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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Bagan Alir Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan mengikuti bagan alir pada Gambar 4.1 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mulai 

Studi Pustaka  

Pengumpulan Data Sekunder : 

1. Daerah Rawan Kecelakaan di 

Yogyakarta. 

2. Data Kecelakaan. 

Survei Pendahuluan (Observasi):  

1. Mengukur geometrik jalan. 

2. Memeriksa kondisi prasarana jalan. 

Pengumpulan Data Primer : 

1. Melakukan Inspeksi Keselamatan 

Jalan. 

2. Penentuan karakteristik kecelakaan. 

3. Kondisi struktur perkerasan jalan. 

 

Kompilasi Data 

Analisis Data dan Pembahasan: 

1. Analisis hasil checklist Inspeksi Keselamatan Jalan. 

2. Analisis Karakteristik Kecelakaan. 

3. Analisis kondisi jalan raya dengan metode Pavement 

Condition Index (PCI). 

 

A 
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Gambar 4.1 Bagan Penelitian 

 

Tahapan pelaksanaan penelitian yang dilakukan pada ruas Jalan Yogyakarta 

– Solo KM 10 sampai dengan KM 15 berdasarkan bagan alir pada Gambar 4.1 yang 

meliputi : 

1. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan kegiatan mencari, membaca dan menelaah buku-

buku atau laporan penelitiaan yang memuat teori-teori maupun referensi ilmiah 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini dilaksanakan 

berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia dan penelitian terdahulu. 

2. Pengumpulan data sekunder 

Sistem pengumpulan data sekunder ini dilakukan berdasarkan data yang 

diperoleh dari Polres Sleman karena untuk dapat melakukan survei pendahuluan 

atau observasi, peneliti harus mengetahui studi kasus atau daerah rawan 

kecelakaan terlebih dahulu. 

3. Survei pendahuluan (observasi) 

Survei atau pengamatan dilapangan pada penelitian ini dilakukan sebanyak 

sebanyak 2 kali yang berupa survei pendahuluan dan survei lanjutan. Survei 

pendahuluan dilakukan pada hari Minggu 4 Desember 2016 pukul 08.00 dengan 

pengamatan secara langsung mengenai keberadaan fasilitas dan prasarana lalu 

lintas pada lokasi penelitian. 

 

 

 

Kesimpulan dan Saran 

A 

Selesai 
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4. Pengumpulan data primer 

Sistem pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara survei 

langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan 

3 tahap yaitu : 

a. Melakukan checklist inspeksi keselamatan jalan. 

b. Melakukan penyesuaian data kecelakaan dengan kondisi dilapangan. 

c. Melakukan penilaian pada struktur permukaan jalan dengan metode 

pavement condition index. 

5. Kompilasi data 

Setelah semua data diperoleh, dilakukan proses penggabungan data dengan 

mencocokan apakan data sekunder yang didapatkan terlebih dahulu sesuai 

dengan data primer. 

6. Analisis data dan pembahasan 

Analisi data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu : 

a. Melakukan inspeksi keselamatan jalan 

b. Menentukan karakteristik kecelakaan 

d. Menganalisis kondisi struktur permukaan jalan dengan metode pavement 

condition index (PCI). 

7. Kesimpulan dan saran 

Apabila analisis data dan pembahasan sudah selesai, maka dapat 

ditentukan kesimpulan dari penelitian yang didapatkan dan saran jika ada 

masukkan untuk pembaca dan peneliti selanjutnya. 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian inspeksi keselamatan jalan ini dilakukan pada ruas jalan yang 

merupakan daerah rawan kecelakaan, yaitu pada ruas jalan Yogyakarta – Solo 

KM 10 sampai dengan KM 15 Yogyakarta, yang terlihat pada Gambar 4.2: 
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(Sumber : www.google -earth.com) 

Gambar 4.2 Lokasi Penelitian 

2. Waktu penelitian 

a. Data Primer 

1) Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2017 di ruas 

Jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 Yogyakarta. 

2) Penilaian Perkerasan Jalan atau Pavement Condition Indeks (PCI) 

Penilaian perkerasan jalan ini dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 

2017 di ruas Jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 

Yogyakarta. 

a. Data Sekunder 

Pada penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh 

dari POLRES Sleman pada tanggal 15 Oktober 2016. 

