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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif analitik, yaitu dengan melakukan pengukuran  langsung 

dilapangan untuk mendapatkan distribusi nilai resistivitas batuan. Selanjutnya 

akan di analisis sehingga dapat dideskripsikan jenis lapisan geologi dan volume 

batuan pembawa Mn di lokasi penelitian. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan September 2015 sampai bulan 

Juli 2016. Pengukuran data lapangan dilakukan di Dusun Empol, Desa Sekotong 

Tengah, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 25 Oktober 

sampai 28 Oktober 2015. Daerah Penelitian terletak pada posisi 08o 46’ 44,85’’ S 

dan 116o 02’ 52,97’’ E sampai 08o 47’ 02,20” S dan  116o  03’ 13,12’’ E,  dengan 

kondisi geografis yang datar dan perbukitan yang bergelombang seperti terlihat 

pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Lokasi Daerah Penelitian 
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3.3 Alat dan Bahan Penelitian 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Satu unit alat Soil Box Resistivity 

 
Gambar 3.2 Soil Box Resistivity 

 

2. Satu unit alat Resistivity Meter G-Sound GL – 4100 

 
Gambar 3.3 Resistivity meter G-Sound 

 

3. Empat buah elektroda 

Terdiri dari dua elektroda arus C1 dan C2 serta dua elektroda 

potensial P1 dan P2. 

4. Roll meter 

Digunakan untuk mengukur jarak lintasan dan spasi antar 

elektroda. 
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5. Empat buah gulungan kabel 

Digunakan untuk menghubungkan elektroda dengan alat 

geolistrik. 

6. Aki 

Digunakan sebagai sumber tegangan. 

7. Handy talky (HT) 

8. Global Positioning System (GPS) 

Untuk mengetahui posisi titik pengukuran. 

9. Palu 

Untuk menancapkan patok pada masing-masing titik pengukuran. 

10. Satu unit laptop, lengkap dengan perangkat lunak: 

a. Software Microsoft Excel 

b. Software Res2dinv 3.5, Surfer 10 dan Rockwork 15. 

11. Buku kerja dan alat tulis 

12. Sampel batuan yang mengandung Mn 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian secara garis besar dibagi menjadi 3 tahapan, 

yaitu akuisisi data, pengolahan data dan interpretasi data. 

 

3.4.1. Akuisisi Data 

Metode akuisisi data pada penelitian ini meliputi 2 tahapan yaitu 

pengukuran data lapangan dan pengukuran resistivitas skala 

laboraturium. 

3.4.1.1 Pengukuran Data Lapangan 

Pengukuran resistivitas secara umum dilakukan dengan cara 

menginjeksikan arus ke dalam tanah melalui dua elektroda arus (C1 dan 

C2), dan mengukur hasil beda potensial yang ditimbulkannya pada dua 

elektroda potensial (P1 dan P2). Penelitian ini dilakukan menggunakan 

konfigurasi wenner dengan 5 buah lintasan paralel. Langkah-langkah 

akuisisi data pada penelitian ini adalah : 
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1. Menentukan lintasan sepanjang 200 meter. 

2. Menentukan koordinat tiap titik pengukuran menggunakan 

GPS. 

3. Menempatkan posisi elektroda arus dan elektroda potensial 

sesuai dengan konfigurasi wenner, seperti terlihat pada 

Gambar 2.5. 

4. Mengatur jarak masing-masing elektroda dengan spasi a = 5 

meter dan n sebanyak 8. 

5. Menghubungkan elektroda arus dan elektroda potensial 

dengan alat Resistivity meter G-Sound.  

6. Menginjeksikan arus listrik pada setiap titik pengukuran. 

7. Mencatat besarnya nilai kuat arus (I) dan beda potensial (∆V) 

yang ditunjukkan oleh alat Resistivity meter G-Sound. Tabel 

pengukuran dapat dilihat pada Lampiran 1. 

8. Melakukan pemindahan pada setiap elektroda baik elektroda 

arus maupun elektroda potensial sepanjang lintasan 200 

meter. 

9. Mengulangi langkah  3-8  untuk  n=  2,3,4,5,6,7  dan  8,  

sehingga  spasi menjadi  na  (10meter, 15meter,  20meter,  

25meter,  30meter,  35meter dan 40meter) secara berurutan 

sehingga diperoleh titik – titik datum. 

10. Melakukan pengulangan dengan langkah-langkah yang sama 

untuk lintasan selanjutnya dengan spasi antar lintasan yaitu 25 

meter.  

3.4.1.2 Pengukuran Resistivitas Skala Laboraturium 

Pengukuran resistivitas skala laboraturium secara umum dilakukan 

dengan menggunakan alat Soil Box Resistivity. Adapun langkah-

langkah yang dilakukan dalam uji resistivitas ini adalah : 

1. Mengambil beberapa sampel batuan pembawa Mn (MnO2). 

2. Sampel tersebut dilebur dan ditumbuk sampai halus. 



21 
 

3. Sampel yang telah halus tersebut kemudian dimasukkan 

kedalam  balok sesuai dengan ukuran soil box resistivity yaitu 

23,5 cm x 6 cm x 4 cm seperti terlihat pada Gambar 3.2. 

4. Mencatat nilai resistivitas yang telah tertera pada alat soil box 

resistivity. 

5. Mengulangi langkah yang sama untuk sampel-sampel yang 

lainnya. 

 

3.4.2. Pengolahan Data 

Data pengamatan yang diperoleh hasil pengukuran 

geolistrik adalah nilai kuat arus (I) dan beda potensial (∆V). 

