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ANALISN PETA TINGKAT KEBISINGAN
SEKITAR SEKOLAHAN SE-KODYA PADAIIG

Hamdi, Agus lrianto, Armen Arif,

ABSTRAK

Penelitian ini bertuiuan untuk melihat tingkat kebisingan di sekitar sekolahan diKP"-Padang dan-sekati gus membua_t peta tinglcat i"bi"rrgonnyo- pengukuran,:ry? tingkat kebisingan-ditatrutwn dt iima temiit.yato, sinpong Gia,TLTp I,SUEKBP/AKBP, sIvIAKpA, dan srrp. ooto prrgriro, lorysung diambil denganmenggunakan alat sound level meter dimana aitonyo berupa tingkat lcebisinganpldu sast iht yang dapat dibaca secara digitat. 
'srar"gt*" 

koitur iiaopo*ondengan bantuan sortware suRFER Hasil onotrri, memtnjukkan balwa: t) Distasiun pengulruran_ lryrys GIA, iumral rcendaraan yang rewat serama t r jam
9l!h sebaniak I7:7s! hdah dengan tiryrrat kebisingi eki"valen siang nm oaounLeqs : 76.8 dBA- 2) ?i ytlsiun pengurru-ran slrp iiumrah t*"drr"A i""i rewatselama I I iam adalah 1g-58g biah-dengan tingkat i"birirrgon ekivalen siang hariotul4 Leqs : 71.4 dBA- 3) Di stasiyn pengurruran ixapSnzxnp, ir*unkendaraan yang lewat :"fuo I I iam adalah )o.obs buah dengan tingkat kebisingan
lkiu.alen siang hari adolah Leqi : 68.s aA. 4) Di srasim pen!*urof&tAK?A, jwnlalt
kerduootyotg lewa selana Il ian dolah t6.031buohiengm irgk*trtxiog* ekivalen siotg lwidalah LrqS = 70 S dBA: S) ?! lyry" pengutrurm SiTp, jimlah keittarmn yij Uno,selama lI iam adalah 12.577 tuin aingan tingkat kebisingan ekivalen'siatrg hariadalah Leqs : 66.9 dBA. Hasit ini meruiiuktran balrua tinglcat kebisingan
tiisekolahan iersebut sudah merebihi ombang yaig diizintrrn yaitu 65 frA.
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PENGANTAR

Kegiatan penelitian merupakan bagian dari darma perguruan tinggi, di samping
rendidikan dan pengabdian kepada **y*"k"t. Kegiatan penelitian ini harus dilaksanakan olehJniversitas Negeri_?-adan{ r}c$terjakan oleh staiakademikanya ataupun tenaga fungsionalainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, melalui peningkatan mutu staf akademik,raik sebagai dosen maupun peneliti.

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini,
'embaga Penelitian Universitas Negeri Padang beruaha mendorong dosen unnrk melalcukanrcnelitian sebagai u.as-ian yang tidak terpisahkln dari kegiatan mengajamy4 baik yang secaraangsung dibiayai oleh dana UniversitasY.g:ri Padang iiuup* aana aari sumber lain yangelevan atau bekerja sama dengan instansi tertait. ole-h karena ihr, peningkatan mutu tenagarkademik peneliti dan hasil penelitiannya dilakukan sesuai dengan tingkatan serta kewenanganrkademik peneliti.

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagairermasalahan pendidikan, baik yang bersifattt..ukri berbagai faktor yang mempenganrhilraktek kependidikan, penguNaan materi bidang studi, 
"*rp* proses pengajaran dalam kelasrang salah satunya muncul-dalam kajia.r ini. H;il penelitian seperti ini jelas menambahvawasan dan pemahTT.kio.r..ntug proses pendidikan. walaupun r,r.1f.r"ritian ininungkin masih menunjukkanteberapa kelemahan, n.-* kami yakin hasilnya dapat dipakai;ebagai bagian dariupaya peningkatan mutu pendiait* pada umumnya. i;i mengharapkanli masa yang akan datang semakin banyak penelitian y*Ji*il"ya dapat langsung diterapkanlalam peningkatan dan pengembangan teo.i a- p*lt.t ["pendidikan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pereviu usul dan Iaporan penelitian Lembaga)enelitian universitas Negeri-Padang, yang dilakulan secara "blind reviewing,. Kemudianntuk tujuan diseminasi, hasil peneltian ioi t.ur, diseminarkan yang melibatian dosen/tenagarcneliti universitas Negeri Padang sesuai dengan frk"il;;nefiti. Mudah-mudahan penelitian
:l.benianta-t bagi pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademikJniversitas Negeri padang. rv'..r.^g.*r urqlt'r 

'

Pada kesempatan ini karni ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yangnembantu terlaksananya- penelitian iiri, t.*t *a kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadirbjek penelitian, respondll rans men3aai sampel p.ir.ri,i*, tim pereviu Lembaga penelitian danlosen senior pada setiap frl"rlt . di lingtungan universitas iilegeri padang yang menjadircmbahas utama dalam seminar peneliian. s"."ru khusus kami menyampaikan terima kasih:epada Rektor universi as 
\e.seri Padang yang telah berkenan memberi 6*t 11pendanaan;egi penelitian ini' Kami yakin tanpa aeii[asiian k.d;;; yang terjalin selama ini, penelitianni tidak akan dapat lit"l:$t* seLagaimanu {*g diharapkan dan semoga kerjasama yang baikni akan menjadi lebih baik lagi di *.I" y*g at^n-aatarrg.

lerima kasih.

Maret 2000
Lembaga Penelitian

Negeri Padang,
\

Drs. Kumaidi, MA., ph.D
t3060s23t
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BAB I

PENDAHI]LUAN

1.1 Latar Betakang lllasalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti industri elektronika"

automotiv dan pesawat terbang terus mengalami kemajuan, baik dalam desain bentuk

maupun dalam hal mutu yang disesuaikan dengan kebutuhan konzumen. Kemajuan ini

diharapkan dapat memberi kontribusi kepada kelancaran bidang transportasi yang

sangat dibutuhkan dalam era pasar bebas ini. Disamping itu kemajuan ini dapat pula

memacu perkembangan ilmu pengetahuan dari masyarakat pengguna alat transportasi

tersebut.

Sebagai ciri dari suatu masyarakat modern adalatr kecenderungan masyarakat

untuk bergerak bebas kemana tempat yang mereka sukai dengan kendaraan yang

sebaik mungkin menurut ukuran masing-masing. Kecenderungan ini mengakibatkan

tingginya animo masyarakat untuk memiliki kendaraan baik pribadi maupun umum.

Kendaraan pribadi seperti sepeda motoq sedan, minibus biasanya digunakan

untuk keperluan keluarga dan kekantor. Sedangkan kendaraan umum seperti sedan

(taksi), bus, trulg kereta api, dan pesawat terbang digunakan oleh masyarakat umum

untuk keperluan bepergian antar tempat dalam kota (angkot, taksi dan bus kota),

antar kota dalam propinsi (bus, truk, kereta api dan mini bus), dan antar kota antar

propinsi (bus, truk, minibus dan pesawat terbang).

Dari segi jumlalq seluruh alat transportasi ini berbanding lurus dengan waktu,

dimana semakin lama penduduk semakin banyak, tentu saja jumlah kendaraan akan

semakin banyak pula.

I
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Setiap kendaraan bermotor, bagaimanapun jenisnya, mengeluarkan suara (bunyr)

yang bersumber dari kenalpot, pergeseran roda dengdn jalut,bahkan untuk kendaraan

yang sudah digunakan beberapa tahun bunyinya berasa dari mesin dan bodi kendaraan.

Untuk kereta api, disamping buny mesin juga bunyi dari roda dengan relnya,

sedangkan pesawat terbang bunyr dari mesinnya yang lebih dominan. Ini berarti bahwa

setiap kendaraan bermotor merupakan suatu zumber bunyi.

Bunyr yang dihasilkan dari satu kendaraan bermotor dapat mengganggu

pendengaran seseorang apabila melebihi ambang pendengaran yang diizinkan. Bita

keadaan ini terjadi maka bunyi tersebut dikatakan sebagai bising.

Setiap hari masyarakat kota padang memanfaatkan alat transportasi sebagai alat

bantu dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Semakin banyak kendaraan yang

beroperasi, tentu semakin banyak pula sumber bunyi dalam hal ini yang menimbulkan

kebisingan di jalan raya. Kebisingan yang terjadi ini merupakan salatr satu dari apa

yang disebut dengan pencemaran udara yaitu perubahan kualitas udara dalam bentuk

bunyr yang melebihi arnbang pendengaran.

Di setiap kota termasuk kota Padang, masyarakat cenderung untuk mendirikan

rumatr lebih dekat ke jalan raya" bahkan sekolah banyak terlihat sangat dekat dengan

jalan raya. SMUN I dan sLTp l padang misalnya, merupakan sekolah yang cukup

diminati oleh para sisw4 namun sayang lokasinya sangat dekat dengan jalan raya.

Banyak sekolah-sekolah lain mulai dari SD sampai sMU yang juga sengot dekat

dengan jalan raya. Sudah pasti bunyi kendaraan yang laluJalang di Iuar sekolah

terdengar oleh para siswa dan gurunya. Hal ini mungkin disebabkan karena

terbatasnya lahan yang akan dijadikan pemukiman dan persekolatran atau tidak adanya

kesadaran masyarakat bahwa di dekat jalan raya kebisingan udara lebih tinggi.
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Kebisingan dapat mengganggu konsentrasi berfikir seseorang, apalagr orang

tersebut memerlukan ketenangan dalam berfikir. Pendapat ini sesuai dengan pendapat

Hasanuddin ( 1990 : 2 ) bahwa:

Kebisingan dapat menggangu konsentrasi berfikir dan mengambil
keputusarq mengganggu pembicaraan, gelisah, kejenuhan mendengar dan
cepat lelah bagi orang yang sedang konsentrasi dalam belajar. Kebisingan
dapat mengganggu pemusatan perhatian pada pelajaraq pada isi bahan
pelajaran maupun proses memperolehnya.

Dengan demikian, dampak kebisingan ini sangat berbahaya bagi para siswq

terutama karena kebisingan akan mengganggu konsentrasi belajarnya. Bila kita simak

lebih detail lagi, setiap terjadinya kebisingan para guru dan siswa terhenti beberapa

saat untuk belajar. Pada saat ini jelas terjadi kehilangan waktu (loss time) selama

melakukan proses belajar. Kalau setiap saat terjadi gangguan seperti ini, dapat kita

bayangkan berapa kehilangan waktu setiap hari, minggu, bulan bahkan tahunnya.

Padahal siswa-siswa tersebut merupakan aset nasional yang akan meneruskan

kehidupan dimasa datang.

Akibat konsentrasi belajarnya terganggu, tentu walctu belajarnya makin berkurang

dari waktu seharusnya yang diperlukan dalam memahami pelajaran. Waktu belajar

yang lorrang akan menyebabkan kurangnya jumlah materi yang dikuasai, tentu saja

hasil beiajarnya seeara tidak langsung akan rerpengaruh juga. Akibatnya masa depan

siswa akan menjadi sia-sia.

