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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Transportasi 

Menurut Fidel Miro (2005), Transportasi dapat diartikan sebagai usaha 

memindahkan, menggerakkan, mengangkut atau mengalihkan suatu objek dari 

suatu tempat ke tempat lain, dimana di tempat lain ini objek tersebut bermanfaat 

atau dapat berguna untuk tujuan-tujuan tertentu. Alat pendukung yanf dipakai 

untuk melakukan proses pindah, gerak, angkut, dan alih ini bisa bervariasi, 

tergantung pada : 

 Bentuk objek yang akan dipindahkan

 Jarak antara suatu tempat dengan tempat lain

 Maksud objek yang akan dipindahkan tersebut.

Ini berarti alat-alat pendukung yang digunakan untuk proses pindah harus baik 

dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Standar kuantitas dan kualitas alat 

pendukung ini yaitu dalam hal aman, cepat, lancer, nyaman, ekonomis, dan 

terjamin kesediaannya. 

2.2. Angkutan Umum 

Angkutan umum penumpang adalah angkutan penumpang yang dilakukan 

dengan system sewa atau bayar (Ahmad Munawar, 2005). Pengangkutan umum 

dibedakan dalam 3 (tiga) kategori utama yaitu angkutan antar kota, ankutan 

perkotaan dan angkutan pedesaan. Angkutan antar kota dibagi atas dua yaitu antar 

kota antar propinsi (AKAP), yaitu pelayanan jasa angkutan umum antar kota yang 

melampaui batas administrasi propinsi dan angkutan antar kota dalam propinsi 

(AKDP), yaitu pelayanan jasa angkutan umum antar kota dalam satu wilayah 

adminstrasi propinsi. 

2.3. Karakteristik Angkutan umum Penumpang 

Menurut direktorat jenderal perhubungan darat (2002), Karakteristik 

angkutan merupakan ukuran yang dipakai dalam menganalisa kinerja operasional 
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suatu angkutan. Untuk angkutan antar kota dalam propinsi, ada beberapa 

parameter yang dapat dipakai untuk mengkaji kinerja operasional angkutan, antara 

lain : 

2.3.1. Kecepatan Tempuh 

Kecepatan Tempuh adalah laju perjalanan yang biasanya dinyatakan 

dalam kilometer per jam (km/jam). Dengan demikian kecepatan perjalanan dapat 

didefenisikan sebagai berikut (Warpani, 1985) : 

Kecepatan perjalanan =
                    

                    
 

 Kecepatan tempuh yang disyaratkan untuk angkutan luar kota dapat 

ditabelkan pada tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2.1. kecepatan rata-rata dalam kota dan luar kota 

Kecepatan rata-rata Mobil Bus Kereta Api 

(mil/jam)   Cepat Komuter 

Dalam kota pada jam 
puncak 

na 12 20 33 

Luar kota pada jam 

puncak 

na 45 50,8 na 

Sumber : Morlok, 1985 

2.3.2. Waktu Tempuh 

Menurut Direktorat jenderal Perhubungan Darat tahun 2002, waktu 

tempuh merupakan waktu yang dibutuhkan suatu kendaraan untuk melintasi suatu 

zona dalam waktu tertentu, yang dinyatakan dalam satuan (menit). 

Waktu tempuh didapat dari survey langsung berdasarkan pedoman survey 

dari Departemen Perhubungan RI pada formulir No. AD-I yang dilakukan pada 

masing-masing bus, yaitu dengan menghitung waktu tempuh (dalam satuan menit) 

suatu kendaraan dari titik awal ke titik tujuan. 

2.3.3. Headway 

 Menurut Direktorat jenderal Perhubungan Darat tahun 2002, Headway 

angkutan merupakan selang waktu keberangkatan antar kendaraan pertama 
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dengan kendaraan sesudahnya pada rute tertentu dan waktu tertentu, yang 

dinyatakan dalam satuan (menit). 

