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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskripstif eksploratif. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengungkap informasi atau 

mendeskripsikan keadaan obyek dan sebagaimana adanya sehingga hanya 

menyingkapkan fakta. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hanya sampai 

pada taraf deskriptif yaitu menganalisi dan menyajikan data secara sistemik, 

sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.  Penelitian eksploratif 

salah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang  berupa 

pengelompokkan suatu gejala, fakta dan kondisi tertentu (Abidin, 2015). 

Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

suatu fenomena alam. Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis tertentu tetapi menggambarkan apa adanya suatu variable, gejala, atau 

keadaan. Penelitian deskriptif eksploratif mencakup baik studi tentang fenomena 

sebagaimana adanya, maupun pengkajian hubungan-hubungan antara berbagai 

variable dalam fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi jenis-jenis makrozoobentos yang berada di Sungai Sudimoro 

Mojokerto. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2017 di sungai 

Sudimoro,  Desa Sampang Agung kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, 
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Jawa timur. Aliran sungai Sudimoro berada dibelakang Pabrik Bir dan dekat 

pemukiman penduduk. Pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan di tepi 

maupun di tengah sungai yang telah dipilih 3 lokasi sebagai stasiun penelitian, 

yakni: aliran sungai sebelum pipa pembuangan limbah cair pabrik bir (stasiun 1), 

aliran sungai dekat dengan pipa pembuangan akhir pabrik bir (stasiun 2), dan jauh 

dari pipa pembuangan akhir pabrik bir (stasiun 3). 

Adapun tempat pengambilan sampel penelitian terdapat di tiga stasiun 

dengan deskripsi sebagai berikut: 

 Stasiun 1 ( ) 

 Stasiun ini berada di aliran sungai sebelum pipa pembuangan limbah cair 

pabrik bir. Sungai pada stasiun ini memiliki ukuran dangkal. 

 Stasiun 2 ( ) 

Stasiun ini dekat dengan aktifitas kegiatan pabrik bir, dari hasil 

pengamatan terdapat pipa pembuangan akhir limbah pabrik bir  yang dialirkan 

ke sungai dan memiliki  ukuran tidak  dalam.  

 Stasiun 3 ( ) 

Stasiun ini jauh dari pipa pembuangan limbah pabrik bir memiliki jarak 

dari stasiun 2, jaraknya adalah 100 m. Lokasi ini berada di belakang rumah 

penduduk.  Bahan yang terkandung pada hasil limbah pabrik yang mengalir di 

sungai, selanjutnya bermuara ke stasiun selanjutnya akan berakibat 

terkumpulnya polutan pada limbah tersebut pada stasiun akhir.  
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Gambar 3.1 Lokasi Sungai Sudimoro 

(Sumber: dimodifikasi, www.googlemaps.com) 

 

Keterangan : 

1.   : Stasiun 1 (aliran sungai sebelum pipa pembuangan akhir limbah) 

2.   : Stasiun 2 (aliran sungai dekat dengan pipa pembuangan akhir limbah) 

3.   : Stasiun 3 (aliran sungai jauh dari pipa pembuangan akhir limbah) 

4. : Selokan dari rumah penduduk  

5.  : Limbah keluar dari pipa pembuangan limbah pabrik bir 

http://www.googlemaps.com/
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Gambar 3.2 Limbah pabrik bir yang berada di dalam kawasan Pabrik Bir 

(Sumber: dimodifikasi, www.googlemaps.com) 

 

 
Gambar 3.3 Limbah pabrik bir yang dibuang di Sungai Sudimoro 

(Sumber: dimodifikasi, www.googlemaps.com) 

 

 

 

 

Sisa limbah 

pabrik bir 

Limbah keluar 

melalui cerobong 

http://www.googlemaps.com/
http://www.googlemaps.com/
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3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruahan wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subyek yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua  

makrozoobentos di Sungai Sudimoro Desa Sampang Agung kecamatan Kutorejo 

Kabupaten Mojokerto. 

3.3.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian tertentu dari keseluruhan objek yang akan 

diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah makrozoobentos di 

sungai Sudimoro Mojokerto yang ditemukan pada masing-masing tiap plot-plot di 

tiga stasiun. 

3.3.3 Teknik sampling  

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan 

sampel,  pengambilan sampling makrozoobentos menggunakan metode purposive 

random sampling. Metode purposive random sampling merupakan metode 

pencuplikan yang dilakukan secara sengaja serta dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu dalam penelitian ini sungai yang disebabkan karena teraliri 

maupun tidak teraliri oleh limbah cair dari pabrik bir. 