Disamping itu, kebisingan juga dapat menimbulkan kerusakan pada alat

pendengaran manusia, bahkan juga dapat menimbulkan perubahan pada tingkah laku

manusia, menyempitnya pembuluh daratr, mempengaruhi penglihatan dan juga
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mengacaukan metabolisme tubuh akibat kegiatan adrenal sehingga menyebabkan

syaraf tegang dan denyut jantung meningkat (Stweens, 1983: 183).

Berdasarkan butir d baku mutu kebisingan, rencana peraturan pemerintah

Republik Indonesia tahun 1992 disebutkan batrwa fasilitas umum yang meliputi

rumahsakit, sekolatr dan ternpat ibadatr; 1. yang menghadap jalan raya dengan tingkat

kepadatan > 10.000 kendaraan bermotor/ hari, tingkat kebisingannya yarrrg diizinkan

adalah 65 dB, 2. yang menghadap jalan raya dengan tingkat kepadatan < 10.000

kendaraan bermotor/ hari, tingkat kebisingannya yang diizinkan adalah 60 dB.

Sedangkan menurut Stichting bouw research (1979) dalam Y'.rnasril (1995), tingkat

kebisingan 65 dB, kalau tenrs menerus dapat meningkatkan kemungkinan sakit

jantung dan pembuluh darah.

Berdasarkan uraian di atas, dan menyikapi agar perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi bermanfaat tanpa adanya pengaruh negatif kepada masyarakat, sebagai

anggota pusat kajian pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup (PK-PKLI,

universities Negeri Padang khawatir terhadap siswa-siswa dan guru-guru yang

sekolahannya bersebelahan dengan jalur lalu-lintas, akan mengalami gangguan untuk

berkonsentrasi dalam melakukan proses belajar dan mengajar. Oleh sebab itu perlu

dibuat suatu peta tingkat kebisingan disekitar sekolahan di kodya Padang yang dapat

digunakan sebagai pedoman dalam memperbaiki mutu pendidikan di Kodya padang

khuzusnya dan Sumatera Barat umumnya,

1.2 Pembatasan ilfasrlah

Mengingat karena keterbatasan dana dan waktu penelitian dan untuk

menfokuskan penelitian pada satu sasararL maka dalam penelitian ini:
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1) Dipilih sekolah-sekolah yang sangat dekat dengan jalur lalu lintas, seperti di daerah

Tabing, jalan Sudirman dan daerah disekitar Simpang Haru padang.

2) Dipilih stasiun pengukuran tingkat kebisingan di, Simpang Ga Tabing, dan depan

SMUN l, depan SLTP l, SMAKPA STKBP/AKBP, dan STTP, karena pada

daerah ini lokasi sekolahan sangat dekat dengan jalan raya.

3) Data tingkat kebisingan hanya diambil untuk siang hari saja dengan alasan bahwa

kebisingan yang berpengaruh terhadap siswa adalah siang hari saja. Data diambil

satu hari setiap stasiun dan dipilih satu hari dari hari Senin sampai dengan Sabtu.

13 Perumusan Masalah

Karena dunia pendidikan sangat penting adanya, maka berdasarkan uraian di atas,

kami tertarik untuk meneliti, 'Bagaimanakah peta tingkat kebisingan disekitar

sekolahan di Kodya Padang ?"

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

l) Mengetahui tingkat kebisingan daerah sekitar sekolatran di Kodya padang.

2) Membuat peta tngkat kebisingan daerah sekitar sekolahan di Kodya padang.

3) Mengetatrui jenis kendaraan yang berkontribusi terhadap kebisingan daerah sekitar

sekolahan di Kodya Padang.
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1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh:

l. Kalangan industri otomotif, untuk menciptakan suatu alat transportasi yang bebas

dari kebisingan (ramah lingkungan).

2. Kanwil DEPDIKBUD Sumbar, sebagai bahan masukan untuk menata lokasi

sekolahan yang jauh dari sumber kebisingan.

3. Pemerintahan daerah tingkat tr Kodya Padang, sebagai bahan masukan dalant

menanggulangi kebisingan di lokasi sekolahan sekitar jalan raya.

4. Dinas LLAJ daerah tingkat tr Kodya Padang, sebagai bahan masukan dalam rangka

menertibkan kendaraan-kendaraan yang menjadi sumber kebisingan di lokasi

sekolahan khususnya dan jalan raya umumnya.

5. Peneliti, sebagai upaya kepedulian terhadap keselamatan lingkungan hidup.
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BAB TI

TINJAUAN KEPUSTAKAATI

2.1 Bunyi

Pengertian dari bunyi dapat dipandang dari dua segi, yaitu secara subjehif dan

objehif. Dari segi rubjelctif, buny digunakan untuk melukiskan suatu peristiwa yang

terjadi pada alat pendengaran makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia.

Peristiwa yang dimaksudkan adalah adanya rangsangan terhadap ujung syaraf

pendengaran. Dari segS objektif, bunyr adalah gelombang mekanis longitudinal yang

menggetarkan partikel medium (udara) yang dilewatinya. Udara yang bergetar tadi

merangsang alat pendengaran (Hamdr, 1992 4). Secara umum bunyr adalah sensasi

pendengaran yang melewati alat pendengaran (telinga) yang timbul akibat adanya

benda yang berg-etar disekitarnya. Setiap bunyr yang terdengar pasti berasal dari

sumber buny

2.2 Sumber Bunyi

Bunyr berasal dari suatu benda yarrg dapat bergetar 20 sampai 20.000

getaraddetik, sedangkan telinga manusia sensitiv terhadap getaran 20 sampai 20-000

per detik tersebut. Oleh sebab itu pada interv'al ini bunyi dapat didengar oleh manusia.

Buny yang getarannya kurang dut 20 getaran/detik disebut dengan buny Infrasonik,

sedangkan buny yang getarannya di atas 20.000 getaran/detik disebut dengan bunyr

Ultrasonik.
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Pada umumnya bunyi yang dapat didengar manusia mudatr ditemukan dalam

kehidupan sehari-hari, contohnya; gitar, seiuling, pesawat radio, tape recorder, serine,

motor, mobil, kereta api, pesawat terbang, dan lainJain. Semua contoh yang diberikan

di atas dapat kita pandang sebagai sumber bunyr

2.3 Tekanan dan Kekuatan Bunyi

a. Persamaan Gelombang

Dalam satu dimensi persamaan gelombang buny di udara adalah

02e o 0'€
?'-

d2 -" &'
(2-r)

0'e
_- n

a, -"

dimana: y2 =*.***= Laplacian..a' a' a'

atau dalam tiga dimensi

'v'e

I rP"t;Ll'"
L_

atau dalam bentuk tekanan buny adalah:

(2-2)

(2-3)

(24)

...(2-s)

t/2

I

o'p - ^,
a' V 2 p

dengan c adalah kecepatan gelombang bunyi di udara, p tekanan bunfl. Solusi dari

persamaan gelombang bunyr tersebut adalah
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p=Pcos(fr(;-cr)) .(2-6)

dimana x adalah jaralq , adalah waktu, p tekanan bunyr sesaat, P amplitudo tekanan

bunyr, dan k adalah bilangan gelombang.

Antara bilangan gelombang ,t dengan frekuensi gelombang bunyr / dapat kita

lihat dari hubungan berikut:

,--@K=_ ....(2_7)
c

dimana at: Ztrf adalah frekuensi anguler (rad/s) denganf adalah frekuensi dalam Hertz

(Hr)

Sedangkan hubungan panjang gelombang dengan frekuensi adalah:

"ctL=- f (2-8)

dimana l" adalah panjang gelombang (m).

b. Tekanan Bunyi P-"

Tekanan bunyr merupakan penyimpangan dan tekanan atmosfir yang disebabkan

oleh getaran partikel udara karena adanya gelombang bunyr. Tekanan bunyr yang

direspon oleh telinga manusia disebut dengan tekanan bunyr akar kuadrat rata-rata (root

mean square disingkat rms) P-,, diberikan oleh persamaan:

(2-e)

dengan P(t) adalah tekanan bunyr dalam Pascal (pi, PSradalah tekanan bunyi akar

22I rms = |T '<'>'o'

kuadrat rata-ratadikuadratkan dan perioda f =+-Ztr -lperiode
I@
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Dengan masukkan persamaan (8) kedalam persamaan (9) didapatkan hasil

berikut:

DP', = fr, ""(2-10)

c. Tekanan Bunyi (Sound Pressure Level) Z,

Tekanan buny dalam akustik fisis mempunyai jangkauan yang lebar sehingga

susah untuk diukur. Oleh sebab itu diperlukan suatu skala standar yang dapat

memperhitungkan kenyataan bahwa telinga tidak tanggap dengan cara yang sama

terhadap perubahan tekanan bunyr pada semua tingkat intensitas. Skala yang memenuhi

alasan tersebut adalah skola logaritma, bukan skala aritmatik Skala ini disebut dengan

slrala Decibel (dB) dimana skala Decibel hampir sesuai dengan tanggapan atau kesan

manusia terhadap perubahan kekerasan bunyr. Dan skala ini sebanding dengan logaritma

energi bunyr.

Taraf teksnan burryt atau Sound Pressure Level (SPL) didefinisikan sebagai 10

kali logaritma perbandingan kuadrat tekanan buny yang terjadi terhadap kuadrat tekanan

b,rny, referensi.

Lo =lolog +
P

L, =20log 
' nns

.P
^r4

atou (2-l l)

Dimana z, adalah taraf tekanan bunyi (G), P"-, adalah tekanan bunyr yang terjadi

(Ni#), dan Pu, adalah tekanan referensi yang besarnya 2 x l0-5N/m2.

Dengan memasukkan tekanan referensi ke dalam rumus (l l) tekanan bunyi

menjadi:

p,_, =20 xlolLorzolo =2x1g @r-roolzo ......(z_rz)
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Bila beberapa sumber bunyi dengan frekuensi dan tekanan yang berbeda-beda

terjadi secara bersamaan, maka bunyi saling berinteraksi dengan tekanan total yang

ditentukan sebagai berikut:

Pi, = Pr' + P] + Pl * ..+ P: .(2-13)

Dimana Pt"t adalah tekanan total, Pl adalah tekanan oleh sumber pertann, P2

adalah tekanan oleh sumber kedu4 dan Pn adalah tekanan oleh sumber ke-n. Masukkan

persamium (13) ke dalam persamaan (11), maka tarai tekanan bunyi (SPZ) total Zptot

dari beberapa sumber ditentukan sebagai berikut:

p2
L o,o, =l}log:n .Q-14)

rreJ"

Taraf tekanan bunyi minimum yang mampu membangkitkan sensasi pendengaran

ditelinga pengamat disebut ambang pendengaran Bila tekanan bunyi ditambah dan

bunyi menjadi lebih keras sampai pada suatu tingkat sensasi pendengaran tidak nyaman,

disebut ambang rasa sakit. Dari ambang pendengaran dan rasa sakit tekanan bertambah

kira-kira sejuta kali. Ini menunjukkan bahwa jangkauan tekanan bunyi yang ditanggapi

telinga sangat lebar.

