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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah ekspos fakto dengan pendekatan observasional, 

yang kemudian dilanjutkan dengan pengkajian kelayakan hasil penelitian sebagai 

sumber belajar Biologi berupa handout.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama tanggal 25 april - 11 Mei 2018 di 

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Rumah sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM), yang berada di Jalan Tlogomas, dengan 

pengambilan sampel yang dilakukan selama tiga hari, yaitu tiga kali pengulangan 

untuk setiap pukul 09.00 WIB. Analisa nilai BOD, COD, fosfat, dan pH 

dilaksanakan di Laboratorium Mikrobiologi Perum Jasa Tirta, Malang. Sedangkan 

analisa TPC bakteri Pseudomonas sp dilakukan di Laboratorium Biomedik UMM  

 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah air limbah pada sistem RBC di 

Rumah sakit UMM. 
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3.3.2 Sampel 

  Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah setiap 100 ml hasil 

outlet setiap modul RBC pada IPAL di Rumah sakit UMM, dengan pengulangan 

sebanyak tiga kali dalam tiga hari. Terdapat 4 modul dalam proses RBC, sehingga 

total terdapat 12 sampel yang akan diuji. 

 

3.4 Teknik Sampling 

 Teknin yang digunakn adalah grab samplinng atau sampell sesaat yaitu 

pengambilan sampel air limbah yang mewakili keadaan yang ada pada satu 

tempat di waktu tertentu. Tempat pengambilan sampel yang telah dipilih 

merupakan output atau tempat keluar yang memungkinkan dalam pengambilan 

sampel, terfokus hanya pada modul RBC atau di pengolahan biologis saja, dan 

waktu yang ditentukan adalah saat jam aktif operasional seluruh unit dalam 

Rumah sakit yaitu waktu pagi . 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Teknik Sampling Pada RBC 

(Sumber: Data IPAL Rumah sakit UMM, 2018) 

3.5 Variabel Penelitian 

1. Variabel Terikat : Total Pseudomonas sp, dan posisi modul 

2. Variabel Bebas : nilai BOD, COD, fosfat, dan pH 
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3.6 Definisi Operasional Variabel 

1. Total Pseudomonas sp 

 Penghitungan total Pseudomonas sp dilakukan dengan menggunakan TPC. 

Sampel air limbah dibiakkan dengan menggunakan media selektif yaitu PSA. 

Apabila telah dipastikan bahwa koloni bakteri yang diinginkan telah muncul, 

maka dilanjutkan dengan perhitungan total bakteri menggunakan metode Total 

Plate Count (TPC) (Wahyuningsih, 2017). 

2. BOD 

 Analisa kadar BOD dengan elektrokimia adalah dengan menganalisa kadar 

DO hari 0 dan selanjutnya menganalisa kadar DO hari ke 5, selanjutnya kadar 

BOD dapat dianalisa dengan mengurangkan selisih keduanya (Nainggolan, 2015). 

3. COD 

 Prinsip pengukuran COD adalah penambahan sejumlah tertentu kalium 

bikromat sebagai oksidator pada sampell yang telah ditambahkan asam pekat, dan 

katalis perak sulfat, lalu dipanaskan selama beberapa waktu, untuk kemudian di 

analisis kelebihan kalium bikarbonat yang terpakai untuk oksidasi bahan organik 

dalam sampel dapat terhitunng nilai COD nya. Menurut Agustina (2016) nilai 

COD akan lebih besar daripada nilai BOD. 

4. Fosfat 

 Perhitungan kadar fosfat dilakukan untuk mengetahui jumlah orthophospat 

dalam air limbah Rumah sakit. Pada larutan asam, orthophosphate bereaksi 

dengan Ammonium molybdate membentuk senyawa kompleks Ammonium 

phosphomolybdate, kemudian dapat tereduksi menjadi senyawa yang berwarna 
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biru. Intensitas warna biru bertambah dengan semakin besarnya kadar fosfat 

terlarut yang ada. Besar konsentrasi ortofosfat dalam air contoh dapat terukur 

dengan menggunakan prinsip spektrofotomerik yang dilakukan di labortorium. 

