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BAB III. 

METODE PENELITIAN 

3.1.    Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di huntap Karangkendal, huntap Pagerjurang, 

huntap Batur, huntap Plosokerep dan huntap Banjarsari, Kecamatan Cangkringan, 

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk koordinat huntap yang 

dilakukan survei pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1. Sedangkan untuk 

peta sebaran huntap yang dilakukan survei dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Lokasi Penelitian 

No    Huntap                  Koordinat 

1 Karangkendal 7 o 36’53.6” S 110 o 26’23.2”E 

2 Pagerjurang 7 o 37’36.4” S 110 o 26’48.9”E 

3 Batur 7 o 37’04.0” S 110 o 27’07.0”E 

4 Plosokerep 7 o 38’16.4” S 110 o 26’45.0”E 

5 Banjarsari 7 o 38’47.8” S 110 o 28’08.4”E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta sebaran hunian tetap 
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3.2.    Bahan Penelitian 

Bahan penelitian ini menggunakan peraturan yang menyangkut 

pemeriksaan bangunan seperti keputusan Departemen Pekerjaan Umum no.24 

tahun 2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung serta 

jurnal-jurnal terdahulu yang dapat menjadi rujukan dalam pemeriksaan. 

3.3.   Peralatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan beberapa peralatan dengan bahan sebagai 

berikut: 

a. Form checklist  yang digunakan untuk pemeriksaan bangunan Huntap. 

b. Kamera untuk dokumentasi pada saat melakukan penelitian dan pemeriksaan. 

c. Alat tulis yang digunakan untuk mencatat dari hasil penelitian. 

3.4.    Tahapan Penelitian  

a.       Jenis dan sumber data 

Jenis data yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data kualitatif yaitu 

data yang tidak berupa angka-angka, tetapi berupa informasi atau keterangan verbal 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Sumber data yang dikumpulkan 

dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

1) Data primer 

Data primer diperoleh dengan cara mendatangi responden secara 

langsung dan melakukan pengambilan data yang dibutuhkan seperti yang 

terdapat pada form penilaian. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari penelitian dokumen dokumen yang 

terkait serta data-data pendukung tentang gambaran umum huntap di 

kabupaten sleman. 

b.      Metode pengumpulan data 

Data dikumpulkan melalui beberapa metode antara lain: 

1) Observasi lapangan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan 

melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian. 

2) Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara meneliti dokumen-

dokumen yang ada tentang huntap di kabupaten sleman. 
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c. Pengolahan data 

Data yang telah dikumpulkan kemudian diidentifikasi kerusakan komponen 

bangunannya yang didapat dari hasil observasi/survei langsung di lapangan oleh 

peneliti, sehingga diperoleh hasil identifikasi tentang kondisi bangunan hunian 

tetap saat ini. 

Identifikasi komponen ini dilakukan berdasarkan acuan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Petunjuk Pelaksanaan Program Nasional 

Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD, Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum 

no.24 tahun 2008 tentang pedoman pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. 

Dalam penelitian ini metode pengolahan data dikakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1) Identifikasi jenis kerusakan 

Setelah data didapatkan baik secara wawancara, observasi dan 

dokumentasi maka data tersebut dikumpulkan untuk kemudian diolah 

berdasarkan identifikasi jenis kerusakannya, apakah jenis dari kerusakan 

tersebut tergolong kedalam jenis rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, 

rusak total. Untuk melakukan penilaian terhadap kriteria jenis kerusakan pada 

bangunan hunian tetap bisa dilihat pada Tabel 3.2 berikut. 

         Tabel 3.2 Kriteria penilaian jenis kerusakan 

  Penutup Atap 

Bobot                                      Keterangan 

1 Penutup atap dalam kondisi bagus 

2 

Penutup atap dalam kondisi cukup bagus, hanya terdapat sedikit 

retakan / bocor 

3 

Penutup atap dalam kondisi cukup rusak, terdapat beberapa bagian 

yang mengalami retakan / bocor 

4 

Penutup atap dalam kondisi rusak, banyak terdapat bagian yang 

mengalami retakan / bocor 

Talang dan Listplank 

Bobot                                       Keterangan 

1 Talang dan Listplank dalam kondisi bagus 

2 

Talang dan Listplank dalam kondisi cukup bagus, hanya terdapat 

sedikit retakan / bocor 
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                Tabel 3.2 Kriteria penilaian jenis kerusakan (Lanjutan) 

