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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitan 

Jenis penelitian yang digunakan adalah Desktiptif. Menurut Nazir (2013) 

adalah penelitian yang betujuan mendeskripsikan dan menginterprestasikan apa 

yang ada, bisa mengenai kondisi yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses 

yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2003) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Malang, Jl. 

Karya Timur No. 10, Ciliwung, Kota Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada 

Tanggal 18 Mei - 29 Mei 2017. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menuru Sugiyono (2008) Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu, ditetapkan oleh 

penelitiuntuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh sumur yang ada di kelurahan Dinoyo Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang.  
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2. Sampel 

Menurut Sugiyono (2008) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel adalah sebagian anggota 

populasi yang diambil dengan teknik tertentu. Adapun sampel dalam penelitian ini 

adalah sumur yang berada pada setiap RW yang ada pada kelurahan tersebut dengan 

jumlah 7 RW. Total air sumur pada setiap sampel adalah 100 ml. 

 

D. Teknik Sampling 

Metode pengambilan sampel acak terstratifikasi adalah metode pemilihan 

sampel dengan cara membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok yang 

homogen yang disebut strata kemudian sampel diambil secara acak dari tiap strata 

tersebut dan dibuat perkiraan untuk mewakili strata yang bersangkutan. Perkiraan 

secara menyeluruh (over all estimation) diperoleh secara gabungan. Apabila 

anggota-anggota populasi tidak bersifat homogen tetapi bisa dikelompokkan dalam 

kelompok-kelompok yang relatif homogen, maka proses pengambilan sampelnya 

akan menimbulkan bias karena keheterogenan yang terdapat dalam anggota 

populasi sehingga berpengaruh terhadap informasi yang diperoleh dari variabel 

yang diteliti (Nurhayati, 2008). 

Stratified random sampling dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu : 1) 

Sampel Terstratifikasi Proporsional (Proportionate Stratified Sampling), 

merupakan sampel terstratifikasi dengan populasi dibagi atas kelompok-kelompok 

yang homogen (Strata). Dari masing-masing kelompok diambil sampel secara 

proporsional, dan Ciri dari kelompok sampel : homogen pada satu kelompok, 

namun sangat berbeda antar kelompok (varian besar). 2) Sampel Terstratifikasi 

Tidak Proporsional (Disproportionate Stratified Sampling) Merupakan sampel 



  48 

 

terstratifikasi dengan populasi dibagi atas kelompok-kelompok yang homogen 

(Strata). Dari masing-masing kelompok diambil sampel namun tidak proporsional 

(Nurhayati, 2008). 

Langkah - langkah penarikan sampel dalam metode Stratified Random 

Sampling adalah sebagai berikut : 1) Tentukan dasar stratifikasi (strata), 2) 

Tempatkan setiap anggota dalam populasi pada strata yang sesuai, 3) Tentukan 

ukuran sampel (n),  4) Tentukan jumlah sampel yang harus diambil dari setiap 

strata, 5) Lakukan pengambilan sampel dari setiap strata dengan metode Simple 

Random Sampling (Nurhayati, 2008). 

Sampel pada penelitian ini dibedakan berdasarkan lokasi sampel yaitu 

kelompok A dengan lokasi sampel yang berada dekat bantaran sungai Brantas, dan 

kelompok B dengan lokasi yang berada seberang jalan (jauh dari sungai Brantas). 

Kelompok A terdiri dari 3 RW (RW 1, 3, dan 6), kelompok B terdiri dari 4 RW 

(Rw 2, 4, 5, dan 7 ) Jumlah populasi keseluruhan adalah 371 sumur dengan pompa 

mesin. Kelompok A berjumlah 154 sumur dan kelompok B berjumlah 217. Sampel 

yang akan di ambil sebanyak 7 sampel. Sampel yang diambil dari setiap kelompok 

dihitung dengan rumus berikut (Sugiyono, 2010): 

𝑛 =
Populasi Kelompok (Stratum)

Jumlah Populasi Keseluruhan
x jumlah sampel yang ditentukan 

Kelompok A =
154

371
x 7 = 2,9 (dibulatkan 3) 

Kelompok B =
217

371
x 7 = 4 

Pengambilan sampelnya adalah 3 sampel kelompok A dan 4 Sampel Kelompok 

B secara simple random sampling karena populasi sudah homogen. Berikut adalah 
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Sampel,  dengan metode  

Simple Random Sampling 

rancangan penelitian dan pengambilan sampel air sumur dengan pompa mesin pada 

kelurahan Dinoyo. 