5. pH 

 Perhitungan pH menggunakan pH indikator, adapun ketentuan standar pH 

yang optimal pada air yakni 7 (netral). Menurut (DEPKES RI, 1996) 

menyebutkan bahwa pH optimum pada air yakni Ph 6,5-8,5. 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

  Pada penelitian ini adalah melakukan analisa di Laboratorium untuk 

mengetahui total Pseudomonas sp, nilai BOD, COD, pH, dan fosfat pada sampel 

air limbah, kemudian untuk tahap dua nya adalah memberikan kajian sumber 

belajar berdasarkan dari hasil penelitian tersebut sebagai sumber belajar Biologi. 

Adapun tahap persiapan, pelaksanaan, dan pengamatan sebagai berikut : 

3.7.1 Persiapan Penelitian 

 Adapun diantaranya sebagai berikut : 

1. Alat yaang digunakan dalam pengambilan sampl dalam penelitian ini 

adallah handscone, 12 botol steril, tali rafia, korek api gas, 1 botol kaca 

gelap ukuran 250ml, 12 jirigen ukuran 1 lt, kertas label, gunting, dan 

corong 

2. Alat, dan bahan yang digunakan untuk analisa Pseudomonas, dan TPC 

adalah spidol, timbangan digital, erlemeyer, gelas ukur, pipet tetes 0,9 

ml, dan 0,1 ml, cawan petri, aluminium foil, tip, autoclave, enkast, 
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inkubator, coloni counter, mikroskop, kertas label, aquades, media 

Pseudomonas Selective Agar (PSA). 

3.7.2 Pelaksanaan Penelitian 

3.7.2.1 Observasi 

 Observasi dilakukan bersama petugas, dan pengawas IPAL Rumah sakit 

UMM untuk mengetahui proses pengolahan limbah cair secara runtut, dan 

perlakuan yang mungkin diberikan dalam proses pengolahan limbah cair. 

3.7.2.2 Pengambilan sampel 

 Pengambilan sampel limbah cair dilakukan di Rumah sakit UMM 

sebanyak 3 kali dalam tiga hari berturut-turut yaitu pada pukul 09.00 WIB. 

Peneliti bertugas untuk mengambil sampel air limbah di setiap modul sistem 

RBC. Sampel tersebut dimasukan kedalam botol steril yang telah diikatkan 

dengan tali sebagai pegangan saat mencelupkan botol ke dalam bak air limbah. 

Adapun metoda pengambilan sampel tersebut harus sesuai dengan Standar 

Nasional Indonesia (SNI) Air, dan Air Limbah pada bagian 59 tentang Metoda 

Pengambilan Contoh Air Limbah (Wahyuningsih, 2017). 

 

3.7.2.3  Uji Total bakteri dengan Menggunakan Media Pseudomonas Selective 

Agar (PSA) di Laboratorium  

1. Proses Sterilisasi  

  Menurut Waluyo (2013) adapun proses sterilisasi alat sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan seluruh alat, dan bahan yang akan digunakan. 
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2. Membungkus alat berbahan kaca dengan menggunakan kertas biasa 

3. Memasukan semua alat yang akan disterilkan ke dalam autoklaf. 

2. Proses Pembuatan Media PSA 

3. Proses Inokulasi 

1. Menimbang sampel sebanyak 1 ml 

2. Menuangkan 1 ml sampel kedalam cawan petri. 

3. Menuangkan media PSA kedalam cawan petri ± 5 ml. 

4. Melakukan homogenisasi dengan memutar cawan petri seperti angka 

delapan. 

8. Menunggu biakan sampai padat. 

4. Proses Inkubasi 

1. Memasukan cawan petri yang berisi biakan bakteri kedalam inkubator 

dengan suhu 370C. 

2. Membiarkan biakan didalam inkubator selama 1 x 24 jam 

5. Pembacaan Hasil 

1.  Mengeluarkan biakan dalam cawan petri dari inkubator 

2. Menghitung jumlah koloni biakan pada media PSA dengan Colony 

counter 

 

3.7.3 Pengamatan Penelitian  

 Setelah didapatkan data total Pseudomonas sp setiap modul dari 

perhitungan menggunakan colony counter, maka selanjutnya data dianalisa 

menggunakan SPSS versi 21. 
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3.7.4 Persiapan Kajian Sumber Belajar 

 Adapun alat, dan bahan yang dibutuhkan diantaranya adalah alat berupa 

media grafis seperti aplikasi Corel DRAW Graphics Suite X7, dan bahan berupa 

silabus mata pelajaran Biologi SMA kelas X tahun 2013, dokumen cetak maupun 

dari internet mengenai materi peranan bakteri bagi kehidupan, dan hasil data 

penelitian. 

