BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu tempat penelitian untuk
memperoleh data-data yang mendukung tercapainya tujuan penelitian.
Pengambilan benda uji serbuk kaca dari limbah rumah tangga. Pembuatan
benda uji berupa batako dibuat di pabrik pembuatan batako “BABA BATAKO”
Dusun Satu Baki, Sukoharjo dan Proses pengujian bahan dan uji kuat tekan
dilaksanakan di Laboratorium Beton Program Pendidikan Teknik Bangunan
FKIP UNS Surakarta.
2. Waktu Penelitian
Kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan November 2020 –
September 2021. Berikut rincian jadwal kegiatan penelitian yang penulis
lakukan :
a. Pengajuan penelitian tahap awal adalah pengajuan judul yang dilakukan
pada bulan November 2020. Selanjutnya dilakukan seminar pada bulan
April 2021.
b. Pelaksanaan penelitian yang terdiri dari perijinan penelitian yang dilakukan
pada bulan maret dilanjutkan dengan pengujian bahan, persiapan bahanbahan, pembuatan benda uji, dan pengujian benda uji dilakukan pada bulan
April 2021 – Juni 2021.
c. Analisis data dan pelaporan : analisis data, penyusunan draft, dan
pengetikan naskah dilakukan pada bulan Juli 2021. Pelaksanaan ujian dan
revisi dilakukan pada bulan September 2021.
B. Populasi dan Sampel
1. Populasi Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2017
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: 80). Jadi populasi merupakan data penelitain. Populasi pada penelitian ini
adalah batako.
2. Sampel Penelitian
Sampel adalah bagian dari jumlah dari populasi tersebut (Sugiyono,
2017: 81). Dari pengertian tersebut maka sampel dari tiap-tiap variasi dapat
mewakili atau representatif bagi populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini
yaitu batako dengan dimensi 30 x 15 x 10 cm. pengujian kuat tekan dan daya
serap menggunakan sampel sebanyak 5 buah setiap variasinya dengan total 15
buah.
Tabel 3. 1 Rincian sampel
No.
Persentase
penambahan limbah
kaca
35%
1.
2.
3.

40%
45%

Jenis
Penngujian
Batako
Daya serap
Kuat tekan
Daya serap
Kuat tekan
Daya serap
Kuat tekan

Jumlah Benda UJi

Jumlah
Sampel

5
5
5
15 Buah

C. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dan diolah
sehingga didapatkan hasil. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini
menggunakan metode eksperimen yang datanya bersifat angka-angka statistik.
Peneliti berasumsi eksperimen yang digunakan pada sampel adalah alat atau
instrument pengumpulan data pada penelitian ini. Tes yang dimaksud adalah
ter/uji kuat tekan dan daya serap batako dengan penambahan limbah kaca.
1. Teknik Pengumpulan Data
Data primer diperoleh dari pengujian yang dilakukan di laboratorium,
kemudian di tulis, dianalisis dan kesimpulannya digunakan sebagai bahan untuk
pembahasan, analisis data laporan penelitian.
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a. Hasil Uji Kuat Tekan Batako
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui nilai kuat tekan dan
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variasi penambahan limbah kaca
terhadap nilai kuat tekan pada batako.
b. Hasil Uji Daya Serap Batako
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui nilai daya serap dan
mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variasi penambahan limbah kaca
terhadap nilai daya serap pada batako.
2. Sumber Data
Hasil data diantaranya adalah data uji bahan yang dilakukan sebelum
pembuatan benda uji, kuat tekan dan daya serap. Data yang dipergunakan untuk
analisis hasil penelitian yaitu data primer, sedangkan untuk data sekunder hanya
akan digunakan untuk menunjang analisi data.
3. Identifikasi Variabel
Sugiyono (2017:38) mengatakan bahwa variabel penelitian adalah
segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, lalu ditarik
kesimpulannya. Dalam penelitian ini akan menjelaskan dua variabel yaitu
Variabel Dependen dan Variabel Independen. Berikut adalah penjelasanya:
a. Variabel Independen (Variabel Bebas)
Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab
berubahnya atau timbulnya variabel dependen (variabel terikat) (Sugiyono,
2017 : 39). Variabel bebas didalam penelitian ini yaitu variasi persentase
limbah kaca pada batako 35%, 40% dan 45%.
b. Variabel Dependen (Variabel Terikat)
Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi
sebab, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2017:39). Variabel terikat
pada penelitian ini adalah hasil uji kuat tekan dan daya serap airana pada
batako.
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D. Teknik Analisis Data
Analisis data digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh
variabel bebas (limbah kaca) terhadap variabel terikat (kuat tekan dan daya
serap batako). Namun sebelum dimulai untuk pengujian keseragaman variasi
kekuatan benda uji sesuai standar kontrol batako.
1. Analisis Keseragaman Variasi
Keseragaman variasi hasil kuat tekan batako prapabrikasi diklasifikasikan
sesuai tabel standar kontrol beton SNI 03-6815-2002. Sebelum mendapatkan
Deviasi Standar dalam pengujian untuk standar kontrol beton dihitung terlebih
dahulu rata-rata kekuatan beton dengan rumus berikut ini :

