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METODE PENELITIAN 

3.1	 Pekerjaan Persiapan 

Pekerjaan persiapan merupakan pekerjaan awal sebagai rangkaian 

pelaksanaan penelitian. Persiapan awal meliputi studi pendahuluan, konsultasi 

dengan beberapa nara sumber, pengajuan proposal, koordinasi untuk pengarnbilan 

benda uji dan persiapan pekerjaan laboratorium. 

3.2	 Prosedur Sampling 

Pengambilan tanah tak terganggu adalah daloam bongkahan ("block 

sample"). Perlakuan ini untuk rnenghindari terganggunya sampe1 sehingga pada 

waktu pengujian di Laboratorium masih mendekati keadaan aslinya. Untuk 

pengarnbilan bongkahan ini diperlukan peti kayu ukuran 30x 30x 30 cm dimana 

bagian dalamnya dilapisi plastik kedap air dan udara. 

Prosedur pengambilan tanah bongkahan di lapangan adalah sebagai berikut: 

a.	 Menentukan lokasi tanah yang diambil 

b.	 Di sekeliling tanah yang akan diambil digali sedalam satu setengah meter 

c.	 Sampe1 13nah yang akan diambil dibentuk sesuai ukuran peti kayu, kemudian 

disingkup dengan plastik, selanjutnya peti kayu dimasukkan dari a13s. Setelah 

peti masuk, bagian bawah dipotong kemudian peti dibalik, sebelum menutup 

sarnpel 13nah dengan plastik terlebih dahulu sisi a13s dilapisi lilin barn 

kemudian peti kayu ditutup. 

Sampel 13nah untuk pemada13n dan pencampuran dengan bahan aditif diambil dari 

lokasi yang sarna, kemudian dikeringkan terlebih dahulu dengan cara dijemur. 
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3.3 Prosedur Pengujian Laboratorium 

Pelaksanaan pengujian di Laboratorium meliputi beberapajenis pengujian dan dilakukan 

dalam beberapa tahapan berikut ini : 

a. Pengujian sifat fisik tanah ash 13k terganggu meliputi pengujian kadar air, berat jenis, 

analisa saringan, batas-batas atterberg yang mencakup batas cair, batas plastis dan batas 

susut. 

b. Pegujian kepada13n standar untuk mencari kadar air optimum dan berat kering maksimum 

tanah. 

c. Pencampuran tanah lempung dan kapur karbit dengan variasi 2,4,6,8, 10 persen terhadap 

berat kering tanah lempung. Untuk mengetahui persentasi rasio kapur karbit optimum 

yang memberikan kekuatan maksimum dilakukan pengujian tekan bebas terhadap tiap 

campuran. Penguj ian konsolidasi juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh kapur karbit 

terhadap penurunan lempung. 

d. Pengujian Durabilitas pada pada tanah tanah campur kapur karbit untuk tiap variasi 

persentasi kadar kapur karbit. Pengujian ini dilakukan dengan cara pemeraman terhadap 

sampel tanah yang telah terkonsolidasi dan yang telah dipadatkan. Pada usia pemeraman 

3, 7, 14,21 dan 28 hari dilakukan uji tekan bebas untuk mengetahui kekuatan 13nah pada 

umur pemeraman tersebut. Pemeraman dilakukan dengan cara membungkus sampel tanah 

dengan plastik dan di simpan dalam alat Desikator agar kadar air 13nah sampel tidak 

berubah. Penyimpanan selama masa pemeraman harus dilkukan dalam ruang yang tidak 

langsung mendapatsinar ma13hari. 