3.7.5 Pelaksanaan Kajian Sumber Belajar  

 Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan handout 

menurut Wijayanti  (2016), yaitu: 

1. Menuliskan tujuan 

 Tujuan pembuatan handout harus telah disesuaikan dari hasil data 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu untuk menambah 

minat, dan ketertarikan sasaran peneliti terhadap info atau pesan yang 

akan disajikan di dalamnya.  

2. Mentukan kelompok sasaran yang ingin dicapai 

 Pada penelitian ini sasarannya adalah pelajar SMA/MA kelas X 

karena menyesuaikan dari hasil data penelitian awal yang mengarah 

pada materi pembelajaran yang terdapat di dalam mata pelajaran 

Biologi materi peranan bakteri yang apabila disesuaikan dengan silabus 

2013 masuk kedalam materi kelas X SMA/MA. 

3. Menentukan isi singkat tentang hal-hal yang akan ditulis dalam handout 

 Isian singkat dalam handout dapat berupa pesan apa saja yang akan 

disampaikan secara garis besar, hal tersebut terkait akan penyajian data, 
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dan uraian singkat pembahasan hasil data penelitian yang telah 

dilakukan. 

4. Mengumpulkan subyek yang akan disampaikan 

 Penentuan subyek dapat dimulai dari ruang lingkup penelitian yang 

telah dilakukan, serta ruang lingkup sekolah, khususnya yang 

bersangkutan dengan mata pelajaran Biologi kelas X SMA tentang 

peranan bakteri, baik berupa dokumen cetak, silabus, informasi dari 

internet, serta data penelitian. 

5. Membuat garis-garis besar tentang cara penyajian pesan, bentuk tulisan, 

gambar, serta tata letaknya. 

 Garis besar dapat ditentukan dari komponen penyusun handout 

terlebih dahulu kemudian memasukan isian singkat dari berbagai 

subyek yang telah didapatkan, merangkai dan memadukan semua 

informasi, dan memberikan gambar agar nampak lebih menarik. 

6. Membuat konsepnya 

  Setelah ditentukan isinya maka selanjutnya adalah membuat 

konsep agar penempatan data, pesan, maupun gambar yang tertera 

dapat nampak menarik namun tetap jelas serta sampai pada tujuan 

awal peneliti. 

7. Memperbaiki konsep kemudian mencetak handout 

3.7.6 Pengamatan Kajian Sumber Belajar 

 Handout yang telah siap maka selanjutnya dikaji secara deskriptif 

kelayakannya untuk dijadikan sebagai sumber belajar Biologi. 
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3.8 Kerangka Kerja Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8. Bagan Kerangka Kerja Penelitian 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun langkah-langkah pengambilan data penelitian adalah sebagai 

berikut: 

3.9.1 Metode Pengambilan Data Penelitian 

 Metode pengambilan data dalam penelitian adalah observasi, setelah itu 

melakukan pengambilan sampel, dan dilanjut uji laboratorium. Hasil uji 

laboratorium tersebut di tabulasikan dalam bentuk master tabel, dan grafik. 

Melakukan pengukuran kadar 

BOD, COD, Fosfat, dan pH 

Kerangka Kerja 

Melakukan observasi ke IPAL RS UMM 

Menyiapkan alat, dan bahan 

Mengambil sampel air limbah cair 

Melakukan uji TPC Pseudomonas 

dengan media selektif 

Kajian penelitian sebagai sumber belajar Biologi 

Total Pseudomonas, nilai BOD, COD, fosfat, dan pH 
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Adapun pengambilan sampel dapat dibantu dengan bantuan instrumen master 

tabel (lampiran 1). 

3.9.2 Metode Pengambilan Data Sumber Belajar 

 Metode pengambilan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu 

pengambilan data berdasarkan kajian pustaka dokumen cetak maupun internet, 

hasil penelitian tahap I, dan silabus SMA kelas X semester I kompetensi dasar 4.5 

tentang peranan bakteri dalam kehidupan. Informasi yang diperoleh digunakan 

sebagai bahan perencanaan untuk membuat isi handout.  

