
 
 

 

 

 

 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian ini, secara garis besar tahapan yang akan 

dilakukan digambarkan pada diagram alir di bawah ini. Adapun penjelasan-

penjelasannya terdapat pada sub-bab berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3. Diagram Aliran Metode Penelitian 
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3.2   Studi Pustaka 

Studi pustaka di lakukan untuk mengetahui penelitian yang berkaitan dan 

pernah dilakukan sebelumnya. Studi pustaka ini juga dilakukan untuk 

mengetahui filosofi desain arsitektur rumah adat Lampung. Pengumpulan 

jurnal-jurnal ilmiah mengenai pemanenan curah hujan adalah bagian dari 

kegiatan studi pustaka. 

3.3  Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berhubungan 

dengan simulasi pemanenan air hujan seperti: 

 Data curah hujan harian dari stasiun pencatat hujan terdekat 

 Data ukuran rumah standar 

 Data kebutuhan air per orang per hari 

 Data jumlah anggota keluarga standar 

3.4  Desain Rumah 

Desain rumah dilakukan untuk mendapatkan rumah modern yang 

bernafaskan filosofi rumah adat Lampung.  Ukuran rumah ditetapkan dengan 

ukuran standar seluas 54m
2
 dan mengikuti model rumah adat Lampung 

berupa struktur panggung lengkap dengan tangganya. Rumah tersebut 

dilengkapi dengan fasilitas pemanenan air hujan pada bagian bawahnya 

(kolong). Desain rumah digambar dengan software arsitektur SketchUp untuk 

memudahkan analisa dan modifikasi bentuk rumah. 
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3.5  Simulasi Volume Tampungan Air dan Analisa Hasil 

Simulasi volume tampungan air dilakukan untuk mengetahui fluktuasi 

volume air yang terjadi di tampungan selama proses pemanenan air hujan. 

Simulasi ini juga dilaksanakan untuk mengetahui kapasitas daya dukung 

pemanenan air hujan terhadap pemenuhan kebutuhan domestik pada rumah 

yang bersangkutan. Simulasi dilakukan berdasarkan persamaan (1) sampai 

persamaan (5) pada Bab Tinjauan Pustaka. Analisa hasil simulasi dilakukan 

dalam rangka menyelidiki volume tampungan air hujan yang paling efektif 

yang akan diterapkan pada desain rumah.   

3.6  Perhitungan Rencana Anggaran Biaya 

Pada bagian ini dilakukan pengolahan data untuk menentukan biaya dalam 

pembangunan rumah yang berkarakteristik rumah adat Lampung dengan 

instalasi Rainwater Harvesting. 

3.7  Kesimpulan dan Rekomendasi 

Hasil seluruh analisa dan desain dirangkum pada bagian ini. Rekomendasi 

diberikan untuk lebih meningkatkan kualitas desain dan memudahkan 

penerapan desain rumah modern dengan filosofi kearifan lokal rumah adat 

Lampung ini. 

 

 