Perhitungan Headway menurut menggunakan persamaan Menurut 

Direktorat jenderal Perhubungan Darat tahun 2002 sebagai berikut : 

ht = 

                                                                                                  

             
 

dimana : ht = headway time 

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPT terminal, diketahui Headway 

yang disyaratkan oleh UPT terminal Arjosari Kota Malang untuk angkutan kota 

dalam propinsi (AKDP) pada trayek malang-Blitar saat ini sebesar 10 menit.  

2.3.4. Faktor Muat Penumpang 

Menurut Direktorat jenderal Perhubungan Darat tahun 2002, Faktor Muat 

(load factor) merupakan prosentase atau perbandingan kapasitas tempat duduk 

yang tersedia dengan kapasitas yang terjual/terbeli, dengan batas minimum 70% 

dan maksimum sebesar 100% berdasarkan peraturan menteri perhubungan RI 

tahun 2013 untuk angkutan umum antar kota dalam propinsi (AKDP). 

LF = 
                               

                      
 x 100 % 

Dimana :  LF = Load Factor  

 

2.3.5. Standar Kinerja Operasional Angkutan Umum 

Kinerja operasional angkutan merupakan kemampuan suatu angkutan 

dalam melayani pengguna angkutan yang terkait dengan pelayanan. Pelayanan 

yang dimaksud yaitu yang terkait dengan Headway, Jarak tempuh, Load Factor, 

waktu tempuh, dan kecepatan perjalanan. 

Hingga saat ini Departemen Perhubungan RI belum memiliki ukuran atau 

nilai kinerja tetap dari suatu angkutan, sementara itu world bank telah 

mengeluarkan standar kinerja suatu angkutan umum yang dapat dijadikan acuan 
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sementara pada saat ini. Nilai kinerja suatu angkutan menurut world bank dapat 

dilihat pada tabel 2.2 berikut :  

Tabel 2.2. nilai standar kinerja suatu angkutan umum menurut world bank 

No. Parameter Satuan Standar 

1. Headway Menit 1 – 12 

2. Jarak tempuh Km/kend/jam 230 – 360 

3. Faktor pengisian (Load Factor) % 70 

4. Waktu tempuh Jam Rata-rata 1-1,5 

Maksimum 1,5-2 

Sumber : world bank 

Pengumpulan data dilakukan dengan survai statis, survai dinamis, 

pengamatan langsung dan wawancara. Parameter-parameter diatas dapat 

digunakan sebagai alat untuk melihat efetifitas dan efisiensi pengoperasian dan 

penentuan jumlah armada. 

 

2.4. Standar Pelayanan Angkutan Umum 

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2013), 

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum 

Dalam Trayek adalah persyaratan penyelengaraan angkutan orang dengan 

kendaraan bermotor umum dalam trayek mengenai jenis dan mutu pelayanan yang 

berhak diperoleh setiap pengguna jasa angkutan. 

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Antarkota Dalam Propinsi (AKDP) 

yang telah ditetapkan oleh Departemen Perhubungan RI dapat dilihat pada tabel 

2.3 berikut :
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Tabel 2.3 Standar Pelayanan Minimal Angkutan Antarkota Antar Propinsi (AKAP) dan Standar Pelayanan Minimal Angkutan 

Antarkota Dalam Propinsi (AKDP) 

No. Jenis Uraian Fungsi Indikator Nilai/Ukuran/Jumlah 
Jenis Pelayanan 

Ek          Eks        SE 

1. KEAMANAN      

 a.Tiket Penumpang Merupakan bukti 

pembayaran 

penumpang 

Tanda Bukti 

pembayaran dan 

informasi pelayanan 

Ketersediaan Paling sedikit memuat identitas 

penumpang, besaran tarif, nomor 

kursi, asal tujuan, dan tanggal 

keberangkatan  

√            √            √ 

  