Rancangan Penelitian 

 

 

  

          Sub Populasi 

 

 

 

 
 
 

 

Keterangan: Kelompok A = Jarak Dekat dari Sungai (± 200 m) 

        Kelompok B = Jarak Jauh dari Sungai ( ± 1-2 km) 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian Eksperimen  

 

E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Uji laboratorium yang di lakukan untuk melihat kandungan Koliform total dan 

Koliform tinja (E. coli), dengan metode MPN (Most Probably Number) 

menggunakan 5 seri tabung. Ada 2 tahap pemeriksaan yaitu presumtive test (tes 

pendugaan), dan confirm test (tes penegasan): 

a. Presumtive Test (Tes Praduga) 

Kedalam tabung lactose yang didalamnya terdapat media laktosa dan 

tabung durham yang terbalik dituangkan sampel air yang akan diperiksa. 

Kemudian didiamkan selama 1x24 jam dalam inkubator pada temperatur 

370C. Jika di dalam waktu 2x24 jam terbentuk gas dalam tabung durham, 

Kelompok B = 217 Sumur Kelompok A = 154 Sumur 

371 Sumur (Populasi) 

7 7 

3 Sumur  4 Sumur 
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maka presumtive test dinyatakan positif, kemudan di lanjut dengan tes 

penegasan. Tabung yang menghasilkan gas dilanjut dengan tes penegasan 

untuk memeriksa adanya E. coli di dalam sampel air. 

b. Confirmed Test (Tes penegasan) 

Confrimed test digunakan media BGLB (Brilliant green laktse broth). 

Semua sampel air dari presumtive test positif dipindahkan kedalam tabung 

yang berisi BGLB. Jika ternyata ada gas setelah didiamkan selama 2 x 24 

pada temperatur 440c, maka confirmed test dinyatakan positif. Hasil 

pemeriksaan E. coli dinyatakan dengan MPN (Most Probably Number). 

Cara Kerja: 

a. Tes Pendugaan (Presumtive test) 

1) Menyiapkan 5 tabung yang masing-masing berisi 5 ml media Tripel 

strenght (LSB/ Laury Sulfat Broth) dan masukkan sampel air sumur 

masing-masing 10 ml kedalam 5 tabung yang berisi media TS (Label 1a-

5a) 

2) Menyiapkan 5 tabung yang masing-masing berisi 10 ml media Single 

Strenght (LSB/ Laury Sulfat Broth) dan masukkan sampel air sumur 

masing-masing 1 ml kedalam 5 tabung yang berisi media SS (Label 1b-

5b) 

3) Menyiapkan 5 tabung yang masing-masing berisi 10 ml media Single 

Strenght (LSB/ Laury Sulfat Broth) dan masukkan sampel air sumur 

masing-masing 0,1 ml kedalam 5 tabung yang berisi media SS (Label 1a-

5a) 

4) Masing-masing tabung di masukkan tabung durham dengan posisi terbalik 

di dalamnya 
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5) Menginokulasi semua tabung dengan sampel 10 ml (1a-5a), 1 ml (1b-5b), 

dan 0,1 ml (1c-5c), pada suhu 350 C. 

