
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Persiapan Penelitian 
 

Persiapan penelitian merupakan tahapan yang dilakukan sebelum peneliti 

melakukan penelitian di laboratorium.    Persiapan penelitian terdiri dari: 

 

1. Data Sekunder 

 Metodologi penelitian berisi penjelasan tentang cara bagaimana penelitian 

dilakukan. Tahapan studi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan 

mempelajari literatur yang berkaitan dengan kerangka permasalahan, tujuan 

penelitian, ruang lingkup dan metode penelitian.  Studi literatur  juga dapat 

dilakukan dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan, dimana hasil dari penelitian 

terdahulu merupakan data sekunder.   

 

2. Data Primer 

Data Primer merupakan hasil penelitian terdahulu yang berguna sebagai 

referensi untuk penelitian yang akan dilakukan.    Penelitian pendahuluan ini 

dilakukan sebagai observasi awal sebelum memulai penelitian  utama.   
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B. Sampel Tanah 

 

Sampel tanah yang diuji direncanakan menggunakan material tanah lempung yang 

diambil dari Desa Belimbing Sari, Lampung Timur. Berdasarkan penelitian 

sebelumnya setelah diuji bahwa tanah di desa tersebut termasuk dalam kategori 

tanah lempung plastisitas tinggi. Pengambilan sampel dilakukan pada bulan 

Agustus 2014.   Sampel Tanah yang diambil dengan 2 cara : 

 

Gambar 3.1.  Gambar Denah Lokasi Pengambilan Sampel Tanah Lempung 

1. Untuk contoh tanah asli (Undisturb) diambil dari kedalaman kira – kira 50 cm 

di bawah permukaan tanah guna menghilangkan sisa – sisa kotoran tanah.   

Contoh tanah asli dapat diambil dengan memakai tabung contoh (samples 

tubes). Tabung contoh ini dimasukkan ke dalam dasar lubang bor. Tabung-

tabung contoh yang biasanya dipakai memiliki diameter 6 sampai dengan 7 cm 
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Gambar 3.2. Gambar Pengambilan Sampel Tanah Asli dengan Tabung Contoh 

2. Untuk contoh tanah terganggu (disturb), sampel tanah diambil secara 

bongkahan permukaan tanah.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Gambar Pengambilan Sampel Tanah terganggu 
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C. Pelaksanaan Pengujian 

 

Pelaksanaan pengujian yang dilakukan yaitu pengujian sifat fisik, pengujian kuat 

tekan bebas dan pengujian kuat geser langsung pada tanah lempung. Tahap 

pengujian tersebut dilakukan di laboratorium Mekanika Tanah Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung. Penelitian dilakukan tiga kali percobaan pada masing-

masing pengujian.  Hal ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan data.   

1. Pengujian Sifat Fisik Tanah 

 

Pengujian-pengujian yang dilakukan antara lain: 

 

a. Kadar air (Moisture Content) 

 

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. Pengujian berdasarkan 

ASTM–D-2216-92.     

Perhitungan: 

1) Berat air (Ww)  =  Wcs – Wds 

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

3) Kadar air (ω)  =  %100x
Ws

Ww
   

Dimana:  

Wc =  Berat cawan yang akan digunakan 

Wcs =  Berat benda uji + cawan 

Wds =  Berat cawan yang berisi tanah yang sudah di oven.   
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Perbedaan kadar air diantara ketiga sampel tersebut maksimum sebesar 5% 

dengan nilai rata-rata.   

b. Berat Volume (Unit Weight) 

 

Pengujian ini bertujuan untuk menentukan berat volume tanah basah dalam 

keadaan asli (undisturbed sample), yaitu perbadingan antara berat tanah 

dengan volume tanah.  Pengujian berdasarkan ASTM D 2167.   

Perhitungan: 

1) Berat ring (Wc).   

2) Volume ring bagian dalam (V).   

3) Berat ring dan tanah (Wcs).   

4) Berat tanah (W) = Wcs – Wc.   

5) Berat Volume (γ).          
V

W
    (gr/cm

3 
atau t/m

3
) 

 

c. Berat Jenis (Specific Gravity) 

 

Percobaan ini dilakukan untuk menentukan kepadatan massa butiran atau 

partikel tanah yaitu perbandingan antara berat butiran tanah dan berat air 

suling dengan volume yang sama pada suhu tertentu.  Pengujian berdasarkan 

ASTM –D-854-92.   

 Perhitungan :        

)()( 2314

12

WWWW

WW
Gs




  

Dimana :  Gs = Berat jenis 

W1  = Berat picnometer (gram) 
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W2   = Berat picnometer dan tanah kering (gram).   

