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Tabel 2.  Rekap jumlah sampel minimal proportional 
 

No Nama Sekolah Jml (N) nminimal

1 Muhammadiyah 11 579         86            
2 Khadijah 639         88            
3 Maryam 461         84            
4 Al-Uswah 530         86            
5 Muhammadiyah 4 1,536      95            
6 Lukman Al-Hakim 611         88            
7 Muhammadiyah 16 490         85            

Sumber : Hasil perhitungan  
 
Survey dengan form yang disebarkan pada responden 

di lokasi studi, dilakukan untuk mendapatkan informasi 
identitas diri dan sosio ekonomi responden, yang 
bermanfaat untuk kelanjutan penelitian. Melalui 
kerjasama yang baik antara peneliti dengan pihak 
sekolah, kegatan survey dapat dilakukan dengan 
membagikan form kepada responden orangtua siswa 
(melalui siswa), guru dan karyawan. Responden yang 
mengembalikan form survey memberikan informasi 
mengenai identitas diri, sosio ekonomi dan kendaraan 
yang digunakan menuju ke sekolah. Hasilnya 
memberikan manfaat yang besar bagi peneliti. Identitas 
diri menunjukkan latar belakang responden. Infromasi 
tersebut memberikan gambaran mengenai kondisi 
sekolah dan segenap komponennya mengenai tingkat 
pemahamannya dan ketepatan pengisian form survey.  
Hasil survey menunjukkan bahwa rata-rata responden 
adalah Wanita 56% sedikit lebih besar dibanding Laki-
laki yang 44%. Latar belakang pendidikan responden 
yaitu S1 kemudian SMA. Pekerjaan yang mendominasi 
adalah Pegawai swasta, diperkirakan erat kaitannya 
dengan biaya Sekolah Swasta yang tentu lebih tinggi 
dibandingkan Sekolah Negri yang hampir bebas biaya. 
Terlihat juga dari rata-rata pendapatan orangtua pada 
kisaran 1 – 5 juta rupiah. Mengenai kepemilikan total 
kendaraan, 30% responden rata-rata memiliki 1 
kendaraan sedangkan  27% rata-rata memiliki 2 
kendaraan. Usia responden juga dapat diketahui dari 
hasil survey, tetapi tidak dapat direkap dengan baik, 
karena sebagian besar responden tidak memberikan 
jawaban pada kolom ini. Kolom lain adalah jumlah 
kendaraan angkutan umum yang dinaiki menuju sekolah, 
jika ada pada kondisi tidak menggunakan kendaraan 
pribadi. Semakin banyak angkutan umum yang dinaiki, 
banyak faktor yang mungkin mempengaruhi, antara lain 
aksesibilitas sekolah yang rendah,  Domisili siswa jauh 
dari lingkungan sekolah atau terpaksa/tidak ada pilihan 
lain. Sekolah Dasar, dipilih oleh responden terutama 
orangtua, karena kurikulum yang baik, dan sesuai 
harapan atau visi, misi orangtua, sehingga walaupun 
jaraknya jauh atau tidak dekat lokasi rumah, memilih 
sekolah terbaik menjadi hal yang wajib. Sebagai contoh, 
salah satu responden di Sekolah X menyampaikan 
bahwa moda transportasi yang dipilih dari rumah ke 
sekolah adalah sepeda motor karena jika naik angkutan 

umum harus lebih dari 3 kali pindah moda, Becak, Lyn 
H4, X, Lyn S dari rumah responden di kawasan selatan 
sejauh 11 KM ke sekolah di kawasan timur atau jika 
dengan antar jemput Pulang Pergi dikenai pembayaran 
Rp.850.000,00. Sedangkan dengan sepeda motor hanya 
kurang lebih Rp.100.000 per-bulan. Pilihan yang kurang 
baik ini, membuat responden memilih sepeda motor. 
Kendaraan ini diyakini, merupakan moda transportasi 
terkini yang door to door, murah, mudah 
mendapatkannya dan relatif sangat cepat sebagai sarana 
transportasi yang tepat untuk kondisi Surabaya yang 
mulai macet. Penelitian mengenai kondisi A.Yani pada 
kondisi jam puncak, yang mencapai DS=1,90 (Indratmo, 
2010) menandakan adanya keterkaitan dengan system 
manajemen lalu lintas yang perlu perbaikan. Untuk 
mendapatkan hasil sesuai kenyataaan, maka dilakukan 
Validasi. untuk mendapatkan angka faktor pengali untuk 
moda yang lain pada penelitian lanjutan, hasil validasi 
pada tabel 3. 