Talang dan Listplank 

Bobot                                       Keterangan 

3 

Talang dan Listplank dalam kondisi cukup rusak, terdapat beberapa 

bagian yang mengalami retakan / bocor 

4 

Talang dan Listplank dalam kondisi rusak, banyak terdapat bagian 

yang mengalami retakan / bocor 

                                                      Rangka Atap 

Bobot                                      Keterangan 

1 Rangka atap dalam kondisi bagus 

2 Rangka atap dalam kondisi cukup bagus, struktur sedikit yang rusak 

3 

Rangka atap dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian struktur 

ada kerusakan 

4 

Rangka atap dalam kondisi rusak, banyak bagian struktur yang 

sudah mengalami kerusakan 

   Kolom dan Ring Balok 

Bobot                                      Keterangan 

1 Kolom dan Ring Balok dalam kondisi bagus 

2 

Kolom dan Ring Balok dalam kondisi cukup bagus, sebagian 

struktur yang keropos 

3 

Kolom dan Ring Balok dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian 

struktur yang keropos / retak 

4 
Kolom dan Ring Balok dalam kondisi rusak, banyak bagian struktur 

yang keropos, retak, melendut bahkan patah 

 Pasangan Bata 

Bobot                                      Keterangan 

1 Pasangan bata dalam kondisi bagus 

2 

Pasangan bata dalam kondisi cukup bagus sebagian mengalami 

keretakan 

3 

Pasangan bata dalam kondisi kondisi cukup rusak, beberapa bagian 

mengalami keretakan 

4 

Pasangan bata dalam kondisi rusak, banyak bagian struktur yang 

sudah mengalami keretakan 

   Plasteran dan Cat Dinding 

   Bobot                                      Keterangan 

1 Plasteran dan cat dinding dalam kondisi bagus 

2 

Plasteran dan cat dinding dalam kondisi cukup bagus sebagian 

mengalami keretakan kecil maupun besar 

3 

Plasteran dan cat dinding dalam kondisi rusak, beberapa bagian 

mengalami keretakan besar 

4 

Plasteran dan cat dinding dalam kondisi rusak, banyak bagian 

mengalami keretakan besar dan/atau tanpa plesteran 
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                         Tabel 3.2 Kriteria penilaian jenis kerusakan (Lanjutan) 

                                                  Rangka Plafon 

Bobot                                    Keterangan 

1 Rangka plafon dalam kondisi baik 

2 Rangka plafon dalam kondisi cukup baik sebagian rangka yang patah 

3 

Rangka plafon dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian rangka 

patah 

4 

Rangka plafon dalam kondisi rusak, banyak bagian rangka patah 

dan/atau tidak ada rangka plafon 

                                                  Penutup Plafon 

Bobot                                    Keterangan 

1 Plafon dalam kondisi baik 

2 Plafon dalam kondisi cukup baik, sebagian plafon terdapat lubang 

3 

Plafon dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian plafon terdapat 

lubang 

4 

Rangka plafon dalam kondisi rusak, banyak bagian rangka patah 

dan/atau tidak ada rangka plafon 

                                                       Cat Plafon 

Bobot                                     Keterangan 

1 Cat Plafon dalam kondisi baik 

2 Cat Plafon dalam kondisi cukup baik, sebagian cat mengelupas 

3 

Cat Plafon dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian cat 

mengelupas 

4 

Cat Plafon dalam kondisi rusak banyak terdapat bagian cat 

mengelupas dan/atau tidak ada plafon 

                                                          Kusen 

Bobot                                     Keterangan 

1 Kusen dalam kondisi baik 

2 Kusen dalam kondisi cukup baik, sebagian kusen lapuk 

3 Kusen dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian kusen lapuk 

4 Kusen dalam kondisi rusak, banyak bagian kusen lapuk 

                                                      Daun Pintu 

Bobot                                     Keterangan 

1 Daun pintu dalam kondisi baik 

2 Daun pintu dalam kondisi cukup baik, sebagian yang lapuk 

3 

Daun pintu dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian mengalami 

kelapukan 

4 

Daun pintu dalam kondisi rusak, banyak bagian yang mengalami 

kelapukan 

                                                    Daun Jendela 

Bobot                                     Keterangan 

1 Daun jendela dalam kondisi baik 

2 Daun jendela dalam kondisi cukup baik, sebagian yang lapuk 
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                         Tabel 3.2 Kriteria penilaian jenis kerusakan (Lanjutan) 

