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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang dilakukan mengikuti bagan alir seperti dalam 

Gambar 4.1 berikut: 
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Gambar 4.1 Bagan alir tahapan penelitian 
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B. Pengumpulan data 

Kegiatan penyusunan skripsi ini pada hakekatnya adalah kegiatan dalam 

bentuk penelitian yang menggunakan metode survai maupun metode analisis. 

Metode survai dengan menggunakan teknik manual dalam pengamatan dan 

pengambilan data di lapangan. Metode analisis dengan menggunakan metode 

regresi linier sesuai dengan cara yang digunakan oleh Greenshields. 

1. Lokasi dan obyek penelitian 

Penelitian dilakukan pada trotoar sepanjang ruas sisi kiri dan kanan 

jalan Laksda Adisucipto. Obyek utama yang di teliti adalah volume 

pejalan kaki yang berjalan menggunakan trotoar maupun yang tidak 

menggunakan trotoar, menentukan lebar efektif trotoar, arus (flow) 

maksimum pejalan kaki, kecepatan pada saat maksimum. 

 

Gambar 4.2 Peta Lokasi Penelitian 

 

2. Survei pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan sebelum pelaksanaan survei 

lapangan, dengan tujuan agar pada saat survei kita telah mengetahui 

lokasi penelitian dan kendala apa saja yang mungkin timbul saat 

dilakukan survei lapangan. Dengan adanya survei pendahuluan 

77,5 m 

77,5 m 
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tersebut diharapkan pada saat survei lapangan dapat berjalan dengan 

lancar. Persiapan survei lapangan dibutuhkan terdiri dari: 

a) Persiapan data yang diperlukan. 

b) Persiapan syarat-syarat pengumpulan data. 

c) Persiapan peralatan survei. 

Persiapan-persiapan di atas harus dilakukan dengan cermat guna 

mempermudah pelaksanaan survei dan dapat meminimalisir  kesalahan 

pengambilan data sekecil mungkin. 

 

3. Data primer 

Data primer adalah data yang di dapat dilokasi penelitian. Untuk 

mendapatkan data primer, dengan cara pencatatan manual per 1 jam 

dan dengan pengukuran langsung menggunakan meteran untuk 

mendapatkan lebar trotoar tersedia dan lebar halangan yang ada 

selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh.Survei 

dilakukan pada hari libur yaitu hari sabtu dan minggu, dengan 

pertimbangan bahwa hari-hari tersebut mewakili jam-jam sibuk dan 

volume pejalan kaki diperkirakan tidak berbeda jauh. Pertimbangan 

lain yang juga sangan berpengaruh adalah lokasi penelitian merupakan 

daerah pusat perbelanjaan yang banyak dikunjungi, terutama pada 

waktu libur. 

Lokasi penelitian dibagi menjadi dua (2) zona, zona Utara dan, 

zona Selatan yang kemudian pada masing-masing zona dilakukan 

pengamatan selama sepuluh (10) jam yaitu antara pukul 09.00 WIB 

sampai dengan pukul 19.00 WIB, pengamatan yang dilakukan dibagi 

dalam inteval 15 menit. Pembagian hari untuk pengamatan zona-zona 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Sabtu tanggal 26 Maret 2016 untuk zona Utara dan Selatan 

b) Minggu tanggal 27 Maret 2016 untuk zona Utara dan Selatan 

Pengamatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a) Jumlah pejalan kaki yang menggunakan trotoar 
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b) Lebar trotoar tesedia 

c) Lebar halangan yang ada 

d) Kecepatan maksimum pejalan kaki 

 

C. Pelaksanaan penelitian 

Penelitian ini dilakukan di ruas jalan Laksada Adisucipto Daerah Istimewa 

Yogyakarta, selama dua (2) hari yaitu: 

a) Sabtu tanggal 26 Maret 2016 untuk zona Utara dan Selatan 

b) Minggu tanggal 27 Maret 2016 untuk zona Utara dan Selatan 

Penelitian dilakukan antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 19.00 

WIB. Pengamatan yang dilakukan dibagi per 15 menit. 

 

D. Alat yang digunakan pada penelitian 

1. Bulpoint 

Penggunaan bulpoint adalah untuk menulis pada lembar formulir data 

penelitian yang di dapat pada saat pengamatan. 

2. Formulir penelitian 

Formulir penelitian adalah lembar tempat pencatatan data yang di 

dapat pada saat penelitian. 

3. Alat ukur panjang (meteran) 

Digunakan untuk mengukur lebar trotoar tersedia, lebar trotoar efektif, 

dan lebar faktor penghalang pada trotoar. 

 

E. Objek penelitian 

Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah volume pejalan kaki yang 

berjalan di sepanjang Ambarukmo Plaza Mall, baik yang menggunakan 

fasilitas trotoar maupun tidak, serta menentukan lebar efektif trotoar. Pejalan 

kaki yang tidak menggunakan trotoar adalah pejalan kaki yang menggunakan 

badan jalan sebagai tempat berjalankarena trotoar telah digunakan pedagang 

kaki lima untuk berjualan serta untuk parkir. 
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Gambar 4.3 Bagan alir tahapan penelitian 

 

Mulai 

Studi Pustaka 

Survei: 

-Jumlah pejalan kaki 

-Kecepatan pejalan kaki 

-Waktu tempuh pejalan kaki 

Olah data 

Kesimpulan & Saran 

Analisis: 
‐ Volume pejalan kaki 
‐ Lebar efektif 
‐ Kecepatan pejalan kaki 
‐ Kepadatan 
‐ Ruang pejalan kaki 
‐ LOS

Selesai  



27 
 

F. Survei 

 Penelitian dilakukan pada trotoar sepanjang ruas zona utara dan selatan 

jalan Laksda Adisucipto. Obyek utama yang di teliti adal;ah jumlah pejalan 

kaki, kecepatan pejalan kaki dengan jarak 10 m, dan waktu tempuh pejalan 

kaki sepanjang lokasi penelitian. 

G. Analisis Hitungan 

Adapun formula yang digunakan dalam analisis hitungan: 

1. Untuk menghitung volume pejalan kaki di area studi formula yang 

digunakan adalah orang/meter/menit. 

2. Untuk menghitung lebar efektif digunakan formula dengan persamaan 

(3.3) 

3. Untuk menghitung kecepatan pejalan kaki digunakan persamaan (3.4) 

4. Untuk menghitung kepadatan digunakan formula dengan persamaan 

(3.5) 

5. Untuk menghitung ruang (space) pejalan kaki digunakan formula 

dengan persamaan (3.6) 

6. Untuk mengetahui Level of Service dapat dilihat pada table (2.3) 

 