Tingkat kekuatan bunyi atau Sound Power Level menyatakan taraf tekanan

bunyr yang mengidentifikasi total kekuatan yang <iipancarkan oleh sumber bunyi

kesegala arah @ossing :1983). Satuan kekuatan bunyi dalam Watt. Karena junrlahnya

sangat kecil, maka diambillah kekuatan bunyr referensi 10-12 Watt. Tingkat kekuatan

bunyi L* juga diukur dalam Decibel (dB) sebagaimana halnya tingkat kekuatan dan

intensitas bunyi yang didefinisikan sebagai berikut:

t* =robeY Q-ts)
-P
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dimana W adalah kekuatan bunyi yang dipancarkan sumber bunyi (watt) dan wo adalah

kekuatan bunyr referensi (10't'Watt )

d. Intensitas Z; , Kualitas dan Keras Bunyi

Intensitas bunyi merupakan jumtah rata-rata energi ymtg diangkut oleh

gelombang lewat satu satuan luas dalam satu satuan walrtu, sedangkan permukaan ini

tegak lurus pada arah rambatan (Sears 1992: 522). Artinya intensitas bunyi adalah daya

rata-rata yang dibawa persatuan luas. Tingkat intensitas bunyi Z; gelombang bunyi

didapatkan dari persamaan:

f

z, =lologi ....(2-16)
lo

dimana I adalah intensitas aktual (Watt/m) dan 1o adalah intensitas standar (10-12

watt/m) yaitu yaitu intensitas buny terlemah yang dapat didengar oleh telinga.

Telinga hanya dapat mendengar bunyr dalam daerah frekuensi dan intensitas

buny yang terbatas. Gambar berikut merupakan grafik luas pendengaran seseorang

yang baik pendengarannya.

200

10

\qjl.- 0 bang 0.00c,1

:0 100 lc00 t0000 tcc00
Frekuensi. Hz

Gambar 2-1 : Luas pendengaran diantara ambang pendengaran dan Rasa
sakit ( Sears, 1982: 509 ).
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Garis lenglung kurva bagran bawah pada tiap-tiap frekuensi melukiskan taraf intensitas

nada murni terlemah dari frekuensi yang bersangkutan yang dapat didengar. Disini

terlihat batrwa telinga manusia paling peka terhadap frekuensi-frekuensi antara 2.000

sampai 3.000 getaran perdetilq dengan taraf intensitas bunyi sekitar 5 dB. lntensitas

bunyr yang melewati garis kurva sebelah berarti melampaui arnbang rasa sakit. Hal ini

menimbulkan rasa tidak enak bahkan menyakitkan. Tingg garis kurva sebelah atas itu

hampir konstan untuk setiap frekuensi, yaitu sekitar 120 dB. Nada-nada murni yang bisa

didengar terletak disembarang titik dalam rentangan yang dibatasi kedua kurva tersebut.

Keras btmyi (loudness) menyangkut sensasi pendengaran seseorang, bersifat

subyekti{ dan sangat berbeda dengan besaran intensitas yang bersifat obyektif dan tidak

dapat diukur langsung. Keras bunyr bertambatr jika intensitas bertambah tetapi

penambatran frekuensi belum tentu menimbulkan sensasi yang sama pada setiap orang

terhadap keras bunyi yang sama. Dengan demikian bagi seseorang yang luas

pendengarannya seperti terlukis pada gambar l, nada murni dengan intensitas 20 dB

dan frekuensi 100 Hz, tidak akan dapat didengar. Tetapi nada murni yang tingkat

intensitasnya juga 10 dB dengan frekuensinya 1.000 Hq dapat didengar karena berada

di dalam wilayah ambang pendengarannya. Oleh karena itu agar bunyr yang 100 IIz tadi

bisa terdengar sekeras nada kedua, maka intensitasnya harus dinaikkan sei<itar 65 dB.

Kualitas bunyi ditentukan berdasarkan banyaknya nada atas yang timbul dan

kurva intensitas lawan waktu masing-masing (Sears, 1982 : 526). Misalnya spektrum

bunyr dari nada yang memiliki frekuensi dasar 200 getaran perdetik dengan harmonik 2,

3, 4 dan 5 memiliki intensitas berbeda, sedangkan spektrum bunyr suatu nada lain terdiri

atas frekuensi-frekuensi yang tepat sama tetapi dengan intensitas-intensitas yang tidak
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sama. Maka kedua nada tadi tidak akan sama kedengarannya, dan dapat dikatakan

mempunyai kualitas berbeda.

Tinggi bunyi (pitch) merupakan besaran subjektif yang berhubungan dengan

frekuensi suatu besaran yang obyektif tetapi tidak berhubungan satu-satu. Nada murni

yang intensitasnya konstan, tingg bunyinya bertambah tinggr kalau frekuensinya

dinaikkarL tetapi tinggi bunyr nada murni yang frekuensinya konstaq bertarnbah rendah

kalau intensitasnya dinaikkan.

2.4 Dampak Negatif Kebisingan

Bunyr beqpengaruh terhadap seseorang bila bunyi tersebut terdengar sedemikian

kerasnya sehingga menyebabkan buyarnya perhatian seseorang, kerusakan telinga yang

bersifat sementara atau permanen, mengganggu dalam mendengarkan suatu

pembicaraan atau musik, menyebabkan kemunduran dalam penampilan kerja atau hanya

mengalihkan perhatian. Bunyr tersebut digolongkan sebagai bising.

Seseorang yang berada lama dalam suasana bising cenderung mengabaikan

bising tersebut, apalagr bising yang dihasilkan sendiri. Hal ini dianggap wajar karena

sudah terbiasa dan akrap dengan pekerjaan yang menyertainya" seperti bising mesin

ketik atau bising mesin kerja.

Bising yang hakekatnya yang bersumber dari mekanik seperti kipas angirg

transformator, motor pompq pembersih vakum atau mesin cuci terasa lebih

mengganggu daripada bising yang hakekatnya alami (hujaq angin dan lain-lain).

Bunyr dengan taraf intensitas 55 dB (kebisingan yang rendah) bisa menurunkan

pendengaran bila didengar terus menerus. Chiras (1988: 372) mengatakan bahwa

seorang pemuda yang berumur 20 tahun yan,g'.tilI.gg3ll: d New,.Ygrk sama baik
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pendengarannya dengan orang yang berumur 70 tahun pada zuku yang tinggal di padang

rumput Afrika. Hal ini menyebabkai Eaya bicara seseorang berbeda antara orang yang

biasa bising dengan orang yang biasa sunyi.

Sum4 1988 dalam Yunasril (1995 :13) menyatakan bahwa kebisingan karena

kegiatan manusia dapat mempengaruhi tingkah laku dan kesehatan manusia, sedangkan

kebisingan yang berasal dari alam sedikit sekali mempengaruhi tingkah laku dan

kesehatan manusia. Pengaruh kebisingan terhadap manusia sangat luas dan memberikan

efek tingkah laku.

Oleh sebab itu dapat dikatakn bahwa kebisingan mempunyai pengarutr, baik

secara fisiologis mauptln psikologis pada manusia seperti pada tabel berikut ini.

Tabel l. Pengaruh bunyr terhadap manusia secara fisiologis dan psikologis

(Stiching bouwresearctL 1979 dalam yunasril 1995)

Bunyr (dBA) Pengaruh terhadap manusia

3940
55

120
180

65

70

80

90

100

-Mengganggu
-Penyempitan pembuluh darah dan

peningkatan frekuensi j antung
-Kalau terus menerus dapat meningkatkan
sakit jantung dan pembuluh darah

-Menimbulkan kelelahan mental dan fisi\
psikosomatis dan perasaan jengkel
-Kerusakan alat pendengaran dan

penurunan daya pendengaran

-Kalau secara terus menerus daPat

menghilangkan pendengaran secara

permanen
-Dalam periode yang singkat, daya

I pendengaran berkurang dan pada

I pemaparan yang lama kerusakan pada alat

I pendengaran

| -nasa nyeri dan sakit

I -t<.tit"ngan pendengaran disaat itu juga.
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Kemudian pemerintah menetapkan baku mutu kebisingan yang diperbolehkan

untuk beberapa hal seperti pada tabel berikut ini:

Tabel2. Baku mutu kebisingan yang diperbolehkan.

(Rencar'', PP, 1992)

2.5 Konsentrasi Dalam Belajar

a. Pengerlian Konsentrasi Belajar

Konsentrasi mempunyai akar kata dari bahasa latin "centrum" yang berarti pusat,

poros, titik tengah lingkaran. Dari kata itu dibentuk kata kerja concentrate yang berarti

i--

t!i':iT " irIS:-:ll i i)f, D llN

Kategori Peruntukan Tingkat Kebisingan (dBA)
A. Fasilitas umum yang meliputi rumah

sakit, sekolah dan tempat ibadatr
l.Yang menghadap jalan raya dengan

kendaraan bermotor perhari.
Z.Yang tidak menghadap jalan raya atau

menghadap jalan raya dengan tingkat

bermotor tiap hari.
B. Fasilitas umum yang berupa terminal

angkutan jalan raya.

C. Perumahan yang meliputi kawasan
rumah tinggal, rumah susun dan
pemukiman
l.Yang menghadap jaian raya dengan

tingkat kepadatan > 10.000 kendaraan
bermotor perhari.

2.Yang tidak menghadap jalan raya atau
menghadap jalan raya dengan tingkat

bermotor tiap hari.
D. Jasa perdagangan, jasa perkantoran dan

pergudangan.

E. Fasilitas khusus, meliputi stasiun kereta
api, Dep/pool bandara udara dan
pelabuhan laut.

65

60

70

65

60

70

70
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memusatkan, memekatkan. Maka arti harfiah kata konsentrasi adalah kegiatan

memusatkarL memekatkan perhatian terhadap sesuatu hal.

Hd ini sesuai dengan pendapat Slameto ( 1991 : 88 ) yang menyatakan bahwa:

Konsentrasi adalah pemusatan pemikiran terhadap suatu hal dengan

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Dalam belajar

konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap suatu mata pelajaran

dengan menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan

dengan pelajaran.

Berarti bila seseorang dalam keadaan konsentrasi terhadap suatu hal,

maka dia akan lupa pada hal lain yang tidak berhubungan dengan suatu hal tadi-

Bahkan dipanegilpun dengan suara rendah orang tersebut sering tidak

mendengarnya. Dan apabila dipanggil dengan suara tinggi dapat menyebabkan

orang tersebut terkejut. Saat terkejut berarti konsentrasinya terganggu. Bila

konsentrasi terganggu, maka orang tersebut teralihkan perhatian dari suatu hal

tadi untuk beberapa saat.

h Faktor-faHor Yang Mempengaruhi Konsentrasi Belajar

Konsentrasi diperlukan dalam belajar karena belajar merupakan usaha

meresapkan batran dan menguasai kecakapan yang di pelajari dan menjadikannya bagian

dari milik sendiri. Belajar merupakan proses yang rumit yang menyangkut panca indera,

terutama indera mata dan pendengar, anggota tubuh seperti tangan untuk menulis daya-

daya mental seperti berfikir, mengingat dan menghafal.