 Makrozoobentos yang terdapat di tiga stasiun dalam pengambilan sampel 

3 kali ulangan berjumlah 27 plot dan penentuan sampel dilakukan secara acak. 

Tujuan menggunakan plot yakni untuk membatasi dalam pengambilan sampel. 

Dari 3 stasiun penelitian yaitu aliran sungai sebelum pipa pembuangan limbah cair 

pabrik bir (stasiun 1), aliran sungai dekat dengan pipa pembuangan akhir pabrik 
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bir (stasiun 2), dan jauh dari pipa pembuangan akhir pabrik bir (stasiun 3). Satu 

stasiun penelitian terdiri 9 plot yakni 2 tepi bagian sungai kanan-kiri dan 1 bagian 

sungai tengah. Jarak pada stasiun 1 dengan 2 adalah , karena stasiun 1 

jauh dari limbah sehingga air belum tercampur dengan limbah cair pabrik bir. 

jarak stasiun 2 dengan 3 sama  yakni , karena stasiun 3 teraliri dari stasiun 

2 yang tercampur  oleh limbah cair pabrik bir.  

 
Gambar 3.4 Peletakkan plot-plot dalam setiap stasiun 

 

3.4 Alat Dan Bahan Penelitian 

3.4.1 Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Papan Dada 1 unit 

2. Toples 10 unit 

3. Kamera 1 unit 

4. Label 1 pak 

5. Lup 1 unit 

6. Peralatan tulis 
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7. Botol 9 buah 

8. Meteran 1 

9. Tali raffia 1 

10. Plastik 

11. Saringan 3 

12. Thermometer 1  

13. Baki plastik untuk menampung substrat dasar 

3.4.2 Bahan  

Bahan  yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Alkohol 70% 

2. Makrozoobentos yang ditemukan 

3.5 Prosedur penelitian 

3.5.1 Persiapan awal 

Langkah awal dari tahapan ini yakni melakukan survei lapangan, 

menentukan daerah penelitian, dan melakukan pengurusan surat izin penelitian 

pada instansi terkait. 

3.5.2 Persiapan Alat dan Bahan 

Persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian di lapang, 

untuk alat  Papan Dada, Toples, Kamera, Label, Lup, Peralatan tulis, Botol, 

Meteran, Tali raffia, Plastik, Saringan, Thermometer,  dan Baki plastic. 

Sedangkan bahan yang persiapkan alkohol 70%. Alat dan bahan yang di bawa 

ketika turun lapang semaksimal mungkin. 
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3.5.3 Langkah-langkah Pengambilan sampel  

3.5.3.1 Pengambilan Sampel Air 

Pengambilan sampel air sungai Sudimoro ini di ambil setiap stasiun. 

Sebelum pengambilan sampel makrozoobentos, dilakukan bertujuan untuk uji 

fisika-kimia. Hasil analisa uji fisika-kimia akan dijadikan sebagai data pendukung 

atau data pelengkap. Selanjutnya langkah kerja dalam pengambilan sampel air 

sungai: 

1. Pengambilan sampel air sungai dilakukan di pagi hari atau sebelum terkena 

orang yang masuk kedalam sungai Sudimoro atau di setiap stasiun tersebut, 

agar tidak terjadi kekeruhan dan berpindahnya makrozoobentos. 

2. Botol yang disediakan dapat digunakan untuk wadah sampel air dari masing-

masing stasiun  

3. Memasukkan sampel air ke dalam botol dengan perkiraan sampel air cukup 

untuk diuji secara fisika-kimia 

4. Menutup rapat botol yang berisi air 

5. Memberi label pada masing-masing botol yang berisi air setiap stasiun. Label 

berisi jam, keterangan stasiun, Hari, tanggal, bulan, tahun. 

6. Melakukan uji kualitas air di Jasa Tirta Malang, yang di uji meliputi: Suhu, 

pH, Kekeruhan, BOD, COD.  

3.5.3.2 Pengambilan Sampel Makrozoobentos 

Pengambilan makrozoobentos ada dua tipe sungai yaitu sungai dangkal 

dan sungai dalam. Pengambilan makrozoobentos pada sungai dangkal relative 

lebih mudah dilakukan karena bisa langsung masuk ke dalam badan sungai. 
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pengambilan makrozoobentos pada sungai dalam agak sulit dilakukan terutama 

untuk jenis-jenis makrozoobentos yang hidup menempel pada substrat. 

selanjutnya tahapan pengambilan sampel makrozoobentos sebagai berikut: 

1. Pengambilan sampel dilakukan pada waktu pagi hingga selesai dan 

mengambil di setiap plot. 

