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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
3.1. Ketentuan Umum 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode ekperimen, 

yang berarti mengadakan suatu percobaan untuk mendapatkan suatu hasil yang 

menegaskan hubungan antara variabel-variabel yang diselidiki. 

 Variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini meliputi, variabel 

bebas, dan variabel tidak bebas. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sistem 

kaping (topi baja, belerang, dan teflon) dan mutu beton (mutu 20, 30 ,40 ,50 MPa) 

sedangkan variabel tidak bebas adalah kuat tekan beton. 
 

3.2. Bahan dan Alat 

• Bahan 

 Bahan yang menjadi objek penelitian ini adalah Belerang (Bubuk 

belerang), Topi baja, dan lembaran Teflon. 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.1. Bahan objek penelitian; 
(A) Topi Baja, (B) Lembaran Teflon, (C) Kaping belerang 

 

• Alat 

 Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laboratorium 

Bahan dan Konstruksi, Jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang. 
 

• Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada bulan April-Agustus 2010. Penelitian ini 

dilakukan di Laboratorium Bahan dan Konstruksi, Jurusan Teknik Sipil 

Universitas Diponegoro, Semarang. 
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3.3. Diagram Alir Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, serta tahap analisis dan pembahasan. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar diagram alir penelitian di bawah ini. 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Penelitian 
 

3.3.1. Tahapan Penelitian 

3.3.1.1. Tahap Persiapan 

 Pada tahap ini, seluruh bahan dan peralatan yang digunakan dipersiapkan 

terlebih dahulu agar percobaan dapat berjalan dengan lancar, termasuk penyediaan 

bahan penelitian, dan studi literatur yang dijadikan acuan dan dasar dalam 

melakukan percobaan. 

 Pada tahap persiapan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan agregat halus (pasir), meliputi: 

Uji dan analisis yang dilakukan sesuai SK SNI yaitu, analisa saringan, 

kadar air asli, kadar air Saturated Surface Dry (SSD), kadar lumpur, berat 

isi asli, dan SSD, berat jenis asli dan SSD. 

2. Pemeriksaan agregat kasar (kerikil), meliputi: 

Uji dan analisis yang dilakukan sesuai SK SNI yaitu, analisa saringan, 

kadar air asli, kadar air Saturated Surface Dry (SSD), kadar lumpur, berat 

isi asli, dan SSD, berat jenis asli dan SSD. 

Slump test 
(60-180 mm)

Slump >180 mm 

Uji kuat tekan

Perawatan benda uji 
28 hari

Kesimpulan

Pembuatan adukan beton

Mix Design 
Fc’ 20,30,40,50 MPA

A 

Analisa data dan 
Pengamatan Pola Pecah 

Kaping teflon Kaping belerangTopi baja 
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3. Pemeriksaan semen, meliputi: 

Uji dan analisis yang dilakukan sesuai SK SNI yaitu analisis berat jenis 

semen, konsistensi normal, dan pengikatan awal. 

4. Mix design dengan metode DOE setelah semua data yang dipelukan pada 

pemeriksaan bahan campuran diperoleh. 
 

3.3.1.2. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan, yaitu terdiri dari: 
 
1. Pembuatan Beton 

 Pembuatan adukan beton yang dilakukan harus memperhatikan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Menakar seluruh campuran beton yang dibutuhkan, baik semen, pasir, 

split, dan air sesuai dengan mix design. 

b. Pembuatan adukan harus memperhatikan waktu, karena suhu panas di 

siang hari dapat mempengaruhi hasil adukan. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Gambar 3.3. Persiapan Material 

 

2.  Pengujian Workability 

 Pemeriksaan workability dalam percobaan ini dilakukan dengan 

menggunakan kerucut Abrams. 

 Langkah-langkah pengujian adalah sebagai berikut: 

a. Campuran beton tersebut sesegera mungkin dimasukkan ke dalam kerucut 

secara bertahap, sebanyak 3 lapisan dengan ketinggian yang sama. Setiap lapis 

dipadatkan dengan cara ditusuk dengan menjatuhkan secara bebas tongkat 

baja berdiameter 16 mm, panjang 60 cm. Dilakukan sebanyak masing-masing 

25 kali untuk setiap lapisan. 
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b.  Meratakan adukan pada bidang atas kerucut Abrams, diamkan selama 30 detik 

c.  Mengangkat kerucut Abrams secara perlahan dengan arah vertikal ke atas, 

diusahakan jangan sampai terjadi singgungan terhadap campuran beton. 

d. Pengukuran slump dilakukan dengan memposisikan kerucut Abrams di 

sebelah adukan. Kemudian dilakukan pengukuran ketinggian penurunan, yang 

dihitung terhadap bagian atas kerucut Abrams. 

