
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilaksanakan dengan melakukan 

penelitian langsung di lokasi penelitian dengan melihat, bertanya dan mendengar 

dari pihak-pihak yang terkait dengan Kewenangan Dinas Perhubungan Kota 

Bandar Lampung dalam penataan lalu lintas di Kota Bandar Lampung yaitu 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Lalu Lintas 

Jalan, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan. 

 

3.2 Sumber Data 

 

Sumber data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer dan 

data sekunder. 

1.  Data primer,  adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek 

penelitian, yaitu data yang di dapat dari keterangan dan penjelasan langsung 

dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Kepala Bidang Lalu 

Lintas Jalan, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan. 
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2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yang 

bersumber dari literatur-literatur yang mencakup dokumen-dokumen resmi, 

laporan-laporan hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan 

peraturan-peraturan daerah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

dalam  kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung  dalam 

penataan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Studi Kepustakaan, adalah mengumpulkan data dengan cara membaca, 

mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya 

dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang–

undagangan, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang 

akan dibahas. 

 

2. Studi Lapangan, adalah suatu cara mengumpulkan data primer, yaitu dengan 

mengadakan  wawancara dengan informan yang telah ditentukan terlebih 

dahulu, dengan kata lain yang dijadikan informan adalah pihak-pihak yang 

terlibat dan yang mempunyai wewenang terhadap penataan lalu lintas di Kota 

Bandar Lampung. Wawancara tersebut dilakukan terhadap : 
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a. Drs. Normansyah, M.Si. selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung. 

b. Zainal Abidin, selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan. 

c. Syahrial M, BA selaku Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

d.  Iskandar Z., ATD.SH.MT., selaku Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa 

Lalu Lintas. 

e. Nirma Thano, S.SiT. selaku staff Dinas Perhubungan Kota Bandar 

Lampung, Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. 

f.  IB Ilham Malik, ST. selaku Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia 

(MTI) Lampung. 

 

3.3.2 Teknik Pengolahan Data 

 

Apabila telah terkumpul baik itu data primer maupun data sekunder maka dapat 

diolah dengan jalan : 

1. Pemeriksaan data/editing, yaitu mengoreksi data yang diperoleh dilihat dari 

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya atas jawaban data serta kesesuaian 

atau relevansi jawaban yang diterima dengan pokok bahasan yang akan dikaji. 

2. Klasifikasi data/classification, yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya 

diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami 

dan diinterpretasikan.  

3. Sistematis data/systematizing, yaitu menempatkan data menurut kerangka 

sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. 
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3.4 Analisis Data 

 

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan data ke dalam 

bentuk yang lebih sederhana sehingga memudahkan untuk dibaca dan 

mempresentasikannya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan 

kenyataan-kenyataan atau keadaan-keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat 

berdasarkan keterangan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan 

penelitian ini.  

 


