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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Umum 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang telah diperoleh 

dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan 

mengantisipasi masalah. Memahami berarti memperjelas suatu masalah atau 

informasi yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti 

meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisispasi adalah 

mengupayakan agar masalah tidak terjadi.  

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis 

yaitu penelitian yang bukan bersifat eksperimen dan dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data-data yang dibutuhkan (berapa data primer dan data sekunder) 

yang berkaitan dengan penelitian, kemudian data-data tersebut akan dilanjutkan 

dengan proses analisis. Deskripsi berarti pemaparan (identifikasi) masalah-

masalah yang ada, sedangkan analisis adalah data yang disimpukan mula-mula 

disusun, dijelaskan dan dianalisis.  

3.2. Peta Lokasi Penelitian 

Gambar 3.1. dan Gambar 3.2. dibawah ini merupakan detail lokasi yang 

menjadi pokok inti dalam penelitian yang akan terfokuskan pada dua tikungan 

rawan kecelakaan. 
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       Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian (Gambar dari Google Map). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Peta Lokasi Penelitian (Gambar dari Google Map). 

3.3.  Tahapan Studi 

 Penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder dan data primer. 

Data sekunder didapatkan dari wawancara dengan pihak terkait yaitu petugas 

Lokasi Penelitian Antara KM. 115   (KM. 116)    KM. 117 

Lokasi Penelitian Antara KM. 119   (KM. 120)    KM. 121 
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kepolisian baik dari Polres Unit Laka Lantas, maupun Satpolantas, sedangkan data 

primer didapatkan dari survei langsung dilapangan guna mendapatkan data-data 

yang diperlukan dalam penelitian seperti volume kendaraan, spesifikasi 

kendaraan, serta data penunjang lainnya digunakan untuk perhitungan 

perencanaan geometrik jalan, sehingga dapat bekerja sama dengan dinas yang 

terkait pada perencanaan jalan raya di daerah yang akan dilakukan penelitian. 

Setelah data tersebut didapatkan maka akan diolah dengan menggunakan metode 

beberapa literatur tentang perencanaan geometrik jalan, dari metode tersebut maka 

akan didapatkan kesimpulan. 

 Dibawah ini akan diuraikan pada Gambar 3.3. mengenai urutan dalam 

pengerjaan penelitian berupa diagram alir agar supaya memiliki tata cara yang 

benar dalam prosesnya.   
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Dibawah ini merupakan uraian dari diagram alir, sebagai berikut : 

 

 

                                                                

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Diagram Alir 

 

Pengumplan Data 

Data Primer : 

 Foto-foto  
 Kecepatan Kendaraan 
 Kapasitas 
 Volume Lalu Lintas 

Data Sekunder : 

 Data Geometrik Jalan 

 Data Kecelakaan 

 Spesifikasi Kendaraan 
 

Pengelompokkan Data 

Evaluasi  Kinerja dan Geometrik Jalan 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 

Mulai 

Evaluasi Kejadian Kecelakaan 

Solusi 
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3.4.  Lokasi dan waktu penelitian 

3.4.1. Lokasi penelitian 

Penelitian dilakukan di jalan raya kecamatan Sumberpucung, kabupaten 

Malang. 

3.4.2.  Waktu penelitian 

Survei dilakukan pada hari kerja (weekday) dan hali libur (weekend), 

dimaksudkan untuk mengetahui volume kendaraan yang melalui jalan tersebut, 

sampai memenuhi data yang diperlukan. 

3.5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data difungsikan sebagai bahan dasar yang nantinya akan 

diolah. Dalam pengumpulan data ada 2 (dua) macam yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer didapatkan dari survei langsung di lapangan sedangkan 

data sekunder adalah data yang didapatkan dari instansi terkait ataupun dari 

berbagai sumber.  

3.5.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan dari survei langsung dilapangan, 

adapun data yang diperlukan adalah panjang jalan beserta titik lokasi dimana akan 

dilakukan penelitian , spesifikasi kendaraan yang melintas, data kecepatan 

kendaraan, data volume lalu lintas, serta foto-foto kondisi eksisting. 

Dibawah ini merupakan penjelasan mengenai proses yang akan dilakukan 

dalam mendapatkan data primer sebagai berikut : 

1. Pengukuran 

Pengukuran ini berfungsi sebagai penetapan stationing, yang dilakukan untuk 

menentukan titik-titik lintasan suatu trase jalan, sekaligus mengetahui panjang 
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suatu trase jalan, atau jarak dari suatu tempat ketempat yang lainnya pada suatu 

lokasi jalan. Titik-titik penting yang terdapat pada sepanjang jalan tertentu 

dinamakan dengan nama titik stasiun. Sehingga stasiun (Sta) merupakan jarak 

langsung yang diukur mulai dari titik awal, berupa Sta 0 + 000 sampai dengan 

titik berikutnya. 

2. Spesifikasi Kendaraan 

Besar kecilnya kendaraan sangat berhubungan dengan kelayakan pada suatu 

jalan raya. Ini memiliki perhatian khusus terhadap keamanan dan kenyamanan 

saat berkendara, sehingga besar kecilnya kejadian kecelakaan sangat berkaitan 

dengan tipe kendaraan yang melintas terhadap jalan yang dilaluinya.  