W3  = Berat picnometer, tanah dan air (gram) 

W4  = Berat picnometer dan air bersih (gram) 

 

d. Batas Cair (Liquid Limit) 

 

Tujuan pengujian ini adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah 

pada batas antara keadaan plastis dan keadaan cair. Pengujian berdasarkan 

ASTM D 4318-00.   

Perhitungan : 

1) Menghitung kadar air (w) masing-masing sampel sesuai dengan  jumlah 

ketukan 

2) Membuat hubungan antara kadar air dan jumlah ketukan pada grafik 

semi logaritma, yaitu sumbu x sebagai jumlah pukulan dan sumbu y 

sebagai kadar air.   

3) Menarik garis lurus dari keempat titik yang tergambar.   

4) Menentukan nilai batas cair pada ketukan ke-25 atau x = log 25 

 

e. Batas Plastis (Plastic Limit) 

 

Tujuannya adalah untuk menentukan kadar air suatu jenis tanah pada keadaan 

batas antara keadaan plastis dan keadaan semi padat. Pengujian berdasarkan 

ASTM D 4318-00.   

Perhitungan : 

1) Nilai batas plastik (PL) adalah kadar air rata-rata dari ketiga benda uji 
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2) Plastik Indek (PI) adalah harga rata-rata dari ketiga sampel tanah yang 

diuji, dengan rumus:   

 PI = LL – PL  

 

f. Analisis Saringan (Sieve Analysis) 

 

Tujuan pengujian analisis saringan adalah untuk mengetahui  butiran tanah 

dan susunan butiran tanah (gradasi) dari suatu jenis tanah yang tertahan di 

atas saringan No.   200 (Ø 0,075 mm).  Pengujian berdasarkan ASTM–C-

136-46.   

Perhitungan : 

1) Berat masing-masing saringan (Wci).   

2) Berat masing-masing saringan beserta sampel tanah yang tertahan di atas 

saringan (Wbi).   

3) Berat tanah yang tertahan (Wai) = Wbi – Wci.   

4) Jumlah seluruh berat tanah yang tertahan di atas saringan ( Wai  

Wtot).   

5) Persentase berat tanah yang tertahan di atas masing-masing saringan (Pi) 

 
%100x

W

WciWbi
Pi

total









 
  

6) Persentase berat tanah yang lolos masing-masing saringan (q): 

%%100 piqi       

   111  ipqiq  

 

Dimana : i = l  (saringan yang dipakai dari saringan dengan diameter 

maksimum sampai saringan nomor 200).   
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g. Uji Hidrometer  

 

Tujuan pengujian analisis hidrometer adalah untuk mengetahui persentasi 

butiran tanah dan susunan butiran tanah (gradasi) dari suatu jenis tanah yang 

lolos saringan No.   200 (Ø 0,075 mm).   

Perhitungan: 

 υ   =  




18

ws   x D
2
 

D  =  
wsG 



)1(

30


 x 

)(

)(

menitt

cmL
 

Dimana:  υ   =  Kecepatan mengendap 

γs  =  Berat volume partikel tanah 

γw =  Berat volume air 

η   =  Kekentalan air 

D  =  Diameter partikel tanah 

  Gs =  Berat jenis 

K  =  fungsi dari Gs yang tergantung temperatur uji 

   t   =  waktu pengendapan 

h. Uji Pemadatan Tanah (Proctor Modified) 

Tujuannya adalah untuk menentukan kepadatan maksimum tanah dengan cara 

tumbukan yaitu dengan mengetahui hubungan antara kadar air dengan 

kepadatan tanah.   Pengujian ini menggunakan standar ASTM D-1557.    

Adapun langkah kerja pengujian pemadatan tanah, antara lain : 

a. Pencampuran 



35 

 

1) Mengambil tanah sebanyak 12,5 kg dengan menggunakan karung 

goni lalu dijemur.   

2) Setelah kering tanah yang masih menggumpal dihancurkan dengan 

tangan.   

3) Butiran tanah yang telah terpisah diayak dengan saringan No.  4.   

4) Butiran tanah yang lolos saringan No. 4 dipindahkan atas 5 bagian, 

masing-masing 2,5 kg, masukkan masing-masing bagian kedalam 

plastik dan ikat rapat-rapat.   

5) Mengambil sebagian butiran tanah yang mewakili sampel tanah 

untuk menentukan kadar air awal.   

6) Mengambil tanah seberat 2,5 kg, menambahkan air sedikit demi 

sedikit sambil diaduk dengan tanah sampai merata.   Bila tanah yang 

diaduk telah merata, dikepalkan dengan tangan.  Bila tangan dibuka, 

tanah tidak hancur dan tidak lengket ditangan.   

Setelah dapat campuran tanah, mencatat berapa cc air yang 

ditambahkan untuk setiap 2,5 kg tanah.   