 
Tabel 3. Jumlah responden yang menggunakan sepeda 

motor pada jam masuk sekolah hasil validasi 
 

No Nama Sekolah  Sepeda motor 
1 Muhammadiyah 11 456                      
2 Khadijah 461                      
3 Maryam 341                      
4 Al-Uswah 410                      
5 Muhammadiyah 4 796                      
6 Lukman Al-Hakim 394                      
7 Muhammadiyah 16 343                      

Sumber : Hasil perhitungan
 

 
Tabel 3, menunjukkan jumlah siswa yang 

menggunakan sepeda motor sebagai moda menuju 
sekolah. Pada 7 sekolah lokasi studi, Rata-rata  70% 
menggunakan sepeda motor, 13% menggunakan mobil 
pribadi,  7% selebihnya adalah mobil antar jemput, 
angkutan umum, dan tanpa kendaraan bermotor seperti 
becak, sepeda atau jalan kaki. Faktor Kenyamanan, 
biaya dan waktu adalah faktor yang menurut responden 
merupakan alasan memilih moda transportasi menuju ke 
kawasan sekolah, Lihat gambar 4,5 dan 6. Data 
sekunder dan kombinasinya, mengenai profil sekolah 
telah direkap, lihat tabel-4. 

Data responden yang menggunakan sepeda motor 
sebagai moda transportasi menuju sekolah (telah 
divalidasi dengan counting survey) menjadi variabel 
terikat (Y), sedangkan data sekunder dikombinasikan 
dan menjadi variabel X. Kemudian di lakukan analisa 
korelasi pada variabel X dan Y, sehingga diperoleh  
hasil pada tabel  5. 
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Tabel  4. Rekap Data Sekunder  
 

No X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10

1 579          170          7              600          700          0.97         0.12         0.90         0.06         0.01         
2 639          390          7              2,000       3,000       0.32         0.21         0.30         0.05         0.02         
3 461          100          7              2,726       4,524       0.17         0.10         0.16         0.06         0.01         
4 530          340          8              433          1,910       1.22         0.28         1.06         0.13         0.04         
5 1,536       375          7              4,800       4,700       0.32         2.19         0.30         0.05         0.17         
6 611          489          8              1,800       12,000     0.34         0.05         0.29         0.12         0.06         
7 490          325          7              717          1,063       0.68         0.46         0.60         0.10         0.03         

Sumber : Hasil perhitungan  
 
 
 

 
X1 = Jumlah komponen/warga sekolah (Siswa,Guru dan 
Karyawan) 
X2 = Dana Pendidikan/SPP (dalam ribu rupiah) 
X3 = Durasi jam belajar di Sekolah (jam) 
X4 = Luas Bangunan sekolah (m2) 
X5 = Luas Lahan sekolah (m2) 
X6 = Perbandingan jumlah komponen/warga sekolah dengan 
luas  
  bangunan sekolah 
X7 = Perbandingan jumlah komponen/warga sekolah dengan 
luas  

  lahan sekolah  
X8 = Perbandingan jumlah siswa dengan luas lantai bangunan  
  Sekolah 
X9 = Perbandingan siswa Dan Guru 
X10 = Perbandingan Siswa Yang Menggunakan Fasilitas Antar  
  Jemput Dengan Komponen/Warga Sekolah Yang  
   Menggunakan Kendaraan Lain. 
 
