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l\tfETODE PENELITIAN 

4.1 Diagram Alir Pclaksanaan Pcnclitian 

Penelitiantentallg i)elallggaran lampu lalu lintas dalam bentuk diagram alir 

dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut. 

~~ 
~ 

Pcninjauan dan pcngamatan Iokasi pcndahuluan 

Pengumpu Ian Data 

Anal isis data 

I I Pembahasan

-J----' 
Kesimpulan Dan Saran 

Selesai 

Gambar 4.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

Dimana: 

1. Penilliauan dan pengamatan loka'li pendahuluan 

a.	 Pengamatan terhadap banyaknya pe1anggaran yang teIjadi 
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b.	 Melihat lokasi pcnelitian, mengamati situsi dan kondisi penelitian 

c.	 Mcnentukan titik - titik tempat pengamat dalam mengambil data 

d.	 Pengumpulan data 

2.	 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data JaIu lintas dilakukan dengan cara pencatatan dengan 

langsung dilapangan, yang dilaksanakan pada persimpangan jalan .Tend. 

Sudinnan - jalan C. Si~nanjuntak, terdiri dari dna macam data, yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer yang diperoJeh dengan cara survey Iangsung lapangan, sehingga 

r 
dap.at diketahui kondisi yang sebenarnya, yang meliputi : 

a.1.	 Pelanggaran lampu merah ( setelah fase merah ) 

Saat lampu merah menyala ('setelah lampu kuning padam ) pengemudi
 

kendaraan dalam antrian sehamsnya berhenti. Pengemudi / kendaraan yang
 

tidak berhenti \Vaktu lampu merah menyaIa dicatat. Pencatatan dilakukan::..···
 

sehingga lampu merah berakhir dan lampu hijau menyala. Disampingittl.
 

cHbed tanda pada fonnulir pencatalan kendaran yang melanggar.lampumerah
 

setelah lima detik pcrtama sejak lampu merah menyulu. PencatataH ilikerjakan
 

I' 

sesuai dengan iJasifikasi kendaraan yaitu kendaraan bemt (KB), kendaraan 

ringan (KR), kenclaraan sepeda motor (SM), becak (BC), dan sepada (SP). 

Dalam survey pela~ggaran lampu merah ini dilaksanakan oleh 8 orang 

dengan pembagian kerja sebagai berikut : untuk kendaraan yang belok kanan 

tiap simpang 2 orang, IllfllS 4 orang. waktu pencatatan dibatasi 120 menit 

I 

perpengamatan dehgan waktu istifahat 10 menit hal ini untuk menjaga 

kondisi surv€yOJ. : 
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a.2.	 Pengukllran geometTi dan periodc nyala lampu (waktu signal) 

Gcomctri persimpangan (t~rlllal11a lebar pcndckat), dan periode nyala 

lampu atau waktu signal ("metah", "hijau",dan "kuning tf 
) diukur langsnng 

dilapangall. Pengukuran periode nyala ]ampu ini hanya dipergllnakan untuk 

memeriksa ketepatan pewaktuan tanda dipersimpang yang di studi, dalam hal 

1111 pada pcrsi1llpang jalan .lend. Sudinnan - jalan C. Simalljutnak. Hasi] 

pcmcriksaan menunjukkan bahwa pcwaktuan tanda pcrsimpangan illi cukup 

memadai. 

b. Data Sekllnder 

Data Int diperoleh dan KepoJisian Negara Repubiik Indonesia Daerah
 

]stimewa Yogyakarta (POLTABES), melipllti data jllmlah kecelakan dan
 

pelanggaran di wiIayah kota madya Yogyakarta.
 

3.	 Analisis data 

a.	 }3erdasarkan data hasil survei 

b.	 Menghitung jumlah pelanggaran memmlt tipe kendaraan dan waktu 

pelanggaran 'terjadi. 

4.	 HasH 

Dari analisis data maka didapatkan jumlah rerata pelanggaran untuk 

pertemllan jalan tersebut. I 
.1, 

4.2	 Peralatan dan Tenaga Kcrja 

Pera]alan dan tenag'a kerja yang diblltuhkan dalam penelitian ini adalah : 
, 

a.	 Alat - alat tulis dan fonnulir survei
 

Alat ini berfungsi sebagai alat llntllk mencatat data yang pada waktu
 

pengamatan berlangslmg.
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b.	 Alat ukur bempa meteran dcngan mcrk kw trio Taiwan 

Alat ini berfimgsi lIntuk 1l1cngl1kllr lcbar jaian pada tiap kaki persimpangan 

e.	 Stop watchldengan merk Diamond buatan Cina
 

Alat ini diglinakan untuk menguknr waktu signal
 

d.	 Hand counter atau pencaeah dengan merk Matshuda buatan Korea 

Alat in1 digl1nakan lIntuk mcnghitung jUJ111ah kendaraan yang melewati 

persimpangan dan pelanggaran Jampu signal. 

c.	 De]apan orang penslIrvei yang bertllgas mengukur geometrik . 

persimpangail, mengukur waktll sigual,dan meneatat i mengumpuikan data 

pelanggaran iampu merah. 

.4.3 Pencacahan Jumlah Pelanggaran 

Pencaeahan pelanggaran lalu lintas dilakukan pada tiap jalan pada 

persimpangan, yang masing - l11asing mas jalan yang terdiri dari beberapa orang 

pengamat untuk mengamati kendaraan yang meJanggar lampu merah beJok kanan 

dan lurus. 

Pencacahan dilakukan selarna 3 han (selasa, rabu, dan kamis) pada jam -. 

jam pnncak: 

a)	 Pagi : jam 06.30 - 08.30 

b)	 Siang : jam 12.00 - 14.00 

c)	 Sore : jam 15.30 - 1730 


