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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Data

Dalam melakukan suatu penelitian yang pada akhirnya mengeluarkan suatu

hasil atau output dari proses analisa,maka perlu data-data penunjang

keberlangsungan penelitian sesuai obyek yang akan diteliti. Data adalah sesuatu

yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu

pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka,

matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai

bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

3.1.1 Jenis, Lokasi dan Obyek Penelitian

Dalam rangka memperoleh data untuk permasalahan yang di paparkan,maka

metode penelitian yang digunakan adalah metode analitis kualitatif dan analisis

kuantitatif berdasarkan data-data yang dikumpulkan,sedangkan lokasi penelitian ini

dilakukan di jalan Umbu Tipuk Marisi Kota Waingapu. Obyek penelitian yaitu

jaringan drainase sebagai Ibu Kota Kabupaten yang potensial dapat dijadikan

barometer pelaksanaan pembangunan,khususnya drainase dan pembangunan

transportasi darat.

Secara umum lokasi kondisi drainase di Kota Waingapu cukup baik namun

indeks kinerja dari saluran drainase yang semakin menurun cukup terlihat pada saat

musim hujan sering terjadi luapan atau genangan air di atas badan jalan.

3.1.2 Sumber Data

Data-data yang di perlukan dalam penelitian ini berupa data hidrologi, data

topografi dan data fisik. Ketiga data ini adalah data yang berhubungan dengan

tujuan penelitian dan data-data tersebut selanjutnya dipakai dalam proses analisa.

Data-data tersebut merupakan sumber-sumber data informasi yang dikumpulkan

untuk menjadi dasar kesimpulan dari sebuah penelitian. Meskipun pada hakikatnya

pengertian ketiganya sama-sama merupakan sumber data, namun berbeda cara
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memperolehnya. Untuk itu metode pengumpulan data harus sesuai dengan

penelitian yang sedang dilakukan, apakah menggunakan data hidrologi, data

topografi atau data fisik drainase.

Data hidrologi adalah kumpulan keterangan atau fakta mengenai fenomena

hidrologi, seperti besarnya: curah hujan, debit sungai, tinggi muka air sungai,

kecepatan aliran, kosentrasi sedimen sungai dan lain-lain yang akan selalu berubah

terhadap waktu (Soewarno, 1995).

Data hidrologi yang diperlukan dalam perhitungan indeks kinerja drainase

adalah intensitas curah hujan dan koefisien pengaliran untuk menghitung debit banjir

rancangan. Analisis hidrologi diperlukan untuk memperoleh besarnya debit banjir

rencana suatu wilayah. Debit banjir rencana merupakan debit maksimum dengan

periode ulang tertentu yaitu besarnya debit maksimum yang rata-rata terjadi satu kali

dalam periode ulang yang ditinjau. Untuk mendapatkan debit banjir rencana dapat

dilakukan melalui dua cara yaitu melalui pengolahan data debit dan melalui

pengolahan data hujan. Data curah hujan didapatkan dari stasiun hujan yang

tersebar di daerah pengaliran sungai. Data yang tercatat merupakan data curah

hujan harian, yang kemudian akan diolah menjadi datacurah hujan harian

maksimum tahunan. Data curah dalam perhitungan ini diperoleh dari BMKG Stasiun

Meteorologi Kelas III Mau Hau Waingapu Waingapu

Data topografi dapat berupa peta situasi dan topografi yang merupakan hasil

pengukuran langsung di lapangan atau dari sumber lain. Peta situasi dan topografi

adalah peta yang menyajikan informasi dari keadaan permukaan lahan atau daerah

yang dipetakan, informasi yang disajikan meliputi keadaan fisik (detail) baik yang

bersifat alamiah maupun buatan manusia serta keadaan relief (tinggi rendahnya)

permukaan lahan atau areal daerah pengukuran tersebut. Data topografi diperlukan

dalam perhitungan indeks kinerja drainase ini berupa panjang saluran, luas area,

long section, dan cross section.

Data fisik adalah data yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.

Data fisik dapat berupa data bentuk saluran dan kondisi saluran.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data. Teknik pengempulan data yang



III-3

digunakan untuk memperoleh data di lapangan atau metode yang di pakai

adalah sebagai berikut;

1. Peninjauan Lapangan (Survey)

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dan data yang

berhubungan dengan kondisi fisik obyek penelitian berupa kondisi

fisik saluran drainase.

2. Perhitungan dan Pengamatan

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh hasil perhitungan indeks

kinerja saluran drainase dan juga pengamatan terhadap tingkat

kerusakan saluran.

3. Studi Pustaka

Teknik ini yakni dengan cara mempelajari literatur-literatur yang

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian

ini.

3.2 Metode dan Proses Analisa Data

Tujuan utama penulisan ini untuk mendapatkan metode-metode yang

cocok guna menganalisa data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini data

yang diambil telah dianalisa menggunakan dua teknik:

1. Teknik analisa kualitatif adalah teknik analisa dengan

mendiskripsikan hasil penelitian berdasarkan pengamatan dan

temuan di lokasi penelitian.

