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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metodologi 

 

Gerakan tanah terjadi pada ruas jalan kabupaten yang menghubungkan wilayah 

Kaliloka dengan Plompong. Lokasi gerakan tanah secara administratif berlokasi di 

Kampung Karangdadap, Desa Kali Loka, Kecamatan Sirampog pada  koordinat 

109°03'10" BT dan 7° 13' 14.2" LS. 

 

Gambar 3.1 Peta Situasi Gerakan Tanah Daerah Penelitian [4] 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang di peroleh dari Pusat 

Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG). Menggunakan metode 

geolistrik konfigurasi Wenner - Schlumberger, mengakuisisi data menggunakan 1 

lintasan dengan panjang 96 meter. Survey lapangan dan akuisisi data lapangan 

dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2019. Data pengukuran yang didapat di 

lapangan menggunakan alat pengukuran resistivitas batuan multichannel Iris 
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Instrument, yang kemudian diolah di software Prosys II agar data sesuai dengan 

format software RES2DINV ver 3.54.44 diolah menjadi sebuah penampang 

resistivitas 2D bawah permukaan. 

 

3.2 Pengolahan Data 

 

Penelitian dilakukan dengan mengolah data geolistrik wenner-schlumberger 

dengan file berbentuk format (.bin). Sistem akuisisi data geolistrik di konversikan 

menjadi format (.Dat). Perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan data 

geolistrik yaitu: 

1. Ms. Excel 2016 

2. Iris Instrument Prosys II   

3. Software RES2DINV ver.3.54.44 

 

3.2.1 Prosedur Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan pengolahan data sekunder dengan data yang telah diambil 

di lapangan dengan format (.bin) Sehingga metode penelitian yang digunakan 

merupakan metode kualitatif berdasarkan kajian data sekunder yang berupa peta 

geologi regional, peta situasi gerakan tanah dan data resistivitas batuan sebagai data 

pendukung. Dalam prosedur penelitian, data yang telah didapatkan di lapangan dari 

alat multichannel Iris Instrument dengan metode geolistrik tahanan jenis 

konfigurasi Wenner - Schlumberger yaitu resistivitas, diakuisisi software Prosys II 

agar format menyesuaikan dengan format RES2DINV. Prosedur penelitian dapat 

digambarkan dalam diagram alir penelitian. 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 
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3.3 Interpretasi Data 
 

Interpretasi data yang diharapkan pada penelitian ini untuk menentukan bidang 

gelincir penyebab tanah longsor di Kampung Karangdadap, Desa Kaliloka, 

Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Dimana data geolistrik 

resistivitas hasil dari pengukuran akan terbaca oleh multichannel iris instrument 

kemudian data diolah menggunakan software Prosys II agar format dapat terbaca 

di software RES2DINV. Dalam penelitian hasil pengukuran data yang diperoleh 

yaitu nilai resistivitas. Pengolahan data di RES2DINV ver.3.54.44 dengan 

menggunakan nilai logarithmic apparent resistivity. Data di inversi sehingga akan 

menghasilkan RMS Error yang rendah. Sehingga mendapatkan model penampang 

2D dan topografi. Kemudian model penampang bawah permukaan 2D 

diinterpretasikan struktur bawah permukaannya berdasarkan nilai tahanan jenis 

masing - masing lapisan batuan. Pemodelan penampang 2D bawah permukaan 

tersebut akan diketahui volume material longsoran. 

 