𝒙=

𝒙𝟏 𝒙𝟐 ⋯ 𝒙𝒏
𝒏

........................................................................ (3.1)

Keterangan :
Ẋ

= Kuat Tekan Rata-Rata

X1 dan X2

= Kuat Tekan individu

n

= Jumlah Benda Uji

Untuk menghitung deviasi standar digunakan rumus berikut ini :
𝛔=

∑𝒙𝟏

∑𝒙𝟏𝟐
𝟐

𝒏 𝟏

........................................................................ (3.2)

Keterangan :
σ

= Deviasi standar

X1 dan X2

= Kuat Tekan Individu

n

= Jumlah Benda Uji
Untuk menghitung deviasi standar dalam pengujian digunakan rumus
berikut ini :

𝛔𝟏 =

𝟏
𝐝𝟐

𝑹 ............................................................................... (3.3)

Keterangan :
σ1
I/d2

= Deviasi standar dalam pengujian
= Faktor-faktor untuk menghitung deviasi standar dalam pengujian
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dari rentang rata-rata
R

= Rentang rata-rata (Kuat tekan terbesar- kuat tekan terkecil)

Tabel 3. 2 Faktor-faktor Menghitung Deviasi Standar
Jumlah Benda Uji

d2

1/d2

2

1,128

0,8865

3

1,693

0,5907

4

2,059

0,4857

5

2,236

0,4299

6

2,534

0,3946

7

2,704

0,3698

8

2,847

0,3512

9

2,970

0,3367

3,078

0,3249

10
Sumber : SNI 03 – 6815 – 2002

Beton diklasifikasikan kedalam kategori kurang, cukup, baik, sangat
baik dan terbaik sesuai standar kontrol beton. Berikut adalah tabel standar
kontrol beton:
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Tabel 3. 3 Standar Kontrol Beton
Variasi Keseluruhan
Deviasi standar untuk kontrol yang berbeda (kg/cm2)
Kelas
Operasi
Pengujian
Konst.
Umumnya

Terbaik

Sangat
Baik

Baik

Cukup

Kurang

Dibawah
28,1

28,135,2

35,242,2

42,249,2

Diatas
49,2

14,117,6

17,621,1

21,124,6

Diatas
24,6

Percobaan
Dibawah
Laboratorium
14,1
Sumber : SNI 03 – 6815 – 2002
2. Analisis Data
a. Kuat tekan Batako

Analisis kuat tekan yang dilakukan untuk mengetahui ada
tidaknya pengaruh limbah kaca sebagai pengganti sebagian pasir terhadap
kuat tekan. Analisis dilakukan dengan analisis regresi yang merupakan
gambaran dari variabel bebas dalam penelitian yang dilakukan dengan
variabel terikat yang dipengaruhi variabel bebas yang ada. Analisis lalu
dijelaskan dengan metode deskriptif dari tabel dan gambar grafik nilai
daya serap batako pada setiap variasi penambahan limbah kaca
b. Daya Serap Air Batako
Analisis daya serap yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya
pengaruh limbah kaca sebagai pengganti sebagian pasir terhadap kuat tekan.
Analisis dilakukan dengan analisis regresi yang merupakan gambaran dari
variabel bebas dalam penelitian yang dilakukan dengan variabel terikat
yang dipengaruhi variabel bebas yang ada. Analisis lalu dijelaskan dengan
metode deskriptif dari tabel dan gambar grafik nilai daya serap batako pada
setiap variasi penambahan limbah kaca
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E. Prosedur Penelitian
1. Tahap Pertama
Tahap pertama pada penelitian ini adalah persiapan dan penyediaan alat
dan bahan.
a.

Alat Pengujian Bahan
Alat yang digunakan untuk menguji bahan berupa batako
menggunakan alat yang tersedia di Laboratorium PTB FKIP Universitas
Sebelas Maret, dengan rincian sebagai berikut:

1) Neraca Timbang, digunakan untuk menimbang komposisi campuran
batako.



Neraca timbang digital ketelitian mencapai 0,01 gram, digunakan
untuk mengukur beratmaterial.



Neraca timbang “Bascule”, ketelitian mencapai 0,1 kg, digunakan
untuk mengukur berat benda uji dan material.

2) Ayakan
Ayakan yang digunakan adalah ayakan baja. Bentuk lubang ayakan
adalah persegi dengan ukuran bervariasi mulai dari 4,75 , 2,36 , 1,18 , 0,60
, 0,30 , 0,15 , 0,075 , dan pan.