                                                    Daun Jendela 

Bobot                                     Keterangan 

3 

Daun jendela dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian mengalami 

kelapukan 

4 

Daun jendela dalam kondisi rusak, banyak bagian yang mengalami 

kelapukan 

                                                    Penutup Lantai 

Bobot                                     Keterangan 

1 Pentup lantai dalam kondisi baik 

2 

Penutup lantai dalam kondisi cukup baik, sebagian mengalami retak 

dan berlubang 

                         Tabel 3.2 Kriteria penilaian jenis kerusakan (Lanjutan) 

3 

Penutup lantai dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian 

mengalami retak dan berlubang 

4 

Penutup lantai dalam kondisi rusak, banyak bagian mengalami retak 

dan berlubang 

                                                            Sloof 

Bobot                                      Keterangan 

1 Sloof dalam kondisi baik 

2 

Sloof dalam kondisi cukup baik, sebagian mengalami keretakan di 

bagian bawah dinding 

3 

Sloof dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian mengalami 

keretakan di bagian bawah dinding 

4 

Sloof dalam kondisi rusak, banyak bagian mengalami keretakan di 

bagian bawah dinding 

                                                          Fondasi 

Bobot                                      Keterangan 

1 Fondasi dalam kondisi baik 

2 

Fondasi dalam kondisi cukup baik, sebagian permukan penutup lantai 

mengalami keretakan dan mengalami sedikit penurunan 

3 

Fondasi dalam kondisi cukup rusak, beberapa bagian permukan 

penutup lantai mengalami keretakan dan mengalami penurunan 

4 

Fondasi dalam kondisi rusak, banyak bagian permukan penutup lantai 

mengalami keretakan dan mengalami penurunan 

Rusak ringan  : s/d 35% 

Rusak sedang  : s/d 45% 

Rusak berat : s/d 65% 

Rusak total  : s/d 100% 

 

 



34 

 

 

 

2) Identifikasi nilai kerusakan 

Setelah dilakukakan identifikasi terhadap jenis kerusakan tersebut, 

maka dilakukan penilaian terhadap jenis kerusakan tersebut berapa persen. 

Untuk  penilaian nilai kerusakan pada bangunan Hunian Tetap digunakan 

form seperti pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Penilaian kerusakan hunian tetap. (Kemendikbud 2012)  

No Komponen 
Sub 

Komponen 

Tingkat Kerusakan 
Nilai 

Relatif 

(%)  

Nilai 

Tingkat 

Kerusakan 

(%) 
Bobot Sub 

Komponen 

Nilai 

Bobot 

(%) 

1 

  

Atap 

a. Penutup 

Atap 
   

10,56   

b. Talang + 

Lisplang 
   

3,28  

c. Rangka 

Atap 
   

11,62  

Bobot Komponen (%) =       

2 
Dinding 

a. Kolom +  

Ring balok 
   

9,66  

b. Pasangan 

Bata 
   

13,68  

c. Plesteran +  

Cat Dinding 
   

1,65  

Bobot Komponen (%) =     

3 
Plafon 

a. Rangka 

Plafon 
   

4,67  

b. Penutup 

Plafon 
   

5,06  

c. Cat Plafon    1,41  

Bobot Komponen (%) =     

4 

Pintu-

Jendela 

a. Kusen    4,49  

b. Daun Pintu    2,47  

c. Daun 

Jendela 
   

5,15  

Bobot Komponen (%) =     

5 

Lantai dan 

Fondasi 

a. Penutup 

Lantai 
   

11,85  

b. Sloof    3,3  

c. Fondasi    11,15  

Bobot Komponen (%) =     

 Total Bobot (%) =   100,00  
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3.5.   Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram alir pemeriksaan bangunan hunian tetap 

Persiapan: 

1. Menentukan lokasi 

2. Membuat surat untuk 

observasi pada lingkungan 

huntap. 

3. Melakukakan proses 

perizinan observasi di 

lingkungan huntap 

tersebut. 

 

 

4.  

5.  

6.  

 

Mulai 

A 

Pengumpulan Data 

1. Observasi lapangan 

2. Dokumentasi 

 

Survei Lapangan 

1. Melakukan pengamatan kondisi bangunan 

huntap. 

2. Melakukan pengecekan terhadap 

kelengkapan fasilitas huntap. 
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        Gambar 3.2 Diagram alir pemeriksaan bangunan hunian tetap. (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

A 

Pengolahan Data 

1. Mengumpulkan data nilai pembobotan 

terhadap jenis kerusakan. 

2. Memeriksa kelengkapan fasilitas 

huntap. 

Analisis Data dan Pembahasan 

1. Menghitung nilai pembobotan pada setiap 

komponen yang mengalami kerusakan. 

2. Menentukan jenis perawatan terhadap bangunan 

tersebut 

Selesai 


