
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE  PENELITIAN 

 

 

A. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel tanah jenis tanah 

lempung dari Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Kemiling, Air yang 

digunakan berasal dari Sumur di sekitar lokasi atau apabila tidak 

memungkinkan menggunakan air dengan alternatif yang ada. Pengambilan 

sampel dilakukan di musim penghujan namun ketika cuaca cerah, sehingga 

sampel tanah tidak mengandung air yang berlebihan. 

 

B.  Metode Pengambilan Sampel Tanah 

Sampel tanah yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari daerah  

Kecamatan Kemiling. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan membuat 

lubang sumur resapan dengan menggunakan alat handbore biopori dengan 

kedalaman sekitar 100 cm sebanyak lima buah sampel dari lima titik yang 

berbeda. Lalu sample tanah yang diambil oleh handbore tersebut ditutup oleh 

plastik untuk menjaga kondisi tanah agar tidak mengalami penguapan dan 

untuk menjaga kadar air tanah agar tidak berubah. Lokasi pengambilan sampel 

dibagi menjadi 5 titik. 
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Gambar 7. Lokasi pengambilan sample 

 

Gambar 8. Tampak atas lokasi pengujian 
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C. Pelaksanaan Pengujian 

Pengujian permeabilitas ini dilaksanakan pada dua tempat, yaitu : 

 

1. Pengujian di Lapangan 

Pengujian ini dilaksanakan pada tanah lempung yang terdapat di area 

pemukiman Kecamatan Kemiling. Pengujian ini dilaksanakan untuk 

menentukan nilai koefisien permeabilitas di lapangan. Dalam penelitian ia 

digunakan handbore biopori dan media berupa sumur uji dengan jarak 2 m 

dengan alat uji permeabilitas yang dimodifikasi. 

 

 

 

 

Gambar 9. Lubang sumur uji permeabilitas 
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2. Pengujian di Laboratorium 

Pengujian ini dilaksanakan terhadap lima buah sampel tanah yang 

dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik Universitas 

Lampung, hasil pengujian yang dilakukan merupakan data sekunder yang 

telah dilakukan pada penelitian sebelumnya, meliputi : 

a. Pengujian Kadar Air. 

b. Pengujian Berat Jenis. 

c. Pengujian Analisa Saringan. 

d. Pengujian Batas - Batas Atterberg. 

e. Pengujian Permeabilitas. 

 

D. Pelaksanaan Pengujian Permeabilitas Lapangan 

 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui koefisien permeabilitas di 

lapangan. 

 

Bahan-bahan 

1. Tanah timbunan lempung. 

2. Air secukupnya. 

 
 

Peralatan 

1. Bor iwan atau bor spiral 

2. Pipa bor dan stang bor 

3. Kepala stang bor 

4. stang engkol pemutar 
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5. Pipa bor sepanjang 1 m 

6. Spatula 

7. Plastik pembungkus 

8. Alat pemukul. 

9. Alat pengukur 

10. Gelas ukur. 

11. Stopwatch. 

 

Langkah kerja 

1. Penentuan Lokasi dan titik pengujian. 

2. Melakukan pembersihan lokasi yang akan di bor. 

3. Memasang bor iwan pada stang bor, kemudian memasang kepala bor. 

4. Membuat lubang sumur uji pada tanah timbunan lempung dengan 

meletakkan bor pada permukaan tanah, kemudian memutarnya 

sehingga kepala bor masuk ke dalam tanah dengan kedalaman 1 

meter. Percobaan dilakukan bersamaan dengan alat uji modifikasi 

dengan berjarak 2 meter dari lubang sumur uji. 

5. Siapkan wadah plastik sebagai tempat contoh tanah yang baru selesai 

di bor,dan keluarkan tanah dari dalam mata bor Iwan Auger dengan 

hati-hati.Dalam hal ini menggunakan spatula untuk mengeluarkan 

contoh tanah dari mata bor. 

6. Memasukan air ke dalam lubang Sumur Uji  sampai penuh dan rata 

dengan permukaan lubang sumur uji,kemudian ditunggu pada saat 

keadaan stabil dan dilakukan jg proses penjenuhan. Sebagai acuan 

untuk mengukur tinggi tetap aliran air yang masuk ke dalam lubang 
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uji atau tinggi air yang dipertahankan untuk ini digunakan penggaris 

dengan panjang 1m sesuai dengan tinggi sumur uji. 

7. Menghitung waktu pengaliran dengan menggunakan stopwatch untuk 

mengetahui waktu pengaliran ke dalam lubang uji (t). 

8. Menambahkan air ke dalam lubang uji dengan menggunakan gelas 

ukur untuk mengetahui volume air yang ditambahkan ke dalam lubang 

uji (q). 

9. Pengulangan dilakukan sebanyak tiga kali pada setiap lubang uji, 

sehingga diperoleh nilai rata-rata. 

 

E. Pengujian Laboratorium 

Sifat - sifat fisik tanah berhubungan erat dengan kelayakan pada 

penggunaan yang diharapkan dari tanah. Kekokohan dan kekuatan 

pendukung, kapasitas penyimpanan air, plastisitas semuanya secara erat 

berkaitan dengan kondisi fisik tanah. Hal ini berlaku untuk tanah yang 

akan digunakan sebagai bahan struktural dalam pembangunan jalan raya, 

bendungan, dan pondasi untuk sebuah gedung atau untuk sistem 

pembuangan limbah. 

