
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Diagram Alir Penelitian
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian
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3.2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan dan pencarian data dilakukan sebagai berikut:
a. Sebagian data diambil dari penelitian sebelumnya.

b. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari literatur-literatur yang berhubungan
dengan penelitian yang dilakukan.

c. Mengunjungi dan melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait
dengan penelitian, misalnya BPPTK Yogyakarta, Bakosurtanal, dan pembuat
model gunung Merapi yaitu river side design.

3.3. Bahan dan Alat

3.3.1 Bahati yang Digunakan

Dalam penelitian pembuatan model gunung digunakan bahan-bahan
sebagai penunjang dalam penelitian. Jenis bahan yang digunakan antara lain :
a. Material pendukung, terdiri dari :

- Lilin mentah (parafin).

Stearin.

b. Material pattern (master/pola cetak), terdiri atas :
Gypsum.

Airbersih.

Wax (lilin mainan/plastisin).

c. Material cetakan :

- Resin Arindro dan katalis.

Serat (fiber).

- Silicon Rhodorsil RTV 585 dan katalis 60 R .

- Kobal.

- Talk.

d. Produk :

Resin dan katalis.

- Pasir batu gunung.

Gypsum.
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3.3.2 Alat yang Digunakan

Dalam penelitian pembuatan model gunung digunakan alat-alat sebagai
penunjang dalam penelitian, antara lain:

a. Alat utama. terdiri dari:

- Alat pencetak lembaran lilin.

Alat pencetak lembaran lilin (gambar 3.2) adalah alat yang digunakan
dalam mencetak lembaran lilin. Alat ini dari kayu dan kaca, yang dapat
dibongkar pasang dan diatur ketebalan pembuatan lembaran lilin sesuai
kebutuhan yang diinginkan (maksimal ketebalan 30 mm). Lama
pembuatan lembaran lilin ini tergantung dari ketebalan yang akan dibuat,
untuk menghasilkan lembaran lilin dengan ketebalan 5 mm waktunya
adalah 15-20 menit. Dimensi ukuran lembaran lilin yang dihasilkan dalam
sekali cetak adalah dengan ukuran A4 (297 x210 x5) mm.

Kaca
*• Kayu

Gambar 3.2 Alat pencetak lembaran lilin

Alat pemotong polapada lembaran lilin

Alat pemotong lembaran lilin (gambar 3.3) adalah alat yang dibuat khusus
untuk memotong pola pada lembaran-lembaran lilin. Pada pemotongan ini
mata bor yang digunakan adalah mata bor besi dengan diameter 2mm.

Gambar 3.3 Alat pemotong pola
Mata bor
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Alat pemotong lembaran lilin ini adalah hasil rancangan mahasiswa teknik

mesin UII. Alat ini terdiri dari drill yang berfungsi sebagai rumah pahat,

dynamo sebagai penggerak yang dihubungkan oleh saklar, belt, dan untuk

mengatur on/off digunakan pedal.

b. Alat pendukung, terdiri dari:

Kompor

Panci

Ballpoint/pensil

- Oli

Kuas

Lem fox

Cutter

Mistar

Gunting

Cat semprot

Cat tembok

3.4. Pembuatan Master Model Gunung

3.4.1 Pola Kontur Gunung Merapi

Dari data yang didapat dari BPPTK Yogyakarta, didapat gambar kontur

gunung Merapi. Ukuran model gunung yang ingin dibuat adalah ukuran yang

cocok dan sesuai untuk ukuran lembaran lilin yang digunakan. Skala model

gunung yang dibuat adalah 1 : 50.000, dan dimulai dari ketinggian 1500 m sampai

dengan puncak merapi yaitu ketinggian 2900 m. Dengan bantuan software Corel

Draw maka akan dihasilkan gambar yang lebih jelas, agar memudahkan dalam

proses pembuatan pola pada lembaran lilin. (gambar 3.4)
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Gambar 3.4 Kontur gunung

3.4.2 Membuat Lembaran Lilin

Lembaran-lembaran (layer) lilin dibuat dengan menggunakan parafin

padat dan stearin. Parafin dan stearin dipanaskan hingga mencair dengan

menggunakan kompor, kemudian dituang kedalam cetakan layer hingga menjadi

dingin dan padat. Proses ini dilakukan beberapa kali sampai dengan jumlah 15

lembar lilin.