Belajar merupakan kegiatan yang berat dan tidak selalu menyenangkan. Maka

tanpa konsentrasi sulitlah atau hampir tidak mungkin belajar dengan lancar dan berhasil.

Dalam arti tertentu dan dalam bentuk yang berbeda, konsentrasi diperlukan untuk segala

kerja serius yang diharapkan mendatangkan hasil yang memuaskan.
- Fr+!./!:-E_

f# i L t ri irf, H::LtS.r**ii;"i,{ i\i

iJ},iiV. NEGEft I P& il Ai*U

I

i

I
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Kemampuan untuk memusatkan pikiran terhadap suatu hal atau pelajaran itu pada

dasarnya ada pada setiap orang hanya besar atau kecilnya kemampuan itu berbeda-beda.

Hal ini dipengaruhi oleh keadaan orang tersebut, lingkungan yang bising dan latihan atau

pengalaman. Tetapi dalam kenyataannya seseorang sering mengalami kezulitan untuk

berkonsentrasi.
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Wilayah Penelitian dan Waktu Penelitian

Sesuai dengan tujuanny4 penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat

kebisingan di daeratr sekitar sekolahan di Kodya Padang. Setelatr itu dilanjutkan dengan

membuat peta tingkat kebisingan untuk daerah disekitar sekolahan tersebut. Dengan

terjadinya kebisingan disekitar sekolah tersebut, akan dilihat juga jenis kendaraan yang

berkontribusi terbanyak dan terbesar terhadap kebisingan dengan mencatat jenis-jenis

kendaraan yang melewati jalan di depan sekolah yang dimaksud.

Dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan seperti keterbatasan waktu dan

dana maka panelitian ini hanya dipilih untuk daerah sekitar sekolahan yang diperkirakan

dilewati oleh kendaraan-kendaraan dengan tingkat kepadatan cukup tinggi atau anrs lalu

lintas yang cukup padat yaitu di depan SD Angkasa I dan? atau Simpang GIA SMUN I

dan SLTP l, dan STM Muhammadiyatr Padang (seperti tertera dalam proposal). Namun

dilapangan rencana tersebut saja berkembang ke aratr yang lain ataupun terjadi perubahan.

Karena SMK Muhammadiyah pas berada di salah satu pojok persimpangan jalarq maka

pada waktu merrgukur tingkat kebisingan disekitar sekolah tersebut tidak murni sumber

kebisingannya datang daxi kendaraan-kendaraan yang lewat didepannya, sehingga

menyrlitkan dalam hal penghitungan jumlah kendaraan yang lewat di depan stasiun

pengukuran. Oleh sebab itu diputuskan untuk menggantinya dengan tiga stasiun

pengukuran di tempat lain yaitu SMAKPA, STKBP/AKBP, dan STTP, maka stasiun
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pengukuran sekarang mendadi lima tempat, yaitu Simpang GIA SLTP 1, SMAKPA

STKBPiAKBP dan STTP.

Kegiatan yang menyangkut proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan

tingg dilakukan pada siang hari saja. Oleh sebab itu data tingkat kebisingan hanya diambil

pada jam-jam persekolahan yaitu dari jam 6.30 sampai dengan jam 17.30 atau pada siang

hari saja. Data diarnbil selama satu hari untuk setiap stasiun.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang mengamati situasi-situasi atatr

kejadian-kejadian. Namun pada penelitian ini situasi yang didapatkan diungkapkan dalam

bentuk peta dari tingkat kebisingan disekitar sekolahan di Kodya Padang. Dengan

mengamati peta ini, kita dapat melihat langzung berapa tingkat kebisingan dari suatu

linglungan di luar sekolah.

'l.,Zt Variabel dan Data

Penelitian ini mempunyai satu variabel bebas bila dilakukan peninjauan dari zudut

tingkat intensitas buny (kebisingan) di suatu tempat dan satu variabel terikat. Namun bila

kita tinjau dari zumber kebisingan yang mempunyai jenis kendaraan yang bermacam-

macarn, maka junrlah variabel bebas menjadi sembilan seluruhnyq yaitu lima kategori

mobif sepeda motor, bemo, pesawat terbang, dan kereta api. Sebagu vuiabel bebas

adalah kendaraan bermotor yang mengeluarkan buny, yang terdiri dari berbagai tlpe

termasuk kereta api, sepeda motor, bemo, dan pesawat terbang. Sedangkan variabel
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terilat adalah tingkat kebisingan total dari semrra jenis kendaraan yang tercatat sekaligus

oleh alat pencatat data yang disebut dengan sound level meter.

Dalam penelitian ini dikumpulkat data primer yang diambil dari data tingkat

kebisingan dan jumlah kendaraan yang lewat didepan stasiun pengukuran. Data tingkat

kebisingan merupakan data kuantitatif yang diperoleh melalui pengukuran, sedangkan data

junrlah kendaraan juga merupakan data larantitatif yang didapatkan dad hasil pencacahan

kendaraan yang melewati stasiun pengukuran.

Sebagai stmber data dalan penelitian ini adalah kendaraan bermotor (berbagai

jenis mobil dan rnotor) yang melewati stasiun pengukuran. Khuzus untuk daerah Tabing

diperhitungkan pesaviat terbang dan kereta api.

Adapun jenis kendaraan bermotor yang diperhitungkan pada panelitian ini adalah

kendaraan-kendaraan: yang mempunyai roda empat atau lebih, roda tiga (bemo), roda dua

(sepeda motor), pesawat udara, dan kereta api. Khusus untuk kendaraan roda ernpat dan

lebih, jenis kendaraan dibedakan berdasarkan berat kendarnannya. Kategori I yaitu mobil

dengan berat 0-2,5 ton seperti mobil pick-up, Toyota kijang isuzu panther, sedarq carry/,

feroz4 katan4 dan lainJain. Kategori tr dengan berat 2,5-9 ton (truck ringan) seperti bus

kota, elf dyna, dan lain-lain. Kategori Itr dengan berat 9-24 ton (tnrk morgatr) seperti

Nissan, hino, izuzu, mitsubishi. Kategori tV (kendaraan multi gunadisebut juga dengan

jeep) seperti pajero, land cruiser, Cherokee, Mercedes benz-G, Toyota hard top dan lain-

lain. Kategori V (truk berat) juga durgan merk mitzubishi, Nissarq isuzu, Renault, Volvo

dan lainJain. Sepeda motor, berno, pesarvat udarg dan kereta api dimasukkan dalam jenis

tersendiri
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3.2.2 Instrumen Penelitian

Sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka instrumen yang

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Sound Level Meter

Sound level meter digunakan untuk mengukur tingkat kebisingan dari sratu daerah

disekitar stasiun pengukuran. Kebisingan lingkungan tersebut sangat berfluktuasi,

tergantung kepada strmber kebisingan tersebut. Pada siang harri jumlah kendaraan lebih

banyak dari jumlah kendaraan pada malam hari, sehingga pengukur&n siang hari akan

sangat berbeda dengan pengukuran malam hari, sehingga suiit untuk mengambil keputusan

berapa tingkat kebisingan dalam satu hari. Tetapi untuk lokasi sekolahan, taraf kebisingan

tidak perlu diukur satu hari penuh, culnrp untuk siang hari saja karena kegiatan sekolah

hanya dilakukan pada siang hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Doelle (1980: hal 162)

yang megatakan batrwa untuk jenis bangunan tertentu seperti sekolalq pengukuran tingkat

kebisingan eksterior hanya dibutuhkan siang hari saja. Dalam teori pengukuran tingkat

kebisingan, sebagai acuan interval waktu siang hari adalah antara jam 07.00 sampai dengan

jarr, 22.0A. Namun dengan mengingat batrwa proses kegiatan belajar mengajar untuk

disekolahan hanya dilakukan pada jam-jam antara jam 07.00 sampai dengan jam 18.00,

maka pengukuran tingkat kebisingan hanya dilakukan pada jam-jam sekitar jam 07.00

sampai denganjam 18.00 saja.

Dalam mangukur tingkat kebisingan, biasanya diperhitungkan bising kontiniu

(sinambung) yang secara matematis dapat didefinisikan sebagai berikut:

l_ , ff 4rrol
Ln =totosl :>to I tl-tlq -Lv; l
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Dimana Lnadalah tingkat kebisingan kontiniu, .l/ adalah jumlah Lp yn9 terukur

dan Ii adalahLpyang ke-i.

Tingkat kebisingan berubah setiap waktu sesuai dengan sumber kebisingan yang

ada, disamping itu alat ulor juga menunjukkan angka yang berfluktuasi sebagai indikasi

batrwa alat perlu mencari nilai yang tepat dari ruatu pengukuran. Oleh sebab itu, untuk

memudahkan, pengukuran taraf intensitas dicatat setiap 5 detik dan dikumpulkan untuk

setiap 10 menit dan dioelh menjadi satu data yang dianggap dapat mewakili tingkat

kebisingan setara. Sedangkan tingg taraf kebisingan untuk setiap jamnya dapat dihitung

dengan menggunakan nrmus:

l-, , o,rrt l
za = rorosi i> to I O-zt-lsA l

Dimana Lu adalah L*padainterval antara ja^ura i dan jamT dan Lradalah taraf kebisingan

yang ke-fr. Sedangkan untuk menghitung taraf kebisingan L*siang hari (LrD)

digunakan nrmus sebagai berikut:

I il o,tLk

LrD =10 Iro1t j=l
(3-3)

Dimana LnD adalah taraf kebisingan setara untuk siang hari selama 11 jam yaitu dari

pukul 07.00 sampai 18.00 WIB, sedangkanZ.i adalah tingkat ke.bisingan yang ke-i.

B. Counter

Counter digunakan untuk mencacah kendaraan yang lewat di depan stasiun

pengukuran. Kendaraan yang dicatat dibedakan dan diklasifikasikan atas jenisnya.
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C. Jam tangan sebagai penunjuk waktu

Jam tangan digunakan untuk mencatat waktu dau sekaligus sebagai stop watch.

3.2J Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan langsung menggunakan alat sound level meter digital dimana

angka yang ditunjukkan pada layar display menunjukkan tingkat kebisingan pada saat

pengukuran dilaksanakan. Dalam mengumpukan data, prosesnya mengihrti langkah-

langkah sebagai berikut :

1. Tahap persiapan Meliputi paneriksaan baterai sound level'meter,

dimana dilakukan panukaran bila baterainya pernah digunakan dalam waktu

yang lama. Selanjutnya dilakukan uji coba pada sound level meter apakah bisa

beroperasi dengan baik atatr tidak. Setelatr betul-betul yakin sound lev.el meter

dapat beroperasi dengan bailq maka dilanjutkan dengan langkah berikutnyq

yainr membuat stasiun pengukuran.

