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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam skala laboratorium dengan membuat benda 

uji untuk kuat tekan serta kuat tarik lentur mortar yang kemudian hasilnya 

dianalisa untuk mendapatkan suatu hasil yang menegaskan hubungan antara 

variabel-variabel yang diteliti meliputi berat mortar, kuat tekan dan kuat tarik 

lentur mortar.  

 

3.2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah nilai dari kuat tekan dan kuat tarik lentur 

mortar dengan variasi proporsi campuran 1Pc:2Ps, 1Pc:3Ps, 1Pc:4Ps, 1Pc:5Ps, 

1Pc:6Ps, 1Pc:7Ps terhadap umur 3, 7, 14, 21, 28 dan 90 hari.  

 

3.3. Tahapan Penelitian 

   Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan kerja yang dapat di 

buat flow chart seperti di bawah ini : 
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Gambar 3.1. Bagan Alir Tahapan Penelitian 
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Dari bagan flow chart penelitian di atas dapat di jelaskan seperti di 

bawah ini :  

1. Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap ini dimulai dengan mengkaji permasalahan yang ada kemudian 

melakukan studi literatur tentang penelitian sejenis yang pernah dilakukan. 

2. Tahap Pengujian bahan  

Dalam tahap ini dilakukan pengujian material meliputi pasir dan semen 

tujuannya untuk mengetahui apakah bahan penyusun mortar ini sesuai dengan 

persyaratan yang di tetapkan dalam ASTM maupun SNI. Apabila dalam 

pengujian bahan – bahan tersebut memenuhi persyaratan, maka bahan – bahan 

ini dapat digunakan dalam pembuatan mortar pada penelitian ini. Selain itu 

pengujian ini juga bertujuan untuk mengetahui sifat fisik material untuk 

dibandingkan dengan material pada penelitian sebelumnya apakah mempunyai 

kesamaan sehingga penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan karena 

material penyusunnya mempunyai kesamaan sifat. Air yang digunakan sebagai 

pencampur pasir semen menggunakan nilai FAS 0,4 hal ini disesuaikan dengan 

nilai FAS yang dipakai pada penelitian sebelumnya. Nilai FAS ini masih sesuai 

dengan yang dipakai pada pembuatan mortar dan beton pada umumnya antara 

0,4 – 0,6 (Tri Mulyono, 2004). 

3. Tahap Pembuatan benda uji  

Setelah bahan – bahan penyusun material selesai di uji dan memenuhi 

persyaratan sebagai bahan penyusun mortar, dapat di lakukan pembuatan benda 

uji untuk kuat tekan dan tarik lentur mortar. Dalam pembuatan benda uji ini 

dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut : 

a. Persiapan alat dan bahan : 

Bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Semen Portland Pozzolan merk Semen Gresik. 

2. Agregat halus (pasir) asal Muntilan. 

3. air. 
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Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Cetakan mortar (Specimens Mold), dengan dimensi 5x5x5 cm untuk tekan 

dan 4x4x16 cm untuk lentur, penumbuk, dan palu. 

2. Alat uji tekan (Compression Strength Apparatus) sesuai ASTM C 109, 

Compressive Strength of Hydraulic Cement Mortars. 

3. Alat uji Lentur (Flexural Strength Apparatus) sesuai ASTM C 348 – 02, 

Standart Test Method for Flexural Strength of Hydraulic – Cement Mortars. 

Pembuatan benda uji mortar dalam penelitian ini dilakukan pada proporsi 

campuran 1Pc:2Ps, 1Pc:3Ps, 1Pc:4Ps, 1Pc:5Ps, 1Pc:6Ps, 1Pc:7Ps. Adapun cara 

pelaksanaan pembuatan benda uji adalah sebagai berikut : 

1. Pasir dengan semen dicampur terlebih dahulu dalam keadaan kering sesuai 

dengan takaran tiap proporsi campuran (1Pc:2Ps, 1Pc:3Ps, 1Pc:4Ps, 

1Pc:5Ps, 1Pc:6Ps, 1Pc:7Ps) pada loyang yang telah disiapkan. 

2. Membuat lubang ditengah adukan dengan menambahkan 75% dari 

kebutuhan air yaitu besarnya faktor air semen yang telah ditentukan (F.A.S 

= 0,4) dan diaduk sampai merata, dan menambahkan sedikit demi sedikit air 

yang tersisa sampai didapatkan warna yang homogen. 