 b.Tanda Pengenal 

Bagasi 

Merupakan bukti 

barang yang 

dimasukan di ruang 

bagasi 

Untuk 

mengidentifikasi 

barang di bagasi 

supaya tidak tertukar 

Ketersediaan Memuat nomor bagasi yang 

ditempelkan pada tiket dan pada 

barang bagasi  

√             √          √ 

 c.Lampu Tanda bahaya Merupaka lampu 

tanda bahaya yang 

digunakan sebagai 

informasi dan 

diletakan di atas 

kendaraan 

Sebagai peringatan 

adanya bahaya di 

dalam kendaraan 

Ketersediaan Harus tersedia paling sedikit 1 

(Satu) lampu dan dilengkapi 2 

(dua) tombol yang ditempatkan 

di ruang pengemudi dan ruang 

penumpang 

√            √            √ 

 d.Daftar Penumpang Merupakan daftar 

yang berisi identitas 

dan jumlah 

penumpang 

Untuk mengetahui 

identitas dan jumlah 

penumpang 

Ketersediaan Paling sedikit memuat nama 

penumpang, alamat, tanggal 

perjalanan dan asal tujuan 

perjalanan 

√            √           √ 

 e. tanda pengenal awak 

kendaraan 

1. papan informasi 

mengenai nama 

pengemudi yang 

ditempatkan di ruang 

pengemudi 

2. seragam awak 

kendaraan 

 

Sebagai identitas 

pengemudi agar 

diketehui penumpang 

Ketersediaan Harus tersedia √              √          √ 
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 f. informasi gangguan 

keamanan 

Merupakan stiker, 

berisi nomor telepon 

dan/atau SMS 

pengaduan 

Dipergunakan oleh 

penumpang apabila 

terjadi gangguan 

keamanan pada saat 

pelayanan termasuk 

pada saat pengemudi 

ugal-ugalan 

Ketersediaan Harus tersedia  

 g. informasi trayek dan 

identitas kendaraan  

1. informasi trayek 

yang dilayani dan 

dilengkapi logo 

perhubungan 

 

2. identitas kendaraan 

meliputi jenis 

pelayanan, kelas 

pelayanan, dan nama 

perusahaan angkutan 

umum  

Sebagai identitas 

kendaraan untuk 

diketahui penumpang 

maupun pengguna 

jalan lainnya. 

Untuk memudahkan 

penumpang 

mengidentifikasi 

kenardaan yang akan 

ditumpangi  

Bentuk 

 

 

 

ketersediaan 

Ukuran proporsional serta tidak 

 

 

 

Harus tersedia 

 

2. KESELAMATAN      

 a.Pengemudi 

1) Kondisi fisik 

 

 

2) kompetensi 

 

Pengemudi dalam 

keadaan sehat fisik 

dan mental 

 

Pengemudi memiliki 

pengetahuan 

mengenali rute 

pelayanan, tanggap 

darurat, dan 

pelayanan 

 

 

 

Sebagai bukti 

pengemudi dalam 

kondisi sehat 

 

Sebagai bukti 

pengemudi mengerti 

etika berlalu-lintas 

 

Sehat 

 

 

Telah mengikuti 

pelatihan 

 

Surat keterangan berbadan sehat 

dari dokter setiap 6 (enam) bulan 

sekali 

Mengikuti pelatihan/penyegaran 

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 

setahun 

 

 

 b. lampu senter Alat bantu Sebagai alat bantu ketersediaan Paling sedikit 2 (dua) unit  
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penerangan penerangan pada saat 

darurat 

 c. alat pemukul/ 

pemecah kaca 

Berupa martil yang 

diletakkan di jendela 

atau tempat yang 

mudah dijangkau 

oleh penumpang pada 

saat keadaan darurat 

Memecahkan kaca 

kendaraan pada saat 

darurat 

ketersediaan Paling sedikit 1 (satu) pada 

setiap 2 (dua) jendela  

 

 d. alat pemadam api 

ringan (APAR) 