2. Dua orang pengamat memasuki plot yang berukuran 3 x 2 cm  

3. Pengambilan sampel makrozoobentos di bebatuan, maka di keruk dengan 

tangan hingga hewan yang menempel lepas pada batu. 

4. Posisi jaring ditenggelamkan dan berada di samping (area yang sudah dikeruk) 

5. Menyaring dari samping dengan menggunakan jaring yang berukuran sangat 

kecil, setelah mendapatkan sampel jaring diangkat. 

6. Pengambilan sampel yang tanahnya berpasir atau lumpur menggunakan 

wadah baki yang berukuran besar. 

7. Memilah hewan makrozoobentos yang ditemukan dan pengambilan sampel 

pada plot selanjutnya sama serta mencatat hewan yang ditemukan. 

8. Meletakkan sampel kedalam toples plastik yang telah berisi bahan pengawet 

(Alkohol 70%). 

9. Pemberi label pada botol plastik yang berisi sampel yang telah didapatkan. 

10. Sampel dibawa ke Laboratorium Biomedik UMM untuk melakukan 

identifikasi menggunkan Lup dengan melihat buku acuan “ Panduan 

Pengenalan Invertebrate Kolam Dan Sungai Di Asia Tenggara” (Ecoton, 

2006) dan “Guide To Aquatic Invertebrata Of The Ipper Midwest” (R. W. 

Bouchard, 2004). 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dengan cara melakukan menggunakan metode 

observasi. Observasi dilaksanakan dengan meninjau langsung lokasi penelitian 

serta menggunakan instrumen penelitian. Data yang didapat dapat dianalisis jenis 

makrozoobenthos, analisis kualitatif makrozoobentos. Data pendukung didapatkan 

dari hasil pengukuran parameter kualitas air yang dilakukan langsung di lapangan, 

meliputi suhu, kekeruhan, Debit air, pH, BOD, dan COD . 

Instrumen dapat digunakan dalam penelitian ini berupa lembar pengamatan 

makrozoobentos yang ditemukan di sungai dan faktor fisik-kimia (suhu, 

kekeruhan,  Debit air, pH, BOD, COD) air di daerah sungai Sudimoro yang 

berada di belakang pabrik bir Mojokerto. Daerah aliran sungai yang di observasi 

yakni aliran sungai sebelum pipa pembuaangan limbah cair pabrik bir, aliran 

sungai yang dekat dengan pipa pembuangan limbah cair, dan aliran sungai yang 

jauh dari pipa pembuangaan limbah. 

Tabel 3.1 Instrumen Dalam Penelitian Keanekaragaman Makrozoobentos 

Jumlah/ 

Stasiun 

Jenis Makrozoobentos Nilai 

indeks 

Ket 

Spesies A Spesies B Spesies C Dst 

Stasiun I       

Plot 1       

Plot 2       

Plot 3       

Plot 4       

Plot 5       

Plot 6       

Plot 7       

Plot 8       

Plot 9       

Rata-rata       

Dst.       
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Tabel 3.2 Instrumen Parameter Kimia Fisika 

No. Parameter Stasiun 

1.  Parameter Fisika 1 2 3 

 Suhu    

 Kekeruhan    

 Debit air    

2.  Parameter Kimia    

 pH    

 

BOD (Biochemical 

Oxygen Demand)    

 

COD (Chemical 

Oxygen Demand)    

 

3.7 Langkah – langkah Pembuatan Sumber belajar Booklet 

Hasil penelitian yang diperoleh akan dijadikan sumber belajar berupa 

booklet. Beberapa syarat  diantaranyya adalah 1) kejelasan potensinya, 2) 

kesesuaian dengan tujuan belajar 3) ketepatan sasaran, 4) kejelasan informasi 

yang diungkap, 5) kejelasan eksplorasinya, 6), kejelasan perolehan yang 

diharapkan. Sistematika penulisan booklet: 

1. Sampul buku (cover) 

Sampul buku meliputi judul, booklet ditujukan untuk siswa, dan penuli. Setiap 

buku memiliki sampul buku yang menarik, agar siswa dapat senang membaca dan 

mudah diingat. 

