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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah prosedur kerja yang dilakukan untuk 

mencari sebuah kebenaran. Metode penelitian dapat juga diartikan sebuah cara 

untuk melakukan suatu hal menggunakan pikiran seksama untuk mendapatkan 

sebuah tujuan. Metode penelitian selain itu, dapat diartikan sebagai sebuah cara 

ilmiah  untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu berdasarkan pada ciri 

keilmuan yaitu, rasional, empiris, dan sistematis. Sehingga definisi metode 

penelitian merupakan sebuah prosedur kerja yang digunakan untuk mendapatkan 

sebuah tujuan yang berdasarkan ciri – ciri keilmuan berupa rasional, empiris, dan 

sistematis (Darmadi, 2013; Moehadjir, 2000; Priyono, 2016). 

Metode penginderaan jauh merupakan sebuah metode pengukuran atau 

perolehan data dengan menggunakan wahana yang berada di ketinggian seperti 

pesawat untuk mendapatkan data yang ada di permukaan bumi. Metode 

penginderaan jauh  merupakan metode analisis secara manual, dengan dua teknik 

interpretasi yaitu interpretasi secara digital serta interpretasi secara visual. Metode 

penginderaan jauh dilakukan dengan menggunakan interpretasi secara digital untuk 

mendapatkan nilai suhu permukaan serta penggunaan lahan yang ada pada wilayah 

Kota Bogor (Sutanto, 1987).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan multi temporal serta studi kasus 

untuk melihat secara time series dan secara mendetail pada sebuah wilayah studi. 

Penggunaan multi temporal digunakan untuk mengetahui pola spasial suhu 

permukaan di Kota Bogor serta mengetahui perubahan penutup lahan yang ada di 

kota Bogor pada kurun waktu 2010,2015, dan 2020. Studi kasus akan mencitrakan 

suatu wilayah secara mendalam, detail, dan lengkap agar mendapatkan gambaran 

yang utuh pada sebuah objek (wholeness) atau data yang dikumpulkan akan 

dipelajari secara keseluruhan, utuh dan terintegrasi. Hal tersebut yang menjadikan 

studi kasus akan bersifat eksploratif dalam sebuah penelitian dengan 

mengkolaborasikan pendekatan multi temporal dan studi kasus (Yunus, 2010). 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini berlokasi di Kota Bogor, Provinsi Jawa 

Barat. Secara letak geografis Kota Bogor terletak di antara 106o 48’ BT dan 6o 

26’ LS. Kota Bogor merupakan salah satu kota yang berada pada Barat Provinsi 

Jawa Barat, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Dengan luasan 

sebesar 11.850 Hektare, serta lokasi yang berdekatan dengan Ibukota Negara 

yang menjadikan Kota Bogor memiliki potensi wilayah yang sangat strategis 

bagi perkembangan serta pertumbuhan ekonomi dan jasa. Kota Bogor terletak 

pada ketinggian 190 meter – 330 meter diatas permukaan laut (MDPL). Serta 

Kota Bogor memiliki iklim dengan suhu tiap bulan berkisar 25o C – 37o C, 

dengan suhu terendah 18o C – 22o C dan suhu tertingginya 33o C – 37o C dengan 

kelembaban udara rata – rata di Kota Bogor yaitu 80%, hal tersebut menjadi 

Kota Bogor merupakan salah satu wilayah yang nyaman untuk lokasi hunian 

karena rata – rata suhu udara serta tingkat kelembaban wilayah yang termasuk 

pada golongan nyaman untuk sebuah hunian. Kota Bogor terbagi menjadi 6 

administrasi kecamatan dan 68 administrasi kelurahan yaitu (BPS Kota Bogor, 

2021) 

a. Kecamatan Bogor Selatan,  

b. Kecamatan Bogor Timur,  

c. Kecamatan Bogor Utara,  

d. Kecamatan Bogor Tengah,  

e. Kecamatan Bogor Barat,  

f. Kecamatan Tanah Sereal
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Gambar 3.1 Lokasi Penelitian (Hasil Analisis,2021).
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3.2.2 Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan yaitu, pada bulan 

September, Oktober, dan November 2021 dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No Kegiatan 
Juni Juli Agustus September Oktober November 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Pra Penelitian  

a. Mendalami 

permasalahan dan objek 

penelitian 

                        

b. Melakukan studi pustaka                         

c. Menentukan judul dan 

variabel penelitian 

                        

d. Mengumpulkan 

data sekunder 

                        

e. Menyusun Proposal 

Penelitian 

                        