 

 



41 
 

C. Jenis Data 

Untuk melakukan penelitian inspeksi keselamatan jalan pada ruas Jalan 

Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 Yogyakarta ini, data yang 

dibutuhkan terdiri dari : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan 

langsung dilapangan. Pada penelitian ini diperoleh data sebagai berikut : 

a. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan berdasarkan formulir checklist. 

b. Penilaian Perkerasan Jalan atau Pavement Condition Indeks (PCI) 

berdasarkan formulir penilaian. 

c. Data geometrik jalan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait. Pada 

penelitian ini, penulis memperoleh data dari Polres Sleman, data yang diperoleh 

berupa data kecelakaan dari tahun 2014 sampai dengan 2016 sebagai berikut

 : 

a. Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai 

dengan KM 15. 

b. Jumlah Kecelakaan berdasarkan faktor penyebab. 

c. Jenis kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan. 

d. Jenis kelamin yang terlibat dalam kecelakaan. 

e. Jumlah kejadian berdasarkan tipe kecelakaan lalu lintas. 

f. Jumlah kecelakaan berdasarkan umur korban. 

D. Alat Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

1. Alat pengukur seperti pita ukur atau meteran yang digunakan untuk : 

a. Mengukur badan jalan seperti lebar jalan, bahu jalan, median jalan, serta 

trotoar di lokasi penelitian. 

b. Mengukur panjang, lebar, serta tebal kerusakan jalan. 

2. Traffic Cone yang digunakan sebagai pengaman atau penanda jalan bahwa 

sedang ada pemeriksaan. 
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3. Formulir penilaian infrastruktur jalan dan formulir penilaian perkerasan jalan. 

4. Kamera yang digunakan untuk dokumentasi pengambilan data serta lalu lintas 

di jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15. 

5. Alat tulis. 

E. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian untuk mendapatkan data primer adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Jalan 

Pelaksanaan inspeksi keselamatan jalan dilakukan dengan cara mengamati 

sepanjang jalan yang ditinjau berdasarkan formulir checklist yang berisi tentang 

kondisi umum jalan, kondisi fasilitas jalan dan kondisi bangunan pelengkap. 

2. Penilaian Perkerasan Jalan atau Pavement Condition Indeks (PCI) berdasarkan 

formulir penilaian. 

Survei kerusakan struktur perkerasan jalan dilakukan dengan cara 

mengamati pada sepanjang jalan yang akan ditinjau. Pengukuran untuk setiap 

jenis kerusakan diambil dari setiap unit yang telah dipilih secara acak pada 

lokasi ruas jalan yang telah dipilih. Tiap kerusakan diukur tingkat kerusakannya 

yang terdiri dari low (rendah), medium (sedang), dan hard (parah). 

3. Data geometrik jalan 

Data geometrik didapat dengan melakukan peninjauan atau pengukuran 

langsung untuk mendapatkan lebar jalan, lebar bahu jalan, lebar perkerasan 

jalan dan fasilitas U-Turn. 

F. Cara analisis Data 

Metode analisis data merupakan metode yang digunakan untuk 

menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dari data yang telah 

terkumpul, maka selanjutnya akan diolah lebih lanjut sehingga diperoleh hasil 

penelitian sebagai berikut. 

1. Analisis Inspeksi Keselamatan Jalan Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan 

KM 15. 

Analisis ini dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan (checklist) 

berdasarkan formulir pemeriksaan infrastruktur yang telah dibuat. 

2. Analisis karakteristik penyebab kecelakaan lalu lintas. 
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Berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang didapatkan dari Satlantas 

Polres Sleman, dapat dianalisis : 

a. Jumlah kejadian kecelakaan lalu lintas pada tahun 2014 sampai dengan 

2016. 

b. Usia yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. 

c. Jenis kelamin yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas. 

d. Faktor penyebab yang paling dominan yang menyebabkan terjadinya 

kecelakaan lalu lintas. 

e. Jumlah kecelakaan berdasarkan faktor penyebab. 

f. Tipe kecelakaan lalu lintas. 

3. Analisis penilaian kerusakan struktur perkerasan jalan. 

Penilaian kerusakan struktur perkerasan jalan ini, dilakukan berdasarkan 

formulir pemeriksaan yang telah ada. Jika terdapat kerusakan pada jalan 

Yogyakarta – Solo KM 10 sampai dengan KM 15 ini kemudian dapat 

ditentukan jenis kerusakan apa yang terjadi, kemudian dapat diukur baik lebar, 

panjang maupun diameternya. Apabila data sudah terkumpul, maka dapat 

dilakukan analisis dengan metode Pavement Condition Index (PCI). 

 