2. Stasiun pengukuran yang telah dibuat akan diletakkan pada posisinya

dengan syarat sebagai berikut; untuk stasiun pengukuran yang berada diluar

ruangafl sound level meter diletakkan pada posisi paling kurang 3 meter dari

dinding pemantul dan 1,2 meter di atas tanah serta diusahakan alat ',kur dalam

keadaan diam (statis). Bila stasiun pengukuran berada di depan jendela yang

terbuka, maka sound level meter diletakkan pada jarak lebih kurang 0,5 meter

dari depan jendela.
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Tatrap pengambilan data. Data dicatat selama ll jam berupa data jumlah

kendaraan dan tingkat kebisingan. Jurnlatr kedaraan bermotor dicatat setiap 10

menit dengan menggunakan counter dan dilakukan oleh minimal dua orang

tenaga lapangaq karena jumlah dan jenis kendaraan cukup banyak. Sedangkan

data tentang tingkat kebisingan dicatat setiap 5 detik oleh satu orflng petugas

lapangan. Hal ini dilakukan karena sound level meter dapat diset untuk

memberikan taraf intensitas rata-rata setiap 5 detik. Jadi untuk l0 menit

didapatkan l2O data tingkat kebisingan. Bila diperhatikarl data tingkat

kebisingan yang dicatat setiap 5 detih dapat dipastikan bahwa pekerjaan ini

membutuhkan konsentrasi yang penuh dan berkesinanrbungan sehingga mudah

menimbulkan kebosanan. Untuk mencegah kebosanan, petugas lapangan

diganti dalam waktu 2 jarrragar bias berisitirahat dan dapat mempersiapkan diri

untuk menggantikan petugas yang lain bila waktunya zudah dua jam. Oleh

sebab itu, petugas lapangan diperlukan sebanyak 4 orang yang selalu siap

selama 1l jam secara terus-menerus.

3.2.4 Teknik Analisis Data

Untuk menentukan hubungan antar jumlah kendaraan dengan kebisingan

digunakan analisis regresi linear yang rumusannya sebagai berilflfi:

Yt = bo +brX, +e, (34)

Dimana I, adalatr tingkat kebisingan pengamatan ke-i, Do intersep, b, koefisien variabel

jumlah kendaraan bermotor seluruhny4 X, jumlah kendaraan, dan e, adalatr faktor galat'

J
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Selanjutnya untuk melihat kontribusi masing-masing jenis kendaraan terhadap

tingkat kebisingan total digunakan regresi linear berganda:

Y, -- bo + brX, + brX, + brX, + ... + e i (3-s)

Dimana {adalatr tingkat kebisingan pengarnatan ke-i, bn intersep, br-.-b,

koefisien variabel junrlah kendaraan bermotor masing-masing 4. .X, jumlah masing-

masing kendaraan bermotor sesuai dengan jenis untuk pengamatan sarnpai yang ke-i, dan

e, adalahfbktor galat pengamatan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAIIASAIY

4.l Deslaipsi Iokasi

Penelitian ini dilatcukan di sekitar sekolahan di Ko@a padang dari hari serdn

tanggal 20 Nol'ember sampai dengan Jumat 25 November 1999. Namun karena adanya

keterbatasan-keterbatasaq maka penelitian ini hanya dilakukan di lima ternpat yang

daerahnya diperkirakan dilewati arus lalu lintas yang cukup padat yaitu di depan SD

Angkasa 1 dan 2 simpang GLA (senin, 20 November 1999), sN,L{KpA (Selas4 2l

Norember 1999), sMtiN 1 dan sLTp I (Rabq 22 November 1999), srIEKBpiAIGp

(Karnis, 23 Novernber 1999) dan STTP (Jumaq 24 November 1999). perfu dicatat disini

bahwa sebelumnya (dalam proposal) tidak tercakup sMAKpAi STIEKBP/AKBP, dan

STTP, tetapi adalah slvffi Muhammadiyah. Namrm karena sekolatran tersebut pas berada

di salah satu pojok persimpangan jalan, maka pada wattu mengukur tingkat kobisingan

disekitar sekolah tersebut tidak murni sumber kebisingan datang dari ke,ndaraan-kendaraan

yang lewat didepanny4 sehingga menyulitkan dalam hal penghihmgan jumtah kendaraan

yang lewat' oleh sebab itu diputuskan untuk mengganti dengan tiga stasiun pengukgran

lainyaitu sMAKpAs STIEKBP/AKBP, dan sTTp.

Stasiun pengukuran di depan SD fu€kasa I dan 2 (Simpang GIA) dilewati oleh

kendaraan yang termasuk kategori I s/d V, ditambah dengan sepeda motor, pesawat

terbang dan kereta api. Di depan SI\{AKPA dilewati oleh kendaraan-kendaraan dengan

kategori I, 4 m, dan IV, ditambah dengan sepeda motor dan berno. p6 depan SLTp I dan

SMUN 1 dilewati oleh kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan kategori L E dan fv

27
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serta ditanrbah dengan sepeda motor dan berno. Di depan STIEKBPIAKBP dilewati oleh

kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan kategori I, tr, dan IV sefta ditambah dengan

sepeda motor. Di depan STTP dilewati oleh kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan

kategori L tr, dan tV serta ditarnbatr deirgan s€peda motor'

Penelitian ini dilakgkan mulai jam 7.00 wIB dengan asumsi batrwa murid sD,

SiSW'A SMAKPA dAN SLTP 1 dAN SMUN 1 SETTA MATTASiSWA STIEKBPiAKBP dAN STTP

mernulai kegiatan balajar mengajarny4 sedangtan kegiatan persekolahan dan perlculiahan

berakhir jam 17.30. Oleh sebab itu penelitian ini diakhiri pada jam 18.00 wIB atau pukul

6.00 sore.

4.2Data

Stasign pengukuran diletakkan pada koordinat-koordinat yang sesuai dengan posisi

stasirur pengukuran yang akan didirikan. Koordinat posisi stasirur pengukuran ini ditentukan

dengan berpedoman kepada peta topografis Kodya Padang yang diterbitkan oleh Jawatan

Topografi TNI-,{D. Posisi stasirn pengukuran ditenhrkan dari peta tersebut dengan

mengukur dari berapa posisinya dari Bujur Timur (BT) dan Lintang Selatan (LS)'

Data tingkat kebisingan dicatat setiap 5 detik dan dikelompokkan dalam 10 menit'

Oleh sebab itg setiap sepnluh menit ada 120 data tingkat kebisingan' Unflrk mendapatkan

satu buah data dalam sepulutr menit, digunakan rumu] (3-1), pe{amnya diolah dengn

rurnrE (3-2). Selanjutnya untuk meirdapatkan satu buatr data dalam satu hari digunakan

rurnur (3-3), dimana data tersebut dinamakan dengan tingkat Azbisingan ekivalen dalam

satu hari. Sementara rurtuk data jumlah kendaraan yang melewati stasirur pengukuraq

dicatat setiap sepultrh menit. Agar leb,ih mudah membaca dan mernperoleh informasi dari
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penelitian ini, maka seluruh data tersebut disimpan pada tabel yang tertera pada lampiran

1 sampai 5 dan disarikan pada tabel4.l di bawatr ini:

Tabel 4.1 Data tingkat kebisingan dan koordinat stasiun pengukuran

Koordinat Tingkat Kebisingan

No BT LS L.q (dBA) Di
I 000 52'43" 1000 20' 55" 76.8 Simpang Gia

2 000 55' 17" 1000 2l'30" 68.5 STIEKBP/AKBP

) 000 55' 34" 1000 2l'00" 70.5 SMAKPA

4 000 54'00" 1000 2l' 40" 66.9 STTP

5 000 56'51" 1000 2l'40" 77.4 SLTPl

4.3 Pembahasan

Setelah data diolah, dilanjutkan dengan mengintelpretasikan hasil penelitian dari data

yang telah diolatr tersebut. Salah satunya yang akan dilihat keterkaitan antara variabel

bebas dengan variabel terkait dengan mendapatkan peffiarnaan regresi linear berganda.

Persamaan ini diperoleh dengan bantuan sofware statistika yang disebut dengan

MINTTAB. Bila data dimasukkan dalam progam ini, maka akan dihasilkan persarnaan

regresi linear berganda secara otomatis.

1. Stasiun pengukuran Simpang GIA.

Pada lampiran I dapat dilihat data tingkat kebisingan dan jumlah kendaraan yang

melewati stasiun pengukuran di Simpang Gia. Data diambil mulai jam 7.00 sampai dengan

18.00 WIB. Dari data yang ada akan dilihat pengaruh masing-masing jenis kendaraan

terhadap kebisingan di daerah itu dengan morggunakan regresi linear berganda.

Dari hasil pengarnbilan data didapatkan jumlatr kendaraan yang lewat selama I I jam

adalah 17.750 buatr dengan rincian: X1:10.402,X2:1243,X3:256,X4=876,X5:112,
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x6:4.855, x74, X8=3, dan X9:3. Dengan memasukkan data pada lampiran I ke dalam

software statistika MIMTAB, diperoleh hasil sebagai berikut: Variabel X7 mempunyai

semua nilainya 0 dan X9 berkorelasi tinggi sekali dengan variabel X yang lain, oleh sebab

itu variabel X7 dan X9 dapat dibuang dari persamaan dan persamaan regresi yang

dihasilkan adalah sebagai berikut.

Y: 58.0 + 0.00257 xl + 0.0254x2 + 0.t51 x3 + 0.0155 x4 + 0.0936 x5
- 0.00342 x6 - 0.088 x8

Di atas telah dikatakan bahwa variabel X9 (kereta api) mempunyai korelasi yang

tingg sekali dengan tingkat kebisingan. Sedangkan dari persamaan di atas dapat dilihat

bahwa variabel X3 mempunyai pengamh yang paling besar terhadap tingkat kebisingan

bila dibandingkan dengan pengaruh variabel yang larn, artinya satu truk menengah lewat

akan berkontribusi sebesar 0.151 untuk kenaikan tingkat kebisingan I dB,\ kecuali bila

dibandingkan dengan variabel X9. Dalam hd ini, berarti yang paling berkontribusi tinggi

sekali terhadap tingkat kebisingan adalatr kereta api diikuti dengan kendaraan jenis truk

menengah seperti nissan, hino, dan lain- lain. Kemudian diikuti oleh variabel X5

merupakan jenis kendaraan truk berat seperti BUS antar kota, bus kota, pesawat terbang,

motor, toyota hardtop, dan angkutan kota (carry)

Bila kita lihat kerkaitan antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka tingkat

kekuatan hubungan iinear antara peubah respons (variabel terikat) dan peubah penjelas

(variabel bebas) cukup tingg karena koefisien determinasi dari persamaan ini adalah R-Sq

: 94.4Yo dengan kata lain nilai ini mendekati satu. Sedangkan untuk tingkat kebisingan

ekivalen siang hari adalah LeqS : 76.8 dBA. Harga ini menunjukkan bahwa di Simpang

Ga tingkat kebisingannya sudah melebihi batas yang diizinkan yaitu 65 dBA dengan
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kontribusi kebisingan yang paling menonjol adalah kereta api diikuti dengan jenis truk

menengatr. Hal ini disebabkan karena jalan Prof. DR. Hamka merupakan salah satu pintu

gerbang kota Padang dari arah utara dan udara.