7) Penambahan air untuk setiap sampel tanah dalam plastik dapat 

dihitung dengan rumus : 

Wwb =   wb .   W 

                   1 + wb 

  W   = Berat tanah 

  Wb = Kadar air yang dibutuhkan 

  Penambahan air : Ww = Wwb – Wwa 
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8) Sesuai perhitungan, lalu melakukan penambahan air setiap 2,5 kg 

sampel diatas pan dan mengaduknya sampai rata dengan sendok 

pengaduk.   

b. Pemadatan tanah 

1) Menimbang mold standar beserta alas.   

2) Memasang collar pada mold, lalu meletakkannya di atas papan.   

3) Mengambil salah satu sampel yang telah ditambahkan air sesuai 

dengan penambahannya.   

4) Dengan modified proctor, tanah dibagi kedalam 5 bagian.   Bagian 

pertama dimasukkan kedalam mold, ditumbuk 25 kali sampai 

merata.   Dengan cara yang sama dilakukan pula untuk bagian kedua, 

ketiga, keempat dan kelima, sehingga bagian kelima mengisi 

sebagian collar (berada sedikit diatas bagian mold).   

5) Melepaskan collar dan meratakan permukaan tanah pada mold 

dengan menggunakan pisau pemotong.   

6) Menimbang mold berikut alas dan tanah didalamnya.   

7) Mengeluarkan tanah dari mold dengan extruder, ambil bagian tanah 

(alas dan bawah) dengan menggunakan 2 container untuk 

pemeriksaan kadar air (w).   

8) Mengulangi langkah kerja 2 sampai 7 untuk sampel tanah lainnya, 

maka akan didapatkan 6 data pemadatan tanah.   

c. Perhitungan : 

Kadar air : 

1) Berat cawan + berat tanah basah  = W1 (gr) 
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2) Berat cawan + berat tanah kering = W2 (gr) 

3) Berat air        = W1 – W2 (gr) 

4) Berat cawan  = Wc (gr) 

5) Berat tanah kering  =  W2 – Wc (gr) 

6) Kadar air (w)   =    W1 – W2  (%) 

     W2 – Wc 

Berat isi : 

1) Berat mold = Wm (gr) 

2) Berat mold + sampel = Wms (gr) 

3) Berat tanah (W) = Wms – Wm (gr) 

4) Volume mold = V (cm
3
) 

5) Berat volume = W/V (gr/cm
3
) 

6) Kadar air (w) 

7) Berat volume kering (γd) 

  γd  =                              (gr/cm
3
) 

   

8).     Berat volume zero air void ( γz ) 

γz   =                           (gr/cm
3
) 

i. Pengujian Kuat Tekan Bebas 

Percobaan ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan tekan bebas tanah 

kohesif dalam keadaan asli (undisturbed) maupun keadaan buatan 

(remoulded). Pengujian menggunakan alat uji kuat tekan bebas unconfined 

compression test.   

 

w.Gs  1

w x Gs





100 x 
  1 w
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Gambar 3.  4.   Alat Uji Kuat Tekan Bebas (unconfined compresson test) 

Bahan-bahan: 

Sampel tanah dalam kondisi kering optimum dan basah optimum.   

a. Alat-alat yang digunakan: 

1) Alat unconfined compresson test 

2) Ring silinder untuk mengambil contoh tanah .   

3) Stopwatch 

4) Piston Plunger 

5) Oven 

6) Timbangan dengan ketelitian 0,1 gr dan 0,01 gr 

7) Container.   

8) Desikator 

9) Sticmaat atau jangka sorong 
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b. Rangkain kerja: 

1) Mengeluarkan sampel tanah dari tabung contoh dan memasukkan 

cetakan dengan menekan pada sampel tanah, sehingga cetakan terisi 

penuh.   

2) Jika menggunakan tabung penuh, ratakan kedua permukaan tanah 

dengan pisau pemotong dan mengeluarkannya dengan extruder.   

Bila menggunakan tabung belah, buka belahan tabung dengan hati-

hati, danambil sebagian tanah yang tidak terpakai untuk pemeriksaan 

kadar air.   

3) Menimbang sampel tanah yang akan digunakan untuk menentukan 

berat volume.   

4) Meletakkan sampel tanah diatas plat penekan bawah.   

5) Mengatur ketinggian plat atas dengan tepat menyentuh permukaan 

atas sampel tanah.   

6) Mengatur dial beban dan dial deformasi pada posisi nol.   

7) Menghidupkan mesin.   Kecepatan regangan diambil ½ - 2% per 

menit dari tinggi sampel tanah.   

8) Mencatat hasil pembacaan dial pada regangan 0,5%, 1%, 2% dan 

seterusnya sampai tanah mengalami keruntuhan.    