3. Masukkan mortar kedalam cetakan (Specimens Mold) yang telah diolesi 

dengan mould oil dalam 2 lapis. Untuk benda uji tekan tiap lapis dipadatkan 

dalam 32 kali dibagi dalam 4 lintasan ( lihat gambar ).  

 
lapis 1 dan 3  lapis 2 dan 4 

gambar 3.2 konsfigurasi tumbukan pemadatan lapis mortar untuk benda uji tekan 
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Sedangkan untuk benda uji lentur tiap lapis dipadatkan 16 kali dibagi 

dalam 4 lintasan (lihat gambar), lalu ratakan permukaan atas benda uji 

dengan sendok perata. 

 
gambar 3.3 konsfigurasi tumbukan pemadatan lapis mortar untuk benda uji lentur 
4. Simpan selama 24 jam kemudian cetakan dibuka dan rendam benda uji 

dalam air bersih sampai saat pengujian. 

 

4. Tahap Pengujian dan pengumpulan data 

a. Pengujian Kuat Tekan Mortar 

Pengujian kuat tekan mortar dilakukan pada umur pengerasan mortar 90 

hari. Sebelum pengujian, terlebih dahulu dilakukan pengukuran dimensi 

serta pengamatan visual terhadap benda uji kemudian menimbang dan 

mencatat berat benda uji. Untuk menghitung kuat tekan benda uji dengan 

rumus : 

 

 
Keterangan : 

 Fm : Kuat Tekan Mortar ( Mpa)                                           

 P : Gaya Tekan ( N) 

 A : Luas (mm2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.4. Pengujian dengan Compression Test Apparatus 

Fm = P / A 
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b. Pengujian Kuat tarik Lentur Mortar 

Pengujian kuat tarik lentur mortar dilakukan pada umur pengerasan mortar 

3,7,14,21, 28 dan 90 hari. Sebelum pengujian, terlebih dahulu dilakukan 

pengukuran dimensi serta pengamatan visual terhadap benda uji kemudian 

menimbang dan mencatat berat benda uji. Untuk menghitung kuat tarik 

lentur mortar benda uji dengan rumus : 

 

 
Keterangan : 

 fmr : Kuat Tarik Lentur ( Mpa)                                           

 P  : Gaya Tarik ( N ) 

 L  : Jarak 2 Tumpuan (mm) 

 b : Lebar mortar ( mm ) 

 d : Tebal mortar ( mm ) 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.5. Pengujian dengan Flexural Test Apparatus 

Hasil pengujian kuat tekan dan kuat tarik lentur mortar dicatat dalam formulir 

pengujian kemudian data dikumpulkan untuk diolah dan dianalisis. 

Dari percobaan yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan data yang 

cukup dalam mencari hubungan antara variabel-variabel yang ada. Data yang 

diperoleh berupa: 

a. Data kuat tekan mortar proporsi campuran 1Pc:2Ps, 1Pc:3Ps, 1Pc:4Ps, 

1Pc:5Ps, 1Pc:6Ps, 1Pc:7Ps pada umur 90 hari. 

b. Data kuat tarik lentur mortar proporsi campuran 1Pc:2Ps, 1Pc:3Ps, 1Pc:4Ps, 

1Pc:5Ps, 1Pc:6Ps, 1Pc:7Ps pada umur 3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari 

dan 90 hari. 

fmr = 1.5 PL / bd2 

b

P

d=L/3 

L a a
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Dalam pengumpulan data, selain data diperoleh dari hasil penelitian ini, data 

juga di peroleh dari hasil penelitian sebelumnya yang masih berhubungan 

dengan penelitian ini. 

5. Analisis Data 

Dari data yang telah dikumpulkan selanjutnya dengan menggunakan bantuan 

program komputer MS. Exel dilakukan analisa yang diharapkan menghasilkan: 

a. Hubungan kuat tekan dan kuat tarik lentur mortar proporsi campuran 

1Pc:2Ps, 1Pc:3Ps, 1Pc:4Ps, 1Pc:5Ps, 1Pc:6Ps, 1Pc:7Ps pada umur 3 hari, 7 

hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari dan 90 hari.  

Dari hubungan ini diharapkan dapat diketahui perilaku nilai kuat tekan dan 

tarik lentur mortar terhadap umur pengerasan dan variasi campuran, yang 

kemudian hasilnya dibandingkan dengan perilaku dari beton (Wood, 

Waddel, PBI ’71) 

b. Formula perbandingan kuat tekan dengan kuat tarik lentur mortar proporsi 

campuran 1Pc:2Ps, 1Pc:3Ps, 1Pc:4Ps, 1Pc:5Ps, 1Pc:6Ps, 1Pc:7Ps pada umur 

3 hari, 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari dan 90 hari. 

Dari formula perbandingan ini diharapkan dapat diketahui nilai kuat tarik 

lentur mortar dari nilai kuat tekannya. 

c. Formula korelasi kuat tekan dan kuat tarik lentur mortar terhadap tahapan 

umur pengerasan mortar. 

Data ini digunakan untuk memprediksi nilai kuat tekan kuat tarik lentur 

mortar sebelum dan sesudah 28 hari sampai pada umur 90 hari. 


