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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 PENGERTIAN UMUM 

Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang 

digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis 

teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian merupakan suatu penyelidikan 

yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu 

usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah tertentu yang 

memerlukan jawaban. Hakekat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari 

berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

4.2  JENIS PENELITIAN  

Penelitian yang akan digunakan pada kasus ini adalah deskriptif atau survei 

kelapangan dengan metode penelitian studi kasus. Metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, 

suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 

1983). Jenis penelitian deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang 

berkenan dengan suatu fase spesifikasi atau khas dari keseluruhan personalitas 

(Nazir, 1983), hasil penelitian ini hanya berlaku pada objek yang diteliti dan hanya 

dalam kurun waktu tertentu. Kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digeneralisasikan 

terhadap objek dan kurun waktu yang berbeda. 

 

4.3 SUBYEK DAN OBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian adalah pada proyek pembangunan gedung fakultas MIPA 

UII. Obyek penelitian adalah pada pekerjaan plat lantai dengan menggunakan plat 

lantai konvensional, plat lantai precast, plat lantai keraton, dan plat lantai metaldeck 

pada proyek pembangunan gedung fakultas MIPA UII jalan kaliuran km 14,5 sleman, 

Yogyakarta. 
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4.4 LOKASI PENELITIAN 

Tempat penelitian dilakukan pada proyek pembangunan gedung fakultas MIPA 

UII Jl. Kaliurang KM 14,5 Sleman, Yogyakarta. 

 

 

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian  

(Sumber: https://www.google.co.id/maps) 

 

4.5 TAHAP PERSIAPAN PENELITIAN 

Sebelum melakukan proses penelitian yang harus dilakukan pertama kali adalah 

tahap persiapan hal ini sangat penting untuk mempersiapkan apa saja yang akan 

dilakukan agar semua tersusun dan tertata dengan rapi. Diantara persiapan itu adalah 

mengumpulkan dan mencari data-data proyek yang ada dilapangan dengan cara 

survei langsung kelapangan untuk mendapatkan gambaran umum kondisi lapangan 

tentang plat lantai selain itu untuk menambah referensi dilakukan juga studi pustaka 

baik melalui buku-buku pustaka, internet, maupun bahan–bahan lainnya yang dapat 

dijadikan bahan tambahan pengetahuan dalam mengerjakan tugas akhir. 

 

4.6 DATA PENELITIAN 

Ada dua jenis data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

(tidak melalui perantara). Data primer berupa subjek secara individual atau 

kelompok, hasil observasi dari suatu benda, kejadian atau kegiatan dan hasil 

https://www.google.co.id/maps
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pengujian. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data primer yaitu metode 

survei atau metode observasi 

2. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung bisa 

melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). data sekunder ini 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) yang boleh dipublikasikan dan yang tidak boleh 

dipublikasikan untuk umum. 

 

4.7 METODE PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

Ada dua jenis metode pengambilan data penelitian yaitu metode pengambilan 

data primer dan metode pengambilan data sekunder. 

1. Metode pengambilan Data Primer  

Yaitu metode dengan Cara melakukan bertanya langsung pada konsultan 

maupun pelaksana yang menangani proyek tersebut. Selain itu agar semakin jelas 

data yang didapat dilakukan juga observasi langsung ke lokasi proyek tersebut. 

2. Metode Pengambilan Data Sekunder 

Yaitu metode dengan cara melakukan survei langsung pada instansi-instansi 

atau perusahaan-perusahaan yang dianggap berkepentingan. Perusahaan itu dapat 

berupa penyedia bahan/material bangunan, konsultan, kontraktor, pemborong 

tenaga kerja, instansi yang menangani masalah jasa dan konstruksi bangunan 

tersebut serta perusahaan-perusahaan lainnya yang bisa dijadikan bahan referensi 

dalam penelitian. 

 

4.8 METODE ANALISIS DATA 

Metode analisis data penelitian pada tahap ini digunakan rencana kerja Value 

Engineering untuk mengidentifikasi biaya-biaya yang akan diteliti untuk 

mendapatkan biaya ekonomis dalam proyek pembangunan gedung fakultas MIPA 

UII dengan cara memberikan suatu ide-ide baru yang berkaitan dengan produk-
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produk alternatif plat lantai precast, plat keraton, dan plat metaldeck yang memiliki 

fungsi yang sama. 