6) Mengamati tebentuk gas pada tarbung durham dari tiap-tiap tabung, 

apabila dalam waktu 1x24 jam sudah terentuk gas pada tabung durham 

(hasil positif), maka di lanjut uji penegasan 

7) Apabila tidak di hasilkan gas pada tabung durham (hasil negatif), maka di 

inokulasi lagi 1x24 jam, jika hasil masih negatif maka tidak perlu di lanjut 

ke uji penegasan 

b. Tes penegasan (Confirmed test) 

1) Sampel yang dinyatakan positif di ambil  dengan menggunakan jarum ose, 

2-3 mata ose, dan ditumbuhkan dalam 10 ml media BGLB (Koliform total) 

2)  Sampel dengan media BGLB diinokulasi pada suhu 370 C, jika di hasilkan 

gas selama 24-48 jam, maka terdapat Koliform total 

3) Sampel yang dinyatakan positif di ambil  dengan menggunakan jarum ose, 

2-3 mata ose, dan ditumbuhkan dalam 10 ml media EC broth (Koliform 

Tinja/ E. coli) 

4) Sampel dengan media EC broth diinokulasi pada suhu 440 C, jika di 

hasilkan gas selama 24-48 jam, maka terdapat E. Coli. 

c. Pembacaan hasil laporan 

Angka diperoleh di cocokan dengan tabel MPN, yaitu tabel yang 

memberikan Most Problable Number atau jumlah pendugaan terdekat, yang 

tergantung dari kombinasi tabung positif (yang mengandung bakteri Koliform) 

dan negatif (yang tidak mengandung bakteri Koliform) dari uji pendugaan. 

Angka MPN tersebut mempunyai arti statistik dengan derajat kepercayaan 

(level of significancy) 95%. 
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2. Instrumen Pengumpula Data 

a. Alat-alat pemeriksaan meliputi 

1) Oven 

2) Autoklaf 

3) Inkubator 

4) Timbangan  

5) Tabung reaksi 

6) Tabung durham 

7) Rak tabung 

8) Pipet Volume 

9) Jarum ose 

10) Beaker glass 

11) Box es 

12) Botol sampling 

b. Bahan 

1) Aquades 

2) Laury Sulfat Broth (LSB) 

3) Brilliant Green Laktose  Broth (BGLB) 

4) E. Coli Broth (EC) 

5) Alumunium 

6) Label  

7) Kapas  

8) Tissue 

c. Pengambilan Sampel 

Cara pengembilan sampel air sumur melalui kran di kelurahan Dinoyo 

adalah sesuai dengan pengambilan air dari kran menurut Waluyo (2013) sebagai 

berikut: 

1) Membersihkan kran  

Bersihkan kran dari setiap benda yang menempel yang mungkin dapat 

mengganggu dengan mempergunakan kain bersih. Bersihkan ujung kran 

dari setiap debu atau kotoran. 
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2) Membuka kran 

Putar kran sampai terbuka sehingga air mengalir secara maksimal dan 

biarkan mengalir selama 1-2 menit, lalu tutup. 

3) Mensterilkan kran  

Mensterilkan kran selama 1 menit dengan api dari kapas yang telah di 

celupkan alkohol 70%, alternatif lain dengan mempergunakan pembakaran 

dari gas 

4) Membuka kran terlebih dahulu untuk mengambil sampel 

Dengan hati-hati buka kran dengan memutar dan biarkan air mengalir 

selama 1-2 menit dengan air sedang 

5) Membuka botol steril 

a) Teknik standar 

Tali pengikat kertas pelindung dilepas dan penutup diangkat atau di 

putar 

b) Teknik penutup dengan alat 

Tali pengikat kertas pelindung warna coklat dilepas dan kemudian 

diangkat, sementara kawan lain membuka bungkusan kecil isi penutup 

botol steril 

6) Mengisi botoh sampel 

Sambil memegang penutup, air kran ditampung hingga ¾ bagian botol. 

Penutup botol dipegang dengan muka menghadap kebawah dengan tujuan 

untuk mencegah masuknya debu yang mungkin mengandung 

mikroorganisme. Botol sampel diisi hanya ¾ bagian botol (dengan 

menyisakan udara diatasnya), dengan tujuan agar air sampel dapat dikocok 

sebelum dianalisis 
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7) Penutupan atau penyumbatan botol 

a) Teknik standar 

Botol di sumbat atau ditutup dengan memutar kemudian dimanteli 

kertas coklat ditempatnya dan diikat dengan tali 

b) Teknik menutup dengan alat 

Penutup diletakkan ditempatnya dan kemudian dipres dengan alat 

penutup; kertas coklat pelindung dimantelkan kemudian diikat. 

