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III. METODE PENELITIAN 

 
 
 
 
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 
 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2014 di 

Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

 

3.2 Alat dan Bahan 
 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta, meteran, mistar, 

stopwatch, bola pimpong, double ring infiltrometer, cangkul, bor tanah, benang, 

alat tulis, kamera, komputer. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 
 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  Data 

sekunder berupa data kandungan C-organik dan peta yang akan digunakan untuk 

menentukan titik pengambilam sampel. 

 
Data kelas dan luas lereng disajikan pada Tabel 1, dan peta satuan lahan 

Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung disajikan 

pada Gambar 1. 
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Tabel 1.  Kelas dan luas lereng laboratorium lapang terpadu Fakultas Pertanian 
Universitas Lampung 

No  Kemiringan 
(%) 

Kelas Luas (ha) Persentase 
(%) 

1  0 – 3  Datar 0,737 10,87 

2  3 – 8 Landai 0,245 3,60 

3  8 – 15  Bergelombang 3,744 50,37 

4  15 – 30 Berbukit 1,708 29,98 

5  30 – 45 Agak curam 0,351 5,17 

  Total  6,784 100,00 

Sumber : Hasil pengukuran peta topografi skala 1 : 500 (Banuwa dkk, 2011 dalam 
Zulkarnain, 2011) 
 

3.4 Metode Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey menggunakan peta satuan lahan 

berdasarkan kemiringan lereng Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Lampung 

Universitas Lampung hasil pengukuran Banuwa, Syam, dan Wiharso, (2011) 

dalam Zulkarnain (2012). 

 
Kemiringan lereng Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Lampung Universitas 

Lampung terbagi menjadi 5 kelas kemiringan yaitu datar, landai, bergelombang, 

berbukit, dan agak curam. 

 

a.  Infiltrasi 

Infiltrasi di ukur menggunakan Double Ring Infilrometer.  Pengukuran dilakukan 

satu kali di masing-masing kelas kemiringan lereng. 

1.   Double ring dimasukkan ke dalam tanah sampai sedalam separuh tinggi alat, 

dengan kedudukan diusahakan tegak lurus serta tanah dalam silinder dijaga 

jangan sampai rusak atau pecah. 
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Gambar 1.  Peta kelas lereng Lahan Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian Universitas Lampung
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2.   Sebelum penuangan air pada silinder tengah, maka silinder luar diisi air 

terlebih dahulu supaya perembesan ke arah luar terkurangi, ring tengah harus 

selalu terisi air saat pengamatan. 

3.   Setelah air diisikan ke dalam ring tengah sampai ketinggian tertentu lalu 

dibaca skala penurunan air setiap 2 menit sampai penurunan air dalam silinder 

konstan. 

4.   Hal tersebut dilakukan juga terhadap titik-titik pengukuran infiltrasi lainnya. 

 
b.  Curah Hujan 

Data curah hujan menggunakan data yang diambil dari hasil pengamatan di 

laboratorium lapang terpadu Fakiltas Pertanian Universitas Lampung. 

 
c.  Laju Aliran Air 

 Menentukan lokasi daerah pengukuran 

1. Memasang pasak 1 disebelah kiri saluran, kemudian tegak lurus ke arah 

seberang, pasak no. 2. 

2. Menghubungkan antara pasak no. 1 dengan pasak no. 2 menggunakan tali 

rafia. (sebagai batas daerah pengukur I) 

3. Memasang pasak no. 3 dan no. 4.  Menghubungkan antara pasak no. 3 

dan pasak no. 4 dengan tali rafia (sebagai batas daerah pengukur II) 

4. Jarak I dan II = (D) dalam satuan meter 

 Menentukan kecepatan aliran air (V) 

1. Memastikan semua peralatan dengan kondisi baik dan siap 

digunakan. 
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2. Memulai dengan menghanyutkan bola pimpong dengan jarak 5 

meter dari batas pengukuran I ke arah hulu saluran. 

3. Menghidupkan stopwatch saat bola pimpong tepat berada di bawah 

tali batas daerah penampang I. 

4. Mematikan stopwatch sesaat bola pimpong telah mencapai tepat di 

bawah tali batas daerah penampung II. 

5. Mencatat waktu untuk menempuh jarak dari daerah penampang I ke 

daerah penampang II (t). 

6. Menghitung kecepatan aliran air dengan menggunakan rumus 

 

Keterangan : 

V = kecepatan aliran air sungai (m/detik) 

D = jarak antara daerah penampang I dengan II (meter) 

t = waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak (detik) 

 Menentukan luas penampang basah saluran (A) 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.  Pengukuran luas penampang 

 

1. Menentukan lebar saluran (I) pada daerah penampang. 

V = D/t ………………………………........................... (2) 
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2. Mengukur kedalaman air (d) pada daerah penampang I kemudian 

diulangi hingga lima tempat (d1, d2, d3, d4, d5) 

3. Menentukan rata-rata dalam air (d) pada daerah penampang I 

4. menghitung luas penampang basah dengan menggunakan rumus : 

 

 

keterangan : 

A= luas penampang basah (m2) 

I= lebar saluran (meter) 

d = kedalaman air rata-rata (meter) 

 Menghitung debit aliran air 

   

 
Keterangan : 

Q = debit air yang mengalir (m3/detik) 

V= kecepatan aliran air (m/detik) 

A= Luas penampang basah (m2) 

Pengukuran debit aliran air ini dilakukan satu kali dalam sehari selama 7 kali di 

tempat yang sama.  Setiap pengukuran dilakukan 3 kali ulangan. 

 
e.  C-organik 

Pada masing-masing kelas kemiringan lereng sampel tanah diambil pada 

kedalaman 0-20 cm dan 20-40 cm, setelah itu sampel tanah di analisis di 

Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung untuk 

mengetahui kandungan C-organiknya. 

A = I x d ………………………………………......................(3) 

 

Q= V x A ………………………………………........................(4) 
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Diagram alir penelitian disajikan pada Gambar 3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Diagram Alir Penelitian 
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