2 

Penelitian   

a. Mengumpulkan data 

primer 

                        

b. Pengolahan data                         

c. Pembuatan Peta                         

d.  Analisis data 

hasil 

                        

3 
Pasca Penelitian  

a. Penyusunan laporan                         

Sumber : Hasil Analisis, 2021 

3.3 Populasi dan Sample 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan  keseluruhan data yang menjadi  bahan bagi seorang 

peneliti pada ruang lingkup dan waktu yang ditentukan. Populasi berkaitan 

dengan data – data. Maka setiap data  yang akan diambil pada penelitian 

merupakan sebuah populasi secara keseluruhan data (Margono, 2004).  
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Berdasarkan dari pengertian tersebut maka populasi wilayah pada 

penelitian seluruh wilayah administrasi Kota Bogor yang terdiri dari 6 

Kecamatan. 

3.3.2 Sampel 

Sampel berupa bagian atau jumlah dan karakteristik yang memiliki 

populasi tersebut, apabila populasi besar, tidak mungkin mempelajari seluruh 

populasi. Sampel berfungsi sebagai penentuan lokasi penelitian yang lebih 

spesifik serta mudah untuk dilakukan validasi lapangan Pada penelitian ini 

dilakukan pengambilan sampel di seluruh wilayah penelitian di Kota Bogor 

dengan menggunakan teknik stratified random sampling berdasarkan titik lokasi 

administrasi rata – rata suhu permukaan dan penutup lahan, serta membagi 

secara merata penutup lahan dan suhu permukaan yang mewakili daerah 

sekitarnya (Sugiyono, 2014). 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan sebuah atribut atau nilai dari orang, objek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi yang telah ditetapkan untuk dipelajari dan 

diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2007). Adapun menurut Bungin (2017) variabel 

penelitian perlu ditentukan dan dijabarkan agar alur hubungan dua atau lebih 

variabel pada penelitian dapat dicari dan dianalisis. Pada penelitian ini, variabel 

yang digunakan merupakan dua variabel independent (x) dan variabel dependen 

(y). Variabel X pada penelitian ini yaitu Penutup Lahan, dan variabel Y pada 

penelitian ini adalah Suhu Permukaan. Adapun hubungan antar variabel dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini 

Tabel 3.2 Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian Sub Variabel Penelitian 

X Perubahan Penutup Lahan Tahun 

2010, 2015, dan 2020 

Klasifikasi Unsupervised 

Y Perubahan Suhu Permukaan Tahun 

2010, 2015, dan 2020 

Indeks LST 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 
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3.5 Tahapan Penelitian 

Pada proses penelitian ini ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk 

mendapatkan hasil akhir, adapun tahapan – tahapan yang dilakukan sebagai berikut. 

3.5.1 Pra Penelitian 

Pra penelitian merupakan tahapan awal yang dilakukan untuk melakukan 

penelitian. Tahapan pra penelitian yaitu melakukan persiapan yang bertujuan 

untuk menunjang proses penelitian. Pra penelitian yang dilakukan merupakan.  

1 Mendalami permasalahan dan objek penelitian daerah kajian  

2 Melakukan studi pustaka atau studi literatur untuk menentukan 

judul dan variabel penelitian yang akan dilakukan 

3 Mengumpulkan data – data sekunder yang diperlukan seperti 

data Administrasi, BIG, dan BPS 

4 Menyusun proposal penelitian  

3.5.2 Penelitian 

Pada tahapan penelitian merupakan tahapan inti dari dilakukannya suatu 

penelitian. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan saat penelitian. 

1. Mengumpulkan data primer seperti citra penginderaan jauh 

tahun 2010, 2015,dan 2020 dan juga pengambilan sampel 

lapangan untuk dilakukan uji validasi 

2. Pengolahan data yaitu dengan melakukan pengolahan dari data 

primer dan data sekunder yang telah terkumpulkan dan 

melakukan uji validasi dari data primer yang telah 

dikumpulkan 

3. Analisis data merupakan tahapan akhir dari inti penelitian. 

Pada tahapan ini data yang telah dilakukan pengolahan dan 

telah dilakukan uji validasi, dilakukan perbandingan antara 

data yang telah diolah dan dilakukan pemodelan yang 

berfungsi untuk analisis deskriptif sesuai kondisi dilapangan.  
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3.5.3 Pasca Penelitian 

Tahapan ini adalah tahap akhir dari suatu penelitian. Langkah terakhir dari 

penelitian ini yaitu penyusunan laporan penelitian yang nantinya dapat berguna 

untuk pemerintah setempat dalam pengambilan keputusan dan saran untuk 

menentukan sebuah kebijakan serta berguna bagi masyarakat sekitar untuk 

memahami terkait penelitan terkait dan bagi penelitian selanjutnya untuk 

pengembangan dari penelitian terdahulu.  

