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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Menurut Nasution (2009, hlm. 43) lokasi penelitian menunjukan pengertian 

akan tempat atau lokasi yang dirincikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat 

kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi penelitian ini berada di Kota Cimahi, Jawa 

Barat dengan letak astronomisnya berada pada 107030’30” BT - 107034’30” BT dan 

06050’00” LS - 06056’00” LS. Penelitian ini di fokuskan pada tiap kecamatan yakni 

Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah, dan Kecamatan Cimahi 

Utara yang ada di Kota Cimahi dan juga Perpustakaan Umum Kota Cimahi yang 

berlokasi di Jalan Daeng Moh. Ardiwinata, Cibabat, Cimahi Utara, Kota Cimahi, 

Jawa Barat 40513. Secara geografis, kota Cimahi berbatasan langsung dengan: 

Sebelah utara : Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan  

  Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat 

Sebelah selatan :  Kecamatan Sukasari, kecamatan Sukajadi, kecamatan Cicendo  

  dan kecamatan Andir, kota Bandung 

Sebelah barat :  Kecamatan Marga Asih dan kecamatan Batujajar, kabupaten  

  Bandung 

Sebelah timur :  Kecamatan Padalarang, kecamatan Batujajar dan kecamatan  

  Ngamprah kabupaten Bandung Barat 

Alasan pemilihan lokasi yang dijadikan pertimbangan bagi peneliti 

menetapkan Kota Cimahi sebagai lokasi penelitian yaitu Kota Cimahi merupakan 

kota yang baru berkembang. Kota Cimahi ditetapkan sebagai kota otonom yang 

sebelumnya menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Bandung. Perkembangan 

Kota Cimahi tentunya harus didukung juga dengan segala fasilitas pendukung. Kota 

Cimahi harus mulai bisa memenuhi kebutuhan sendiri pada berbagai bidang 

termasuk bidang pendidikan dan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Cimahi 

yakni seperti halnya perpustakaan umum. Perpustakaan umum berlokasi di 

Kecamatan Cimahi Utara yang akan dijadikan sebagai pusat interaksi dari tiap 

kecamatan di Kota Cimahi.  
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Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Cimahi 
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3.2 Metode Penelitian 

Metode penelitian  adalah ilmu yang menjelaskan secara teknis tentang 

metode yang digunakan dalam penelitian (Sedarmayanti dan Hidayat, 2011, hlm. 

23). Sedangkan menurut Fathoni (2006, hlm. 99) metode penelitian adalah cara 

kerja yang digunakan dalam melakukan penelitian. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

metode penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam melakukan penelitian 

karena menyangkut hal-hal yang berguna untuk memperoleh sumber data yang 

dibutuhkan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. 

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yakni 

suatu proses untuk menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa 

angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui (Margono, 2005, hlm. 103). Sedangkan metode penelitian yang digunakan 

yakni metode deskriptif.  

Metode deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu 

gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat sekarang (Juliansyah, 2011, hlm. 34). 

Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa atau 

kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus 

terhadap peristiwa tersebut.  

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder dan primer. Sumber 

data sekunder diperoleh dari kajian penelitian sebelumnya dan juga dari instansi-

instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat 

Statistik Kota Cimahi, Diskominfoarpus Kota Cimahi, BAPPEDA Kota Cimahi. 

Sedangkan teknik pengumpulan data primer, berupa observasi. Analisis yang 

digunakan adalah analisis Model Gravitasi dan analisis jaringan. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Nawawi (2000, hlm. 04) populasi adalah keseluruhan subyek yang 

terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa-

peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi dirumuskan sebagai semua anggota 

sekelompok orang kejadian atau obyek yeng telah dirumuskan secara jelas atau 

kelompok lebih besar yang menjadi sasaran generalisasi (Furchan, 2005, hlm. 193). 
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Sedangkan menurut Taniredja dan Mustafidah (2012, hlm. 33) menjelaskan bahwa 

populasi merupakan keseluruhan obyek atau sabjek yang berada pada suatu wilayah 

dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian, 

atau keseluruhan objek/individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti.  

Menurut Darmadi (2014, hlm. 55) menyebutkan bahwa populasi dapat 

dimaknai sebagai keseluruhan objek/sabjek yang dijadikan sebagai sumber data 

dalam suatu penelitian dengan ciri-ciri seperti orang, benda, waktu, kejadian, dan 

tempat dengan sifat atau ciri-ciri yang sama. Berdasarkan uraian di atas, dapat 

diketahui bahwa populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sasaran 

penelitian. Ditambahkan oleh Sumaatmadja (1988, hlm. 112) populasi penelitian 

geografi meliputi kasus (masalah, peristiwa tertentu), individu (perorangan atau 

kelompok), dan gejala (fisis, sosial, ekonomi, budaya, politik) yang ada pada ruang 

geografi tertentu. 