  

 
Tabel 5.  Uji Korelasi Semua Peubah X dan Y

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 Y
X1 1            
X2 0.3054   1            
X3 (0.3683) 0.5030   1            
X4 0.8233   0.1015   (0.5352) 1            
X5 0.1347   0.5294   0.2434   0.3455   1            
X6 (0.2907) (0.0865) 0.4136   (0.7272) (0.5440) 1            
X7 0.0079   (0.3843) (0.2127) (0.3740) (0.6849) 0.5858   1            
X8 (0.2785) (0.1181) 0.3623   (0.7204) (0.5663) 0.9978   0.6325   1            
X9 (0.4104) 0.4414   0.9588   (0.5693) 0.2819   0.5013   (0.2448) 0.4510   1            
X10 0.7578   0.4647   0.1659   0.7159   0.4600   (0.3746) (0.3894) (0.4004) 0.0793   1            
Y 0.9814   0.2577   (0.4471) 0.7554   0.0288   (0.1851) 0.1200   (0.1656) (0.4608) 0.6284   1
Sumber : Hasil Perhitungan

 
Meninjau keeratan hubungan antara variabel X dengan 
X dan X dengan Y, kemudian dipilih yang memiliki 
korelasi kuat antara X dan Y, dilanjutkan analisa regresi. 
Tabel 4 menunjukkan korelasi X-Y yang kuat adalah X1, 
X3, X4, X9 dan X10. Analisa regresi terhadap variabel-
variabel terpilih, menghasilkan berbagai 
variasi./kombinasi, sehingga dipilih model matematis 
yang terbaik, dengan meninjau nilai determinasi 
mendekati 1, korelasi X-X yang lemah serta X-Y kuat. 
Salah satu model tidak terpilih adalah pada tabel  5. 
Yang merupakan kombinasi antara X1, X4 dan Y, 
kombinasi ini, dilakukan untuk membuktikan bahwa 
korelasi penting untuk ditinjau. Dari tabel 3 sebenarnya 
diketahui bahwa X1, X4 memilliki korelasi yang kuat 
dengan Y, tetapi sebenarnya antara X1 dan X4 juga 
memiliki korelasi yang kuat, hal ini sebenarnya di luar 
kaidah pengujian, tetapi dicoba kombinasinya, untuk 
melihat hasil analisa regresi-nya. Hasil analisa regresi 

pada kombinasi variabel di atas, dengan excel, adalah Y 
= 167.31 + 0.463 X1 – 0.017 X4; F hitung pada ANOVA 
68.44 > Ftabel yaitu 6.94, artinya signifikan; thitung 

koefisien intercept (t stat) 5.967 > ttabel 1,943,artinya 
signifikan; thitung koefisien variabel X1 (t stat) 7.516 > 
ttabel 1,943, artinya signifikan; thitung koefisien variabel X4 
(t stat) adalah – 1.943 < -1.098 < ttabel 1,943, artinya 
tidak signifikan. Uji ini menunjukkan variabel Jumlah 
komponen Sekolah (X1) significant memberikan 
pengaruh terhadap tarikan perjalanan dengan sepeda 
motor (Y), sedangkan variabel Luas lantai bangunan 
(X4) tidak significant memberikan pengaruh terhadap 
tarikan perjalanan dengan sepeda motor (Y) sehingga 
menjadi Model Tidak terpilih. 
 X yang korelasi-nya paling kuat terhadap Y dipilih, 
hasil analisa regresinya adalah Y = 175.02 +0.408 X1; F 
hitung pada ANOVA 130.34 > Ftabel yaitu 6.61, artinya 
signifikan; thitung koefisien intercept (t stat) 6.32 > ttabel 
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1,943, artinya signifikan; thitung koefisien variabel X1 (t 
stat) 11.42 > ttabel 1,943. Uji ini menunjukkan variabel 
Jumlah komponen Sekolah (X1) significant memberikan 
pengaruh terhadap tarikan perjalanan dengan sepeda 
motor (Y) dengan R2=0.9631, sehingga menjadi Model 
terpilih. 
 Variabel X terbaik kedua, yaitu X4 dicoba, hasil 
analisa regresi adalah Y = 314.17+0.077 X4; F hitung pada 
ANOVA 6.65> Ftabel yaitu 6.61, artinya signifikan; thitung 