2. Stasiun pengukuran SLTP I

Pada lampkan 2 dapat dilihat data tingkat kebisingan dan jumlah kendaraan yang

melewati stasiun pengukuran di SLTP1. Data diambil mulai jam 7.00 sampai dengan 18.00

WIB. Dari data yang ada akan dilihat pengaruh masing-rnasing jenis kendaraan terhadap

kebisingan di daerah itu dengan menggunakan regresi linear berganda.

Dari hasil pengambilan data didapatkan junrlah kendaraan yang lewat selama l1 jam

adalah 19.589 buah dengan rincian: Xl:12.035, X2:1.161, X3:0, X4:1079, X5=0,

)x6-487g, X7435, X8:0, dan X9:0. Dengan memasukkan data pada lampiran 2 ke

dalam software statistika MINITAB, diperoleh hasil sebagai berikut: Variabel X3, X5, X8,

dan X9 mempunyai semua nilainya 0, oleh sebab itu variabel X3, X5, X8, dan X9 dapat

dibuang dari persamaan dan persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Y : 53.1 + 0.00519 Xl + 0.100 X2 - 0.0683 X4 - 0.0004 X6 + 0-304X7

Dari persamaan di atas dapat dilihat batrwa variabel X7 mempunyai pengaruh yang

paling besar terhadap tingkat kebisingan bila dibandingkan dengan pengaruh variabel yang

lain. Berarti yang paling berkontribusi terhadap tingkat kebisingan adalah kendaraan

dengan jenis Bemo. Bemo ini walaupun kendaraannya kecil, tetapi suara yang

dihasilkannya cularp tingg, sehingga bila bemo melewati stasiun pengukurarq maka sound

level meter langsung menghasilkan angka tingg. Kemudian diikuti dengan bis kot4 toyota

hardtop, carry, dan speda motor.
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Koefisien determinasi persamaan ini adalah R-Sq : 84.8Yo. Berarti tingkat

kekuatan hubungan linear antara peubatr respons dan peubah penjelas yang cukup tinggi

karena nilainya mendekati satu. Sedangkan untuk tingkat kebisingan ekivalen siang hari

adalatr LeqS :71.4 dBA Harga ini juga sudah melebihi tingkat kebisingan yang diizinkan.

3. Stasiun pengukuran Atr(BP/STEKBP.

Pada lampiran 3 dapat dilihat data tingkat kebisingan dan jurnlah kendaraan yang

melewati stasiun pengukuran di AKBP/STIEKBP. Data diambil mulai jam 7.00 sarnpai

dengan 18.00 WIB. Dari data yang ada akan diiiimt penganrh masing-masing jenis

kendaraan terhadap kebisingan di daerah itu dengan menggunakan regresi linear berganda.

Dari hasil pengambilan data didapatkan jumlah kendarran yang lewat selama I I jam

adalatr 20.605 buah dengan rincian: xl:12.622, X2:1295, X3:0, X4:694, X5:0,

X6:5.994,X74,X8:0, dan X9:0. Dengan memasukkan data pada lampiran 3 ke dalam

software statistika MIMTAB, diperoleh hasil sebagai berikut: Variabel X3, X5, X7, X8,

dan X9 mempunyai semua nilainya 0, oleh sebab itr-r variabel X3, X5, X7, X.8, dan X9

dapat dibuang dari persa^maan dan persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai

berikut.

Y : 57.9 + 0.00895 Xl + 0.0184X2 - 0.0204 X4 + 0.0048 X6

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa variabel X2 mempunyai penganrh yang

paling besar terhadap tingkat kebisingan bila dibandingkan dengan pengaruh variabel yang

lain. Berarti yang paling berkontribusi terhadap tingkat kebisingan adalatr kendaraan

dengan jenis bus kota. Di jalan Khatib Sulaiman ini bis kota biasanya dilarikan dengan

kecepatan penuh karena jalannya cukup lurus dan kendaraan yang lebih berat tidak banyak

ditambatr lagi jalan Khatib Sulaiman adalah jalan dengan jalur dua. Jadi seolah-olah bis
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kota merupalarnya raja jalanan di sepanjang jalan tersebut. Begitu dominannya kebisingan

yang dihasilkan oleh bis kot4 mengakibatkan kendaran dengan jenis toyota hardtop seoelh

mempunyai kontribusi negatif terhadap kebisingan seluruhnya.

Koefisien determinasi persamaan ini adalah R-Sq : 81.7r'o. Berarti tingkat kekuatan

hubungan linear antara peubah respons dan peubatr penjelas yang cukup tingg karena

nilainya mendekati satu. Sedangkan untuk tingkat kebisingan ekivalen siang hari adalatt

LeqS : 68.5 dBA. Hasil ini sedikit lebih tinggi dari tingkat kebisingan yang diizinkan.

4. Stasiun pengukuran SMAKPA.

Pada lampiran 4 dapat dilihat data tingkat kebisingan dan jumlah kendaraan yang

melewati stasiun pengukuran di SMAKPA. Data diambil mulai jam 7.00 sampai dengan

18.00 WIB. Dari data yang ada akan dffiat pengaruh masing-masing jenis kendaraan

terhadap lsbisingan di daerah itu dengan menggunakan regresi linear berganda.

Dari hasil pengambilan data didapatkan jumlatr kendaraan yang lewat selama I I jam

adalatr 16.033 buatr dengan rincian: Xl:10.397, X2:1145, X3:319, X4:317, X5:0,

X6:3.815, X740, X8:0, dan X9:0. Dengan memasukkan data pada Iampiran 4 ke dalam

software statistika MINITAB, diperoleh hasil sebagai berikut: Variabel X5, X8, dan X9

mempunyai semua nilainya 0, oleh sebab itu variabel X5, X8, dan X9 dapat dibuang dari

persam&m dan persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Y = 40.1 + 0.0173 Xl + 0.0854 X2 + 0.052X3 - 0.048 X4 + 0.0063 X6 + 0.329
x7

Dari persamaan di atas dapat dilihat batrwa variabel X7 mempunyai pengamh yang

pding besar terhadap tingkat kebisingan bila dibandingkan dengan pengaruh variabel yang

lain. Walupun jumlah bemo yang lewat pada jalan ini, namun kontribusi kebisingannya
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cukup besar. Diiluti dengan jenis kardaraan truk rirgur,, menengah, bus antar kota" dan

angkutan kota.

Koefisien determinasi persamaan ini adalatr R-Sq : 9O.2%. Berarti tingkat kelaratan

hubungan linear antara peubatr respons dan peubah penjelas yang cukup tingd karena

nilainya mendekati satu. Sedangkan untuk tingkat kebisingan ekivalen siang hari addatt

LeqS: 70.5 dBA Hasil ini juga sudatr melebihi tingkat kebisingan yang diizinkan.

5. Stasiun pengukuran STTP.

Pada lampiran 5 dapat dilihat data tingkat kebisingan dan jumlah kendaraan yang

melewati stasiun pengukuran di STTP. Data diambil mulai jam 7.00 sampai dengal 18.00

WIB. Dari data yang ada akan dilihat pengaruh masing-masing jenis kendaraan terhadap

kebisingan di daerah itu dengan menggunakan regresi linear berganda.

Dari hasil penga^rrbilan data didapatkan jumlah kendaraan yang lewat selama 11 jarn

adalatr 12.577 buah dengan rincian: X1:7.206, X2438, X3:0, X4:190, X5=0,

)K6-4.743,X':,:0, X8:0, dan X9:0. Untuk mencari persam&n regresi linear berganda

juga digunakan software statistika MINITAB, dimana software ini dapat menghasilkan

persamatr regresi linear berganda secara otomatis. Dengan munperhatikan data pada

lampiran I dapat dilihat bahwa X3, X5, X7,X8, dan X9 mempunyai semua nilainya 0,

oleh sebab it: variabel )L3, X5, X7, X8, dan X9 dapat dibuang dari persamaan dan

persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai berikut.

Y:50.4 + 0.0178 Xl + 0.0886X2 - 0.0339 X4 + 0.00894X,.6

Dari persamaan di atas dapat dilihat batrwa variabel X2 mempunyai pengaruh yang

paling besar terhadap tingkat kebisingan bila dibandingkan dengan pengaruh variabel yang
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lain. Berarti yang paling berkontribusi terhadap tingkat kebisingan adalah kendaraan

dengan jenis truk ringan. Diikuti dengan truk berat, carry dan sepeda motor.

Koefisien determinasi persamaan ini adalah R-Sq : 96.1%. Berarti tingkat kekuatan

hubungan linear antara peubah respons dan peubah penjelas yang cukup tingg karena

nilainya mendekati satu. Sedangkan untuk tingkat kebisingan ekivalen siang hari adalah

LeqS : 66.9 dBA. Tingkat kebisingan ini tidak begitu jauh melebihi kebisingan yang

diizinkan. Mungkin hasil ini disebabkan karena pada jalur jalan ini mobil tidak dilarikan

dengan kecepatan penuh, sebab ruas jalannya relatif kecil

D. Peta Kebisingan

Setelah didapatkan data tentang tingkat kebisingan ekivalen siang hari untuk

kelima titilq dan dengan bantuan software SURFE& didapatkan kontur dari tingkat

kebisingan dari kelima titik pengamatan tadi. Karena titik pengamatannya sedikit, maka

kontur yang dihasilkan juga sangat sederhana. Tetapi kita sudah dapat melihat bahwa

daerah diantara kelimat titik pengamatan ini (sekolahan) mempunyai tingkat kebisingan

yang sudah melebihi tingkat kebisingan yang diizinkan-

Kontur ini didapatkan dengan memasukkan data-data berupa titik koordinat dari

stasiun pengukuran (Lintang Selatan dan Bujur Timur) yang mengacu kepada peta

topografi Ko,Jya Padang yang diterbitkan oleh jawatan topografi TM-AD. Kemudian

dilengkapi dengan data tentang tingkat kebisingan di daerah titik pengamatan tersebut.