Berdasarkan pengertian yang telah dituliskan sebelumnya, maka yang 

menjadi populasi dalam penelitian ini adalah: 

3.3.1.1 Populasi Wilayah 

Populasi wilayah dalam penelitian ini adalah masyarakat yang pergi dari tiap 

kecamatan ke perpustakaan umum di Kota Cimahi. Berikut merupakan populasi 

wilayah yang menjadi interaksi terhadap perpustakaan umum di Kota Cimahi 

adalah kecamatan Cimahi Selatan, kecamatan Cimahi Tengah, kecamatan Cimahi 

Utara.  

3.3.1.2 Populasi Manusia 

Populasi manusia dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat di Kota 

Cimahi Tahun 2017 yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Populasi Manusia 

No Kecamatan Jumlah Penduduk 

1 Cimahi Selatan 261.940 Jiwa 

2 Cimahi Tengah 173.756 Jiwa 

3 Cimahi Utara 165.403 Jiwa 

Jumlah 601.099 Jiwa 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2018 
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Berdasarkan Tabel 3.1 diatas, diketahui bahwa total seluruh populasi manusia 

adalah penduduk Kota Cimahi Tahun 2017 berjumlah 601.099 Jiwa. 

3.3.2 Sampel 

Menurut Sukandarrumidi (2012, hlm. 50), sampel adalah bagian dari populasi 

yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. 

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian adalah Seluruh pengunjung 

perpustakaan umum Kota Cimahi dalam waktu 1 tahun yang berasal dari penduduk 

Kota Cimahi.   

3.3.2.1 Sampel Wilayah 

Sampel wilayah dalam penelitian geografi merupakan hal yang sangat 

penting untuk ditentukan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian geografi sangat 

berkaitan dengan lokasi. Maka dari itu, hasil penentuan wilayah yakni sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2 Sampel Wilayah 

No Kecamatan 

1 Cimahi Selatan 

2 Cimahi Tengah 

3 Cimahi Utara 

Sumber: Hasil Analisis, 2019 

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, sampel wilayah dalam penelitian ini adalah 

seluruh kecamatan di Kota Cimahi yakni berjumlah 3 kecamatan yang akan 

memberikan interaksi terhadap perpustakaan umum Kota Cimahi.  

3.3.2.2 Sampel Manusia 

Sampel manusia pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

atau sampel bertujuan. Menurut Sukandarrumidi (2012, hlm. 65) menjelaskan 

bahwa purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan atas 

pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan dalam penelitian. Sampel manusia 

dalam penelitian ini  adalah seluruh masyarakat Kota Cimahi yang mendatangi 

perpustakaan umum untuk memenuhi kebutuhaan akan ilmu pengetahuan, 

selanjutnya diketahui jumlah pengunjung dari masing-masing kecamatan Tahun 

2017. Berikut ini adalah sampel manusia yang dijadikan data analisis dalam 

penelitian ini.   
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Tabel 3.3 Sampel Manusia 

No Kecamatan 
Jumlah 

Pengunjung 

1 Cimahi Selatan 1.227 

2 Cimahi Tengah 5.653 

3 Cimahi Utara 11.076 

Jumlah 17.956 

Sumber: Analisis Penulis, 2019 

Dari hasil perhitungan pengambilan sampel penelitian pada Tabel 3.3 dengan 

menggunakan data sekunder pengunjung perpustakaan Umum Kota Cimahi tahun 

2017 yang diolah oleh peneliti didapatlah sampel sesuai dengan jumlah pengunjung 

tiap kecamatan dengan persebaran sampel jumlah pengunjung pada tiap kecamatan 

adalah Kecamatan Cimahi Selatan 1.227 Jiwa, Kecamatan Cimahi Tengah5.653 

Jiwa, Kecamatan Cimahi Utara 11.076 Jiwa.  

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel adalah konsep yang memiliki variasi atau memiliki lebih dari satu 

nilai (Martono, 2011, hlm. 55). Menurut Darmadi (2014, hlm. 14) menjelaskan juga 

bahwa variabel penelitian yaitu suatu atribut, nilai, sifat dari objek, individu dan 

atau kegiatan yang mempunyai banyak pilihan antara satu dengan lainnya yang 

telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informaisnya serta dapat 

ditarik kesimpulannya dalam suatu penelitian. 

