
 

31 

 

BAB IV 

METEDOLOGI PENELITIAN 

 

A. Tahap Penelitian 

Dalam pemilihan suatu metedologi penelitian, hal yang penting untuk 

diketahui adalah metode yang digunakan dalam melakukan survei sangat 

menentukan hasil, baik dengan melakukan pengamatan, pencacahan maupun 

dalam menentukan jumlah sampel. 

Penelitian dilakukan dengan tahap-tahap kegiatan yang berurutan dan saling 

terkait antara tahap yang satu dengan tahap berikutnya. Survei yang dilakukan 

dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa tahapan-tahapan, yaitu : 

1. Studi pustaka 

2. Pra penelitian 

3. Pelaksanaan survei di lapangan 

4. Pengumpulan dan pengelompokkan data 

5. Analisis dan tabulasi data 

6. Kesimpulan dan saran 

7. Presesntasi hasil penelitian 

Dalam penelitian ini dapat digambarkan melalui bagan alir penelitian, seperti 

terlihat dalam Gambar 4.1 di bawah ini: 
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Gambar 4.1 Bagan Alir Metodologi Penelitian 

 

B. Lokasi dan Alat Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Zona Selamat Sekolah depan SDN 1 Sewon Jalan 

Parangtritis, Yogyakarta 

 

Mulai 

Studi Pustaka 

Identifikasi dan perumusan masalah 

Penentuan tujuan dan lingkup penelitian 

Pengumpulan data : 

1. Spot speed kendaraan 

Analisis & tabulasi data : 

1. Karakteristik kecepatan pengguna jalan 

2. Kecepatan sesaat kendaraan 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 
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2. Alat penelitian yang diperlukan 

a. Formulir survei kecepatan kendaraan. 

b. Alat yang digunakan meliputi : stopwatch (dengan split), meteran pita 

panjang 50 m, alat tulis, penunjuk waktu (jam), dan isolatip. 

 

C.  Metode Pengumpulan Data 

Data Primer dikumpulkan dari pengamatan secara langsung baik secara 

observasi maupun inventarisasi. Penjelasan mengenai teknik pengumpulan data 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Observasi dan pengukuran sampel meliputi waktu pengamatan, waktu 

perjalanan, dan fasilitas Zona Selamat Sekolah di Jalan Parangtritis, 

Yogayakarta. Data primer diperoleh dari survey kecepatan sesaat (spot speed). 

2. Inventarisasi, yaitu kegiatan pendekatan fasilitas perlengkapan jalan yang ada 

di Zona Selamat Sekolah di Jalan Parangtritis, Yogyakarta. Inventarisasi ini 

meliputi marka jalan, lebar jalan, lebar bahu jalan, dan rambu-rambu 

kelengkapan lalu lintas. 

 

D.  Analisis Data 

Data yang didapat dari survei dikumpulkan selanjutnya dianalisa untuk 

mendapatkan nilai yang akurat. Validasi data ditentukan berdasarkan metode 

survei yang dilakukan yaitu dengan pengambilan dan penentuan sampel. Sampel 

dipilih secara acak berdasarkan kendaraan yang lewat pada sekolah yang 

bersangkutan. Langkah selanjutnya menganalisis data kecepatan kendaraan 

dengan menggunakan statistic uji Z, yaitu sebagai berikut : 

Zhit =  
 ̅    

  
√ 

⁄
 ………………………………………….……………(4.1) 

Sd  =  √
       ̅   

   
 ……………………….…………………………(4.2) 
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………………………..…………………………………..(4.3) 

dengan : 

Zhit  = Nilai yang akan dihitung 

n  = Ukuran sampel 

untuk tingkat kepercayaan 95% maka akan didapat nilai Ztabel = 1,645 jika nilai  

Zhit  dibandingkan dengan Ztabel , maka kesimpulan yang diperoleh : 

a. Zhit ≥ Ztabel , artinya jalan di sekolah tersebut belum sesuai dengan ketentuan 

batas kecepatan maksimum kendaraan bermotor dengan tingkat kesalahan 

sebesar 5%. 

b. Zhit < Ztabel , artinya jalan di sekolah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan 

batas kecepatan maksimum kendaraan bermotor dengan tingkat kesalahan 

sebesar 5%. 

E. Prosedur Penelitian 

1. Pra penelitian 

Tahap ini dilakukan sebelum penelitian dilakukan diantaranya 

menentukan jumlah sampel, menentukan waktu penelitian, dan 

mempersiapkan alat yang diperlukan. 

2. Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan pada hari Sabtu dan Senin tepatnya pada 

tanggal 17 dan 19 Oktober 2015. Pelaksanaan survei dibagi dalam 2 sesi, yaitu 

sesi pertama pada pukul 06.00 – 07.00 yang dianggap mewakili jam sibuk 

untuk para siswa menyeberangi jalan, dan sesi kedua pada pukul 07.00 – 

08.00 yang dianggap mewakili jam dimana siswa sudah tidak sering 

menyeberangi jalan. 

Metode yang digunakan dalam survei kecepatan sesaat (spot speed) ini 

adalah metode stopwatch, yaitu mengukur waktu tempuh kendaraan untuk 
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melintasi titik tertentu dengan menggunakan stopwatch. Jarak yang dipakai 

adalah 25 meter sebelum Zona Selamat Sekolah, 30 meter yang merupakan 

daerah dari Zona Selamat Sekolah, dan 25 meter setelah Zona Selamat 

Sekolah. Jenis kendaraan yang dicatat waktu tempuhnya meliputi sepeda 

motor, mobil, bus, truk dan sepeda yang dalam kondisi melaju lancar atau 

sering disebut dengan arus bebas. Pelaksanaan survei ini dilakukan oleh 2 

orang surveyor pada masing-masing arah, caranya surveyor menekan tombol 

stopwatch pada saat ban depan kendaraan melewati pita pertama yang telah 

ditempel di 25 meter sebelum Zona Selamat Sekolah, selanjutnya tekan split 

saat ban depan kendaraan melewati garis awal Zona Selamat Sekolah. 

Selanjutnya tekan split lagi ketika ban depan kendaraan melewati garis akhir 

Zona Selamat Sekolah dan tekan stop pada saat ban depan melewati pita 

kedua yang telah ditempel pada 25 meter sesudah garis akhir Zona Selamat 

Sekolah. Dengan begitu akan didapat 3 waktu tempuh dari 3 daerah 

pengambilan data, langkah berikutnya waktu tempuh dicatat pada formulir 

survei kecepatan sesaat (spot speed). Untuk lebih mengetahui posisi surveyor 

dan metode pelaksanaan survei dapat dilihat dalam Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Posisi Surveyor Pada Saat Survei Zona Selamat Sekolah 