Tabung pemadam api 

yang wajib diletakan 

di dalam kendaraan 

Memadamkan api 

dengan cepat ketika 

terjadi kebakaran 

ketersediaan Paling sedikit 1 (satu) tabung 

atau sesuai dengan kebutuhan 

dan jenis kendaraan 

 

 e.fasilitas kesehatan Berupa perlengkapan 

pertolongan pertama 

pada kecelakaan 

(P3K) 

Digunakan untuk 

penanganan darurat 

kecelakaan 

ketersediaan Paling sedikit 1 (satu) kotak 

perlengkapan (P3K), berisi : 

1.kassa steril 

2.plester perekat 

3.anti septic, dan 

4.gunting tajam 

 

 f. buku panduan 

penumpang 

1.buku panduan 

penumpang tentang 

cara penggunaan 

fasilitas tanggap 

darurat pada saat 

terjadi kecelakaan 

2.buku panduan do’a 

pada saat perjalanan 

Memudahkan 

penumpang untuk 

menyelamatkan diri 

danorang lain pada 

saat terjadi kecelakaan 

 

Memudahkan 

penumpang untuk 

berdoa sesuai dengan 

agama dan 

kepercayaan masing-

masing 

1.ketersediaan 

2.bentuk dan 

letak 

 

 

1. ketersediaan 

2. bentuk dan 

letak 

 

1.harus tersedia 

2.tidak mudah sobek, rusak, dan 

pudar serta diletakkan di dalam 

kendaraan 

 

 

1. harus tersedia pada setiap 

tempat duduk 

2. tidak mudah sobek, rusak, dan 

pudar serta diletakkan di dalam 

kendaraan 

 

 g.pintu darurat Berupa jendela yang 

memungkinkan 

dilepas pada saat 

terjadi kecelakaan 

Sebagai pintu keluar 

darurat pada saat 

terjadi kecelakaan atau 

kebakaran 

ketersediaan Tersedia di setiap kendaraan  

 h.fasilitas penyimpanan Tempat Memastikan ketersediaan Harus tersedia dan mampu  
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dan pemeliharaan 

kendaraan (pool) 

penyimpanan, 

pemeliharaan, dan 

perbaikan kendaraan 

kendaraan terpelihara 

dan terawat dan 

sebagai tempat parkir 

saat kendaraan tidak 

beroperasi serta 

tempat tes kendaraan 

sebelum beroperasi 

menampung semua bus yang 

dimiliki perusahaan angkutan 

umum  

 i.pengecekan terhadap 

kendaraan yang akan 

dioperasikan 

Prosedur pengecekan 

kelaikan kendaraan 

sebelum beroperasi 

Untuk memastikan 

bahwa kendaraan 

dalam kondisi siap 

guna operasi (SGO) 

SOP 

pemeriksaan 

Harus tersedia untuk setiap 

kendaraan 

 

3. KENYAMANAN      

 a.kapasitas angkut Jumlah penumpang 

sesuai kapasitas 

angkut 

Untuk menghindari 

situasi berdesakan 

sehingga terdapat 

ruang gerak yang 

nyaman bagi 

penumpang pada saat 

berdiri maupun duduk 

Jumlah 

penumpang 

terangkut 

Paling tinggi 100% sesuai 

kapasitas angkut 

 

 b.fasilitas utama 1.tempat duduk Tempat duduk untuk 

penumpang sesuai 

jenis pelayanan yang 

diberikan dengan tetap 

mengutamakan aspek 

keselamatan 

1.susunan 

tempat duduk 

 

 

 

2.bahan dasar 

tempat duduk 

 

3.lebar tempat 

duduk 

 

4.jarak antar 

tempat duduk 

 

 

1.untuk bus besar atau  bus maxi 

: 

a.konfigurasi seat 2-3 

b. konfigurasi seat 2-2 

c. konfigurasi seat 2-1 

2.untuk bus kecil dan bus sedang 

Terbuat dari busa dan berfungsi 

dengan baik 

 

1.paling sedikit 400 mm 

2. paling sedikit 480 mm 

3. paling sedikit 650 mm 

Diukur dari sisi depan sandaran 

tempat duduk kesisi belakang 

sandaran tempat duduk 
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5.lebar lorong 

