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BAB III 

METODOLOGI 
 

3. 1 PERSIAPAN 

Perencanaan suatu pekerjaan memerlukan tahapan-tahapan atau metodologi 

yang jelas mulai dari cara memperoleh data masukan dan pengolahannya sehingga 

menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. 

Tahap persiapan meliputi kegiatan-kegiatan berikut : 

1. Studi pustaka terhadap materi desain untuk menentukan garis besarnya. 

2. Menentukan kebutuhan data. 

3. Mendata instansi-instansi terkait yang dapat dijadikan narasumber. 

4. Pengadaan persyaratan administrasi untuk permohonan data. 

5. Survey lokasi untuk mendapatkan gambaran umum kondisi sebenarnya. 

Persiapan diatas harus dilakukan secara cermat untuk menghindari pekerjaan yang 

berulang-ulang sehingga tahap pengumpulan data optimal. 

 

3. 2 METODE PENYUSUNAN 

Metodologi dalam penyusunan Tugas Akhir “Analisis dan Alternatif 

Penanganan Kelongsoran Tanah di Perumahan Bukit Manyaran Permai (BMP) 

Semarang”, meliputi : 

1. Pengumpulan data untuk keperluan analisis. 

2. Analisis terhadap kelongsoran tanah yang terjadi di Perumahan Bukit 

Manyaran Permai (BMP) Semarang. 

3. Alternatif penanganan kelongsoran tanah yang terjadi di Perumahan Bukit 

Manyaran Permai (BMP) Semarang. 
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3. 3 METODE PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data merupakan tahap untuk menentukan penyelesaian suatu 

masalah secara ilmiah. Hal ini tentunya didasari dengan dasar teori dan peranan 

instansi yang terkait. Ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Metode Literatur 

Metode literatur adalah mengumpulkan, mengidentifikasi serta mengolah data 

tertulis dan metode kerja yang digunakan. 

2. Metode Observasi 

Dengan survey langsung ke lapangan, agar dapat diketahui kondisi riil di 

lapangan sehingga dapat diperoleh gambaran sebagai pertimbangan dalam 

perencanaan desain struktur. 

3. Metode Wawancara 

Metode wawancara yaitu dengan mewawancarai narasumber yang dapat 

dipercaya untuk memperoleh data yang diperlukan. 

Dalam melakukan pengumpulan data, berdasarkan sumbernya data yang 

diperoleh dibedakan menjadi : 

a) Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat 

untuk pertama kalinya. Data tersebut akan menjadi data sekunder jika 

digunakan oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan penelitian 

yang bersangkutan. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya, yang diperoleh dari 

instansi yang berwenang atau  penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.  

Pada penyusunan Tugas Akhir “Analisis dan Alternatif Penanganan 

Kelongsoran Tanah di Perumahan Bukit Manyaran Permai (BMP) Semarang” 

menggunakan data primer, yaitu peta identitas kerusakan dan data sekunder, yaitu 

peta sistem drainase, data kondisi geoteknik dan data tanah yang meliputi 

pengklasifikasian tiap lapisan tanah berdasarkan sifat-sifat fisik tanah (γ, w, Gs), 
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sifat plastisitas (LL, PL, PI), sifat butiran tanah, sifat mekanik (c, Ø) serta 

penyebaran tiap lapisan tanah berdasarkan hasil pemboran. 

 

3. 4 IDENTIFIKASI MASALAH 

Identifikasi masalah adalah peninjauan pada pokok permasalahan untuk 

menentukan sejauh mana pembahasan masalah tersebut dilakukan. 

 

3. 5 ANALISIS PENGOLAHAN DATA 

Pada tahap ini dilakukan proses pengolahan data, baik data primer maupun 

sekunder. Analisis meliputi pengakumulasian data yang kemudian dilanjutkan 

dengan pengolahan data dalam perhitungan teknik secara lengkap untuk 

menghasilkan output yang akan digunakan sebagai input pada proses selanjutnya.  

 

3. 6 PEMECAHAN MASALAH 

Pemecahan masalah meliputi aspek-aspek yang dapat menjadi alternatif 

solusi penanganan terhadap permasalahan yang ada. Untuk pemecahan masalah 

pada Tugas Akhir “Analisis dan Alternatif Penanganan Kelongsoran Tanah di 

Perumahan Bukit Manyaran Permai (BMP) Semarang” ini hal pertama yang 

dilakukan adalah merumuskan masalah apa yang menyebabkan terjadinya 

kelongsoran di wilayah tersebut kemudian melakukan observasi untuk mengetahui 

kondisi sesungguhnya di lapangan. Setelah itu mengumpulkan data-data sekunder 

seperti data sifat fisik tanah (γ, w, Gs), sifat plastisitas (LL, PL, PI), sifat butiran 

tanah, sifat mekanik (c, Ø) serta penyebaran tiap lapisan tanah berdasarkan hasil 

pemboran. 

Selain data tanah, diperlukan juga kondisi geoteknik untuk menganalisis 

kestabilan lereng beserta peta kontur daerah Manyaran. Kemudian melakukan 

Analisis data meliputi analisis data tanah, analisis drainase, dan analisis kestabilan 

lereng (kelongsoran). Dari analisis yang dilakukan tadi jika terjadi kegagalan 

struktur tanah atau collaps maka dilakukan beberapa alternatif penanganan, yaitu 
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dengan melakukan grouting, menggunakan sheet pile dan menggunakan dinding 

penahan tanah dengan pondasi tiang pancang. Setelah melakukan perhitungan 

alternatif penanganan, langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan 

rekomendasi alternatif penanganan perkuatan lereng atas dasar ekonomis, efisien 

dan kekuatannya. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam  flowchart seperti pada Gambar 3.1 

berikut: 
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Gambar 3. 1 Bagan Alir Proses Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 




