
BAB IV

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merapakan suatu aratan ataa tata cara pelaksanaan

penelitian dalam rangka mencan jawaban atas permasalahan penelitian yang
diajukan. Dalam bab metodolog. penelitian in. menjelakan tentang lokasi, bahan, alat,
cara pelaksanaan dan analisis yang dapat diuraikan sebagai berikut ini.

4.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Laboratorium Bahan Konstruksi Teknik (BKT),

Jurusan teknik Sipil, Fakaltas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Islam

Indonesia, Jalan Kaliarang Km 14,4 Yogyakarta.

4.2 Bahan Penelitian

Semua bahan yang digunakan dalam pembuatan paving block mudah

didapatkan, sehingga pembuatan bahan bangunan ini mudah dibuat. Bahan-bahan

tersebut adalah:

a. semen (porlland cement) dengan merek Gresik.

b. pasir berasal dan sungai Progo

c. kerikil berasal dari sungai Progo, dan

d. air diperoleh dan Laboratorium BKT, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas teknik

Sipil dan perencanaan, Umvesitas Islam Indonesia, Jl. Kalmrang Km. 14.4

Yogyakarta.
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4.3 Peralatan Penelitian

Peralatan yang dipakai selama penelitian meliputi:

a. alat cetak paving block bebentuk Holand, Segi Enam, Tnhek dan Urn,

b. ayakan pasir (#02 mm) dan kerikil (# 10 mm dan #08 mm),

c. alat tumbuk cetakan paving block,

d. alat bantu nengadukan campuran: cetok, sekop, mesin molem,

e. alat bantu lain: ember, kereta dorong, lap besih, oli/minyak, papan-papan,

f. bak perendam untuk perendaman paving block,
g. timbangan, untuk mengukar bahan penyusun pavmg block, seperti pasir, semen

dan air,

h. gelas ukur,

, mesin Uji Desak, untuk memberikan desakan terhadap paving block saat

pencetakan, dan

j oven untuk mengeringkan benda up.

4.4 Pembuatan Sampel

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

a. penviapan bahan-bahan seperti semen, menvarmg dan mencuci agregat,

b membersihkan ceta.rcan,

c. membuat campuran adukan secara berurutan 1:3:1, 5: 1:3:2, 5: dan 1:3:3,5 dengan

menggunakan molen,

d. adukan dimasukkan ke dalam cetakan sampai munjung sedikit demi sedikit,

 



e. selanjutnya ditumbuk menggunakan alat tumbuk seberai 3,5kg sebanyak 20 kali

tiap sampel,

f. setelah padat, cetakan kemudian diangkat dan sampel diangin-anginkan.

4.5 Biaya Pengadaan

Limbah pembakaran keramik Kasongan

Biaya beli : /kg

Biaya angkut : /rit

Total /kg/nt

Jenis 1 : 0,10x1 kg = 0,1 kg x 10= 1 kg

Jenis II :0,15xlkg = 0,15kgx 10= 1,5kg

Jenis III : 0,20 x 1 kg = 0,20 kg x 10= 2 kg

Total = 4,5 kg x 3 tipe

4.6 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan ada 2macam meliputi uji desak dan uji daya

serap air seperti penjelasan beikut ini.

a. Uji Desak

Dalam teknologi beton, faktor-faktor yang sangat mempengaurhi kekuatan

beton adalah: faktor air semen, umur beton, jenis semen, jumlah semen dan sifat

agregat. Nilai kuat desak paving block didaoatkan melalui tata cara pengujian standar,

menggunakan mesin uji dengan cara memberikan beban desak bertingkat dengan

kecepatan peningkatan beban atas benda uji sampai hancur. Pengujian desak paving

block dilakukan pada saat umur 7 ban dan 28 han dengan menggunakan alat uji

 



-•>4

desak. Kuat desak masing-masing benda uji ditentukan oleh tegangan desak tertinggi

(fc) yang dicapai benda uji umur 28 hari akibat beban desak selama percobaan.

Pengujian kuat desak dari masing-masing variasi tersebut dicatat dan dibuat suatu

nilai merata bam kemudian dibuat tabel dan grafik.

1) Rumus tegangan:

P
a = —

A

2) Rumus tegangan rerata:

£/',
/'< _ _L=J

n

dengan :

a desak = tegangan desak

P = beban desak (Kg)

A = luas bidang desak (cm")

= tegangan desak rata-rata (Kg/cm2)

» = jumlah seluruh nilai hasil pemeriksaan, jadi jumlah seluruh

benda uji yang diperiksa

fa = kekuatan desak beton yang didapat dari masing-masing benda

uji (Kg/cur)

/
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r>. I ji aaya scrap air

Langkah-iangkah yang ditempuh selama pengujian daya serap air meliputi

kegiatan seperti di bawah ini.

1) Paving block yang sudah diangin-anginkan selama 7 dan 28 hari dioven,

2) Kemudianpaving block ditimbang dan dicatat sebagaiberat kering,

3) Lalupaving block direndam ke dalam bak perendam selama24jam,

4) Setelah 24 jam direndam, paving block diangkat dan ditimbang lalu dicatat

sebagai berat basah, dan

5) Selanjutnya dicari persentase daya serap air pada masing-masing sampel, yang

kemudian dari hasil hitungan dan pencatatan selama praktikum tadi ditabeikan

dan dibuat grafik.

Adapun untuk mengetahui persentase daya serap air padapaving block adalah

sebagai berikut:

Wb - Wk

Kadar air =

Wk

uengan :

Wb = Berat paving block basah

Wk = Berat paving block kering

 