(gangway) 

didepannya : 

1. paling sedikit 650 mm 

2. paling sedikit 850 mm 

3. paling sedikit 1200 mm 

1. paling sedikit 350 mm 

2. paling sedikit 400 mm 

3. paling sedikit 400 mm 

  2.nomor tempat 

duduk 

Ukuran tempat duduk 

untuk memandu 

penumpang duduk 

sesuai dengan nomor 

yang tertera di tiket 

dan menciptakan 

ketertiban didalam 

kendaraan untuk 

menghindari 

penumpang saling 

berebut tempat duduk  

1.ketersediaan 

2.bentuk 

1.harus ada 

2.nomor kursi 

 

  3.fasilitas sirkulasi 

udara 

Berupa jendela 

maupun kap dibagian 

atas kendaraan yang 

dapat dibuka/ditutup 

utnuk menjaga suhu di 

ruangan tidak terlalu 

menyengat terutama 

pada saat cuaca panas 

Jumlah berfungsi Semua berfungsi dengan baik  

  4.rak bagasi Tempat untuk 

menempatkan barang 

bawaan didalam 

kendaraaan dengan 

aman dan tidak 

mengganggu 

penumpang 

ketersediaan Harus tersedia  

  5.bagasi bawah Ruang khusus Ketersediaan Harus tersedia  



14 
 

 

dibawah ruang 

penumpang untuk 

menyimpan barang 

dengan ukuran besar 

dan prioritas untuk 

penyimpanan kursi 

roda 

  6.fasilitas kebersihan Berupa tempat sampah 

dan/atau kantung 

kertas atau plastik 

Ketersediaan Harus tersedia paling sedikit 2 

(dua) buah tempat sampah 

diletakkan dibagian depan dan 

belakang kendaraan atau 1 (satu) 

buah kantong kertas atau plastic 

diletakkan pada setiap tempat 

duduk 

 

 c.fasilitas tambahan 1.kaca film Untuk mengurangi 

cahaya matahari 

secara langsung 

Persentase 

kegelapan 

Paling gelap 40%  

  2.sarana visual audio 

ditempatkan di ruang 

penumpang  

Sebagai sarana 

hiburan untuk 

penumpang 

ketersediaan Harus tersedia paling sedikit 1 

(satu)  

 

  3.gorden Berupa kain penutup 

kaca samping untuk 

melindungi 

penumpang dari sinar 

matahari 

 

ketersediaan Harus tersedia  

  4.pengatur suhu 

ruangan 

Fasilitas pengatur suhu 

didalam kendaraan 

menggunakan AC (air 

conditioner) 

1.ketersediaan 

 

2.suhu 

1.harus tersedia dan berfungsi 

dengan baik 

2.suhu dalam kendaraan 20-22
0
C 

 

  5.reclining seat Merupakan tempat 

duduk yang dapat 

diatur 

ketersediaan Harus tersedia  

4. KETERJANGKAUAN      
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 a.aksesibilitas Memberikan 

pelayanan sesuai 

dengan rute yang 

telah ditentukan 

Untuk memberikan 

kepastian pelayanan 

pada penumpang 

sampai dengan tujuan 

Singgah di 

terminal sesuai 

kartu 

pengawasan 

Mematuhi ketentuan  

 b.tarif Biaya yang 

dikenakan pada 

penumpang untk satu 

kali perjalanan 

Untuk menjamin 

kelangsungan hidup 

perusahaan angkutan 

umum dengan tetap 

memperhatikan daya 

beli masyarakat 

1.tarif terjangkau 

2.informasi 

besaran tarif 

1.besaran tarif ekonomi 

ditetapkan sesuai dengan 

keputusan pemerintah 

2.memeberikan informasi 

besaran tariff 

3.besaran tariff non ekonomi 

ditetapkan oleh perusahaan 

angkutan umum 

4.memberikan informasi besaran 

tarif 

 