Penelitian ini merupakan penelitian univariat dengan metode deskriptif. 

Tidak ada variabel bebas maupun variabel terikat. Variabel penelitian ini adalah 

Model Gravitasi dengan rincian dari beberapa indikator yang ada didalamnya. 

Adapun indikator dari variabel penelitian dalam penelitian ini adalah Model 

Gravitasi digunakan dalam penentuan besarnya daya tarik dari suatu lokasi dan 

besarnya wilayah pengaruh dari potensi tersebut.  

Tabel 3.4 Variabel penelitian 

Variabel Indikator 

Model Gravitasi 
Jarak 

Jumlah penduduk 

Sumber: Hasil analisis penulis, 2019 
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3.5 Pendekatan Geografi dalam Penelitian Terkait 

Menurut hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas pengajaran 

geografi (1988), geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan 

perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau 

kewilayahan dalam konteks keruangan (Pasya, 2006, hlm. 82). Geografi memliki 3 

(tiga) pendekatan khas yang digunakan diantaranya adalah pendekatan keruangan 

(spatial approach), pendekatan kelingkungan (ecological approach), dan 

pendekatan kewilayaahan (regional complex approach) (Bintarto dan Surastopo, 

1978, hlm. 12). Pendekatan yang digunakan adalah terpadu tidak membedakan fisik 

dan non fisik. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan analisa keruangan (spatial 

analysis). Pendekatan keruangan mempelajari tentang perbedaan lokasi mengenai 

sifat-sifat penting. Hal yang harus diperhatikan dalam analisa keruangan adalah 

penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan 

digunakan untuk berbagai kegunaan yang telah dirancanakan (Bintarto dan 

Surastopo, 1978, hlm. 12-13). Dilihat dari gambaran umum, ruang dapat diartikan 

sebagai bagian tertentu dari permukaan bumi yang mempu menyediakan atau 

mengakomodasi berbagai bentuk kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Yunus, 2010, hlm. 44). Analisa keruangan dapat diketahui dari 

pengumpulan data lokasi yang mana terdiri dari data titik. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data sangat penting dilakukan untuk mendapatkan data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dalam penelitian ini meliputi observasi lapangan, studi dokumentasi, dan studi 

kepustakaan. 

3.6.1 Observasi Lapangan 

Observasi lapangan yaitu melakukan pengamatan secara langsung untuk 

mendapatkan data primer sesuai dengan apa yang diharapkan. Observasi dapat 

dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Oleh sebab itu observasi lapangan 

hendaknya dilakukan oleh orang yang tepat (Sukandarrumidi, 2012, hlm. 69).  
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3.6.2 Studi Dukomentasi 

Studi dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dengan cara mencari data 

mengenai variabel dalam bentuk catatan, transkrip, surat kabar, notulen, agenda, 

dan lain sebagainya. Studi ini sering digunakan untuk melengkapi data yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Menurut Irawan (2000, hlm. 70) studi 

dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data ditujukan kepada subjek penelitian. 

Pengumpulan informasi ini berupa informasi sekunder yang didapat dari instansi 

terkait penelitian, seperti data pengunjung perpustakaan umum Kota Cimahi.  

3.6.3 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari 

berbagai literatur melalui buku, jurnal, artikel, laporan, dan internet yang terkait 

dengan penelitian. Dari keseluruhan penjelasan diatas, maka peneliti 

merangkumnya kedalam sebuah tabel dan deskriptif untuk memudahkan dalam 

menunjukkan teknik pengambilan data beserta jenis data yang akan diambil. 

 

3.7 Alat dan Bahan  

Alat dan bahan merupakan komponen yang sangat diperlukan, baik dalam 

tahap pengumpulan data, tahap analisis, hingga tahap penyusunan laporan. Adapun 

alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

3.7.1 Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Perangkat keras (Hardware) jenis laptop Lenovo G40-45 dengan processor 

AMD A6 dan printer Canon iP1900, dimana hasil akhirnya berupa data 

gambar dan hasil analisis penelitian yang dilakukan. 

b. Perangkat lunak (Software) yang digunakan adalah Microsoft Office 2016 

(Word dan Excel) untuk pengolahan dan analisis data, ArcMap 10.3 untuk 

pembuatan dan pengolahan analisis peta. 

c. Kamera Cannon D70 dan kamera Lenovo A6010. Untuk pengambilan gambar 

dari penelitian. 

d. GPS, digunakan untuk mengetahui titik koordinat dari perpustakaan umum dan 

kantor tiap kecamatan di Kota Cimahi. 

e. Alat tulis 



45 
 

Ahmad Hasan Fadholi, 2019 
APLIKASI MODEL GRAVITASI DALAM ANALISIS LOKASI PERPUSTAKAAN UMUM KOTA CIMAHI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

3.7.2 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Peta Rupa Bumi Digital Indonesia skala 1:25.000 Lembar Cimahi dan 

Kabuapten Bandung. 

b. Pedoman observasi, bahan yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan 

observasi. 

c. Dokumentasi, pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal 

berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen, agenda, dan lain sebagainya. 