Pengolahan data akan dilakukan dengan 3 software, yaitu : 

software Res2dinv 3.5, software Surfer dan software Rockwork 15. 

3.4.2.1 Pengolahan Data Resistivitas 

Resistivitas diukur dengan menggunakan alat Soil Box 

Resistivity. Hasil pembacaan pada alat dikalikan dengan 10 x 1 x 

meter shows sehingga dapat ditemukan nilai resistivitasnya. Cara 

menentukan resistivitas ini sesuai dengan pedoman pada alat Soil 

Box Resistivity. 

3.4.2.2 Pengolahan Data dengan Software Res2dinv 3.5 

Data  yang  dihasilkan  pada  tahap  akuisisi  data  berupa  

ΔV (beda potensial), I (arus), titik datum dan K (faktor geometri). 

Dimana rumus K untuk konfigurasi wenner dapat dilihat pada 

persamaan 2.12. Data ini selanjutnya diolah menggunakan 

Microsoft Excel  untuk mendapatkan nilai  resistivitas semu (𝝆ɑ ) 

kemudian  dilakukan  proses inversi  menggunakan  software  

Res2dinv. 

Hasil  inversi menggunakan  software  Res2dinv  berupa 

penampang 2D secara  vertikal  yang  dapat  menunjukkan  

kedalaman  dan resistivitas  sebenarnya. Contoh hasil  inversi 
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menggunakan Res2dinv ditunjukkan pada Gambar 3.4. Hasil 

penampang 2D ini kemudian akan di export ke dalam bentuk file 

(*.xyz) yang selanjutnya akan digunakan untuk input pada 

software Surfer 10. 

 

Gambar 3.4 Contoh hasil inversi menggunakan 

software Res2dinv 

3.4.2.3 Pengolahan Data dengan Software Surfer 10 

Data export hasil penampang 2D  (*.xyz)  masing-masing  

lintasan  oleh  software  Res2dinv  terlebih  dahulu dikonversi ke 

dalam Surfer 10. Dari software Surfer 10 akan di dapatkan nilai 

resistivitas batuan pada masing-masing titik pengukuran pada 

kedalaman tertentu berdasarkan warna kontur yang dihasilkan. 

Selanjutnya dengan grid node editor akan menghasilkan keluaran 

dalam bentuk (.dat), sehingga mempermudah dalam tahap 

menginterpretasikan jenis batuan yang dieproleh berdasarkan 

posisi, kedalaman dan nilai resistivitas yang didapatkan. 

3.4.2.4 Pengolahan Data dengan Software Rockwork 15 

Data  hasil  inversi,  data  koordinat  dan  data  topografi 

kemudian digabungkan menggunakan  software  Rockwork 15 

untuk  mendapatkan  visualisasi  3D.  Data  yang  telah  diinput 

kemudian  diolah  sehingga  dihasilkan  model  distribusi  nilai 

resistivitas 3D. Data yang diperoleh dari software Rockwork 15 ini 
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dapat digunakan untuk menganalisis volume batuan yang 

mengandung Mn di lokasi penelitian. 

 

3.4.3. Interpretasi Data 

Dari hasil pengolahan data dengan software Res2Dinv 

3.5 diperoleh penampang lintang 2D yang memperlihatkan 

distribusi nilai resistivitas yang diwakili melalui citra warna yang 

berbeda-beda. Hasil distrisbusi nilai resistivitas tersebut kemudian 

dikorelasikan dengan table nilai resistivitas batuan Tabel 2.1 dan 

dengan nilai resistivitas yang didapatkan dari pengukuran skala 

laboraturium serta dengan data geologi daerah penelitian yang 

secara umum didominasi oleh batuan gamping, tuffa, breksi dan 

urat-urat kuarsa. Dengan demikian analisa data dapat dilakukan 

secara kuantitaif, sehingga akan diperoleh sebaran mineral Mn. 

Selanjutnya hasil penampang dari software Res2Dinv 3.5 tersebut 

diinput kedalam software Surfer 10 untuk mendapatkan distribusi 

nilai resistivitas pada kedalaman dan titik tertentu. Kemudian hasil 

yang diperoleh dari software Surfer 10 tersebut yang akan 

digunakan untuk pengolahan data dalam software Rocwork 15. 

Software Rockwork 15 menghasilkan data volume dengan satuan 

cubic feet yang selanjutnya dikonversikan ke dalam satuan m3. 

Sehingga akan didapatkan volume batuan pembawa Mn di lokasi 

penelitian.  
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3.5 Tahapan Penelitian 

Berikut adalah gambar tahapan penelitian seperti terlihat pada Gambar 3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Tahapan Penelitian 

Tahap Awal 

1. Studi Pustaka 

2. Survey lokasi penelitian 

3. Menentukan titik pengukuran  

Pengolahan Data 

1. Nilai Resistivitas Semu (𝝆s) dengan Ms. Excel 

2. Inversi 2D dengan software Res2dinv & 

Suftware 10 

3. Visualisasi 3D dengan software Rockwork 15 

KESIMPULAN 

Akuisisi Data  

Pengukuran Resistivitas 

Pengambilan Sampel Batuan 

 

Pengambilan Data Lapangan  

I (mA) dan ΔV (mV) 

 

Interpretasi Data 

1. Variasi resistivitas batuan 

2. Identifikasi volume Mn 

 

Nilai Resistivitas 

 

Data geologi daerah 

penelitian 

 