1. Bagian depan,  

Bagian depan memuat halaman judul, halaman kosong, halaman judul utama, 

halaman daftar isi, dan kata pengantar, setiap nomor halaman dalam bagian 

depan buku teks menggunakan angka Romawi kecil. 
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2. Bagian Teks 

Bagian teks memuat bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa, 

terdiri atas judul bab, dan sub judul, setiap bagian dan bab baru dibuat pada 

halaman berikutnya dan diberi nomor halaman mulai angka 1, di dalam teks 

berisi gambar, tabel, dan tulisan. Pada bagian isi/teks peneliti menafsirkan data 

dengan pola yang diamati. Setiap hewan yang ditemukan yang di analisis 

berdasarkan Tabel BBI (BISEL Biotik Indeks) berserta mengukur kualitas air.  

3. Bagian belakang 

Bagian belakang buku terdiri atas daftar pustaka dan biodata penulis. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian yang digunakan 

untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data jumlah  individu 

tiap spesies makrozoobentos, dan mendeskripsikan masing-masing spesies 

makrozoobentos. Data yang didapatkan akan dianalisis menunganakan 

biomonitorindengan mendapatkan data jumlah spesies makrozoobentos kemudian 

mengaolah data yang telah dikumpulkan untuk mendapatkan suatu nilai kuantitatif 

atau indeks. Indeks petunjuk kualitas air dapat dihitung dengan bebeapa cara, 

mulai dari cara yang sederhana hingga rumit. Perhitungan indeks biotik BISEL 

didasarkan pada frekuensi ditemukan dan jumlah taksa dari kelompok 

makroinvertebrata (Rahayu, 2009). 
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Tabel 3.3 Tabel Standar BISEL Biotik Indeks 

   

KELOMPOK 

MAKROINVERTEBRATA 

INDIKATOR (I) 

SKOR 

(II) 

FREKUENSI 

DITEMUKAN 

(III) 

JUMLAH TAKSA (IV) 

1 2-5 6-10 11-15 ≥16 

Plecoptera (Heptagenidae) 1 
≥2 - 7 8 9 10 

1 5 6 7 8 9 

Trichoptera berkantung 2 
≥2 - 6 7 8 9 

1 5 5 6 7 8 

Ancylidae (Gastropoda), 

Ephemeroptera (kecuali 

Ecdyonuridaei) 

3 

≥2 - 5 6 7 8 

1-2 3 4 5 6 7 

Aphelencherius 

(Hemiptera), Odonata, 

Gammaridae (Crustacea: 

Amphipoda), Mollusca 

(kecuali Sphaeriidae) 

4 ≥1 3 4 5 6 7 

Asellidae (Crustacea: 

Isopoda, Hirudinea, 

Sphaeridae (Mollusca)), 

Hemiptera kecuali 

Amphelecheirus 

5 ≥1 2 3 4 5 - 

Tubificidae, Chironomous 

thummi-plumosus 
6 ≥1 1 2 3 - - 

Chironomidae, Syrphidae, 

Eristalinae 
7 ≥1 - 1 1 - - 

(Sumber : Biotic Indeks Manual For Secondary School, University Gent, Belgium 

(1999)) 

 

Keterangan: 

1. Kolom I: berisi kelompok makroinvertebrata indikator yang diklasifikasikan 

berdasarkan tingkat sensitifitasnya terhadap polutan. 

2. Kolom II: berisi angka (skor) yang menunjukkan nilai sensitifitas suatu 

kelompok makroinvertebrata indikator terhadap polutan (semakin tinggi 

nilainya, maka semakin tidak sensitive). 

3. Kolom III: berisi frekuensi ditemukannya kelompok makroinvertebrata 

indikator ketika pengamatan dilakukan. 
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4. Kolom IV: berisi nilai biotik indeks dari setiap kelompok makroinvertebrata

indikator berdasarkan jumlah taksa yang ditemukan.

Berdasarkan tabel standar BBI, kualitas air diklasifikasikan menjadi 6 kelas

seperti tercantum dalam tabel berikut: 

Tabel 3.4 Klasifikasi Kualitas Air Berdasarkan BBI 

Kelas Biotik Indeks Tingkat Pencemaran 

I 10-9 Terpolusi ringan/tidak terpolusi 

II 8-7 Sedikit terpolusi 

III 6-5 Terpolusi dalam jumlah sedang 

IV 4-3 Terpolusi berat 

V 2-1 Terpolusi sangat berat 

(Sumber : Biotic Indeks Manual For Secondary School, University Gent, Belgium 

(1999)) 


