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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1.    TINJAUAN UMUM 

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh data / informasi 

yang sangat berguna untuk mengetahui sesuatu, untuk memecahkan persoalan 

atau untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Adapun langkah-langkah yang 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Macam data yang dikumpulkan berbeda-beda dari riset satu dengan 

riset yang lainnya, sebab data yang dikumpulkan tergantung kepada 

tujuan  riset serta obyek yang diselidiki. Data yang diperoleh dari 

penelitian bersifat data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif  yaitu 

data yang tidak berbentuk angka, data tersebut berupa pengamatan visual 

terhadap perilaku benda uji saat uji tekan. Sedangkan data kuantitatif 

adalah data yang berbentuk angka dan berupa nilai hasil kuat tekan benda 

uji. 

2. Metode pengumpulan data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah  mencatat seluruh elemen yang menjadi obyek penyelidikan. 

Kumpulan dari seluruh elemen tersebut dinamakan populasi atau 

universe. 

3. Tujuan riset (penelitian) 

Tujuan riset (peneliatan) yang dilakukan bersifat “Experimental 

studies” atau studi experimen yang bertujuan untuk menguji         

hipotesis-hipotesis (testing hypotesis) yang ada kemudian akan diambil 

suatu kesimpulan  yang berupa hasil akhir penelitian.(J Supranto, 1997). 
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3.2.   HIPOTESA PENELITIAN 

Hipotesis merupakan petunjuk (guide) di dalam pengumpulan data dan 

analisis data yang diperlukan dan juga bisa digunakan  sebagai alat  (means) 

untuk menghubungkan penyelidikan-penyelidikan yang bersangkutan dengan 

penyelidikan lainnya. Hipotesis adalah suatu proporsi, kondisi atau prinsip 

yang sementara waktu dianggap benar dan barang kali tanpa keyakinan, agar 

bisa ditarik suatu konsekuensi yang logis dan dengan cara ini kemudian 

diadakan pengujian (testing) tentang kebenarannya dengan mempergunakan 

data empiris (empirical data) hasil penelitian. 

 

3.3.   METODOLOGI  PELAKSAAN 

A. PEMBUATAN CETAKAN 

Paralon merupakan alternatif yang digunakan sebagai cetakan 

berbentuk silinder. Paralon atau Poly Vinil Clorida (PVC) yang dipakai 

adalah paralon berukuran 4”. Pemikiran awal digunakan silinder 

berdiameter 100mm dan tinggi 200mm, setelah diadakan survey pasar 

ternyata paralon yang tersedia di pasaran berupa paralon dalam ukuran 

inchi, dimana ukuran paralon d = 4” (110mm) tidak sama dengan 100mm, 

tetapi lebih besar hingga mencapai ukuran 110mm. Dari semua merek 

paralon yang ada di lapangan tidak didapati ukuran paralon yang 

berdiameter sama dengan 100mm. Sehingga kami menetapkan memakai 

ukuran d = 4” (110mm), meskipun ukuran ini lebih besar dari ukuran 

yang direncanakan semula.  

 

 

Gambar 3.1.  Paralon Sebagai Bahan Cetakan Silinder 
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Selain pembuatan cetakan silinder, dibuat pula cetakan berbentuk 

kubus dengan ukuran 10x10x10cm. Cetakan berbentuk kubus ini dibuat 

dengan bahan dari kayu jati yang diketam permukaannya. Cetakan dibuat 

dengan konsep ‘knock down’ untuk memudahkan pembukaan cetakan.  

Kayu sebagai bahan cetakan beton mempunyai kelemahan yaitu 

mudah menyerap air sehingga dimungkinkan akan mengurangi faktor air 

semen pada campuran beton. Untuk mengatasi kehilangan air semen, 

kami melakukan antisipasi dengan menutup pori-pori kayu. Penutupan 

pori-pori kayu dilakukan dengan memberi cat meni pada sisi-sisi bagian 

dalam cetakan, kemudian diangin-anginkan. Setelah terlihat kering 

cetakan dilapisi lagi dengan cat meni sampai merata, dan diangin-

anginkan kembali. Pemberian cat meni dilakukan sampai sebanyak tiga 

kali dengan pertimbangan bahwa pori-pori kayu dapat tertutup dengan 

sempurna. 

Selain melapisi cat meni, antisipasi lain untuk mencegah kebocoran 

adalah dengan melakukan pelapisan pada bagian sambungan/pertemuan 

bidang sisi-sisi cetakan. Pada setiap pertemuan dan sudut-sudut cetakan 

dilapisi dengan gondorukem.  

Gondorukem terlebih dahulu dipanaskan hingga mencair, kemudian 

cairan tersebut dituangkan secukupnya dengan bantuan sendok pada 

bagian pertemuan dan sudut-sudut cetakan, kemudian diangin-anginkan 

hingga mengering. Penuangan cairan gondorukem dilakukan dua atau tiga 

kali sampai sudut-sudut cetakan benar-benar telah terlapisi dan tidak ada 

celah lagi. Pelapisan dengan cairan gondorukem juga kami lakukan untuk 

menutup permukaan sisi cetakan yang terdapat cacat kayu, yaitu berupa 

cacat mata kayu, pelapisan pada bagian cacat kayu ini dimaksudkan 

supaya sisi cetakan dapat rata. 
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Gambar 3.2.  Kayu Sebagai Bahan Cetakan Kubus 

 

B. ANALISA STATISTIK DI LABORATORIUM 

Benda uji yang dibutuhkan dalam penelitian ini berjumlah 40 buah, 

terdiri dari 10 kubus beton berukuran 150x150x150mm, 10 kubus beton 

berukuran 100x100x100mm dan berupa 10 silinder beton berukuran 

d=150mm dan l=300mm serta 10 silinder beton berukuran d=4” (110mm)  

dan l=8” (220mm).  Perbedaan ukuran ukuran ini dimaksudkan untuk 

mencari korelasi bentuk terhadap kekuatan tekan terukur. 

 

C. ANALISIS DATA PENGUJIAN 

Data yang diperoleh dari hasil pengujian benda uji dengan alat uji 

tekan (compression testing machine) adalah data normal tekan.  

Dari data tekan normal yang diperoleh dibagi dengan luas bidang 

tekannya akan dihasilkan nilai kuat tekan beton yang dijadikan sebagai 

nilai tegangan karakteristk (f’c).  

Pada analisa data juga dilakukan pula analisa visual terhadap benda uji 

pasca uji tekan. Gambar berikut menyajikan berbagai macam pola retak 

dan keruntuhan benda uji  
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Gambar 3.3.a.  Keruntuhan Tekan Kubus yang Baik 

 

   

   

   

Gambar 3.3.b. Keruntuhan Tekan Kubus yang kurang Baik 

(G.D. Taylor,Longman Group UK Limitit,1994) 

 

  
       (A)          (B) 
 

Gambar 3.3.c. Keruntuhan Tekan Silinder 
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Gambar3.3.c. Menunjukkan silinder beton yang dites uji tekan  sampai 

hancur. Silinder pada gambar A menggunakan semen epoksi tinggi dan 

Silinder pada gambar B menggunakan semen epoksi rendah. (Tes oleh 

Nawy,Sun, dan Sauer). 

 

D. PENENTUAN HASIL 

Dari analisis data penelitian  akan disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik. Grafik yang diperoleh berupa grafik kuat tekan benda uji kubus 

beton dan silinder beton. Kemudian dari grafik korelasi dan tabel 

perhitungan nilai korelasi, data dibandingkan dengan peraturan dan 

penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya.  

 




