), SDN 44 (2,960), SDN 42 (2,945), SDN 43 

(2,932), SDN 38 (2,931), SDN 26 (2,866), SDN 39 (2,815), SDN 3 (2,654), SDN 25 

(2,494), SDN 19 (2,475), SDN 23 (2,420), SDN 24 (2,402), SDN 22 (2,364), SDN 21 

(2,226), SDN 20 (2,142), SDN 2 44 (1,875), dan SDN 18 (1,175)  
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