 

3.10  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

ANOVA one way, dan regresi linear ganda menggunakan SPSS versi 21. 

1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui varians populasi berdistribusi 

normal atau tidak, adapun untuk uji asumsi ANOVA uji normalitas dapat 

dilakukan dengan Liliefors/ Kolmogorov-smirnov, dengan langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Membuka aplikasi SPSS 21, kemudian mengisi variabel view, dan data 

view. 

2) Klik analyze, kemudian klik descriptive statistics, explore. 

3) Mengisi kolom independent, dan dependent list, klik plots, centang 

normality, klik continue, ok. 
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4) Melihat output tabel normalitas, data dapat dikatakan berdistribusi normal 

apabila Sig. > 0,05. Apabila data tidak normal maka dapat beralih ke 

statistik non parametrik. 

 Sedangkan untuk uji asumsi klasik uji regresi linear berganda, maka uji 

normalitasnya dapat dilihat berdasar dari output gambar Normal P-P Plot, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Membuka aplikasi SPSS 21, kemudian mengisi variabel view, dan data 

view. 

2) Klik analyze, kemudian klik regression, linear. 

3) Mengisi kolom independent, dan dependent list, klik ok. 

4) Melihat output gambar Normal P-P Plot, data dapat dikatakan berdistribusi 

normal apabila sebaran titik-titik dari gambar tersebut relatif mendekati 

garis lurus. 

2. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas berfungsi untuk mengetahui varians populasi 

berdistribusi homogen atau tidak, adapun untuk uji asumsi ANOVA uji 

homogenitas dapat dilakukan dengan levene test, dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Klik analyze, kemudian klik compare means, one way anova. 

2) Mengisi kolom independent, dan dependent list, klik plots, centang 

Duncan, klik continue, options, centang homogeneity of variance test, klik 

continue, klik ok. 
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3) Melihat output tabel levene test, data dapat dikatakan homogen apabila 

Sig. > 0,05. Apabila data tidak normal maka analisis tidak dapat 

dilanjutkan. Sedangkan pada pengujian regresi linear berganda tidak 

dilakukan uji asumsi homogenitas. 

3. Uji ANOVA One Way 

1) Data output dari langkah-langkah uji homogenitas sudah otomatis 

menghasilkan tabel ANOVA. Melihat output tabel ANOVA, data dapat 

dikatakan tidak identik atau berpengaruh apabila Sig. < 0,05. 

2) Apabila data dikatakan berpengaruh, maka dapat di uji lanjut dengan uji 

Duncan. Output uji Duncan dari langkah-langkah uji homogenitas sudah 

otomatis menghasilkan tabel Duncan. Melihat output tabel Duncan, data 

dapat dikatakan berpengaruh signifikan apabila terdapat hasil perbedaan 

antar subset. Data yang tergolong masuk kedalam satu subset yang sama 

maka dikatakan tidak berpengaruh signifikan. 

 

 

 

3. Uji Regresi Linear Berganda 

1) Data output dari langkah-langkah uji normalitas sudah otomatis 

menghasilkan tabel model summary (koefisien determinasi), tabel 

ANOVA (uji F), dan tabel koefisien (uji T). 

2) Koefisien determinasi menjelaskan seluruh variasi pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikatnya, dapat diukur oleh besar nilai R-square. 
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3) ANOVA (uji F) menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap

variabel terikatnya, dapat diukur dengan melihat nilai Sig. Apabila Sig. <

0,05 maka dapat dikatakan model regresi yang diestimasi layak.

4) Koefsien regresi (uji T) menjelaskan perilaku variabel bebas dalam

mempengaruhi variabel terikatnya, dapat diukur dengan melihat nilai Sig.

Apabila Sig. < 0,05 maka dapat dikatakan variabel bebas (secara parsial)

berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

5) Pada tabel koefisien (uji T) tidak hanya dapat menganalisis dari nilai

sig.nya namun dapat melihat interpretasi model pada regresi. Interpretasi

yang dilakukan terhadap koefisien regresi meliputi tanda yang

menunjukkan arah hubungan, adapun tanda dapat bernilai positif atau

negatif. Positif menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel

variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan negatif menunjukkan

pengaruh yang berlawanan arah.