3. Gambar Lokasi 

Foto-foto ini didapatkan dengan survei langsung dengan menggunakan media 

kamera, agar memiliki bukti kondisi aktual pada lokasi yang akan dilakukan 

penelitian.    

4. Kecepatan 

Menurut Morlok (1978), kecepatan perjalanan dari titik awal sampai pada 

titik akhir, dapat dirumuskan sebagai berikut:  

V =   

Di mana: V = kecepatan kendaraan 

     s = Jarak tempuh 

      t  = Waktu tempuh 

Menentukan titik awal dan titik akhir yang berjarak: 25 – 75 meter (untuk 

kecepatan setempat/sesaat - spot speed); 200 – 300 meter (untuk kecepatan 
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perjalanan - running speed) dan lebih dari 500 meter (untuk kecepatan tempuh - 

journey speed). 

3.5.2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari instansi terkait dalam hal ini bekerja sama 

dengan Kepolisian Resort Malang guna mendapatkan data mengenai kecelakaan 

lalu lintas dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk mengetahui 

spesifikasi jalan raya berupa data geometrik jalan lengkap dengan peta topografi, 

serta dengan wawancara kepada tokoh masyarakat sekitar lokasi penelitian. 

3.6.  Metode Pengerjaan Geometrik Jalan 

1. Lingkup Pengerjaan  

Berupa data dasar, identifikasi lokasi jalan, penetapan criteria perencanaan, 

penetapan alinyemen jalan, penggambaran detail perencanaan geometrik jalan. 

2. Data Dasar 

a. Peta topografi berkontur dengan skala tidak lebih kecil dari 1 : 10.000 (skala 

lainnya 1 : 2.500 dan 1 : 5.000). perbedaan tinggi setiap kontur disarankan 

tidak lebih 5 meter. 

b. Peta geologi yang memuat informasi daerah labil dan stabil. 

c. Peta tata guna lahan. 

d. Peta jaringan jalan yang ada. 

3. Identifikasi Lokasi Jalan 

a. Kelas medan jalan. 

b. Titik awal dan akhir perencanaan. 
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c. Pada peta dasar perencanaan, identifikasi daerah-daerah yang layak dilintasi 

jalan berdasarkan struktur mekanik tanah, struktur geologi, dan 

pertimbangan-pertimbangan lainnya yang dianggap perlu. 

4. Kreteria Perencanaan 

a. untuk perencanaan geometrik, perlu ditetapkan klasifikasi menurut fungsi 

jalan. 

b. kendaraan rencana. 

c. VLHR dan VJR. 

d. Kecepatan Rencana, Vr. 

5. Penetapan Alinyemen Jalan 

a. Alinyemen horisontal berdasarkan kreteria perencanaan (jari-jari minimum 

lengkung horizontal, kelandaian jalan maksimum, panjang maksimum bagian 

jalan yang lurus, jarak pandang henti dan jarak pandang mendahului), dengan 

memperhatikan kriteria perencanaan dan damij, pada peta dasar perencanaan, 

rencanakan alinyemen horizontal untuk beberapa alternatif lintasan, pada 

setiap gambar alinyemen bubuhkan “nomor station” yang disingkat Sta. dan 

ditulis Sta.XXX + YYY 

b. Alinyemen vertikal berdasarkan kreteria perencanaan (jari-jari lengkung 

vertikal minimum, kelandaian jalan maksimum, panjang  jalan dengan 

kelandaian tertentu yang membutuhkan jalur pendakian, jarak pandang henti 

dan jarak pandang mendahului), rencanakan gambar alinyemen vertikal untuk 

semua alternatif alinyemen horizontal. Gambar alinyemen vertikal bersekala 

panjang 1 : 1.000 dan skala vertikal 1 : 100, setiap alinyemen perlu diuji 

terhadap pemenuhan jarak pandang. 
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6. Potongan Melintang 

a. Berdasarkan kriteria perencanaan, ditetapkan lebar jalur, lebar lajur, 

pelebaran jalan ditikungan,  Damija, Damaja, dan Dawaja. 

b. Rencanakan gambar potongan melintang jalan dengan skala horizontal 1 : 

100 dan skala vertikal 1 : 10. Gambar potongan melintang dibuat untuk stiap 

titik Sta. 

c. Potongan melintang jalan beserta alinyemen horizontal serta alinyemen 

vertikal digunakan untuk menghitung volume galian, timbunan, dan 

pemindahan material galian dan timbunan. 

7. Penyajian Rencana Geometrik 

a. Gambar alinyemen horizontal jalan yang digambar pada peta topografi 

berkontur. 

b. Gambar alinyemen vertikal jalan. 

c. Diagram superelevasi. 

d. Gambar potongan melintang untuk setiap titik Sta. 

e. Bagian-bagian lain yang dianggap perlu.  

      Sumber : Direktorat Jendral Bina Marga, 1997.    

 