Gambar 3.5 lembaran lilin

3.4.3 Membuat Pola Kontur pada Lembaran Lilin

Untuk membuat pola kontur pada lembaran lilin digunakan cara yang

sangat sederhana sekali, yaitu dengan cara menjiplak pola kontur dari kertas A4

(gambar 3.6). Kemudian Pola kontur tersebut diletakkan diatas lembaran lilin,

dengan menggunakan ballpoint/pensW, ditekan dan mengikuti pola kontur yang

ada sesuai dengan ketinggian gunung yang diinginkan sehingga menghasilkan

goresan sesuai pola kontur.



24

-• Kertas

,<?

"• Lembaran lilin

Gambar 3.6 Pembuatan pola kontur pada lilin

Gambar 3.7 Hasil pembuatan pola kontur

3.4.4 Proses Pemotongan Lembaran-Lembaran Lilin

Lembaran-lembaran (layer) lilin yang sudah memiliki pola kontur

selanjutnya dilakukan proses pemotongan untuk setiap lembaran-lembaran lilin.

Pada proses ini harus diperhatikan bagian mana yang harus dibuang dan bagian

mana yang digunakan. Karena berhubungan erat dengan masalah geram atau

sampah hasil pemotongan layer. Maka, pemotongan dilakukan searah jarum jam

agar geram menjadi satu dengan bahan yang akan dibuang.
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Gambar 3.8 Lembaran lilin yang telah dipotong
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Gambar 3.9 Susunan cetakan lembaran-lembaran lilin

3.4.5 Penuangan Material

Pada proses penuangan ini, lembaran lilin disusun satu demi satu dimulai

dari lembaran lilin untuk ketinggian 1500 m lalu dituang dengan gypsum cair

(gambar 3.10). Proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai dengan

lembaran lilin dengan ketinggian 2900 m. Jumlah lembaran-lembaran lilin adalah

15 lembar.

Gypsum cair
di tuang

Gypsum padat

Layer I

Gambar 3.10 Penuangan material gypsum
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Gambar 3.11 Layer-layer yang berisi gypsum

3.4.6 Pelepasan Model dari Cetakan

Pada bagian ini, pelepasan dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu

dengan mengangkat lembaran lilin layer demi layer, dimulai dari layer yang

paling atas (ketinggian 2900 m), hingga layer terakhir (ketinggian 1500 m).
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Gambar 3.12 Proses pelepasan model dari cetakan
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Gambar 3.13 Model gunung hasil cetakan lembaran lilin
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3.4.7 Finishing Master Model Gunung

Proses finishing dilakukan untuk menyempurnakan bentuk model

gunung agar tampak sesuai dengan yang aslinya. Bahan yang digunakan adalah

wax (lilin permainan/plastisin), ini dikarenakan bahan tersebut mudah untuk

dibentuk mengikuti bentuk kontur yang ada.

Model Kontur

Bagian yang akan di beri
lilin mainan/wax

Gambar 3.14 Tempat yang akan diberi wax

Material lilin mainan/vrax

Gambar 3.15 Proses penempelan wax

3.5. Pembuatan Cetakan Model Gunung

Cetakan ini dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan sebuah produk

dan juga untuk memproduksi secara massal. Cetakan terbuat dari Silicon

Rhodorsil RTV 585 dan Catalyst 60 R (untuk mencetak), fiber (sebagai

penyangga atau dudukan dari silikon), talk (berupa bubuk) dan kobal. Silikon

digunakan karena akan diperoleh cetakan fleksibel yang kuat. Selain itu cetakan

mudah dilepas, dan dengan mudah digunakan untuk mencetak kembali.

D Keterangan :
1.Model gunung
2. Silikon

3.Kotak

4. Base

Gambar 3.16 Proses penuangan Silikon
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QD

Fiberglass

Gambar 3.17 Proses penuangan resin dan serat

3.6. Pembuatan Produk Model Gunung

Pada proses pembuatan produk model gunung, material yang digunakan

adalah gypsum dan batu-batuan gunung yang dihancurkan menjadi pasir. Dengan

cara menuangkan material tersebut kedalam cetakan yang telah dibuat

sebelumnya. Setelah material tersebut menyatu dan menjadi lebih padat

selanjutnya dapat dengan mudah melepaskan produk dari cetakannya.


