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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Sukajadi. Kecamatan 

Sukajadi merupakan salah satu kecamatan yang berada dalam wilayah 

kota Bandung bagian barat. Bedasarkan letak astronomis, Kecamatan 

Sukajadi terletak pada 107°34’12” BT - 107°36’36” BT dan 6°52’12” LS 

- 6°54’36” LS. Secara administrasi Kecamatan Sukajadi terdiri dari 5 

Kelurahan, yaitu Kelurahan Pasteur, Kelurahan Cipedes, Kelurahan 

Sukabungah, Kelurahan Sukajadi dan Kelurahan Sukawarna, untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1. Peta Administratif  Kecamatan 

Sukajadi.  

Lokasi kemacetan lalu lintas yang dipilih oleh peneliti adalah  

Jalan Sukajadi (Gambar 3.2). Secara administrasi Jalan Sukajadi ini 

berada di Kecamatan Sukajadi dan melewati tiga kelurahan yaitu 

Kelurahan Sukabungah, Kelurahan Pasteur dan Kelurahan Cipedes.  

B. Pendekatan Geografi Dalam Penelitian Terkait 

Geografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari persamaan dan 

perbedaan yang terjadi pada lapisan geosfer dengan menggunakan 

pendekatan keruangan, kelingkungan dan kompleksitas wilayah. Hasil 

dari suatu pertemuan seminar dan lokakarya Peningkatan Kualitas 

Pengajaran Geografi pada tahun 1988 mendefinisikan geografi 

merupakan ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena 

geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam 

konteks keruangan (Pasya 2006, hlm 82). Segala sesuatu yang terjadi di 

alam merupakan suatu kajian dari geografi. Alam merupakan salah satu 

laboratorium dalam kajian bidang ilmu geografi. Karena banyaknya 

kajian yang dapat dikatakan sebagai kajian geografi oleh karena itu 

adanya suatu pendekatan dalam suatu kajian bidang ilmu pengetahuan. 

Dalam kaitannya dengan bidang Ilmu Geografi maka ada suatu 

pendekatan-pendekatan yang berkaitan dengan penelitian geografi, 

dengan pendekatan geografi inilah maka suatu kajian dapat dikatakan 

sebagai kajian Geografi.  

Pendekatan geografi yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan 

menekankan eksistensi ruang sebagai penekanan. Yunus (1997) 
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mengemukakan bahwa eksistensi ruang dalam perspektif geografi dapat 

dipandang dari struktur (spatial structure), pola (spatial pattern), dan 

proses (spatial process). Pendekatan keruangan ini menekankan kepada 
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Gambar 3.1. Peta Batas Administrasi Kecamatan Sukajadi 
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Gambar 3.2. Peta Jaringan Jalan Kecamatan Sukajadi 
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pendekatan topik yaitu kepada suatu objek yang menjadi perhatian kita 

dan menekankan kepada pendekatan aktivitas manusia yang berkenaan 

dengan aktivitas penduduk dan interelasinya. 

C. Alat dan Bahan 

Tabel 3.1. Alat dan Bahan 

Sumber : Penelitian Tahun 2017 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah SHP Jawa 

Barat Tahun 2010,  data jumlah seluruh penduduk kecamatan Sukajadi, 

data jumlah kendaraan yang masuk ke jalan Sukajadi. Peralatan yang 

digunakan yaitu Seperangkat Laptop, Microsoft Word, Microsoft Excel, 

Software SPSS,ArcGIS 10.2 dan alat tulis. 

 

No. Alat dan Bahan Fungsi 

1. SHP Jawa Barat 

tahun 2010 

Berfungsi untuk mendeliniasi lokasi 

penelitian termasuk kelurahan dengan 

jalannya 

3. Data penduduk 

kecamatan 

Sukajadi 

Berfungsi untuk menghitung seberapa 

besar tingkat mobilitas penduduk di 

kecamatan tersebut.  

4. Laptop Berfungsi untuk pembuatan laporan dan 

pengolahan data terkait dengan penelitian. 

5. Microsoft Word Berfungsi untuk pembuatan laporan. 

6. Microsoft Excel Berfungsi untuk pengolahan data. 

7. Software SPSS 22 Berfungsi untuk mengetahui pengaruh 

kemacetan lalu lintas terhadap mobilitas 

penduduk di sekitar Jalan Sukajadi 

8. ArcGIS Untuk pengolahan data pemetaan terkait 

dengan mobilitas. 
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D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah genaralisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono 2008, hlm. 61). Sedangkan menurut 

Sumaatmadja 1988 (dalam Zaenudin 2013, hlm. 28) populasi 

merupakan semua kasus, individu dan gejala yang ada di daerah 

penelitian.  Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu 

populasi wilayah dan populasi manusia. Populasi wilayah yang 

dijadikan dalam penelitian ini yaitu seluruh wilayah Kecamatan 

Sukajadi, sedangkan untuk populasi manusia adalah seluruh 

penduduk Kecamatan Sukajadi 

Tabel 3.2. Jumlah Populasi Manusia 

No. Kelurahan Jumlah 

RW 

Jumlah Penduduk Jumlah 

KK 

1 Cipedes 11 29.119 3.529 

2 Sukabungah 12 25.392 4.212 

3 Sukagalih 6 20.137 2.955 

4. Pasteur 13 19.849 2.242 

5. Sukawarna 7 15.934 2.054 

Jumlah 15 110.431 14.992 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bandung, 2015 

