
BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Penentuan Lokasi Kerja Praktek 

Pembanguan ini dilaksanakan pada Proyek Pembangunan Sekolah 

Gedung C Yayasan Ulil Albab yang beralamat di Tiban Utara No.1, Patam Lestari  

Kota Batam, Kepulauan Riau yang dikerjakan oleh kontraktor PT. Seranggong 

Karya. 

4.2  Waktu Pelaksanaan Kerja Proyek 

Waktu Pelaksanaan yang ditetapkan oleh pihak Kampus Universitas 

Internasional Batam yaitu selama 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal 12 Maret 

2017 sampai dengan 12 Juni 2018 yang telah diajukan oleh mahasiswa.  

4.3 Metode Pelaksanaan Kerja Praktek 

4.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi mengenai data dianalisis pada penyusunan laporan kerja 

praktek ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

bertanya langsung kepada orang atau narasumber yang mengetahui 

informasi lengkap mengenai pembangunan proyek khususnya yaitu pihak 

perusahaan serta orang-orang yang terlibat dalam pembangunan proyek. 

Data-data yang didapatkan yaitu berupa informasi yang mungkin tidak 

terdapat dalam gambar kerja dan kegiatan yang tidak dapat diamati oleh 

penulis. 
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2. Metode Observasi 

 Metode Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

pengamatan langsung dilapangan yang dilakukan oleh penulis, seperti 

pengamatan pada saat proses pembangunan proyek, khususnya tahapan-

tahapan pembuatan plat lantai dari tahap awal hingga tahap akhir 

pekerjaan. 

3. Studi Literatur 

 Studi Literatur ialah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mencari refrensi yang relefan mengenai topik serta 

permasalahan yang ditemukan, dengan cara  mengumpulkan jurnal dan 

sumber terulis lainnya yang berhubungan dalam pelaksanaan kerja 

praktek. 

4. Metode Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan oleh penulis agar memperoleh gambaran umum seperti 

gambaran umum proyek, struktur organisasi, dan juga foto-foto 

dilapangan. 
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4.3.2 Tahap Pengolahan Data 

Apabila semua data yang diperlukan sudah terkumpul maka data-data 

tersebut dapat dipilah dan dikelompokan ke bagian yang sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing dengan tujuan agar dapat memecahkan 

permasalahan yang ada, kemudian data tersebut disusun dalam bentuk laporan 

yang rapi. 

4.4 Metode Pelaksanaan Konstruksi 

Metode Pelaksanaan Konstruksi pada Proyek Pembangunan Gedung 

Yayasan Ulil Albab yaitu : 

 

 

 

 
4.4.1 Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan yaitu tahapan pekerjaan paling awal yang dilakukan 

dalam proses pembangunan proyek, dengan membuat batasan ruang lingkup kerja 

diproyek, agar proses pembangunan dapat berjalan dengan lancer tanpa 

mengganggu aktivitas yang ada disekitarnya, berikut adalah uraian perkerjaan 

persiapan : 

1. Pembersihan Lokasi 

 Pembersihan lokasi merupakan proses pekerjaan pembersihan lapangan 

seperti sampah dan tumbuhan-tumbuhan yang ada disekitar, dan perataan 

elevasi tanah pada bangunan yang akan didirikan. 

2. Pembuatan Gudang dan Direksi Keet 
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 Gudang dan Direksi Keet merupakan bangunan sementara yang dibuat 

dengan sederhana dengan luas 4m x 6m dengan menggunakan dinding  

triplek dan beratap seng pada lokasi proyek, tujuan dari pembuatan 

gudang yaitu untuk penyimpanan alat dan bahan yang diperlukan dalam 

proses pembangunan sedangkan ruang direksi keet berfungsi sebagai 

ruang diskusi antara konsultan pengawas serta pihak lain yang terlibat 

dalam pembangunan proyek. 

 

Gambar  4.1 Gudang Barang (Sumber : foto dilapangan) 

4.4.2 Pekerjaan Pengukuran 

Pekerjaan pengukuran adalah pekerjaan yang dilakukan sebelum 

pembangunan dilakukan dengan menentukan titik koordinat bangunan yang akan 

menjadi acuan sesuai dengan gambar yang sudah direncanakan. 