 Pengukuran nilai slump sesuai ASTM C-143, ditunjukan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.4. Pengukuran Nilai Slump 

 

 Pengukuran nilai slump merupakan nilai rata-rata tiga pengukuran, yaitu 

d1, d2, dan d3. Dirumuskan sebagai berikut: 

d rata-rata = (d1+d2+d3) /3                                                                 (3.1) 

Keterangan: 

d rata-rata = nilai slump rata-rata 

d1 = pengukuran slump titik pertama 

d2 = pengukuran slump titik kedua 

d3 = pengukuran slump titik ketiga 
 

3.  Perawatan (Curing) 

 Perawatan benda uji sesuai ASTM C-192 dilakukan dengan cara 

perendaman selama 28 hari. Perawatan beton ini bertujuan untuk menjamin proses 

hidrasi semen dapat berlangsung dengan sempurna, sehingga retak-retak pada 

permukaan beton dapat dihindari serta mutu beton yang diinginkan dapat tercapai. 
 

4.  Persiapan Kaping 

• Topi baja 

- Menyiapkan benda uji yang akan menggunakan topi baja sebagai kaping 

- Menuliskan kode pada masing-masing benda uji 
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- Menghaluskan permukaan benda uji dengan menggunakan kertas pasir 

- Timbang berat masing-masing benda uji 

- Topi baja harus sesuai dengan standart. (ukuran, karet, dan besinya) 

• Belerang 

- Menyiapkan benda uji yang akan menggunakan belerang sebagai kaping 

- Menuliskan kode pada masing-masing benda uji 

- Menyiapkan bubuk belerang sesuai dengan takaran (1 kg untuk 6 silinder) 

- Memanaskan bubuk belerang hingga berubah wujud menjadi belerang cair 

- Menuangkan cairan belerang ke piring cetakan kaping 

- Memposisikan benda uji ke atas cetakan kaping yang berisi belerang cair 

- Mendiamkan beberapa saat, hingga cairan berubah wujud menjadi 

belerang padat 

- Mengangkat kaping belerang yang telah menyatu dengan benda uji dari 

cetakan 

- Timbang berat masing-masing benda uji 
 

• Teflon 

- Menyiapkan benda uji yang akan menggunakan teflon sebagai kaping 

- Menuliskan kode pada masing-masing benda uji 

- Menghaluskan permukaan benda uji dengan menggunakan kertas pasir 

- Timbang berat masing-masing benda uji 

- Mengunting lembaran teflon membentuk lingkaran berdiameter 15 cm 

- Setiap benda uji memakai 4 lembaran teflon. Dimana setiap ujung benda 

uji menggunakan 2 lembar teflon yang diantaranya telah diolesi oli 
 

5.  Pengujian Kuat Tekan Beton 

 Pengujian kuat tekan beton yang dilakukan pada umur 28 hari. Hal ini 

dikarenakan pada umur beton 28 hari mutunya mencapai maksimal. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan alat penekan hidrolis (Compression Test). 
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Gambar 3.5 pengujian kuat tekan beton 

 
 Adapun rumus perhitungan kuat tekan adalah sebagai berikut: 
 

MPa                                                   (3.2) 

 

Keterangan: 

f’c = Kuat tekan (MPa) 

P = Gaya tekan (N) 

A = Luas (mm2) 

 

6. Pengamatan Pola Retak 

 Setelah dilakukan uji kuat tekan, pola retak yang terjadi pada benda uji 

diamati dan diklasifikasikan bentuk pola retaknnya. Pola retak berhubungan 

dengan variasi sistim kaping pada benda uji. 
 

3.3.1.3. Tahap Analisis dan Pembahasan 

 Tahap selanjutnya ialah menganalisis data. Dimana pada tahap ini akan 

dicari korelasi antara kuat tekan dengan sistim kaping. Dan mengamati pola retak 

dominan yang terjadi dari setiap masing-masing sistim kaping dan mutu. 

 Pada tahap ini hal-hal yang dibahas yaitu: 

 a. Hasil dan analisis material 

 Pengujian material bertujuan untuk mengetahui sifat atau karakteristik dari 

material yang digunakan, serta untuk memperoleh variabel-variabel yang 

diperlukan dalam perhitungan mix design beton. 

 

Α
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b. Hasil pengujian parameter 

 Dalam hal ini hanya pengujian kuat tekan (Compression Test). Data yang 

diperoleh ialah data normal tekan. Dari data tekan normal yang diperoleh 

dibagi dengan luas bidang tekannya akan dihasilkan kuat tekan beton yang 

dijadikan sebagai nilai tegangan karakteristik (f’c).  

c. Pengamatan benda uji 

 Pengamatan dilakukan secara visual pasca uji tekan. 

d. Penarikan kesimpulan dan saran 

 Setelah tahap analisis dan pembahasan, maka dari keseluruhan penelitian 

ditarik kesimpulan serta saran yang dapat diberikan. 