Pengumpulan informasi ini berupa informasi sekunder yang didapat dari 

instansi terkait penelitian, seperti data pengunjung dan lokasi perpustakaan 

umum Kota Cimahi. 

d. Data profil Kota Cimahi tahun 2017 dalam Badan Pusat Statistik Kota Cimahi 

2018. 

e. Buku dan jurnal penelitian, menjadi bahan tambahan dan literatur penelitian. 

f. Internet, menjadi bahan penunjang penelitian. 

 

3.8 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan kegiatan lanjutan setelah proses pengumpulan 

data dilaksanakan. Menurut Juliansyah (2011, hlm. 34) adalah  

1. Pengumpulan data 

2. Pengklasifikasian data 

3. Membuat kesimpulan.  

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengananalisis data 

yang telah terhimpun sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam penelitian 

ini teknik analisis yang digunakan adalah 

3.9.1 Analisis Medel Gravitasi 

Teori Model Gravitasi menjelaskan tentang kekuatan interaksi antara dua 

wilayah yang berbeda dapat diukur dengan memerhatikan faktor jumlah penduduk 

dan jarak antara kedua wilayah tersebut.  
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Perhitungan Reilly (1929) tergantung pada faktor jarak (jarak yang bersedia 

ditempuh dari masing-masing wilayah) dan jumlah penduduk masing-masing 

wilayah, sehingga dapat diketahui besarnya interaksi wilayah terhadap daya tarik 

lokasi perpustakaan umum. Perlu diperhatikan bahwa Model Gravitasi adalah 

sejalan dengan konsep range yang terdapat pada model Christaller (Taringan, 2006, 

hlm. 105-106).   

3.9.1.1 Jarak 

Daldjoeni (1996, hlm.153) menjelaskan tentang pengertian jarak adalah 

penggambaran kesanggupan seseorang untuk menjangkau suatu tempat, yakni 

dalam penelitian ini dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut: 

1. Jika jarak tempuh dari masing-masing kecamatan mayoritas terdapat di jarak 

yang jauh, maka pembambagi akan bernilai besar dan nilai interaksinya rendah.  

2. Jika jarak tempuh dari masing-masing kecamatan mayoritas terdapat di jarak 

yang sedang, maka pembambagi akan bernilai besar dan nilai interaksinya 

sedang. 

3. Jika jarak tempuh dari masing-masing kecamatan mayoritas terdapat di jarak 

yang dekat, maka pembagi akan bernilai kecil dan nilai interaksinya tinggi. 

3.9.1.2 Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk adalah sekumpulan orang atau individu yang bertempat 

tinggal disuatu wilayah tertentu. Faktor yang mempengaruhi populasi penduduk 

adalah kelahiran, kematian, dan migrasi.  

1. Jika jumlah penduduk tinggi (tanpa memperhatikan jarak) memungkinkan 

memberikan nilai interasi tinggi. 

2. Jika jumlah penduduk sedang (tanpa memperhatikan jarak) memungkinkan 

memberikan nilai interasi sedang. 

3. Jika jumlah penduduk rendah (tanpa memperhatikan jarak) memungkinkan 

memberikan nilai interasi rendah. 

 

Jarak dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 kategori yakni jarak garis lurus, 

jarak terdekat, jarak sedang, jarak terjauh.  
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3.10 Definisi Operasional 

Penelitian ini berjudul “Aplikasi Model Gravitasi dalam Analisis Lokasi 

Perpustakaan Umum Kota Cimahi”. Definisi operasional dipaparkan berdasarkan 

hal-hal yang dinilai penting dan berkiatan dengan penelitian. Tujuan adanya definisi 

operasional adalah untuk mempermudah pembahasan dan mencegah kesalahan 

pengertian dari penelitian, sehingga dapat menimbulkan kesimpulan lain. Maka dari 

itu, peneliti perlu memberikan batasan dalam definisi operasional sebagai berikut: 

3.10.1 Aplikasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Aplikasi berarti 

penggunaan atau penerapan dalam praktik. Dalam penelitian ini, aplikasi yang 

dimaksudkan adalah penerapan praktik Model Gravitasi.  

