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BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitina dilakukan di Gedung University Residence Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta, Lokasi penelitian dapat dilihat pada Gambar 4.1 

  

 

Gambar 4.1 Lokasi penelitian (Sumber: Google Earth, 2017) 

Gedung University Residence Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

berbatasan dengan: 

- Utara   = Jalan Rajawali 

- Selatan  = Gedung Unires Putri 2 

- Barat  = Rumah Warga 

- Selatan  = Area Pesawahan 

B. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Lembar penilaian 

2. Panduan wawancara 

3. Kamera 

4. Alat ukur: meteran 

Lokasi penelitian 
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C. Materi Penelitian 

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara observasi. Data yang 

diambil ialah: 

a. Kelengkapan tapak 

b. Sistem proteksi aktif 

c. Sistem proteksi pasif 

d. Sarana penyelamantan 

D. Tahap Penelitian 

Kegiatan penelitian merupakan suatu proses pemecahan masalah secara 

sistematis untuk menjelaskan bagaimana penelitian berlangsung, sehingga 

mampu menghasilkan kesimpulan yang akurat dan hasil yang memuaskan. 

Secara umum tahapan-tahapan yang dilaksanakan dalam penelitian ini dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 dan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mengindentifikasi masalah, tahapan awal ini peneliti mengindentifikasi 

masalah yang hendak diteliti terlebih dahulu, selanjutnya dengan 

mempelajari latar belakang dan masalah awal dilakukannya penelitian. 

b. Merumuskan masalah dimana pada tahap ini membuat rumusan masalah 

berdasarkan masalah-masalah yang akan diteliti dan pada tahap ini ada 

masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian. 

c. Menyusun rencana penelitian, tahap ini merupakan pedoman selama tahap 

melaksanakan penelitian, sebagai salah satu pola perencanaan serta Teknik 

penelitian. 

d. Pengumpulan data pada penilitian ini berdasarkan pada pedoman yang 

sudah dipersiapkan dalam rencana penelitian, data yang diambil berupa data 

primer. 

e. Analisi data dilakukan saat data telah lengkap diambil berupa data primer 

untuk mendapatkan hasil yang baik. Pada tahap ini bertujuan untuk 

mengetahui nilai keandalan sistem keselamatan bangunan. 

f. Hasil dari analisis data yang dilakukan pembahasan tentang keterkaitan 

masalah yang telah dirumuskan dan dibatasi. 
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g. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil analisis dan menjawab masalah 

yang terlah dirumuskan dan dibatasu, dan membuat saran tentang penelitian 

dan kekurangan penelitian untuk penelitian selanjutnya. 

E. Bagan Alir  

Bagan alir (Flow Chart) adalah tahapan untuk memudahkan dalam 

pembahasan serta Analisa pada proses penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

4.2, semoga nantinya laporan ini dapat selesai dengan tujuan yang diharapkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Bagan alir evaluasi sarana penyelamatan bangunan 

gedung terhadap bahaya kebakaran 
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Gambar 4.2 Bagan alir evaluasi sarana penyelamatan bangunan 

gedung terhadap bahaya kebakaran (Lanjutan) 
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