koefisien intercept (t stat) 4.49> ttabel 1,943, artinya 
signifikan; thitung koefisien variabel X4 (t stat) 2.578 > 
ttabel 1,943. Uji ini menunjukkan variabel Luas lantai 
bangunan (X4) significant memberikan pengaruh 
terhadap tarikan perjalanan dengan sepeda motor (Y), 
dengan R2=0.5707, sehingga juga menjadi Model 
terpilih. 
 Dua kandidat model terpilih ditinjau kemudahannya 
dalam perolehan data dan kecenderungan adanya 
peningkatan atau penurunan, untuk kepentingan 
forecasting atau peramalan. Data X1 mudah didapat 
dengan wawancara pihak sekolah, walaupun setiap 
tahunnya, tidak selalu ada penambahan siswa, guru atau 
karyawan. Data X4, walaupun mudah didapat dan 
beberapa sekolah juga memberikan data rencana 
pengembangan sekolah, tetapi karena nilai determinasi 
lebih kecil, dengan demikian perlu diambil keputusan 
yang tepat dalam memilih Model terbaik, sesuai kaidah 
pengujian, Model terpilih adalah Y = 175.02 + 0.408 X1. 

Model terpilih kemudian diuji kesesuaiannya dengan 
hasil pengamatan, pada tabel 6  
 

Tabel 6. Data dan Analisa Model 
 

X1 Y3 Y3 model

579 456 411
639 461 436
461 341 363
530 410 391
1536 796 802
611 394 424
490 343 375

Sumber : Hasil Perhitungan
 
 
Tabel 6 menggambarkan adanya kedekatan nilai atau 
akurasi antara hasil pengamatan dan hasil pemodelan, 
dibuat dalam grafik, lihat gambar 7. Hasil R2=0.961, 
artinya model ini valid. 
 

 

Gambar 7.  Grafik Uji Kesesuaian Y3 Hasil Pengamatan  
             dan Model 

 
 Peramalan pada tahapan Trip Attraction ini, 
bermanfaat untuk mengetahui jumlah pergerakan yang 
masuk di kawasan yang ditinjau pada satu satuan waktu 
pergerakan, pada tahun ke-n yang dikehendaki. 
Pertumbuhan sebesar 0.41 dan 0.43 %, maka perkiraan 
perjalanan th. 2013 yang dimiliki oleh SD 
Muhammadiyah 11 dan 16 adalah penambahan siswa, 
Penambahan jumlah komponen ini, dapat dimanfaatkan 
untuk peramalan pergerakan sepeda motor pada tahun 
2013 adalah  sebesar 655 dan 402. 
 
 

V. Kesimpulan dan saran 
 Kesimpulan yang diperoleh adalah dengan Metode 
Analisa regresi pada 7 Sekolah Dasar di Surabaya, 
menghasilkan model terpilih dengan nilai determinasi 
(R2) sebesar 0.9631 yaitu model matematis Y = 175.02 + 
0.408X1, dimana Y adalah jumlah pergerakan dengan 
sepeda motor dan X1 adalah Jumlah komponen sekolah. 
Persamaan ini telah melalui proses analisa korelasi, 
analisa regresi, Uji F dan Uji t. Variabel X1 memberikan 
pengaruh terhadap Y sebesar 96.31% selebihnya 
dipengaruhi oleh variabel lain. Peramalan dengan model 
matematis terpilih ini dapat memperkirakan besarnya 
tarikan pergerakan dengan sepeda motor Dengan 
penambahan jumlah komponen sekolah dapat dihitung 
factor pertumbuhannya/th yaitu masing-masing sekolah 
4,3% dan 4.1%/th, sehingga peramalan pergerakan 
sepeda motor pada tahun 2013 adalah  sebesar 655 dan 
402. 
 Saran yang dapat disampaikan untuk menghasilkan 
model yang berbeda adalah pentingnya pengarsipan data 
sekolah (diperbarui secara berkala) demi penelitian 
lanjutan, perlu pengaturan sytem transportasi di 
lingkungan sekolah, perbaikan pengaturan system 
transportasi massal (antar jemput) untuk memberikan 
pengaruh positif pada tarikan perjalanan ke sekolah, 
factor aksesibilitas perlu dicoba dalam penelitian 
lanjutan mengenai tarikan perjalanan.  

R² = 0,9618
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