 Rencana kerja Value Engineering dalam pelaksanaanya meliputi beberapa 

tahapan diantaranya adalah 

1. Tahap Informasi 

2. Tahap Kreatif  

3. Tahap Penilaian 

4. Tahap pengembangan 

5. Tahap Rekomendasi 

Tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam Value Engineering harus 

dikerjakan secara berurutan dari tahap informasi hingga tahap rekomendasi, apabila 

dari hasil penelitian ada tahapan yang tidak dilalui maka harus dilukakan penelitian 

kembali pada tahap sebelumnya yang belum dilalui. 

1. Tahap Informasi 

Tahap informasi ini dilakukan untuk tujuan mendapatkan latar belakang proyek 

dan gambaran umum dari proyek pembangunan gedung fakultas MIPA UII 

Yogyakarta. Mendapatkan seluruh fakta, memastikan biaya, mendefinisikan fungsi. 

Adapun teknik pendukung untuk mendapatkan data sesuai pekerjaan yang spesifik, 

membagi masalah kedalam kelompok fungsional. Adapun pertanyaan yang harus 

dijawab adalah apa dan bagaimana proyek, biayanya, apa fungsi dan nilai fungsinya. 

2. Tahap Kreatif 

Tahapan kreatif ini dilakukan untuk tujuan mendapatkan ide alternatif desain plat 

precast, plat keraton, dan plat metaldeck dengan cara pengumupulan ide dan berfikir 

kreatif. Pada tahap ini dikembangkan ide-ide untuk membuat alternatif-alternatif dari 

elemen yang masih memenuhi fungsi tersebut, kemudian disusun secara sistematis. 

Alternatif plat precast, plat keraton, dan plat metaldeck tersebut dapat ditinjau dari 

berbagai aspek, diantaranya: 

a) Bahan atau material 

Alternatif nantinya mempunyai jenis bahan yang memiliki fungsi yang sama, 

dapat dibuat atau dicetak dengan mutu dan kualitas yang sama dari desain 
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awal. Dikarenakan Setiap alternatif pastinya memiliki harga yang berbeda-

beda, maka pemilihan alternatif bahan dapat dianalisis melalui Value 

Engineering. Sehingga mendapatkan pencarian bahan dengan mutu, kualitas 

dan fungsi yang sama dengan harga lebih ekonomis.  

b) Cara atau metode pelaksanaan pekerjaan 

Dalam melaksanakan suatu pekerjaan pastinya mempunyai cara atau metode 

sendiri-sendiri. Dengan demikian dapat dilihat bahwa suatu pekerjaan 

konstruksi bangunan yang dikerjakan dengan tenaga manusia dan alat-alat 

sederhana akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan 

dikerjakan menggunakan alat-alat yang lebih modern. Maka analisis Value 

Engineering dalam pelaksanaan dapat dilakukan, karena semakin cepat 

pekerjaan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan, semakin kecil 

pula biaya yang dikeluarkan. Jadi nantinya dapat dipilih alternatif metode 

pekerjaan  mana yang dapat membuat pekerjaan cepat selesai dari jadwal yang 

sudah direncanakan. 

3. Tahap Penilaian 

Tahap analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi fungsi dasar, mengevaluasi 

ide baru, membuat perbandingan alternatif plat lantai konvensional,plat precast, plat 

keraton, dan plat metaldeck lalu mengembangkan alternatif terpilih lalu menyusunnya 

ke laporan tahap pengembangan.   

4. Tahap Pengembangan 

Dalam tahap pengembangan ini alternatif plat lantai konvensional, precast, 

keraton, dan metaldeck yang terpilih pada tahap sebelumnya akan dilakukan 

pengujian dan penyaringan untuk melihat lagi alternatif plat lantai konvesional, plat 

precast, plat keraton, dan plat metaldeck yang mana paling menguntungkan dan 

memenuhi tujuan dari Value Engineering. 

5. Tahap Rekomendasi  

Tahap rekomendasi ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi kepada semua 

pihak baik pemilik, perencana maupun pelaksana yang dilengkapi dengan informasi 
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lisan dan perhitungan secara tertulis dari alternatif yang dipilih berdasarkan biaya 

ekonomis setelah melewati tahapan kerja Value Engineering. 

 

4.9 TAHAPAN PENELITIAN 

Tahapan penelitian dibawah ini merupakan penerapan metode Value 

Engineering digunakan untuk mempermudah dalam proses pelaksanaan penelitian, 

adapun Gambar 4.1  Bagan Alir Metode Penelitian. 
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Gambar 4.1. Bagan Alir Penelitian 
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