3.6 Alat dan Bahan 

Pada proses pengerjaan suatu penelitian membutuhkan alat dan bahan yang 

dapat menunjang proses penelitian. Alat dan bahan yang digunakan selama 

penelitian berlangsung yaitu; 

3.6.1 Alat Penelitian 

Tabel 3.3 Alat Penelitian yang Digunakan 

No Alat Spesifikasi Kegunaan Penyedia 

1 Sistem Komputer 

Perangkat 

Keras 

(Laptop) 

Intel® Core™ i7-

6600U vPRO 

processor (2.6GHz, 

up to 3.4GHz, 4M 

Cache), RAM 8GB, 

64-bit Operating 

System 

Membantu untuk pengumpulan data 

sekunder dan primer, analisis data, dan 

laporan akhir hasil penelitian 

TOSHIBA 

2 Perangkat 

Lunak 

ArcGIS 10.4 Perangkat lunak GIS untuk membantu 

analisis data spasial dan Layouting peta hasil 

ESRI 

3 Quantum GIS 3.10 Perangkat lunak GIS untuk backup apabila 

terjadi kendala saat melakukan proses 

pengolahan dan analisis pada software 

sebelumnya 

QGIS  

4 ENVI 5.3 Perangkat lunak yang membantu dalam 

proses pengolahan citra satelit 

ENVI 

5 Microsoft Word dan 

Excel 

Membantu dalam proses pembuatan 

proposal penelitian dan penyusunan laporan 

hasil akhir 

Microsoft 

Office 

6 IBM SPSS Statictics 

21 

Membantu dalam proses analisis yang 

memerlukan uji statistika 

IBM 
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7 Polaris GPS 

Navigation 

Membantu dalam melakukan uji validasi 

dan pengambilan data primer di lapangan 

untuk mengambil koordinat geografis 

DS 

Software 

8 Kamera Handphone Membantuk daam proses dokumentasi 

selama kegiatan penelitian pengambilan 

data di lapangan berlangsung 

Xiaomi 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 

3.6.2 Bahan Penelitian 

Tabel 3.4 Bahan Penelitian yang Digunakan 

No Bahan Spesifikasi Kegunaan Penyedia 

1 Citra Penginderaan 

Jauh Multispektral 

Landsat 5 TM/MSS 

Tahun Akuisisi 2009, 

Landsat 8 OLI/TIRS 

Tahun Akuisisi 2014, 

Landsat 8 OLI/TIRS 

Tahun Akuisisi 2019 

Digunakan untuk data 

primer untuk melihat 

perubahan penutup 

lahan setiap tahunnya 

dan melihat perubahan 

suhu permukaan yang 

terjadi dalam kurun 

waktu 5 tahunan 

USGS 

2 Peta Dasar RBI Skala 1:25.000, UTM 

WGS 1984, Zona UTM 

48S, Data Vektor 

Sebagai data acuan 

batas wilayah 

penelitian 

Badan 

Informasi 

Geospasial 

(BIG) 

3 Peta Penutup Lahan   Untuk uji validasi 

yang akan dilakukan 

untuk menentukan 

perubahan penutup 

lahan 

Badan 

Planologi 

Kehutanan 

(BAPLAN) 

Sumber : Hasil Analisis, 2021 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Pada proses penelitian ini menggunakan dua metode dalam mengumpulkan 

data yang digunakan. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini.  

3.7.1 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan suatu kegiatn mencari dan mempelajari teori 

yang sejelan dengan rumusan masalah. Studi literatur dapat dikatakan sebagai 

Teknik pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari, dan mengkaji 
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teori – teori. Studi literatur ini berkaitan dengan menentukan topik penelitian dan 

penentuan rumusan masalah sebelum seorang peneliti pergi ke lapangan 

(Darmadi, 2013) 

Pada penelitian ini studi literatur digunakan untuk proses pembuatan 

tinjauan pustaka. Pengumpulan beberapa jurnal, penelitian ilmiah, buku, dan 

lainnya untuk membantu pemahaman terkait penelitian yang akan dilakukan. 

