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BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Konsep Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan desain penelitian deskriptif

komparatif, yaitu membandingkan biaya dan waktu antara pelaksanaan

pekerjaan dinding Blok hebel dengan bata merah. Kegiatan dalam penelitian

ini dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Mengambil data tentang pelaksanaan pekerjaan dinding Blok hebel dari

RAB penawaran kontraktor yang ada dalam dokumen kontrak untuk

mengambil data volume pekerjaan pasangan dinding.

b) Mendata harga bahan, upah kerja yang digunakan di proyek.

c) Melakukan pengamatan pada proyek yang digunakan sebagai obyek studi

mengenai material-material yang digunakan pada pekerjaan pasangan

dinding Blok hebel untuk mencari harga bahan yang diperlukan.

d) Melakukan pengamatan mengenai produktifitas pekerja yang

melaksanakan pekerjaan pasangan dinding Blok hebel pada proyek yang

digunakan sebagai obyek studi untuk mencari upah tenaga kerja yang

diperlukan.

e) Melakukan pengamatan pada proyek lain mengenai material-material

yang digunakan pada pekerjaan pasangan dinding bata merah untuk

mencari harga bahan yang diperlukan.

f) Melakukan pengamatan mengenai produktifitas pekerja yang

melaksanakan pekerjaan pasangan dinding bata merah pada proyek lain

untuk mencari upah tenaga kerja yang diperlukan.

g) Membandingkan hasil pengamatan studi lapangan mengenai biaya dan

waktu pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding Blok hebel dengan

pasangan dinding bata merah.
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4.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penyusunan proyek akhir ini adalah pelaksanaan

pekerjaan pasangan dinding pada Proyek pembangunan kantor PT. Aero

Prima 3 lantai yang berlokasi di Jln. Cendrawasih, DK. Panasaran  Baru, DS.

Ngresep, Kec. Ngemplak, Kab.Boyolali.

4.3 Instrumen Penelitian

4.3a Wawancara

Instrumen ini dilakukan untuk melengkapi data-data yang

diperlukan disamping data-data yang telah diperoleh dari Kontraktor.

Wawancara dilakukan kepada pelaksana, tukang dan para pekerja di

lokasi proyek.

4.3b Observasi

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung atas semua

aktifitas pelaksanaan pekerjaan pasangan dinding Blok hebel di proyek.

Pada saat pengamatan peneliti mencatat semua hal-hal yang dianggap

penting. Catatan yang didapat kemudian dituangkan dalam data-data

untuk kemudian dikaji dan dianalisis. Tujuan dari observasi ini adalah

untuk memperoleh data tentang volume pekerjaan, harga bahan, upah

pekerja dan sewa alat untuk pelaksanaan pekerjaan dinding. Data

kemudian dibandingkan dengan perhitungan biaya pelaksanaan

pekerjaan pasangan dinding menggunakan bata merah menurut

pengamatan dan perhitungan penulis pada proyek lain.

4.3c Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan dilakukan dengan mencari rujukan dari bahan

kepustakaan sebagai pembanding antara pengamatan lapangan dan teori

yang telah ada dalam bahan kepustakaan.

4.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap:

4.4a. Tahap Pertama

Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara, yaitu
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memperoleh data RAB penawaran dari kontraktor yang meliputi

volume pekerjaan, harga bahan, upah kerja dan harga satuan pekerjaan.

4.4b. Tahap Kedua

Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara, yaitu data

tentang besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan dinding Blok hebel di

proyek, yang meliputi volume pekerjaan, harga bahan, upah kerja, dan

harga satuan pekerjaan yang dilaksanakan di proyek.

4.4c. Tahap Ketiga

Data dikumpulkan dengan metode observasi dan wawancara. Data

diperoleh dari Proyek Pembangunan Ruko 3 Lantai, dijalan Ahmad

Yani, Pabelan, Kartasura tentang produktifitas pekerja pada pekerjaan

pasangan dinding bata merah.

4.5 Analisis Data

Kegiatan analisis data dimaksudkan untuk menganalisis data yang telah

diperoleh dengan cara mendiskripsikan dan dengan mentabulasikan data jika

terdapat data yang harus ditabelkan.

4.6 Pembahasan

Dari uraian analisis data, langkah selanjutnya adalah melakukan

pembahasan terhadap data yang diperoleh. Perbandingan disini adalah

membandingkan perhitungan biaya dan waktu pelaksaan pekerjaan pasangan

dinding Blok hebel pada proyek yang digunakan sebagai obyek studi dengan

pekerjaan pasangan dinding bata merah pada proyek lain yang diketahui

setelah pekerjaan dilaksanakan.

4.7 Menarik Kesimpulan

Setelah data selesai dianalisis dan kemudian dilakukan pembahasan

maka dapat ditarik kesimpulan dan menginterpretasikan hasilnya, yang mana

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi para pembaca.
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4.8 Diagram Alur Penelitian

Gambar 3.1 Diagram alur penelitian

Data Primer : Gambar Struktur.

Data Sekunder : Harga Satuan Bahan, Upah Pekerja
Efisiensi Kinerja Pekerja.

Menghitung Volume
Pekerjaan Blok Hebel

Menghitung Biaya
Pelaksanaan

Rekap Perhitungan Biaya dan
Waktu Pekerjaan Blok Hebel

Analisis Perbandingan Biaya dan Waktu
Blok Hebel dengan Bata Merah
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