2. Sampel 

Suatu sampel adalah sekelompok objek yang dikaji atau diuji, 

yang dipilih secara acak (random) dari kelompok objek yang lebih 

besar yang memiliki karakteristik yang sama (Reksoatmodjo, 2006 : 

14). Metode pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan 

teknik Non Random Sampling dengan menggunakan metode Area 

Probability Sampling. Menurut Narbuko (2009 : 117) “teknik ini 
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menghendaki cara pengambilan sampel yang mendasarkan pada 

pembagian area (daerah-daerah) yang ada pada populasi. Artinya 

daerah yang ada pada pada populasi dibagi-bagi menjadi beberapa 

daerah yang lebih kecil”.  

Alasan menggunakan teknik sampel ini adalah karena dalam 

penelitian ini tiga kelurahan yang dijadikan sebagai sampel wilayah 

dibagi kembali ke dalam beberapa daerah kecil dengan 

memperhitungkan radius.  

Pada penelitian ini juga terbagi menjadi  2 jenis yaitu: 

a. Sampel Wilayah 

Sampel wilayah dari penelitian ini ditentukan berada di tiga 

kelurahan yang bersinggungan langsung dengan Jalan Sukajadi. 

Kelurahan tersebut diantaranya adalah Kelurahan Sukabungah, 

Kelurahan Pasteur dan Kelurahan Cipedes. 

b. Sampel Manusia 

Jumlah sampel manusia yang akan diambil dalam penelitian ini 

dihitung dengan menggunakan rumus Slovin. 

Kelurahan yang digunakan adalah ketiga kelurahan yang 

dijadikan sampel yaitu Kelurahan Sukabungah, Kelurahan Pasteur 

dan Kelurahan Cipedes. Sampel manusia yang diambil yaitu 

kaitannya dengan mobilitas penduduk yang dijalaninya setiap hari 

dan menghadapi kemacetan di ruas jalan Sukajadi. Banyaknya 

sampel yang diambil dari setiap kecamatan dihitung dengan 

menggunakan rumus Slovin yaitu: 

Formulanya adalah: 

 

 

 

 

Keterangan : 

n  : ukuran sampel 

N  : ukuran populasi 

e  : prosen kelonggaran ketidaktelitian yang masih dapat 

ditoleransi (0-  

  10%) 

1  : konstanta 

Berdasarkan rumus di atas maka dapat diketahui N = 74.360 dan e 

= 10%. Maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

𝑛 =
𝑁

1 + 𝑛𝑒²
 



61 

 

Nur Andini, 2018 
PENGARUH KEMACETAN LALU LINTAS TERHADAP MOBILITAS PENDUDUK 
KECAMATAN SUKAJADI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

𝑛 =
74.360

1 + 74.360(0,01)
 

                n = 100 

Berdasarkan perhitungan dengan rumus tersebut didapat jumlah 

sampel sebanyak 100 sampel. Adapun untuk mengetahui sampel 

penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3. dan gambar 3.3. berikut ini. 

Tabel 3.3. Sampel Penelitian 

Sampel Penelitian 
Jumlah 

Penduduk 

Kelurahan 

Sukabungah, 

Pasteur dan 

Cipedes 

Radius I : 0 - 100 m 
20 

Radius II : 100 m -200 m 
20 

Radius III : 200 m – 300 m 
20 

Radius IV : 300 m – 400 m 
20 

Radius V : 400 m – 500 m 
20 

Jumlah 
100 

Sumber  : Hasil  Penelitian 2016 

E. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah suatu rencana tentang tata cara mengumpulkan, 

mengolah dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar 

penelitian dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

tujuannya (Tika, 2005). Adapun desain penelitian pada penelitian ini 

yaitu:
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Tabel 3.4. Desain Penelitian 

Langkah Penelitian Kegiatan 

Pra Penelitian 

1. Perumusan masalah, tujuan 

dan sasaran penelitian 

2. Penentuan Lokasi Penelitian 

3. Pengumpulan data sekunder: 

4. Data jumlah penduduk 

Kecamatan Sukajadi per 

Kelurahan dan jumlah 

kendaraan yang masuk ke 

Jalan Sukajadi 

5. Perancangan instrumen 

penelitian: 

a. Studi pustaka tentang 

materi terkait judul 

penelitian 

b. Membuat instrumen 

penelitian yaitu angket 

c. Melakukan uji validitas 

dan uji korelasi  

Penelitian/Lapangan 

Mencari data primer: 

Melakukan penyebaran angket di 

setiap kelurahan sesuai dengan 

sampel yang telah dianalisis 

yakni berjumlah 100 orang, yang 

dimasukkan ke dalam 5 radius 

dengan rentang 100 meter. Setiap 

100 meter sampel berjumlah 20 

orang yang termasuk dalam 

Kelurahan Cipedes, Kelurahan 

Sukabungah, Kelurahan 

Sukagalih. 