9) Menghentikan percobaan, jika regangan sudah mencapai 20%.   

c. Perhitungan 

1) Mengukur diameter sampel.   

2) Mengukur tinggi sampel.   

3) Menghitung luas sampel (A) = ¼ .   3,14 .   D
2
.    
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4) Menimbang berat sampel (W).   

5) Menghitung volume sampel (V) = A .   Tinggi sampel 

6) Menghitung berat volume = W / V 

7) Menghitung beban (P) = Pembacaan x Proving Ring 

8) Menghitung tegangan = P / A 

9) Menghitung sensifitas (St) = qu / qu’ 

j. Pengujian kuat geser langsung 

 

Tujuan dari percobaan geser langsung adalah untuk menentukan sudut geser 

(ф) dan nilai kohesi (C). Pengujian menggunakan Direct Shear Apparatus 

Tipe 50-520 CV 2-1.   

                                    

              Gambar 3.  5.   Alat Uji Kuat Geser Langsung (Direct Shear Apparatus 

Tipe 50-520 CV 2-1) 

a. Bahan – bahan 

1) Sampel tanah asli yang di ambil melalui tabung.   

2) Air secukupnya.   

b. Alat – alat yang digunakan 
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1) frame alat geser langsung beserta proving ring.   

2) shear box (sel geser langsung) 

3) Extruder ( alat untuk mengeluarkan sampel) 

4) Cincin (cetakan benda uji) 

5) Pisau pemotong 

6) Dial Penggeseran 

7) Stopwatch 

c. Rangkaian Kerja 

1) Mengeluarkan sampel tanah dari tabung, memasukkan cetakan 

benda uji dengan menekan sampel tanah.   

2) Memotong dan meratakan kedua permukaan cetakan dengan pisau 

pemotong.   

3) Mengeluarkan benda uji dari cetakan dengan extruder, menimbang 

benda uji dengan timbangan.   

4) Memasukkan benda uji ke dalam cincin geser yang masih terkunci 

dan menutup kedua cincin geser hingga menjadi satu bagian.   Posisi 

benda uji berada diantara dua batu pori.   

5) Meletakkan cincin geser serta sampel tanah pada shear box dan 

mengatur stang penekan dalam posisi vertical dan tepat menyentuh 

bidang penekan.   

6) Mengatur kecepatan geser pada layer yang telah dikonsolidasikan.   

7) Membuka cincin geser dan memberikan beban pertama sebesar 2000 

gram dan mengisi shear box dengan air sampai penuh sehingga 

benda uji terendam.   
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8) Menekan tombol start/run dan setiap 15 detik sambil membaca dial 

proving ring sampai pembacaan terjadi penurunan.   

9) menekan tombol stop bila pembacaan proving ring maksimum telah 

tercapai.   

10) Percobaan dihentikan bila pembacaan proving ring maksimum dan 

mulai menurun dua atau tiga kali pembacaan.   

11) Membersihkan cincin geser dan shear box dari kotoran sampel tanah.   

12) mengulangi langkah kerja 3 sampai 10 untuk melakukan percobaan 

kedua sebeart dua kali beban pertama (4000gram) dan sampel ketiga 

seberat tiga kali beban pertama (6000gram).   

d. Perhitungan 

1) Perhitungan luas permukaan sampel : 

 A = ¼ .   3,14 .   D
2 

 

2) Perhitungan tegangan normal : 

 T = P / A 

3) Pembacaan dial maksimum : 

 T max = Dial max .   kalibrasi alat 

                Luas 

4) Menentukan nilai kohesi (c) dan sudut geser (Ø) dari grafik.   

Dimana : 

D  = Diameter sampel (cm) 

P  = Beban yang diberikan (gram) 

A  =  Luas permukaan sampel (cm
2
) 
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D.    Pengolahan dan Analisis Data 

 

1.    Pengolahan Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian 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 laboratorium, maka  

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

dalam persentase.   

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

c. Dari pengujian batas-batas Atterberg, diperoleh nilai batas cair (liquid 

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

yang digunakan untuk mengklasifikasikan tanah dengan Sistem 

Klasifikasi Unified.   

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

pembagian ukuran butiran tanah, yang akan digunakan untuk 

mengklasifikasikan tanah dengan Sistem Klasifikasi Unified.   

e. Dari Pengujian Pemadatan Tanah Standar, diperoleh harga Optimum 

Moisture Content (OMC).   

f. Dari pengujian Geser Langsung di laboratorium, diperoleh hubungan 

sudut geser dalam (Ø) dan nilai kohesi (c) dari suatu jenis tanah.   

g. Dari pengujian Kuat Tekan Bebas, diperoleh nilai kuat tekan (qu).   
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