4.4.3 Pekerjaan Struktur 

Pekerjaan struktur adalah pekerjaan yang meliputi pekerjaan pondasi, 

kolom, balok, dinding, lantai, dan atap. Berikut pekerjaan struktur yang penulis 

jabarkan : 

4.4.3.1 Pekerjaan Pondasi 
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Pondasi merupakan bagian struktur bawah bangunan yang berguna  

untuk menahan dan meneruskan beban yang disalurkan dari bagian struktur atas 

menuju bagian tanah. Pada Pembangunan Sekolah ini yaitu menggunakan pondasi 

jenis borepile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.2 Struktur Pondasi Borepile (Sumber : Google Image) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.3 Pondasi Borepile (Sumber : foto dilapangan) 
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4.4.3.2 Pekerjaan Kolom 

Kolom adalah suatu struktur bangunan vertikal yang menerima beban 

yang disalurkan dari balok serta sebagai penyalur beban seluruh bangunan ke 

pondasi, jenis kolom yang dipakai dalam proyek ini menggunakan jenis kolom 

yang sudah direncanakan berdasarkan perhitungannya, pekerjaan kolom pada 

pembangunan ini yaitu meliputi pekerjaan perakitan pembesian, bekisting, serta 

pengecoran. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.4 Kolom (Sumber : foto dilapangan) 
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4.4.3.3 Pekerjaan Balok 

Struktur balok merupakan sebuah bangunan horizontal yang berfungsi 

untuk menahan dan menyalurkan beban menuju elemen kolom serta berfungsi 

juga sebagai pengikat antar kolom ke kolom, jenis balok yang dipakai disini 

sesuai dengan perhitungan yang sudah direncanakan, dan jenis pekerjaan yang 

meliputi pekerjaan balok yaitu : pekerjaan perakitan pembesian, bekisting, serta 

pengecoran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.5 Balok (Sumber : foto dilapangan) 
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4.4.3.4 Pekerjaan Plat Lantai 

Plat lantai adalah sebuah bangunan struktur dengan bidang arah 

horizontal dengan beban yang bekerja tegak lurus pada struktur tersebut, dan plat 

lantai juga didukung oleh balok yang bertumpu pada bagian kolom bangunan, 

fungsi dari plat lantai ini sebagai lantai tingkat pembatas antara tingkat satu dan 

tingkat lainnya. 

1. Pemasangan Bekisting Plat 

Bekisting adalah tahap pekerjaan sebelum adanya pekerjaan pengecoran, 

fungsi dari bekisting yaitu sebagai wadah atau cetakan beton dimana untuk hasil 

cornya mengikuti bentuk dari bekisting tersebut. Bekisting yang digunakan pada 

pembangunan gedung ini yaitu jenis bekisting kayu. 
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Gambar  4.6 Pemasangan Bekisting Plat (Sumber : foto dilapangan) 

2. Pemasangan Tulangan Pembesian 

Pekerjaan tulangan adalah pekerjaan yang meliputi mulai dari 

pemotongan, hingga perakitan pembesian, tulangan ini berfungsi sebagai 

penahan gaya tarik pada struktur plat maupun struktur balok. Pada 

pembangunan ini menggunakan tulangan Ɵ10 mm - 200 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.7 Pemasangan Tulangan Pembesian (Sumber : foto dilapangan) 
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3. Pengecoran Plat Lantai 

Pekerjaan pengecoran adalah pekerjaaan penuangan beton segar ke 

tempat area yang telah diberi bekisting dan pemasangan tulangan plat. Pada 

pengecoran ini menggunakan beton segar ready mix dengan K-250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.8 Pengecoran Plat Lantai (Sumber : foto dilapangan) 

4. Pekerjaan Pembongkaran Bekisting 

Pembongkaran bekisting adalah pekerjaaan pembongkaran bekisting 

kayu apabila beton telah cukup umur yaitu minimal 7 hari, maksud dari beton 

yang telah cukup umur adalah beton yang sudah dapat menahan beban sendiri 

maupun beban dari luar, untuk alat yang digunakan pada pembongkaran ini yaitu 

menggunakan palu dan linggis. 
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4.4.3.5 Pekerjaan Tangga 

Tangga merupakan suatu bagian terpenting dalam konstruksi bertingkat, 

karena tangga berfungsi sebagai akses jalan sekaligus penghubung antar lantai 

satu dan lantai lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  4.9 Pekerjaan Tangga (Sumber : foto dilapangan) 
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