3.10.2 Model Gravitasi 

Model Gravitasi adalah model yang yang sering digunakan untuk melihat 

besarnya daya tarik dari suatu potensi yang berada pada suatu lokasi (Tarigan, 2006, 

hlm. 104). Daya tarik ini nantinya akan mendorong berbagai kegiatan lain untuk 

berlokasi di dekat kegiatan yang telah ada. Model ini juga dapat digunakan untuk 

melihat kaitan potensi suatu lokasi dan besarnya wilayah pengaruh dari potensi 

tersebut. Model Gravitasi menggunakan dua indikator yakni jarak dan jumlah 

penduduk.  

3.10.3 Lokasi  

Lokasi adalah tempat yang dapat dikenali dan dibatasi, dimana suatu kegiatan 

berlangsung atau dapat juga merupakan tempat di mana suatu objek terletak 

(Gunawan, 1981, hlm. 01). 

3.10.4 Perpustakaan Umum 

Perpustakaan umum adalah tempat atau lokasi yang menghimpun koleksi 

buku, bahan cetakan serta rekaman lain untuk kepentingan masyarakat umum di 

Kota Cimahi.  
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3.11 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pembangunan diarahkan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat mendukung 

kecerdasan dan kemakmuran masyarakat. 

2. Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni untuk 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendidikan. 

3. Perlu adanya infrastruktur penunjang khususnya pelayanan publik dalam bidang pendidikan. 

4. Keberadaan perpustakaan umum Kota Cimahi dinilai penting sebagai sarana yang dapat diakses oleh 

masyaraat yang tidak mengenyam pendidikan formal guna mendukung keberhasilan pendidikan 

nasional. 

5. Perlu adanya kajian mengenai lokasi perpustakaan umum Kota Cimahi dilihat dari kekuatan 

interkasinya dari masing-masing wilayah di Kota Cimahi. 

6. Aspek lokasi sangat menentukan keberadaan perpustakaan umum Kota Cimahi, maka dipilih model 

gravitasi.  

7. Model gravitasi dapat dimanfaatkan apakah suatu fasilitas yang dibangun pada lokasi tertentu akan 

menarik cukup pelanggan atau tidak, dalam ini adalah tingkat kunjungan. Dengan demikian perlu 

tidaknya fasilitas tersebut dibangun pada lokasi tersebut.  

1. Bagaimana distribusi penduduk mempengaruhi letak posisi perpustakaan umum Kota 

Cimahi? 

2. Bagaimana jarak setiap kecamatan terhadap perpustakaan umum Kota Cimahi 

3. Bagaimana kekuatan interaksi antar masing-masing kecamatan terhadap perpustakaan 

umum Kota Cimahi? 

4. Bagaimana analisis lokasi perpustakaan umum Kota Cimahi menurut model gravitasi? 

Survey dan Pengumpulan 

Data  

Data Primer :  

1. Jarak 

Data Sekunder : 

1. Data jumlah penduduk 

2. Peta administrasi Kota Cimahi 

3. Jumlah kunjungan 

Pengolahan Data 

Perhitungan Manual  Pengolahan Software 

Identifikasi Masalah 

Rumusan Masalah 

Analisis Data 

Kekuatan Interkasi: 
1. Tinggi 
2. Sedang 

3. Rendah 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Analisis Data : 

Selanjutnya, pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode 

deskriptif (Juliansyah, 2011, hlm. 34) yakni meliputi pengumpulan data, 

pengklasifikasian data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan 

gambaran tentang keadaan objek dalam suatu deskriptif. teknik analisis data 

yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan analisis model 

gravitasi dan analisis jaringan jalan.  

1. Kesimpulan didapatkan setelah menemukan intisari dari hasil penelitian. 

2. Rekomendasi diambil dari manfaat hasil penelitian sesuai dengan tujuan 

penelitian, baik untuk penulisan selanjutnya, masyarakat dan pemerintah.  

Hasil Analisis Data  

(Aplikasi Model Teori Gravitasi dalam Analisis 

Lokasi Perpustakaan Umum Kota Cimahi) : 
1. Tinggi: Jika berdasarkan perhitungan model gravitasi nilai 

interaksinya tinggi dibandingkan kecamatan yang lain. 

2. Sedang: Jika berdasarkan perhitungan model gravitasi nilai 

interaksinya sedang dibandingkan kecamatan yang lain. 

3. Rendah: Jika berdasarkan perhitungan model gravitasi nilai 

interaksinya rendah dibandingkan kecamatan yang lain. 
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