 

F. Metode Analisis Data  

Data yang dihasilkan dari uji Laboratorium dengan metode JPT/MPN 

dianalisis dengan cara membandingkan dengan persyaratan kualitas Mikrobiologi 

air yang ditetapkan dalam peraturan menteri kesehatan Nomor 

416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang kualitas air bersih dan Permenkes Nomor 

492/MEN.KES/PER/IV/2010 tentang kualitas air minum. Cara tersebut akan 

diketahui kualitas mikrobiologi air sumur dengan pompa mesin pada kelurahan 

Dinoyo, apakah sesuai ataukah menyimpang dari standar kualitas mikrobiologi 

yang telah ditetapkan, sehingga air sumur dengan pompa mesin tersebut layak atau 

tidak digunakan untuk aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk untuk diminum. 

 

G. Metode Penelitian Pengembangan  

Jenis penelitian ini adalah penelitian pengembangan dengan menggunakan 

modifikasi model pengembangan 4-D (For-D Models) Thiagarajan, Semmel dan 

Semmel (Trianto, 2008). Hasil penelitian ditujukan untuk siswa kelas X SMA 

semester 2 dengan fokus materi “perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang 

limbah”, untuk meningkatakan keaktifan, kretifitas, daya kritis dan nalar, serta 

memicu kemandirian belajar pada siswa. Model pengembangan 4-D terdiri dari 4 
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tahap yaitu: tahap definisi (define), tahap perencanaan (design), tahap 

pengembangan (develop), dan tahap penyebaran (Disseminate), namun dalam 

penelitian ini peneliti memodifikasi model 4-D lebih sederhana, dikarenakan 

penelitian hanya bersifat studi pengembangan dari hasil penelitian eksperimen. 

Modifikasi yang dilakukan adalah: 1. penyederhanaan model pengembangan dari 4 

tahap menjadi 2 tahap, yaitu pendefinisian (define), dan perencanaan (design), 2. 

Penyederhanaan dalam setiap tahap model pengembangan.  

Tahap-tahap dalam metode pengembangan adalah: 

1. Tahap Pendefinisian (Define) 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah analisis awal dan akhir, analisis 

siswa, analisis materi, analisis tugas, dan spesifikasi tujuan pembelajaran. 

Peneliti pada tahap ini tidak melakukan analisis tugas, dikarenakan tidak 

bertemu langsung dengan siswa. 

2. Tahap Perancangan (Design) 

Tahap ini adalah untuk merancang bahan ajar, sehingga diperoleh prototype 

pada tahap ini. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pemilihan 

media, pemilihan format, dan perancangan awal. 

 Peneliti memilih media poster sebagai hasil studi pengembangan bahan ajar 

yang dikembangkan dari hasil penelitian eksperimen. 

Rancangan penelitian pengembangan: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rancangan Penelitian Pengembangan secara keseluruhan 

Hasil penelitian 

eksperimen 

Tahap 

pendefinisian 

(Define) 

Tahap design 

(Design). 

Pembuatan design 

awal 

Tahap pengembangan 

(develop). Pembuatan 

prototype 1 (revisi) dan 

protorype 2 (revisi) 

Draft Final. Poster yang 

yang digunakan sebagai 

media/sumber belajar 
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Analisis Data Penelitian Pengembangan 

Analisis data yang dilakukan dengan mempertimbangkan makna penelitian 

sebagai sumber belajar, yang dapat di analisis dengan tahap pendefinisian (define), 

dan tahap perencanaan (design). Pada tahap define, analisis dapat 

memeprtimbangakan syarat pemanfaatan sumber belajar, sesuai dengan acuan 

menurut Widodo dalam Djohar (1990) yaitu syarat pemanfaatan sumber belajar 

yakni meliputi kejelasan potensi, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan 

sasaran, kejelasan pedoman eksplorasi, kejelasan informasi yang diungkapkan dan 

kejelasan perolehan. Proses dan produk penelitian harus diidentifikasi berdasarkan 

syarat pemanfaatan sumber belajar. Poster merupakan sumber belajar yang mampu 

meningkatkan keaktifan, kretifitas, daya kritis dan nalar, serta memicu kemandirian 

belajar pada siswa. 