5. KESETARAAN      

 a.pelayanan prioritas 1.pemberian prioritas 

untuk membeli tiket 

dan memeilih tempat 

duduk 

2.pemberian prioritas 

naik/turun kendaraan 

Diberikan bagi 

penumpang 

penyandang cacat, 

manusia usia lanjut, 

anak-anak. Maupun 

wanita hamil 

kemudahan Terlayani  

 b.ruang penyimpanan 

kursi roda 

Ruang khusus di 

bagasi untuk 

penyimpanan kursi 

roda  

Untuk memberikan 

kemudahan bagi 

penumpang pengguna 

kursi roda 

ketersediaan Harus tersedia  

6. KETERATURAN      

 a.informasi pelayanan Informasi yang 

disampaikan di loket 

kepada calon 

penumpang, paling 

sedikit memuat : 

1.jadwal kedatangan 

2.tarif 

3.nama terminal yang 

Agar calon 

penumpang dapat 

mengatur rencana 

perjalanan sesuai 

kemampuannya 

1.bentuk 

2.tempat duduk 

 

3.kondisi 

1.berupa papan informasi 

2.penempatan mudah terbaca 

cepat serta jelas terlihat 

3.kondisi baik dan/atau berfungsi 
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dilayani 

4.trayek yang 

dilayani 

 b.informasi gangguan 

perjalanan bus 

Informasi kepada 

petugas terminal dan 

calon penumpang 

apabila terjadi 

gangguan perjalanan 

bus 

Memberikan informasi 

kedatangan dan 

keberangkatan 

kendaraan serta 

penyebab gangguan 

terinformasikan Penumpang mengetahui terjadi 

gangguan perjalanan 

 

 c.kinerja operasional  Agar kendaraan 

beroperasi dengan 

efisien dan ekonomis 

Umur kendaraan Paling tinggi umur kendaraan 25 

(dua puluh lima) tahun atau 

ditetapkan pemberi izin sesuai 

dengan kondisi daerah 

 

Sumber : Peraturan Menteri Perhubungan RI tahun 2013   

Keterangan : 

Ek : Ekonomi  
Eks : Eksekutif 
SE : Super Eksekutif 
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2.5. Skala Pengukuran Tingkat Pelayanan 

2.5.1. Skala Likert 

Menurut Prof. Dr. Sugiyono (2013) Skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena social. Dalam penelitian, fenomena social ini telah ditetap kan secara 

spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variable penelitian. 

Dengan skala likert, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indkator 

variable. Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. 

Jawaban setiap item instrument yang menggunakan skala likert 

mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negative, yang dapat berupa 

kata-kata antara lain : 

a. Sangat setuju    a. Selalu 

b. Setuju     b. Sering 

c. Ragu - ragu    c. Kadang-kadang 

d. Tidak setuju    d. Tidak pernah 

e. Sangat tidak setuju  

 

a. Sangat positif    a. sangat baik 

b. Positif     b. baik 

c. Negatif     c. cukup baik 

f. Sangat negatif    d.sangat tidak baik 

Untuk keperluan analisa kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, 

misalnya : 

a. Sangat baik 5  d. Kurang baik   2 

b. Baik  4  e. Sangat tidak baik  1 

c. Cukup  3 

Instrument penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat dalam 

bentuk checklist atau pilhan ganda 
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a. Contoh bentuk checklist 

Berilah jawaban pertanyaan berikut dengan pendapat anda, dengan cara 

memberi tanda (√) pada kolom yang tersedia. 

No. Pertanyaan Jawaban 

SS    ST    RG    TS     STS 

1. 

 
2. 