Pasca Lapangan/Pasca 

Penelitian 

Melakukan analisis data di setiap 

masing-masing variabel dengan 

menggunakan analisis deksriptif 

dan analisis persentase kemudian 
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hasil dari penelitian ini akan di uji 

korelasikan dengan analisis 

regresi linier sederhana dan 

tabulasi silang untuk menjawab 

keseluruhan umum. 

Sumber: Penelitian Tahun 2017 

F. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2013, hlm. 38). Jadi variabel penelitian 

merupakan keterkaitan antara setiap data yang menjadi pengukuran dan 

ada penaruhnya dengan hasil yang akan diteliti. 

Terdapat dua macam variabel dalam sebuah penelitian yaitu 

variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi, variabel yang 

mempengaruhi merupakan variabel bebas (X) dan variabel yang 

dipengaruhi merupakan variabel terikat (Y). Variabel terikat merupakan 

variabel yang mendapatkan pengaruh dari variabel lain. Variabel bebas 

dan variabel terikat dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel 3.5. Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

Variabel indikator 

Kemacetan lalu lintas 

Waktu-waktu terjadinya kemacetan 

Jumlah kendaraan 

Hari-hari terjadinya kemacetan 

Mobilitas Penduduk 

Frekuensi mobilitas penduduk 

Pola mobilitas penduduk 

Waktu tempuh yang diperlukan 

Sumber : Penelitian Tahun 2017 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan suatu cara bagaimana peneliti 

mendapatkan data yang kaitanya untuk keberhasilan dalam penelitian ini. 

Data yang dikumpulkan terbagi menjadi 2 yaitu data primer dan data 
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sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung 

berdasarkan pengamatan di lapangan, sedangkan data sekunder 

merupakan data yang diperoleh dari hasil literasi yang kaitannya dengan 

kemacetan lalu lintas atau mobilitas penduduk. Teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh data-data yang 

berkaitan dengan penelitian (mobilitas). Adapun data-data yang 

terkait dengan penelitian ini yaitu: 

a. Data  tentang konsep mobilitas penduduk 

b. Data tentang kemacetan lalu lintas baik di Bandung ataupun kota-

kota lainnya 

c. Data tentang penelitian sejenis dengan mobilitas penduduk  

Sehingga dapat dijadikan pembanding hasil observasi langsung ke 

lokasi penelitian dan sebagai bahan kajian pustaka untuk menunjang 

teori-teori tentang mobilitas penduduk 

2. Observasi 

Observasi adalah kegiatan peninjauan langsung di lapangan untuk 

mengetahui keadaan lokasi penelitian. Observasi dilakukan yaitu 

untuk mengumpulkan data jumlah penduduk di Kecamatan Sukajadi 

yang secara aktif melakukan mobilitas dengan mendatangi kantor RT 

atau RW setempat. Observasi dilakukan dengan menggunakan 

instrumen penelitian dan pedoman observasi. 

3. Angket 

Pengumpulan data penelitian dengan menggunakan angket 

sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2009, hlm. 142) bahwa: 

Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaaan atau pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti 

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden. Kuisioner juga cocok digunakan bila jumlah responden 

cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. 

4. Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian 

dikemukakan Sugiyono (2012, hlm. 240) bahwa “Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil 

penelitian akan semakin kredibel jika apabila didukung oleh foto-foto 

atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada”. 
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Sebagai pelengkap data untuk untuk proses analisis masalah dalam 

penelitian ini, maka diperlukan informasi sekunder melalui dokumen-

dokumen, foto-foto, peta maupun data statistik yang penulis peroleh dari 

berbagai instansi, Badan, Dinas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD) terkait, yang berisi informasi-informasi yang diperlukan dan 

dapat menunjang penelitian ini. 

H. Analisis Data 

Adapun analisis dan pengolahan data diantaranya dengan menggunakan : 

1. Analisis deskriptif 

Menurut narbuko (2009 : 44) tujuan dari teknik ini ialah berusaha 

untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang 

berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis 

dan menginterpretasi juga bersifat komperatif dan korelatif. Menurut 

Prasetyo (2010 : 42) penelitian dilakukan untuk memberikan 

gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena dan 

juga diidentikkan dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan 

bagaimana dalam mengembangkan informasi yang ada.  

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara 

satu variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis 

ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen 

dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk 

memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel 

independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Rumus regresi linear sederhana sebagai berikut: 

 

Y’ = a + bX 

 

Keterangan: 

Y’ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X   = Variabel independen 

a    = Konstanta (nilai Y’ apabila X = 0) 

b    = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

3. Analisis Crosstab (tabulasi silang) 

Crosstab adalah sebuah tabel silang yang terdiri dari satu baris atau 

lebih dan satu kolom atau lebih (Santoso 2009, hlm. 214). Analisis 

crosstab ini digunakan untuk menunjukkan antar variabel untuk 

mengetahui hubungan antar baris dan kolom. 


