
BAB IV

METODE PENGUMPULAN DATA

4,1. Pelaksanaan Penelitian

Pada oenelitian ini obyek vang di tcliti adalah tukang dan tenaga laden

pada pekerjaan pemasangan keramik pada proyek gedung Fakultas Teknologi

Industri Universitas Islam Indonesia. Subyek yang diteliti adalan proauktivitas

Vi=>rici npnmiTTiTMilan Hntn Hirvrnltenaga kerja, pengumpulan data dipe Olcn uenuan Caia wo«am.aio uan

pengamatan langsung dilapangan. Pengamatan dilakukan tiap 10 detik, yaitu

rnenRamati dan mencatat semua kegiatan tukang dan tenaga laden setiap 10 ueuk

dalam sehari waktu kerja (7 jam), mulai dan pukui 08.00 sampai dengan 12.00
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atau mengurangi produktivitas tenaga kerja pada pekerjaan pemasangan keramik

pada proyek gedung FTI Uil dapat diketahui.

4.2. Peraiatan yang Digunakan Pada Penelitian

PersiaDan neralatan van2 disunakan sebelurn pelaksanaan penelitiar

produktivitas pekerjaan pemasangan keramik ini adalah :

a. pensil

b. penghapus

c. stop watch



d. jam (petunjuk waktu)

kalkuiator

t. meteian

^rmulir

h. penggans

i. kertas

j. handyeam

4.3. Bahan dan Alat yang Digunakan Pada Pekerjaan Pemasangan Keramik

Bahan yang digunakan untuk pekerjaan pasangan keramik adalah keramil

ukuran 30 X 30 cm rnerk Roman yang dilekatkan oleh:

a. semen uan campuran spesi i semen, pasir uan an), lapisan xerctiri oari pasi

1 - 3 cm, spesi 1 - 3 cm dan semen 0.2 - 0.4 cm dan keramik.

b. MlJ-450 dan campuran spesi. Lapisan terdiri dari pasir 1-3 em, spesi

—3 cm. MU-450 0.2 - 0.4 cm.

Alat yang digunakan pada pekerjaan ini adalah

the

wa

c drum air

d. ember

e. meteran

f nenantz nilon

g. ayakan pasir



j. cangkul

k. spidol/ pensii
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m. alat pemotong keramik

n. kereta dorona

4.4. Langkah-langkah Pemasangan keramik

a. Sebelum dipasang, keramik direndam di dalam air sampai kenyang air

b. Bidang yang akan dipasangi keramik dibersihkan dan kotoran, pasangan

keramik dengan menggunakan alat perekat MU-450 bidang harus sudah

dilapisi spesi yang sudah rata dan mengering, bila lapisan spesi yang sudah

rnengering belum rata bisa ditambahkan spesi lagi bersamaan dengan

pasangan keramik.

c. Membasahi bidang yang akan dipasangi keramik dengan air,

d. Pemasangan bentangan benang arah memanjang dan melintang yang

merupakan potongan tegak lurus tempat dimulainya pemasangan

berdasarkan pola pemasangan kerainik, kemudian tarik benang arah

memanjang dengan jarak berdasarkan kelipatan ukuran keramik.

c. rasang keramiK dengan nerekai nunur semen atau iviu-hou sesuai iams.au

benang berdasarkan kelipatan ukuran keramik.



f Setelah keramik dipasang segcra di bcrsihkan dan siar dikerok sesuai

ketebalan keramik.

g. Setelah pemasangan selesai, pasangan dibiarkan cukup kering agar

pasangan cukup kuat melekat dan selanjutnya dilakukan pengisian siar

dengan semen warna.

h. Pengisian siar dilakukan merata dan padat dengan cara menekan dengan

menggunakan sekrap keeil dan selanjutnya dibersihkan.



4.6. Bagan Alir Penelitian
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