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 4.1 di belakang ini.
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Gambar 4.1 Peta trngkat kebisrngan di sekolnhan Kodya Padang

PETA KEBISINGAN KODYA PADANG
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Dari kontur dapat dilihat bahwa, disepanjang jalan Prof. DR. Hamka tingkat

kebisingan cukup tinggi, sampai kira-kira didepan gedung DP& tingkat kebisingan mulai

berkurang. Hal ini disebabkan karena pada simpang tersebut bus kota masuk ke jalan

Khatib Sulaima4 sehingga disepanjang jalan Khatib Sulaiman tersebut tingkat kebisingan

didominasi oleh bis kota. Untuk stasiun pengukuran STIEKBP/AKBP tingkat

kebsisingannya tidak begitu tingg dari tingkat kebisingan yang diizinkan. Hal ini

disebabkan pada daerah tersebut banyak terdapat perkantoran yang rata-rata kendaraannya

dengan tahun yang lebih tinggi. Di samping itu jenis kendaraanya juga tidak begitu banyak

dasn dipinggir jalannya ada beberapa pohon pelindung. Pohon-pohon ini juga dapat

menyerap kebisingan yang terjadi disekitarnya dengan cara membelokkan bunyr yang

datang pada daundaunnya. Akibatnya bunyr tidak jadi samapai seluruhnya ke pendengaran

manusia. Tingkat kebisingan ini terus meningkat lagi sampai di depan SLTP L Hal ini

disebabkan karena di depan SLTP 1 tingkat kerapatan kendaraan bermotor cukup tingg

juga lagi sebab disini termasuk daeratr pusat kota. Jadi orang cenderung untuk melewati

daerah ini.

Dari gedung DPR terus melewati SMAKPA sampai ke terminal bis tingkat

kebisingan masih tinggi juga. Hal ini disebabkan karena bis antar kota tetap ada sedangkan

ruas jalan cukup kecil bila dibandingkan dengan jenis kendaraan yang lewat di jalan

tersebut.



38

BABV

KESIMPIiLAN

5.1Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

l. D Sasiun penguhan Srmpang GIA jr:mlah kendaraan yang lewat selama I I jam adalah sebanyak 17.750

bugh dengan tingkat kebisingan eki.alen srug hari adalah teqS = 76.8 dBA. Harga ini menunjnkkan

bahwa di Sirpaog Gia tingkat kebisingannya sudah melebihi baus yang diizinkan yaitu 65 dBA dengan

konribusi kebisirgan yang pahng menonjol adalah kereta api drikuti dengatr jenis truk mmengah- Hal id

disebabkan kuena jalan Prof. DR llamka menrpakan salah satu pintu gerbang l6sta padeng dari arah uAra

dan udan, sehiryga semua jenis kendaraan kecuali bemo lewat disini.

Z. D sasiun pngukuran SLT? I jumlah kendaraan yang lewat selama I I jarn adalah 19.589 buah dengan

ungkt kebisingan ekivalen sung hari adalah LeqS = 71.4 dBA. Ilarga ini juga zudah melebihi tingkat

kebisingan yang diizinkaL

3. Di stasiun pengukuran AKBP/STIEKBP, jumlah kendaraan yang lewat selama I I jam adalah 20-605 btrah

dengan tingkat kebisingan ekiralen siang hari adalah LeqS = 68.5 dBA. IIrsil ini sedikit lebih tinggl dari

tingkat kebisingan yang diizinkan.

4. Di stasiun pngukuran SMAKPA5 jumlah kendaraan yang lewat selama ll jam xdaleh 16.033 buah

dengan tingkt kebisingan ekiralen siang hari adalah LeqS = 70.5 dBA Hasil ioi juga zudah melebihi

tinglot kebisingan yang diizinkan.

5. D stasiunp€ngukuran STTP, j, lah kendaraanyang lewat selama ll jam adalah12.577 buah dengan

tingkat kebisingan ekivalen siang hari xdrlah LeqS = 66.9 dBA. Trngkat kebisingan ini tidak begitu jauh

melebihi l5s[hingnn yang diizinkan. Mungkm hasil ini disebabkan karcna pada jalur jalan ini mobil tidak

diladkan dengan kecepamn penub, sebab ruas jalannya relatifkecil.
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6. Kontur pea kebisingan didapatkan dengan bantun software SIIRFER yaog daunya diambil dari kelima

, titik pmganatan adi. Karena titik pengamatannya sedikit, maka kontw yang dihasilkan juga sangat

sederham. Tetapi kita sudah dapat melibat bahwa daerah dianura kelimat titik pengmaun ini (sekolahan)

mempunyai tingkat kebisingan yang sudah melebihi tingkat kebisingan yang diizinkan.

7. Secara umun tingkat kebisingan fi ftslima titik pmgamatan hdi sudah melebihi tingkat kebisingan yang

diizinkan.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Untuk membrnt peta kebisingan ini sebaiknya daa diambil lebih dari hanya lima titik peqamatao,

tetapi karena keterbatasan dana dao waktq maka penelitian ini hanya dapat dilalnrkan pada 5 tempat saja dari

seharusnya tiga tempat (dalam proposal). IIal ini disebabkan karena berdasarkan teori untuk mendapatkan satu

dau tinglcat kebisingan di saut'; tempet, Ha hars nehh*an p€Dgukuao dalam satu hari di t€mpat itu,

kemudian kita ambil tingkat kebisingan rata-ratanya.

5.3 Saran

Dengan selesainya penelitian ini, maka disarankan:

L sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan tingkat kebisingnan di kodya padang agar

penruinahan Kotamadya benar-benar mengetahui l6sadaan kebisingan suatu tempat didauhnya, sehingga

bisa dibuatkan perencanaan hta kota yang lebih me,mpahatikan aspk-aspk lingkungan k'hususnya

kebisingan.

2. Dengan memprhatikan hasil penelitian ini, pada daerah prsekolahan yang diteliti, ternyata tingkat

kebisingannya melebihi unbang yang diizinkan. Apabila kia cermati, yang paling besar menyunbang

hngkt kebisingan adalah kaeta api, bus kota, dan bemo. Jumlahnya cukup kecil bila dibandingkan
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d€ngan jumlah angkutan koa jenis carry. Oleh sebab itu pemerinahan daerah Kodya Padang bersama

DLLAJ Kodya Padang hendakanya mencabut izin kendaraan-kendaraan yang menimbulkan kebisingan

yang trng$. Kapan perlu drgatrti sama sekali dengan kendaraan-kendaraan yang lebih ramah tahadap

lingkungan, atau mengalihkannya ke jalan lain yang tidak ada sskslnhermya.

3. Kalau kendaraan hdi tidak bisa dipindahkan jalannya, pibak sekolahan palu kiranya membikin benteng

kebisingan secara mandiri agar siswa dan maha5i5v16n16 tidak terpnggu deopn kendaraan lewat dan

mereka dapat berkonsentasi penuh ke pelajaran. Usaha ini mungkin bisa dilakukan d€ngan cara membuat

pagar,vang tinggi atau menanam tumbuh-tumbuhan yang daunnya dapat menyerap brmyi.

4. Untuk mengeahui tumbuhan jenis apa yang dapat menyerap bunyi densn barlq perlu dilahkan suatu

penelitran yang khusus meneliti tentang jenis tumbuhan ini.
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Lampiran 1. Data tingkat kebisingan dan jumlah masing-masing kendaraan yang

melewati stasiun pengukuran simpang GIA serta hasil analisis regresi

dengan menggunakan MINITAB.

Stasiun pngukuran Simpang GIA.

Regresion Anelysis SIMPANG GIA

* X7 has all mlues = 0
* X7 has been removd from the equation

* X9 is highly conelatd with other X rariables
* X9 has been removd from the eEation

JAM TniGK
AT

KEBIS

INGA

N

IEMS KENDARAAN

xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 JUMLAH

7.00-8.00 78.5 696 126 30 tv t0 297 0 0 0 1229

8.00-9.00 76.5 946 il8 23 69 5 528 0 I I l69l

9.00-10.00 7',| 936 116 24 94 9 579 0 0 0 1758

10.0G11.00 76.2 968 86 2l 74 ll 555 0 0 0 1715

i1.0G12.00 77.8 936 ll9 25 I0 I l0 547 0 I 1 1740

12.00-13.00 77.3 884 ll6 20 74 13 499 0 0 0 1606

13.00-14.00 78.4 1137 ll0 25 80 13 4ffi 0 0 0 t83 l

14.00-15.00 76.8 9% ll0 l8 68 l6 449 0 0 0 1657

15.00-16.00 71.4 843 r07 20 80 1l 201 0 I I 1264

16.00-17.00 77.8 937 lll 25 72 6 256 0 0 0 1407

17.0G18.00 785 fi23 124 25 94 8 478 0 0 0 1852

Jumlah 10402 1243 2s6 876 t12 4855 0 3 3 17750
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Tbe regression oq.ration is

Y = 58.0 +0.00257 Xl +0.0254 X2 + 0.151 X3 + 0 0155 X4 +0.0936X5

- 0.00342 x6 - 0.088 x8

Predicor

Constant

Coef

57.997

0.w2572

0.02541

0.151l7

0.01547

0.09364

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x8

StDev T P

1.96i 29.57 0.0m
0.001127 2.28 0.107

0.01260 2.02 0.137

0.05031 3.01 0.057

0.01228 1.26 0.297

0.04432 2.n 0.125

0.001001 -3.4t 0.042

0.2977 -0.30 0.786

{.003415

{.0884

S = 0 3470 R-Sq = 94 407 R-S(adi) = 81.4%

Analysis ofVariance

Source DF SS MS

Regression 7 6.1007 0.8715

Enor 3 0.3611 0.1204

Toul l0 6.4618

FP
7.24 0.066

Sowce

xl
x2
x3
x4
x5
x6
x8

DF Seq SS

I 0.0221

I 2.6072

I 1.3177

I 0.0033

I 0.7480

I 1.3919

I 0.0106

LeqS = 66.8 dBA.
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hlxpirdn z.Daatinght kebisingn dan jumlah masing-masing kendaraan yang melewati susiun pengukuan

SLT? I dan SMLIN 1 serta hasil analisis regesi d€ngn menggunakan MIN[[AB.