3.7.2 Observasi 

Metode observasi merupakan kegiatan melihat suatu objek dengan fokus 

dan terpusat. Observasi merupakan aktivitas mengamati yang terjadi secara 

berulang – ulang dari sebuah lokasi untuk menghasilkan sebuah fakta. Pada 

penelitian ini penggunaan metode observasi digunakan untuk melihat wilayah 

kajian penelitian dan dari hasil pengolahan data untuk mengambil kesimpulan 

dan hal yang terjadi pada multiwaktu (Arikunto, 2011). 

3.7.3 Studi Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan sebuah catatan atau sebuah peristiwa penting di 

masa lalu yang di arsipkan dengan bentuk tulisan, cetakan, cerita, surat, buku, 

historis, atau dokumen – dokumen. Dokumentasi yang digunakan pada 

penelitian ini merupakan data citra Landsat yang digunakan sebagai data awal 

untuk melihat perubahan penutup lahan serta suhu permukaan lahan 

(Suharsaputra, 2012). 

3.8 Teknik Analisis Data 

3.8.1 Analisis Perubahan Penutup Lahan 

Analisis dilakukan dengan membandingkan data penutup lahan tahun 

2010, 2015, dan 2020. Untuk mengetahui perubahan luasan lahan yang berubah, 

penggunaan data satelit dipakai untuk melihat penutup lahan pada setiap 

tahunnya. Dengan menguji validasi dengan survey lapangan. Proses penggunaan 

data satelit untuk mendapatkan analisis perubahan penutup lahan menggunakan 

metode klasifikasi Unsupervised (klasifikasi tidak terbimbing), yang 

mengelompokkan setiap nilai – nilai piksel secara otomatis oleh sistem lalu 

dimasukan pada setiap kelas – kelas spektral dengan algoritma klusterisasi 

(Rahmawan et al., 2020). 
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Penggunaan algoritma ISODATA serta K-Means akan dilakukan dan dicari 

yang memiliki nilai kesesuaian yang lebih tinggi diantara kedua algoritma 

tersebut. ISODATA atau Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique 

merupakan mengklasifikasikan kelas – kelas yang ada secara merata dengan 

piksel – piksel yang diklasifikasikan ke kelas terdekatnya dengan setiap iterasi 

kalkulasi ulang dan mereklasifikasikan piksel sehubung dengan penambahan 

iterasi yang menambah kelas, penggabungan, dan menghapus yang dilakukan 

secara include threshold. ISODATA menggunakan formula minimal untuk 

mengklasifikasikan piksel pada citra untuk menghasilkan gugus yang homogen. 

ISODATA memiliki keunggulan pada hal proses iterasinya (Danoedoro, 2012; 

Rahmawan et al., 2020; Septiani et al., 2019). 

Algoritma K-Means mempunyai proses klasiterisasi yang sangat cepat, 

sensitif pada centroids awal secara random, dan memungkinkan sebuah kluster 

yang tidak memiliki atau mempunyai sebuah anggota. K-Means memiliki 

keunggulan berupa proses pengklasifikasiannya karakteristik dari sebuah objek 

serta tidak dapat terpengaruh terhadap sebuah urutan objek atau kelas yang akan 

digunakan. Penggunaan K-Means dan ISODATA dikarenakan kedua sifat 

algoritma tersebut yang menggunakan nilai range atau rata – rata statistik yang 

relatif sama dan apabila terdapat berlebihnya nilai range maka akan ditentukan 

oleh pengolah data untuk dapat mengidentifikasi piksel yang terdapat 

disekitarnya (Septiani et al., 2019).  