3) Mesin Penggetar Ayakan
Mesin penggetar ayakan yang dipakai adalah mesin penggetar.
Mesin ini berfungsi sebagai dudukan sekaligus penggetar ayakan.
Penggunaan pada waktu uji gradasi (Sieve Analysis) baik untuk agregat
halus maupun agregat kasar.

4) Corong Conik/ConicalMould
Corong Conik/Conical Mould yang digunakan memiliki ukuran
diameter atas 3,8 cm, diameter bawah 8,9 cm, tinggi 7,6 cm, lengkap
dengan alat penumbuk. Alat ini digunakan untuk mengukur keadaan SSD
(Satured Surface Dry) agregat halus.

5) Oven
Oven yang digunakan kemampuannya mencapai 2400C, yang
digunakan untuk mengeringkan agregat halus dan limbah kaca.
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6) Alat pendukung
Untuk mendukung mempermudah pelaksanaan penelitian, maka
digunakan beberapa alat pendukung, antara lain:

a)

Cetok, untuk mengaduk campuran batako.

b) Alat penusuk dari besi, untuk memadatkan campuran bahan batako
padacetakan.

c)

Gelas ukur, berkapasitas 250 ml untuk meneliti kandungan zat organik
dan kandungan lumpur dalam agregat halus.

d) Penggaris, untuk mengukur dimensi bendauji.
e)

Pipet, untuk mengambil sisa air pada pasir dan abu vulkanik saat
pengujian kandungan lumpur dan specificgravity.

f)

Cawan alumunium, untuk tempat pasir dan abuvulkanik.

g) Piring alumunium, untuk tempat pasir dan abuvulkanik.
h) Mangkuk alumunium, untuk tempat pasir dan abuvulkanik.

b.

i)

Kuas, untuk membersihkan sisa hasil ayakan saat pengujian gradasi.

j)

Ember, untuk tempat air.

Bahan
Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sebagai berikut :
1) Semen tipe I
Semen yang digunakan adalah semen Gersik tipe I yang telah memenuhi
persyaratan dalam spesifikasi SK-SNI-S-04-1989-F.
2) Pasir
Pasir yang akan digunakan adalah pasir dari daerah Sidomulyo,
Sukoharjo.
3) Agregat halus limbah kaca
Limbah kaca yang digunakan adalah sisa atau hasil dari proses
pembuatan kaca rumahan. Proses pembuatan bahan limbah kaca sebagai
berikut:
a) Mengambil limbah kaca
Proses pengambilan limbah kaca diambil dari limbah kaca aquarium
dan limbah botol bekas di daerah surakarta
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b) Menghaluskan limbah kaca
Limbah kaca yang sudah didapat dibawa ke laboratorium kampus V
UNS Pabelan. Selanjutnya limbah kaca dihaluskan dengan cara
dipukul dan digerus menggunakan palu. Limbah kaca yang sudah
dihaluskan ditimbang sesuai kebutuhan bahan penelitian.
c) Pengujian gradasi
Limbah kaca diuji gradasi dengan kaca diayak dan ditemukan zona
dari pengujian tersebut.
4) Air
Air yang digunakan adalah air yang memenuhi syarat yang berasal
dari tempat pabrik pembuatan batako.
2. Tahap Kedua
Tahap kedua dari penelitian ini adalah pemeriksaan terhadap bahan- bahan
pembentuk batako untuk mengetahui sifat dan karakteristik bahan yang
digunakan dalam penyusunan batako. Pengujian yang akan dilakukan meliputi:
a. Pengujian kadar lumpur agregat halus dalam penelitian ini berdasarkan
ASTM C117 : 2012.
b. Pengujian kadar zat organik agregat halus dalam penelitian ini sesuai dengan
2816 : 2014
c. Pengujian kadar air agregat halus dalam penelitian ini sesuai dengan SKSNI 03-1971-2011.
d. Pengujian specific gravity agregat halus pada penelitian ini berdasarkan SKSNI1970-2008.
e. Pengujian gradasi agregat halus sesuai dengan ASTM C136 : 2012.
3. Tahap Ketiga
Tahap ketiga pada penelitian ini dilakukan perencanaan terhadap
pembuatan batako. Sebelum membuat batako penguji harus menghitung
komposisi campuran volume batako. Setelah mengetahui hasil uji bahan maka
tahap selanjutnya adalah tahap rencana campuran sesuai dengan metode
perencanaan batako. Campuran adukan batako berupa penambahan limbah kaca
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sebagai pengganti agregat halus (pasir) dengan variasi penambahan yaitu 35%,
40%, 45% dari volume batako. Perhitungan campuran adukan batako dilakukan
untuk menentukan kebutuhan semen, pasir, limbah kaca dan air. Penelitian ini
rencana campuran menggunakan perbandingan berat 1PC : 6Ps. Perhitungan
dilakukan menggunakan perbandingan volume dan persentase penggantian
agregat halus menggunakan kaca. (SNI 03-1973-1990) Perhitungan kebutuhan
bahan ini digunakan untuk 5 sampel di setiap variasi campuran beton.
4. Tahap Keempat
Tahap keempat pada penelitian ini yaitu tentang pembuatan benda uji
sesuai dengan komposisi campuran volume batako berdasarkan hasil
perhitungan mix design yang telah dilakukan yang dilaksanakan pada tahap ke
tiga.
Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut:
a.