2 Tingkat kebisingan dr stasiun pengukurur SLTP I dan SMUN I

Regrrrsion Anal-vsir SLTPI

* X3 has all ralues = 0
I X3 has been r€moved from the equation

i X5 has all ralue =0
i X5 has been removod frm the quation

* X8 has all ralues = 0

JAM TnIGK
AT

KEBIS

INGA

N

JENIS KENDARAAN

xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 JT]MLAI{

7.00-8.00 80.3 981 141 0 150 0 399 65 0 0 1736

8.00-9.00 72.7 I 133 92 0 I 1) 0 634 37 0 0 201 I

9.0G10.00 71.0 1390 il8 0 138 0 502 30 0 0 2t78

10.00-l1 00 67.9 1052 104 0 126 0 527 27 0 0 1836

11.00-12.00 73.8 1 130 ll8 0 131 0 447 37 0 0 1823

12.00-13.00 79.7 I 195 1 I I 0 79 0 351 42 0 0 1778

13.0G14.00 79.0 904 lc6 n 68 c 37',| 46 0 0 l50l

14.@15.00 72.2 llll 92 0 63 0 438 35 0 0 1739

15.0G16.00 71.8 980 88 0 6t 0 417 3l 0 0 t577

16.00-17.00 72.4 1094 97 0 75 0 419 40 0 0 1725

17.0G18.00 77.4 1065 94 0 73 0 408 45 0 0 1685

Jumlah 12035 l16l 0 1079 0 4879 435 0 0 19.589
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* X8 has been removed from the equation

* X9 has all lalues = 0
r X9 has been rernoved from the eq,ration

The regression eEation is

Y = 53.1 + 0.00519 Xl + 0.100 X2 - 0.0683 X4 - 0.0004 X6 + 0.304 X7

Predictor Coef

Constant 53.06

xl 0.005194

x2 0.0998

x4 -0.06831

x6 -0.0c041

x7 0.3036

StDev T P

21.05 2.52 0.053

0.007128 0.73 0.499

0.2122 0.47 0.658

0.09159 4.75 0.489

0.02458 4.02 0.987

0.1245 2.44 0.059

S = 2.237 R-Sq = 34.307 R-Sq(adi) = 69.6%

Analysis of Vuialce

Source DF SS MS

Regression 5 139.678 27.936

Enor 5 25.03C 5.006

Toal 10 164.708

FP
5.58 0.041

Source

xl
x2
x4
x6
x7

DF Seq SS

1 16.292

I 37.934

I 50.857

I 4.Ml
| 29.7M

LeqS:71.4 dBA



46

Lampiran 3. Data tingkat kebisingan dan jumlah masing-masing kendaraan yang

melewati stasiun pengukuran AKBP/STKBP serta hasil analisis regresi

dengan menggunakan MIMTAB.

3. Tingkat l6glisingan di stasiun pngulnran AKBP/STKBP

Regression Analysis AKBP

* X3 has all ralues = 0
I X3 has bem removed from the equation

I X5 has all values = 0
* X5 has been re'movd from the equation

JAM TINGK
AT

KEBIS

INGA

N

JEMS KENDARAAN

xl v1 x3 x5 x6 x7 xt x9 IUMLAH

7.0G8.00 69.5 705 109 0 4l 0 325 0 0 0 1 180

8.00-9.00 78 1450 137 0 JJ 0 840 0 0 0 2460

9.0G10.00 69.5 1042 I I 8 0 69 0 452 0 0 0 l68l

10.0G11.00 78 1680 107 0 9l 0 760 0 0 0 2638

ll.@12.00 69.5 I105 105 0 45 0 425 0 0 0 1680

12.ru13.00 1,| 965
/lia

0 a,toa 0 622 0 0 0 t9t'l

13.00-14.00 71.5 I 150 98 0 65 0 590 0 0 0 1903

14.00-15.00 70 I 165 n 0 50 0 585 0 0 0 8n

15.@16.00 70.5 1245 96 0 110 0 505 0 0 0 1956

16.0G17.00 69.5 l0l0 79 0 67 0 325 0 0 0 I48 I

17.0G1E.00 70 I 105 103 0 39 0 565 0 0 0 l8l2

Jumlah 12.622 t295 0 694 0 5994 0 0 0 20.605
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t X7 has all ralues = 0
* X7 has been removed from the egation

t XE has all lalues = 0
* X8 bas bem removed from the equation

* X9 has all ralues = 0
* X9 has been removed from the equation

The regression eEation is

Y = 57 .9 + 0.00895 Xl + 0.0 I 84 XZ - 0.02M X4 + 0.0048 X6

Predictor Coef

Constant 57.892

xl 0.008945

x2 0.01842

x4 {.02040
x6 0.w477

StDev

4.t29
0.006941

0.02361

0.03237

0.01088

T

t4.02

1.29

0.78

4.63
044

P

0.000

0.245

0.465

0.552

0.677

S = 1.798 R-Sq = 31.7, R-Sq(adj) = 69.5%

Analysis ofVariance

Source DF SS lvts
Regression 4 86.652 21.663

Enor 6 19.393 3.232

Total 10 106.045

FP
6.70 0.021

Source

xl
x2
x4
x6

DF Seq SS

I 69.983

I ll.4ll
I 4.638

I 0.620

kqS = 68.5 dBA
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Lampiran 4. Data tingkat kebisingan dan jumlah masing-masing kendaraan yang

melewati stasiun pengularan SMAKPA serta hasil analisis regresi dengan

menggunakan MINTTAB.

4 Tinglst kebisingan di stasiun pengukuran SIvIAKPA.

Regrerion Andyris SMAKPA

* X5 has all values = 0
* X5 has been rernoved from the eEation

t X8 has all ralues = 0
* X8 has beetr rexnoved from the equation

JA.\{ TINGK
AT

KEBIS

INGA

N

JEMS KENDARAAN

xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 JI.JMLAH

7.00-8.00 60 552 78 18 15 0 203 ) 0 0 868

8.00-9.00 i5 1305 60 24 35 0 405 ll 0 0 1840

9.00-10.00 65 855 104 27 30 0 225 5 0 0 1246

10.0G11.00 67.5 l0l5 94 30 32 0 455 5 0 0 163 I

I1.0G12.00 68.5 955 95 25 26 0 360 6 0 0 1467

12.0G13.00 71 960 120 4t 33 0 335 I 0 0 1490

13.00-14.00 74 t0l0 159 28 36 0 357 I 0 0 l59l

14.00-15.00 67 870 t7 36 l8 0 28s 1 0 0 1327

15.0G16.00 73 88s 128 48 30 0 465 5 0 0 l56l

t6.0G17.00 71.5 975 123 27 27 0 375 2 0 0 1529

17.0G18.00 65 l0l5 67 l5 35 0 350 I 0 0 1483

Jumlah rc3n I 145 319 317 0 3815 40 0 0 16033
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* X9 has all ralues = 0
* X9 has been re,moved from the eqation

The regression equation is

Y =,10.1 +0.0173 Xl + 0.0854 X2+0.052X3 - 0.048 X4 + 0 0063 X6 +0.329X7

Predicor Coef

Constant 40.119

xl 0.017281

x2 0.08540

x3 0.0518

x4 4.0475

x6 0.00632

x7 0.3285

StDev T P

5.000 8.02 0.001

0.007886 2.19 0.094

0.03868 2.21 0.092

0.ll15 0.46 0.666

0.1728 4.27 0.797

0.01317 0.48 0.656

0.33t2 0.99 0.377

S=2.254 R-Sq= 9g.2o7o R-Sq(adj) --75.4%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P

Regression 6186.221 31.037 6.11 0.051

Enor 4 20.325 5.081

Total l0 206.545

Source

xl
x2
x3
x4
x6
x7

DF Sq SS

I 1t3.975

I 57.645

| 7.529

l 0.559

I 1.513

I 4.998

I*qS = 70.5 dBA
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Lampiran 5. Data tingkat kebisingan dan jumlah masing-masing kendaraan yang

. melewati stasiun pengukuran STTP serta hasil analisis regresi dengan

menggunakan MINITAB.

5. Tingket kebisingan di susiun pengukuran STTP

Regrersion Anelysil STTP

* X3 has all ralues = 0
* X3 bas bemremovd from the equation

* X5 has all ralues = 0
* X5 has beenremovd from the eEation

JAM TI}.{GK

AT

KEBIS

INGA
N

JENIS KENDARAAN

xl x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 JTJMLAH

7.00-8.00 70 768 20 0 l4 0 474 0 0 0 1276

8.00-9.00 7t 82s 22 0 23 0 595 0 0 0 1465

9.00-10.00 63 385 39 0 26 0 355 0 0 0 80s

10.00-11.00 65 462 40 0 t7 0 383 0 0 0 m2

11.00-12.m 69 685 48 0 t4 0 403 0 0 0 I 150

12.0G13.00 68 612 46 0 l5 0 336 0 0 0 1009

13.00-14.00 69 687 40 0 t7 0 428 0 0 0 n72

14.00-15.00 73 7n 46 0 19 0 522 0 0 0 1384

15.00-16.m 72 737 43 0 18 0 461 0 0 0 1259

16.0G17.00 68 573 45 0 l4 0 396 0 0 0 1028

17.00.18.00 69.5 675 49 0 l3 0 390 0 0 0 n27

Irmlah 7206 438 0 190 0 4743 0 0 0 t2577
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* X7 has all lalues = 0
* X7 has beenremovd from the eqution

+ X8 has ail ralues = 0
t X8 has been removed from the equation

t X9 has all values = 0
* X9 has been removd from the equation

The regression equation is

Y = 50.4 + 0,0 178 Xl + 0.0886 XZ - 0.0339 X4 + 0 00894 X6

Predictor Coef

Constant 50.380

xl 0 017838

x2 0 08862

x4 -0.03386

x6 0.008939

P

0.000

0.007

0 028

0.726

0.318

FP
36 83 0 000

StDev

2.734

0 004401

0 03082

0.09234

0.008791

T

18.43

4.05

2.88

-0.37

1.02

S = 0.7404 R-Sq = 96.1, R-Sq(adj) = 93.5%

Anal,lsis ofVariance

Source DF SS MS

Regression 4 80.757 20.189

Enor 6 3.289 0.548

Total l0 84.045

Source

xl
x2
x4
x6

DF Seq SS

I 75.924

1 4.1 16

l 0150

I 0.567

LeqS = 66.9 dBA
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tampiran 6. surat rzin melakukan penelitian oleh Kakandqpsos Kodya padang

PEMERINTII{ KOTAMADY.A DAERAI TItrGKAT I] PADAI{G
KAI.ITOR SOSIAL POLI]IK

JIn. Prof . M. Yamin S:i IIo , TO padang

F.EKO}4ENDASI
i,Iomor I I,rf /tiuurr/rcsp- 19

IZrN I\ELAKUISII FENELIT]AN/SURVEY / ptL

warikotamadya &pah Daerai: T:-ng.iat rr padang setel.ah membaca
.n mempelajari I

Sur-at dar.i . - - - S-gif1g!3rig Lenbaga Peaelitlan lhlv.Negerl pactang

-;;;; 111;titilpiii;i.: ::::. :.:. ":; :..:. ;;i::t i+ii+i,F..'.rpi;....: :surat Perrryataan. Penansggng iawab penelitian d.ali yb; Tg11:1t:P: :
.??l8un^-inr memberikan-peisetujuar darr tidak iieUeratan diadakannelitian,/si:rvey,/F=netaan/prak',:ek"Ke.-ja ie.pangan di Daeiarr ting.t{it-

Kotamadya Padang yar,g diadakan ole,i :

Nama l Drs6EaBd.iM.Sl
Tempat/.rg1 1ahir 3 Mua::a paaas / tZ lesenber 196
Pekerjaan i Dosen m IMp pariang / LsisUen attt
A l-auat di Pada;rg ; Krela gflur t C/L, Padang
ivlaksud Fenelltian ; penganbllan data kebisingan
Waktu,/lema Pen:litian : 9 Septenber s.d 9 Desenbet 1999
Judul Penelitian,/Survey/pn- " Analisis Peta Tingkat Kebisingan Sekitar

gg!1].qhan se KodSra padang"
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ierm+ H *i$$" hrd vfl 
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