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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

3.1    Diagram Alir Perencanaan Perkerasan Jalan 

Diagram Alir pada perencanaan perkerasan jalan ditunjukkan pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Perencanaan Perkerasan Jalan 
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3.2      Diagram Alir Perencanaan Dinding Penahan Tanah 

Diagram Alir pada perencanaan dinding penahan tanah ditunjukkan pada 

Gambar 3.2. 
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3.3  Survey Pendahuluan Lokasi 

Survey pendahuluan lokasi merupakan rangkaian kegiatan sebelum memulai 

pengumpulan dan pengolahan data. Lokasi penelitian ini sebagai sasaran untuk 

membantu mengetahui apa saja yang harus diketahui dan didapatkan pada proses 

skripsi ini yang pastinya mendasarkan permasalahan pada lokasi tersebut baik dalam 

perencanaannya maupun pelaksanaannya (Gambar 3.3.). Dan juga menentukan data 

yang akan di ambil dan yang di butuhkan sehingga survey lokasi ini sangat 

menunjang untuk dapat memberikan informasi yang valid/benar. Dalam pelaksanaan 

survey lokasi ini sebelumnya harus menentukan lokasi mana yang akan di survey 

baru di angkat permasalahan yang ada pada lokasi tersebut. Dimaksudkan apa bila 

lokasi yang di pilih baik jika sesuai dengan permasalahan yang di angkat baik 

informasi secara kualitatif dan kuantitatif. 

 

Gambar 3.3 Peta Tanah Grogot, KabupatenPaser-Kalimantan Timur 
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3.4 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada dasarnya adalah suatu kegiatan dimana harus 

mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menunjang laporan. Data sendiri 

merupakan informaasi yang sengaja digali atau dikumpulkan guna mendeskripsikan 

permasalahan yang di angkat. Keadaan tersebut harus di tunjang dengan data yang 

benar dan nyata di lapangan. Faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menghasilkan / 

mendapatkan data yang benar yaitu kualitas data yang benar dengan apa yang di 

butuhkan, alat yang tersedia dengan persiapan yang cukup baik teori yang dapat atau 

pengalaman yang di dapat sangat berpengaruh pada data yang akan di dapatkan 

nantinya. Proses pengumpulan data ini sangatlah penting gunanya untuk menghindari 

data yang tidak benar yang nantinya akan sangat berpengaruh pada laporan yang akan 

di buat atau tidak di butuhkannya data yang telah kita dapatkan apabila tanpa adanya 

pengumpulan data. Secara umum metode dalam pengumpulan data di bagi atas 

beberapa jenisyaitu : metode wawancara, kuesioner dan metode observasi. Tetapi 

dalam skripsi ini menggunakan metode wawancara dan metode observasi pada 

proyek tersebut. 

 

3.4.1  MetodeWawancara 

Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan melalui 

wawancara atau interview pada pihak yang bersangkutan. Dengan pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara sangat bermanfaat karena data yang dibutuhkan 

yang tidak di ketahui dapat mengetahui dengan interview pada pihak bersangkutan 

pada proyek tersebut seperti site engineernya,  pengawas pada proyek tersebut, 

bahkan pemilik proyek tersebut.  Pastinya sebelum melakukan wawancara tersebut 

pihak peneliti harus memiliki keuletan, kesabaran, ketabahan, dan mental yang 

cukup, selain itu juga memiliki keterampilan penguasaan teori sehingga jika peneliti 

memiliki hal tersebut akan menambah kepercaya diri. 
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1. Jenis alat wawancara 

Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan pada pihak yang 

bersangkutan dan dengan bertatap muka pada pihak yang bersangkutan. Biasanya alat 

yang di  gunakan pada wawancara ini bisa melalui telepon dan sebagainya. Tetapi 

wawancara pada data ini saya langsung bertatap muka pada pihak yang bersangkutan 

di proyek tersebut. Sehingga data yang di peroleh cukup akurat. Karena pihak yang 

bersangkutanlah yang memberi informasi dan data yang di butuhkan.  

  

2. Persiapan wawancara 

Wawancara juga bisa di katakana persiapan dalam pengumpulan data. 

Wawancara yang merupakan proses interview atau Tanya jawab yang biasa di 

gunakan untuk sehari – hari bedannya wawancara dilaksanakan dengan persiapan 

yang cukup matang karena informasi atau pertannyaan yang akan ditanyakan harus 

tersampaikan dengan baik. Hubungan pihak pewawancara dan pihak yang 

bersangkutan lebih besar kemungkinan belum saling mengenal sehingga harus 

memiliki persiapan agar pertanyaan tersampaikan dengan baik dan sopan. 

Pewawancara adalah pihak yang aktif sedangkan pihak yang bersangkutan 

adalahpihak yang pasif karena pewawancara akan selalu mengajukan pertanyaan 

yang sesuai dengan data yang di butuhkan dan pihak bersangkutan hanya menjawab 

apa yang akan di tanyakan oleh pewawancara.  

 

 

 

 

 




