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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Data 

3.1.1 Sumber Data 

Dalam penulisan penelitian ini, teknik pengumpulan data dibagi 

menjadi dua katergori, berupa : 

1. Pengumpulan data primer adalah data yang didapatkan melalui 

kegiatan wawancara dan observasi secara langsung ke lapangan pada 

proyek pembangunan Royal Bay beserta pembagian kuesioner kepada 

pihak pelaksana. 

2. Pengumpulan data sekunder merupakan data pendukung yang 

digunakan sebagai acuan dalam melakukan analisis. Data tersebut 

diambil dari data-data proyek Royal Bay, data umum proyek, struktur 

orrganisasi, lingkup kegiatan dan melakukan studi literatur terhadap 

jurnal penelitian serta bahan bacaan di internet. 

3.1.2 Objek Data 

Adapun objek yang penulis teliti adalah mutu dari suatu bangunan 

Royal Bay serta kualitas pekerjaan yang sedang berlangsung sehingga 

didapat bangunan dengan kualitas yang baik digunakan. 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersumber pada 

informasi dari kontraktor, adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 
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a. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mengetahui informasi terkait 

dengan proyek yang diteliti. Hal ini dilakukan secara langsung dengan 

mencatat hal-hal yang penulis kira berguna dalam penelitian ini. 

Kegiatan ini dilakukan oleh penulis terhadap project manager, hal 

yang penulis peroleh seperti data proyek, masalah atau kendala yang 

dihadapi dan proses pelaksanaan dilapangan. 

b. Penyebaran Kuisioner 

Penyebaran kuisoner/angket dilakukan dengan cara responden 

memilih salah satu dari tiga jawaban yang tertera pada kuesioer. 

Kuisioner dibagikan kepada pihak responden yang berada 

dikontraktor. Data yang diperoleh untuk melihat kualitas mutu 

bangunan pada proyek tersebut.  

c. Metode Observasi  

Observasi pada penelitian ini  dengan menggunakan observasi non-

partisipan dengan arti penulis tidak terlibat secara langsung dalam 

proses pelaksanaan pekerjaan, namun pengamat hanya melihat tahap-

tahap setiap pekerjaan dan hasil yang diperoleh setelah pekerjaan 

selesai dikerjakan. 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terletak di perumahan Royal Bay, Jalan Engku Putri, 

Kota Batam.  
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Gambar 3.1 Peta Lokasi  

Sumber: https://maps.google.com 

3.2.2 Peralatan Penelitian 

Adapun peralatan penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut: 

a. Kamera untuk dokumentasi 

b. Alat tulis seperti kertas dan pulpen untuk mencatat kegiatan 

wawancara 

3.2.3 Penelitian Awal 

Pada awal mula penelitian, penulis melakukan kunjungan ke lokasi 

proyek, yang bertujuan untuk melihat kondisi dan keadaan proyek pada 

kegiatan pelaksanaan.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Menurut Arikunto (1995) Variabel dalam penelitian dikatagorikan 

menjadi dua variable, yaitu: 

a. Variabel terikat ialah objek dari penelitian yang mengandung unsur-

unsur terkait dengan masalah yang akan diteliti. Variable pada 
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penelitian ini berupa kualitas mutu pada proyek dengan menggunakan 

data inspection and test plan yang meliputi tahap-tahap pekerjaan 

yang berlangsung. Penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif 

berupa pengolahan data, observasi, melakukan interview dan 

pengisian kuesioner/angket. 

b. Variabel bebas ialah unsur-unsur dari variable terikat yang menjadi 

factor berubahnya suatu variabel. Variabel bebas penelitian ini ialah 

faktor-faktor yang menyebabkan turunnya kualitas mutu proyek. 

 

3.4 Pengambilan Data Penelitian 

Pengambilan data penelitian dilakukan dengan membuat kuesioner 

yang akan diberikan kepada pihak kontraktor pelaksana. Adapun pihak 

terkait  dalam pengisian kuisoner ini adalah estate, site manager, dokumen 

control, staff engineer, quality control dan field coordinator. Pihak-pihak 

tersebut merupakan pihak yang langsung terkait dalam pembangunan 

proyek tersebut. Jenis penelitian ini dengan menggunakan analisa butir 

pertanyaan untuk mengukur suatu tanggapan apakah tanggapan tersebut 

positif atau negatif dengan menggunakan metode skala likert yaitu 

mengukur tanggapan customer kepada spesifikasi suatu produk atau jasa 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

 

3.5 Metode Penelitian  

Pada penelitian ini digunakan  metode deskriptif yang berfungsi untuk 

membuat suatu gambaran tentang keadaan yang sedang berlangsung, 
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sehingga teknik ini membutuhkan sebuah akumulasi data awal (Nasir, .1998.). 

Metode yang digunakan peneliti berupa : 

a. Deskriptif Analisis 

Pada analisis penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara 

menyeluruh kegiatan yang dikerjakan dan hasill yang diperoleh dari 

penelitian dapat memberikan gagasan untuk kebutuhan di kemudian 

hari.  

b. Deskriptif Kuesioner. 

Kuesioner/angket merupakan salah satu metode kuantitatif yaitu data 

penelitian yang dihasilkan dapat memperlihatkan 

permasalahan/perselisihan dalam pengukuran satuan waktu serta 

menggambarkan kecenderungan yang berlangsung. 

Pada lampiran 6.3, kuesioner ditujukan kepada jawaban dilakukan 

sepenuhnya, tidak sepenuhnya dilakukan dan tidak dilakukan sama sekali 

yang berfungsi untuk melakukan penentuan hasil observasi sehingga dapat 

memberikan hasil akhir yang diperoleh. Kusioner diberikan kepada 24 

responden . 

Teknik/metode dari penelitian survei pada penelitian ini terbagi 

menjadi 3 bagian, berupa: 

a. Melakukan survei observasi secara langsung bertujuan untuk melihat 

pekerjaan yang sedang berlangsung. 

b. Mengajukan pertanyaan kepada pihak kontraktor dan estate mengenai 

hasil survei observasi yang telahdilakukan. 

c. Menghitung presentase pekerjaan yang dilakukan. 
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3.6 Analisis Data 

Analisis Data merupakan suatu aktivitas untuk membuat langkah, 

memanipulasi serta membuat singkat data agar mudah dipahami. (Nazir . 

1998.). Analisis bertujuan agar dapat memberikan informasi mengenai 

kualitas mutu yang dicapai. 

Presentase (%) = 
                    

               
         ............................ (1) 
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3.7 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

    

 Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian 
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