Mempersiapkan cetakan
Menyiapkan cetakan berbentuk balok dengan ukuran 30 x 15 x 10cm.
Cetakan dibersihkan dahulu kemudian setelah bersih cetakan baru bisa
dipakai.

b.

Pembuatan adukan batako
Menimbang bahan adukan batako sesuai dengan komposisi perhitungan
mix design. Kemudian bahan dicampurkan satu persatu dan diaduk hingga
tercampur rata menggunakan cangkul yang dilakukan secara manual.

c.

Pengecoran
Adonan dimasukkan ke dalam cetakan. Kemudian dipadatkan dengan cara
dipres menggunakan mesin pres batako agar mendapatkan benda uji yang
layak. Setelah dimasukkan ke dalam cetakan selanjutnya dipres
menggunakan mesin cetak batako, batako harus di diamkan selama 2
sampai 3 hari hingga kering.

5. Tahap Kelima
Tahap kelima pada penelitian ini adalah perawatan benda uji. Selama
berada dalam masa perawatan, benda uji harus dijaga kelembabannya dengan

32
disiram air sampai batako berumur 28 hari. Benda uji juga harus disimpan agar
terhindar dari gangguan berupa getaran maupun gangguan lain yang dapat
merusak kualitas benda uji.
6. Tahap Keenam
Tahap keenam pada penelitian ini adalah tahap pengujian kuat tekan dan
daya serap untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
Untuk tahap penelitian ini benda uji, berikut adalah langkah dari pengujian :
a. Pengujian Kuat Tekan
Kuat tekan batako mengidentifikasi mutu dari sebuah struktur. Semakin
tinggi tingkat kekuatan struktur yang dikehendaki, semakin tinggi pula mutu
batako yang dihasilkan. Batako harus dirancang proporsi campurannya agar
menghasilkan suatu kuat tekan rata-rata yang disyaratkan.
Berikut adalah cara pengujian kuat tekan menurut SNI 1974:2011:
1) Letakan benda uji pada mesin tekan secara sentris;
2) Jalankan mesin tekan dengan penambahan beban yang konstan
berkisar antara 2 sampai 4 kg/cm2 perdetik;
3) Lakukan pembebanan sampai benda uji menjadi hancur dan catatlah
beban maksimum yang terjadi selama pemeriksaan benda uji;
4) Gambar bentuk pecah dan catatlah keadaan benda uji.
Berikut adalah setup yang digunakan saat uji kuat tekan diposisikan dengan
cara seperti gambar berikut.
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Gambar 3. 1 Gambar Posisi Uji Kuat Tekan
b. Pengujian Daya serap air
Dalam SNI 03-0349-1989 pengujian daya serap air dilakukan dengan cara
berikut :
1) Menyiapkan benda uji lalu dimasukkan ke dalam oven dengan suhu
1000C selama 24 jam.
2) Benda uji dikeluarkan dari oven dan diangin anginkan pada suhu
ruangan (250C) kemudian ditimbang dan didapatkan berat benda uji
dalam kondisi kering (B)
3) Benda uji dimasukkan kedalam air bersih yang bersuhu ruangan selama
24 jam.
4) Benda uji dikeluarkan dari air dan diseka dengan kain lembab. Lalu
benda uji ditimbang (A)
Untuk mengetahui nilai daya air dapat diukur dengan selisih penimbangan
dalam keadaan basah (A) dan dalam keadaan kering (B) dan harus dihitung
berdasarkan persen berat benda uji kering

7. Tahap Ketujuh
Tahap ketujuh pada penelitian ini adalah tahap analisis data. Analisis data
merupakan proses pengolahan data yang diperoleh dari hasil pengujian
terhadap benda uji di laboratorium. Pengujian data menggunakan uji regresi
linear sederhana beserta uji prasyaratnya.
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8. Tahap Kedelapan
Tahap kedelapan pada penelitian ini merupakan tahap penarikan
kesimpulan dari penelitian. Pengambilan kesimpulan penelitian ini di dasari
pada analisis data yang dilakukan pada tahap sebelumnya untuk menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan. Untuk lebih jelasnya proses penelitian
disampaikan dalam bentuk bagan yang dapat dilihat pada gambar 3.2.