2. Teknik analisa kuantitatif adalah teknik analisa dengan

mendiskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan model-

model matematika berupa rumus-rumus atau persamaan yang

relevan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya dengan

menggunakan metode-metode yang telah  diuraikan di atas

prosedur analisa di buat dalam bentuk diagram alir
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3.2.1 Diagram Alir

Gambar 3.1 Diagram Alir
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3.2.2 Penjelasan Diagram Alir
Untuk mempermudah proses analisis, maka dibuatlah diagram alir dan

penjelasan mengenai diagram alir tersebut sebagai berikut:

1. Mulai

Dalam tahapan ini dilakukan persiapan segala kebutuhan yang ada, baik

untuk proses pengambilan data dan penyiapan berupa alat bantu dan

kebutuhan lainnya serta pengumpulan data-data yang mendukung analisa

tersebut.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan

digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Validitas instrumen

pengumpulan data serta kualifiasi pengumpul data sangat diperlukan untuk

memperoleh data yang berkualitas. Dalam tahapan dilakukan proses

pengambilan data dengan pengamatan secara mendetail di lapangan/lokasi

penelitian. Dalam tahapan ini agar mempermudah pengambilan data, maka

tersebut data tersebut di kelompokkan dalam tiga kelompok data, yakni;

I. Data Hidrologi

Data Hidrologi yaitu data curah hujan dari tahun ke tahun yang

digunakan untuk mengetahui curah hujan rancangan. Data curah

hujan bisa didapat dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas III Mau Hau

Waingapu yang digunakan untuk menghitung debit banjir

rancangan.

II. Data Topografi

Data topografi dapat berupa luas catchment area, elevasi

catchment area.

Data topografi dipadukan dengan data analisa hidrologi (curah

hujan harian) dan koefisien pengaliran digunakan untuk

menghitung debit banjir rancangan.



III-6

III. Data Fisik

Data fisik dapat berupa bentuk saluran drainase, panjang saluran

drainase dan kondisi saluran drainase yang berguna untuk

mengevaluasi kapasitas saluran (Qsaluran)

3. Pengelolan Data/Pembahasan

I. Waktu Pengambilan

Waktu pengambilan data akan dilakukan pada tanggal 29 Maret

2018 s/d 1 April 2018.

II. Analisa Data:

1) Perhitungan Debit Banjir Rancangan

A. Hitung Curah Hujan Maksimum

Perhitungan curah hujan maksimum menggunakan

metode Aritmatik menggunakan persamaan 2.11

X=
R1+R2+R3+…..……+Rn

n

B. Penentuan Koefisien Pengalian

Penentuan koefisien pengaliran menggunakan Nilai C

pada Tabel 2.7 sesuai keadaan topografi wilayah

drainase.

C. Hitung Debit Banjir Rancangan

Data hidrologi dan data topografi dipadukan untuk

menghitung debit banjir rancangan dengan menggunakan

metode Rasional dengan kala ulang 20 tahun (persamaan

2.46)Q = 0,278 × C × I × A m det⁄
Selain itu sebagai pembanding digunakn metode

Weduwen dengan kala ulang 20 tahun (persamaan 2.50)Q = α × β × q × A
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2) Perhitungan Kapasitas Saluran

Perhitungan kapasitas saluran dilakukan dengan cara analisa

dimensi saluran dilakukan berdasarkan data fisik saluran

berupa bentuk saluran yang terdiri dari tinggi saluran, lebar

saluran dan lain sebagainya untuk menghitung dimensi

saluran sehingga kapasitas saluran eksisting dapat

dievaluasi atau dibandingkan dengan desain saluran hasil

perhitungan debit banjir rancangan. Perhitungan Dimensi

Saluran menggunakan persamaan 2.73, persamaan 2.74,

persamaan 2.75A = B × hP = B + 2hB = 2h atau h =
3) Analisis Kapasitas Saluran

Apabila debit banjir saluran rancangan (Qrancangan) lebih

besar (>) dari debit saluran drainase eksisting (Qkapasitas)

maka kapasitas saluran dapat dikatakan aman. Namun

apabila debit banjir saluran rancangan (Qrancangan) lebih

kecil (<) dari debit saluran drainase eksisting (Qkapasitas)

maka kapasitas saluran dapat dikatakan tidak aman.

4) Hitung Indeks Kinerja

Perhitungan Indeks Kerja Drainase dibagi menjadi bebrapa

bagian penting, sebagai berikut;

a. Kondisi Fisik Prasarana dengan bobot 40%,

menggunakan persamaan 2.88

b. Kondisi Fungsi Prasarana Sistem Drainase dengan

bobot 40%.

c. Kondisi Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dengan

bobot 20%, menggunakan persamaan 2.90.
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4. Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan yang dibuat ditarik beberapa kesimpulan penting yang

menjadi inti dari pembahasan. Selanjutnya disertai saran yang menjadi solusi

untuk mengatasi persoalan tersebut.

5. Penutup.