Prosedur kerja yang baru itu akan segera 

diterapkan di perusahaan anda 
…………………………………………dst 

√ 

 

SS = Sangat setuju  diberi skor 5 

ST = Setuju   diberi skor 4 

RG = Ragu-ragu   diberi skor 3 

TS = Tidak setuju   diberi skor 2 

STS = Sangat tidak setuju  diberi skor 1 

Kemudian dengan teknik pengumpulan data angket, maka instrument 

tersebut misalnya diberikan kepada 100 orang karyawan yang diambil secara 

random. Dari 100 orang pegawai setelah dilakukan analisis misalnya : 

25 orang menjawab  SS 

40 orang menjawab  ST 

5 orang menjawab  RG 

20 orang menjawab  TS 

10 orang menjawab  STS 

 

Berdasarkan data tersebut 65 orang (40+25) atau 65% karyawan 

menjawab setuju dan sangat setuju. Jadi kesimpulannya mayoritas karyawan 

setuju dengan adanya metode kerja baru. 

Dari analisis data tersebut juga dapat dianalisis dengan menghitung rata-

rata jawaban berdasarkan scoring setiap jawaban dari responden. Berdasarkan 

skor yang telah ditetapkan dapat dihitung sebagai berikut : 
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Jumlah skor untuk 25 orang yang menjawab SS = 25 x 5  = 125 

Jumlah skor untuk 25 orang yang menjawab ST =  40 x 4  = 160 

Jumlah skor untuk 25 orang yang menjawab RG =  5 x 3  = 15 

Jumlah skor untuk 25 orang yang menjawab TS = 20 x 2  = 40 

Jumlah skor untuk 25 orang yang menjawab STS = 10 x 1  = 10 

Jumlah total         = 350 

Jumlah skor ideal (kriterium) untuk seluruh item = 5 x 100 = 500 

(seandainya semua menjawab SS). Jumlah skor yang diperoleh dari penelitian = 

350. Jadi berdasarkan data itu maka tingkat persetujuan terhadap metode kerja 

baru itu = (350 : 500) x 100 % = 70 % dari yang diharapkan (100%) 

Secara kontinum dapat digambarkan seperti berikut : 

                  STS         TS                RG                ST                  SS 

 

 

Jadi berdasarkan data yang diperoleh dari 100 responden maka rata-rata 

350 terletak pada daerah setuju. 

b. Contoh bentuk pilihan ganda 

Berilah salah satu jawaban terhadap pernyataan berikut sesuai dengan 

pendapat anda, dengan cara memberi tanda lingkaran pada nomor jawaban yang 

tersedia. 

Prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di lembaga anda ? 

a. Sangat tidak setuju 

b. Tidak setuju 

c. Ragu-ragu/netral 

d. Setuju 

e. Sangat setuju 

Dengan bentuk pilihan ganda itu, maka jawaban dapat diletakkan pada 

tempat yang berbeda-beda. Untuk jawaban di atas “sangat tidak setuju“ diletakkan 

100 200 300 400 500 

35
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pada jawaban nomor pertama. Untuk item selanjutnya jawaban “sangat tidak 

setuju” dapat diletakkan pada jawaban nomor terakhir. Dalam penyusunan 

instrument untuk variable tertentu, sebaiknya butir-butir pertanyaan dibuat dalam 

bentuk kalimat positif, netral atau negatif, sehingga responden dapat menjawab 

dengan serius atau konsisten 

Contohnya: 

1. Saya mencintai mobil diesel karena hemat bahan bakar (positif) 

2. Mobil diesel banyak diproduksi di Jepang (netral) 

3. Mobil diesel sulit dihidupkan ditempat dingin (negatif) 

Dengan cara demikian maka kecenderungan responden untuk menjawab 

pada kolom tertentu dari bentuk checklist dapat dikurangi. Dengan model ini juga 

responden akan selalu membaca pertanyaan setiap item instrument 

danjugajawabannya. Padabentuk checklist, seringjawabantidakdibaca, karena 

letak jawaban sudah menentu. Tetapi dengan bentuk checklist, maka akan didapat 

keuntungan dalam hal ini singkat dalam pembuatannya, hemat kertas, mudah 

mentabulasikan data, dan secara visual lebih menarik. Data yang diperoleh dari 

skala tersebut adalah berupa data interval. 

 

 