3.8.2 Analisis Persebaran dan Perubahan Suhu Permukaan 

Data suhu permukaan didapatkan dengan menggunakan software 

Quantum GIS dengan penggunaan plugins untuk mendapatkan nilai minimum, 

rata – rata, dan nilai maksimum yang dapat diubah nilai radian menjadi 

Brightness Temperature in Celcius. Analisis sebaran temporal suhu permukaan 

di analisis dengan menggunakan analisis regresi sederhana untuk melihat 

perubahan yang terjadi. Suhu permukaan atau Land Surface Temperature 

merupakan metode analisis suhu permukaan darat yang menggunakan 

gelombang thermal pada citra. Nilai LST didapatkan menggunakan band thermal 

pada citra landsat dengan algoritma berikut 
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𝑇𝑏 =
𝐾2

𝑙𝑛 (
𝐾1
𝐿𝛌

+ 1)
 

Keterangan : 

Tb : Temperatur kecerahan sensor efektif (K) 

K1 : Konstanta kalibrasi 1 (W/(m2 sr µm)) 

K2 : Konstanta kalibrasi 2 (K) 

L : Pencerahan spectral pada aperture sensor (W / (m2sr µm)) 

In : Logaritma natural 

Selanjutnya dilakukan perhitungan emisivitas dari objek permukaan yang 

berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya  

𝜀 = 𝜀𝑣𝑃𝑣 + 𝜀𝑠(1 − 𝑃𝑣) + 𝑑𝜀 

Keterangan : 

𝜀 : Emisivitas objek 

𝜀𝑣 : Emisivitas vegetasi 

𝜀𝑠 : Emisivitas tanah 

Pv : Proporsi vegetasi atau fraksi tutupan vegetasi 

𝑑𝜀 : Efek dari distrbusi geometri permukaan 

Selanjutnya mendapatkan persamaan nilai emisivitas maka dilakukan 

perhitungan berikut untuk mendapatkan nilai persamaan emisivitas 

𝐿𝑆𝐸 = 𝑚 + 𝑃𝑉 + 𝑛 

𝑚 =  𝜀𝑣 − 𝜀𝑠 − (1 − 𝜀𝑠)𝐹𝜀𝑣 

𝑛 = 𝜀𝑠 + (1 − 𝑃𝑣) + 𝐹𝜀𝑣 

Keterangan : 

𝐿𝑆𝐸 : Land Surface Emissivity 

m : Konstanta standar deviasi emisivitas permukaan (0.004)  

n : Nilai emisivitas vegetasi dikurangi m (0.986) 

𝜀v : Emisivitas vegetasi (0.99) 

𝜀s : Emisivitas tanah (0.97) 

F : Faktor bentuk distribusi geometri yang berbeda (0.55) 
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Setelah didapatkan keseluruhan nilai emisivitas maka dilanjutkan utuk 

mendapatkan nilai LST  

𝐿𝑆𝑇 =
𝐵𝑇

(1 + (λ
𝐵𝑇
ρ ) in 𝐿𝑆𝐸

 

Keterangan : 

LST  : Land Surface Temperature (oC) 

BT : Brightness Temperature (K) 

Λ :  Panjang gelombang radiasi yang dipancarkan band radian (um) 

Ρ : Konstanta Planck (1.438 x 10-2 mK) 

LSE : Land Surface Emmisivity 

3.8.3 Analisis Spatio-Temporal 

Analisis spatio-temporal merupakan metode analisis data yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi perubahan yang terjadi berdasarkan 

waktu dan lokasi. Spatio-temporal digunakan untuk mencari hubungan antara 

perubahan penutup lahan terhadap suhu permukaan, metode ini dapat membantu 

analisis akhir dari penelitian ini dikarenakan sifat data yang digunakan 

merupakan kumpulan data – data yang telah dihimpun pada kurun waktu 2010 

– 2020 dan melihat perubahan pada objek – objek tampak. Metode analisis 

spatio-temporal ini memiliki keunggulan yang dapat menjelaskan, mencari, dan 

menentukan segala bentuk perubahan atau kejadian pada kurun waktu tertentu 

pada sebuah wilayah. Spatio-temporal juga memiliki peran penting sebagai salah 

satu aspek penentu sebuah kebijakan yang berdasarkan analisis masa lalu atau 

kejadian yang berdasarkan kurun waktu pada sebuah wilayah (Nisa et al., 2020). 

Analisis spatio-temporal dilakukan dengan melihat data – data yang telah 

dihimpun berdasarkan kurun waktu 2010 – 2020 lalu dilihat perubahan – 

perubahan yang terjadi secara time series serta selanjutnya untuk mendukung 

analisis dari spatio-temporal dilakukan uji statistik dengan menggunakan 

metode regresi linier sederhana untuk mendapatkan hasil hubungan antara satu 

variabel dan variabel lainnya dengan menggunakan skema statistik spasial.  
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3.9 Diagram Alur Penelitian 

 

Gambar 3.2 Diagram Alur Penelitian (Hasil Analisis,2021). 

 


