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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat 

Penelitian  ini di laksanakan pada tanggal 1 juni -1 juli 2017. Penelitian ini 

dilaksanakan di Desa Waturia, Kecamatan Alok Barat, Kab Sikka, Nusa Tenggara 

Timur. 

3.2 Materi  Penelitian 

3.2.1 Alat  

Materi yang digunakan pada saat penelitian dapat dilihat pada tabel 1 

dibawah : 

Tabel 1. Alat  yang digunakan beserta fungsinya 

No Nama  Alat Kegunaan 

1 Refrakto meter Untuk mengukur salinitas 

2 Thermometer  Untuk mengukur suhu 

5 DO meter Untuk mengukur oksigen terlarut 

6 

7 

8 

pH pen  

Laptop 

Kamera  

Untuk mengukur pH air. 

Untuk mengolah data 

Untuk mendokumentasi kegiatan 

penelitian 

   

3.2.2 Bahan  

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah buku, pulpen, sampel 

air laut. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena 

dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data 

yang diperoleh. Pada penelitian ini juga akan dilakukan pengukuran kualitas air di 

keramba jaring apung (Sugiyono, 2005). 
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3.4  Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Observasi  

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang 

(tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan 

perasaan. Alasan dilakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik 

perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek 

tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut (Nazir, 2008). 

3.4.2 Wawancara (Interview) 

Merupakan teknik pengambilan data di mana peneliti langsung berdialog 

dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Pada dasarnya 

terdapat dua jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas 

tidak terstruktur. Menurut Nazir (2008), wawancara terstrukur yaitu jenis 

wawancara yang disusun secara terperinci. Wawancara tidak terstruktur yaitu jenis 

wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.  

3.5 Sumber Data 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data Primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber 

pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau pengisian 

kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Sedangkan Data sekunder merupakan 

data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku-buku, brosur dan artikel yang 

di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian. Atau data yang berasal dari 

orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini 

mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data 

yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut 

(Mardalis, 2008). 
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3.6 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini berupa Deskriptif 

Kualitatif yaitu suatu bentuk rancangan atau suatu prosedur penelitian yang 

menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan oran-orang pelaku 

yang dapat diamati. Deskriptif kulitatif adalah rancangan penelitian yang bersifat 

atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan 

kewajarannya (natural setting), dengan tidak dirubah bentuk, sombol atau bilangan, 

sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau 

proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui cara mempergunakan 

cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dipertanggung jawabkan 

(Arif, 2007). 

3.7 Prosedur Pnelitian 

3.7.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan awal yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup persiapan 

alat dan materi selama pelaksanaan penelitian, diantaranya : 

1. Pengajuan tempat penelitian

2. Pengajuan judul penelitian

3. Menyiapkan alat dan bahan penelitian

4. Penentuan responden

5. Persiapan tempat

3.7.2 Pelaksanaan 

1. Menyiapakan alat dan bahan pendukung

2. Melakukan observasi ke tempat penelitian

3. Melakukan wawancara atau Tanya jawab terhadap responden

4. Melakukan pengukuran kualitas air
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5. Mendokumentasi kegiatan penelitian 

3.8 Metode Pengambilan Sampel 

Pada metode penelitian ini akan dilakukan pengukuran parameter fisika dan 

kimia air di kermba jaring apung.  Penelitian parameter Fisika dilakukan secara in 

situ, Variabel yang diukur adalah kedalaman perairan, kecerahan air, suhu perairan, 

kecepatan arus, dan sainitas. Penelitian parameter kimia seperti pH dan oksigen 

terlarut (DO) jugadilakukan secara in situ. 

3.8 Analisa Data 

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah 

hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Teknik analis yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif (Sugiyono, 2010). 

 


