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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan dalam penelitian Tesis ini dimulai pada tahap awal identifikasi 

masalah, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, hasil analisis data dan 

pembahasan serta kesimpulan dan rekomendasi sebagai tahap akhir pada 

penelitian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian 
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3.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian atau responden merupakan pihak pihak yang dapat 

dijadikan sebagai sampel dalam suatu penelitian. Dan juga membahas tentang 

karakteristik subyek yang digunakan dalam penelitian termasuk penjelasan 

mengenai populasi, sampel dan teknik sampling yang digunakan. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian berlokasi di Jalan Raya Dili – Manatutu 

Khususnya Pembangunan Jembatan Beton Bertulang di Behedan pada bulan 

September 2020. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam melakukan penelitian Tesis berupa 

Laptop, Kamera digital dan Kalkulator. 

 Laptop berfungsi untuk menyusun Tesis dan input data data 

penelitian, 

 Kamera digital berfungsi sebagai untuk mengambil foto proyek di 

lapangan, 

 Kalkulator berfungsi untuk melakukan kalkulasi pada data data 

penelitian. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini berupa Data Primer dan 

Data Sekunder. 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

berupa data observasi, data pengukuran, wawancara, data Lalu lintas harian 

rata rata dan foto dokumentasi. 

Data Seunder adalah data yang diperoleh dari suatu instansi pemerintah, 

kontraktor dan konsultan berupa gambar bestek, dan data tanah . 

 

3.6 Teknis Analisis Data 

Dalam penelitian tesis ini peneliti menganalisis data dengan 

menggunakkan Metode Kuantitaif dan Metode Kualitatif. 

Metode kuantitatif adalah metode ilmiah yang sistematis terhadap 

bagian bagian dan fenomena yang terjadi dan biasanya berupa data data 

guna mendukung suatu penelitian. 

Metode kualitatif adalah Metode yang cenderung bersifat deskriptif atau 

berupa analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada suatu proyek. 


