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Metode penelitian adalah umtan atau tata cara pelaksanaan penel

dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam
penulisan Tugas Akhir dan diuraikan menumt tahapan yang sistematis.

ltian

4.2 Persiapan

Agar penelitian dapat berjalan maka perlu dilakukan persiapan persiapan
sebaga, sarana untuk mencapa; maksud dan tujuan dan penelitian. Adapun
persiapan yang dilakukan dalam penelitian mi adalah dengan menyiapkan
kuisioner.

4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian mi dilakukan dengan wawancara

berdasarkan kuisioner yang telah dibuat kepada mandor atau tukang. Hal mi
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dilakukan untuk menghindari jawaban yang selalu benar jika kuisioner langsung
dibenkan kepada mandor / tukang, jad, kuisioner di isi oleh penulis berdasarkan

atas jawaban dari mandor / mkang.

Kuisioner ini ditujukan untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan

tembok pada bangunan dan tmgkat kemsakan BRTST. Pertanyaan dalam

kuesioner beris, tentang vanabel yang telah dibuat dengan kalimat yang nngkas

dan mudah dipahami oleh responden. Pertanyaan dan pilihan jawaban didesain

sedemikian mpa sehingga mempunyai reabilitas dan validitas yang baik. Dalam

penelitian mi, kuesioner berisi 30 vanabel kualitas BRTST. Pengambilan data

dilakukan dengan mendatangi dan meminta waktu khusus kurang lebih 1jam
kepada mandor /mkang. Musyafa (2004) mendefimsikan mandor sebagai tenaga
kerja konstruksi yang menyalurkan, mengkoordmasi dan mengawasi tukang,
pembanm tukang, kenek, dan laden pada pekerjaan konstraksi. Tetapi pada

pelaksanaan dilapangan unmk bangunan mmah tinggal sederhana, mandor dan
tukang dapat dianggap sama.

4.3 Metode Pengolahan Data

Data diolah dengan menggunakan program SPSS yaitu dengan metode

regresi kurva estimasi dengan tiga jems model yaim linier. logarithmic, dan

Quadratic serta analisis regresi linier multipel. Kemudian setelah didapat hasil

regresinya, diperbandingkan kualitas pelaksanaan antar wilayah dengan uji beda
test Friedman.
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4.4 Sistematika Penelitian
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