Pelaksanaan pengujian dilakukan di Laboratorium Mekanika Tanah 

Jurusan Teknik Sipil, Universitas Lampung. Pengujian sifat fisik tanah 

dilakukan berdasarkan Standar PB 0110 – 76 atau ASTM D-4318.  

Pengujian - pengujian yang dilakukan antara lain: 
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1. Kadar air (Water Content) 

Sesuai dengan ASTM D – 2216 - 92, pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui kadar air suatu sampel tanah, yaitu perbandingan antara 

berat air yang terkandung dalam tanah dengan berat butir kering tanah 

tersebut yang dinyatakan dalam persen.   

Bahan : Sampel tanah  seberat 30 – 50 gram sebanyak 3 sampel. 

Adapun cara kerja berdasarkan ASTM D-2216-92, yaitu : 

1. Menimbang cawan yang akan digunakan dan memasukkan sampel 

tanah kedalam cawan dan ditimbang 

2. Memasukkan cawan yang berisi sampel ke dalam oven dengan 

suhu 110
o
C selama 24 jam. 

3. Menimbang cawan berisi tanah yang sudah di oven dan 

menghitung prosentase kadar air. 

Perhitungan : 

a) Berat air  (Ww) =  Wcs – Wds 

b) Berat tanah kering  (Ws) =  Wds – Wc 

c) Kadar air (ω) =  %100x
Ws

Ww
  

  

dengan :  

Wc =  Berat cawan yang digunakan 

Wcs  =  Berat sampel tanah dan cawan 

Wds  =  Berat cawan yang berisi tanah dan sudah dioven 

 



48 
 

F. Pengujian Permeabilitas di Laboratorium 

 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui koefisien permeabilitas (k) tanah  

timbunan dengan metode Falling Head menggunkan alat modifikasi. 

 

Bahan-bahan 

1. Sampel tanah timbunan. 

2. Air secukupnya. 

 

Langkah kerja. 

1. Mengukur diameter mold, yang diketahui berukuran 5,08 cm 

2. Meratakan permukaan sampel bagian atas dan bawah, kemudian menutup 

dengan kertas saring dan penutup. 

3. Menghubungkan mold dengan alat permeability test . 

4. Menjenuhkan tanah dengan menggunakan mesin selama 5 hari. 

5. Menunggu sampai volume air yang keluar konstan pembacaannya. 

6. Mencatat ketinggian air awal (h1) dan tinggi air setelah waktu (t) yang 

ditentukan (h2). 

7. Jika waktu yang diinginkan sudah tercapai maka katup yang mengalirkan 

air ke sampel tanah ditutup. 
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G.  Pengolahan dan Analisis Data 

 

1.  Pengolahan Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan di 

laboratorium diolah menurut klasifikasi data dengan menggunakan 

persamaan-persamaan dan rumus-rumus yang berlaku. Hasil dari 

pengolahan data tersebut diuraikan dalam bentuk tabel dan grafik. 

 

2.  Analisis Data 

 

Dari rangkaian pengujian-pengujian yang dilaksanakan di lapangan dan di 

laboratorium, maka : 

a. Dari pengujian permeabilitas di lapangan diperoleh nilai koefisien 

permeabilitas (k) lapangan. 

b. Dari pengujian kadar air sampel tanah, diperoleh nilai kadar air tanah 

dalam persentase. 

c. Dari pengujian berat jenis sampel tanah, diperoleh berat jenis tanah.  

d. Dari pengujian batas-batas Attenberg, diperoleh nilai batas cair (liquid 

limit), batas plastis (plastis limit), dan indeks plastisitas (plastis indeks) 

yang digunakan untuk mengklasifikasikan tanah dengan Sistem 

Klasifikasi Unified. 

e. Dari pengujian analisis saringan (sieve analysis), diperoleh persentase 

pembagian ukuran butiran tanah, yang akan digunakan untuk 

mengklasifikasikan tanah dengan Sistem Klasifikasi Unified. 

f.    Dari pengujian permeabilitas di laboratorium, diperoleh nilai 

koefisien permeabilitas (k) laboratorium. 
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Dari parameter-parameter yang diperoleh dari pengujian permeabilitas 

lapangan dan uji permeabilitas laboratorium di atas, selanjutnya dilakukan 

pengolahan dan analisa data untuk membandingkan hasil perhitungan antara 

uji permeabilitas lapangan dan uji permeabilitas laboratorium. Lalu, 

didapatkan nilai konstanta perbandingan antara uji permeabilitas di lapangan 

dan di laboratorium untuk tanah lempung. 

 

Kemudian dari hasil nilai k yang diperoleh dilapangan dan dilaboratorium, 

maka diambil nilai k yang mewakili daerah pemukiman sebagai nilai yang 

digunakan untuk meghitung volume air yang merembes kedalam tanah 

sebagai nilai pertambahan air tanah. Lalu, melakukan pendesainan Sumur 

Resapan apabila daerah tersebut dibutuhkan. 
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Gambar 10. Bagan Alir Penelitian 
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