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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan merupakan tahap awal yang dilakukan sebelum 

melakukan pengumpulan data. Dalam tahap awal ini disusun hal-hal penting 

untuk mengefektifkan waktu dan kegiatan yang dilakukan. Adapun tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka mengenai masalah yang berhubungan dengan kerusakan 

pantai dan pengamannya. 

2. Menentukan kebutuhan data yang akan digunakan. 

3. Mendata instansi yang berkaitan untuk kebutuhan data. 

4. Survei ke lokasi untuk mendapat gambaran umum mengenai kondisi di 

lapangan. 

4.2 Metode Perolehan Data 

    Dalam proses proses perencanaan diperlukan suatu analisis yang sangat 

teliti. Semakin rumit permasalahan yang dihadapi maka semakin kompleks pula 

analisis yang akan dilakukan. Untuk mendapatkan analisis yang baik dan benar, 

maka diperlukan data/informasi dan teori konsep dasar serta alat bantu yang 

memadai, sehingga kebutuhan data sangat mutlak diperlukan. 

 Adapun metode perolehan data yang penyusun lakukan dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir ini adalah dilakukan dengan cara: 

1. Metode literatur yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan 

data dengan cara mengumpulkan, mengidentifikasi dan mengolah data. 

2. Metode observasi yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data 

dengan cara melakukan survei langsung ke lokasi. Hal ini sangat 
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diperlukan untuk mengetahui kondisi lokasi yang sebenarnya sehinga 

dapat menerapkan asumsi-asumsi pendekatan yang sesuai dengan hasil 

survei dan peninjauan langsung ke lapangan. 

Diagram metode penelitian dapat di lihat pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1. Diagram metode penelitian 
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 Data-data yang digunakan dalam perencanaan bangunan Pantai Labuhan 

Haji, Lombok Timur, NTB, ini diperoleh dari instansi-instansi terkait yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data Angin 

Data angin yang digunakan berasal dari Badan Meteorologi dan Geofisika 

Stasiun Kediri, Lombok Barat, NTB, dengan durasi antara 2006 sampai 

2016. Data angin ini diperlukan dalam penentuan distribusi arah dan 

kecepatan angin yang terjadi di lokasi. 

2. Data Gelombang 

Dalam perencanaan ini tidak dilakukan pengukuran gelombang. Data 

gelombang diperoleh langsung dengan cara melakukan peramalan 

gelombang berdasarkan data angin yang ada. 

4.3 Metode Pengolahan dan Analisi Data       

 Pengolahan data meliputi kegiatan pengakumulasian, pengelompokkan 

jenis data dan kemudian dilanjutkan dengan analisi. Pada tahapan ini dilakukan 

proses pengolahan beserta analisis data yang meliputi hal-hal berikut ini: 

4.3.1 Analisis Data angin 

 Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data angin jam-jaman 11 

tahun. Data ini digunakan untuk mendapatkan data gelombang dimana hasil 

analisis ini dihasilkan tinggi dan periode gelombang. Adapun langkahnya sebagai 

berikut: 

1. Data angin di darat ditransformasikan menjadi data angin laut, kemudian 

dicari faktor tegangan angin dan harga fetch. 

2. Dari nilai tegangan angin dan harga fetch dicari tinggi gelombang dan 

periode gelombang dengan menggunakan grafik peramalan gelombang. 



 

27 
 

Hasil analisi ini digunakan dalam peramalan gelombang. Adapun 

penjelasannya sebagai berikut: 

Peramalan gelombang 

Peramalan gelombang berfungsi untuk mendapatkan tinggi dan periode 

gelombang signifikan. Data yang digunakan yaitu data angin maksimum 

tiap bulan mulai tahun 2006-2106. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Mengurutkan data gelombang maksimum tiap bulan per tahunnya. 

b. Mengurutkan data gelombang tersebut dari tinggi gelombang terbesar 

ke yang terkecil. 

c. Diambil 1/3 dari data gelombang yang telah diurutkan (N33). 

d. Menjumlahkan data tinggi dan periode gelombang yang telah diambil 

sepertiganya. 

e. Jumlah tinggi gelombang dibagi dengan jumlah data (N33). Begitu juga 

dengan periode gelombangnya.   

 

 

 

 

           


