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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian terhadap kinerja traffic light dilakukan di dua lokasi yaitu di daerah 

simpang Pangeran Dipenogero dan Jalan Abdulrahman Saleh dimana lokasi 

ini termasuk jenis simpang yang bersinyal. Waktu penelitian dilaksanakan 

pada hari senin, rabu dan sabtu  pada jam sibuk yaitu saat pagi (06.00-08.30), 

siang (11.00-13.30) dan sore (16.00-18.30) WIB. Pengambilan waktu ini 

dapat diharapkan mewakili hari kerja dan weekend dengan anggapan volume 

lalu lintas stabil 

 

Gambar 3.1. Lokasi Penelitian Simpang  Pangeran Diponegoro 

Sumber: Google Maps ( 3 Mei 2018) 
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Gambar 3.2. Lokasi Penelitian Simpang Abdulrahman Saleh 

Sumber: Google Maps ( 3 Mei 2018) 

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variable Penelian adalah suatu penilaian dari orang atau dapat dikatakan 

suatu kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi variable penelitian adalah: 

1. Headway  

Headway merupakan jarak antar kendaraan di jalur yang sama. Apabila 

nilai dari headway kecil maka semakin tinggi frekuensi kendaraan yang 

menyebabkan waktu tunggu penumpang rendah. 

2. Kecepatan 

Kecepatan merupakan suatu besaran yang diperoleh dari jarak tempuh 

suatu benda dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 
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tersebut. adanya hubungan antara waktu tempuh dengan kecepatan 

adalah apabila waktu tempuh semakin bertambah maka kecepatan yang 

terjadi pada suatu benda akan mengalami pengurangan. Hal ini dapat 

memperhitungkan tundaan di suatu traffic light. 

3. Waktu tempuh  

Waktu tempuh merupakan suatu besaran waktu di suatu ruas jalan yang 

dipengaruhi oleh besarnya arus di jalan tersebut dan kapasitas jalan. Hal 

ini memiliki hubungan satu sama lain untuk menghasilkan perhitungan 

waktu tempuh di tundaan traffic light.  

4. Durasi Waktu APILL 

Durasi waktu ialah suatu besaran waktu di suatu APILL yang 

menunjukkan waktu merah, kuning dan hijau di suatu ruas jalan.  

 

3.3 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah sutu kegiatan mencari data dari penelitian di 

lapangan yang memperoleh nilai dalam memecahkan permasalahan di suatu 

penelitian. Dan untuk mendapatkan data penetlian tersebut maka penelitian 

ini memerlukan beberapa aspek yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer ialah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui cara 

penelitian langsung di lokasi. Dalam penelitiaan pengumpulan data ini data 

yang akan dikumpulkan antara lain berupa data headway, kecepatan, 

waktu tempuh, dan durasi wktu APILL. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literature, studi ke 

perrpustakaan serta jutnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian, 

bahkan data diperoleh dari CCTV di Dinas Perhubungan.  
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3.4 Instrumen Penelitian 

Insrumen penelitian adalah suatu metode yang digunakan sebagai tolak ukur 

dalam penelitian agar dapat diolah dengan teori yang ada dan mencapai 

tujuan penelitian ( Sugiyono,2012 ). Penelitian ini menggunakan instrument 

antara lain: 

1. Metode Pengamatan (Observasi) 

Obeservasi adalah suatu kegiatan peninjauan kasus atau permasalahan 

yang ada di lapangan dengan terjun langsung di lapangan penelitian di 

lokasi daerah patung Pageran Dipenogoro dan di daerah simpang 

Abdulrahman Saleh. 

2. Metode Diskriptif (Literatur) 

Deskriptif (Literatur) adalah data yang didapat dari buku-buku, jurnal 

ataupun artikel yang mempelajari tantang traffic light.  

3. Metode Perhitungan 

Metode perhitungan ini dilakukan dengan cara menghitung headway, 

waktu tempuh, kecepatan, dan durasi waktu APILL di lokasi penelitian.  

 

3.5 Diagram Alur Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap yang digambarkan melalui bagan 

yang bertujuan untuk memudahkan proses pengerjaan penelitian sesuai 

rencana atau planning. Dibawah ini dapat dilihat bagan alir pada penelitian 

ini. 
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MULAI 

STUDI LITERATURE 

SURVEY LAPANGAN DITINJAU DARI: 

(LEBAR RUAS JALAN) 

PENGUMPULAN DATA 

DATA PRIMER: 

1. Headway 

2. Volume Lalu 

Lintas 

3. Waktu Tundaan 

Traffic Light 

4. Lebar Ruas 

Jalan 

DATA SEKUNDER: 

CCTV Kendaraan di 

sepanjang ruas jalan 

lokasi penelitian 

PENGOLAHAN DATA 

PEMBAHASAN 

KESIMPULAN DAN SARAN 

SELESAI 


