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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 1-17Juli 2017, bertempat di Kec. 

Pagelaran, Malang. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

3.2.1 Bahan 

Bahan – bahan yang digunakan pada saat penelitian dapat dilihat pada tabel  1. 

Tabel 1. Bahan dan kegunaan 

No Bahan Kegunaan 

1 Telur ikan gurame Untuk materi penelitian 

2 Air tawar Untuk media penetasan telur 

3 Cacing sutra Untuk pakan larva 

3.2.2 Alat 

Alat – alat yang digunakan pada saat penelitian dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Alat dan kegunaan. 

No Alat Kegunaan 

1 Akuarium Untuk tempat penetasan telur  

2 Termometer Untuk mengukur kadar suhu dalam air 

3 Heater Untuk mengatur dan mempertahankan suhu air 

4 Sterofom 
Untuk penutup akuarium, menghindari kotoran, fluktuasi 

suhu udara, dan binatang lain masuk ke dalam akuarium 

5 Sendok sayur Untuk pemindahan telur ke akuarium 

6 Mikroskop Untuk pengamatan perkembangan telur 

7 Pipet tetes Untuk pengambilan sampel 

8 Gelas arloji Untuk tempat pengamatan telur 

9 Selang sipon Untuk menyipon kotoran dalam akuarium 

10 Kamera Untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian 

11 Hand counter Untuk penghitung telur  

12 Mangkok plastik Untuk tempat aklimatisasi telur 
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3.3 Batasan Variabel 

Variabel yang akan di observasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Telur ikan gurame adalah sel gamet betina yang mempunyai program 

perkembangan untuk menjadi individu baru, setelah program perkembangan 

tersebut diaktifkan oleh spermatozoa yang dihasilkan oleh ikan jenis 

gurame. 

b) Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan derajat panas suatu zat. 

Penyebaran suhu dalam perairan dapat terjadi karena adanya penyerapan, 

angin dan aliran tegak. Ditinjau dari segi fisiologis, perubahan suhu air 

dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme pada ikan (Sendjaja, 2002). 

c) Hatching rate atau yang disebut daya tetas menunjukkan persentase telur 

dari awal fertilisasi hingga telur menetas dibandingkan dengan telur awal 

ditebar (Sin, 2001). 

d) Survival rate adalah indeks kelulushidupan suatu jenis ikan dalam suatu proses 

budidaya dari mulai awal ikan ditebar hingga ikan dipanen (Zairin, 2003). 

 

3.4 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Menurut 

Nazir (2005) metode eksperimen yaitu suatu metode yang mengadakan kegiatan 

percobaan untuk melihat suatu hasil atau hubungan klausal antara variabel yang 

diselidiki. Tujuan eksperimen ini adalah untuk menemukan hubungan sebab 

akibat antar variabel. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan 

dengan mengadakan manipulasi terhadap objek penelitian dan selalu 

menggunakan kontrol.  
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3.5 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL), dimana yang menjadi variabel bebas (perlakuan) adalah 

perbedaan suhu. Pada penelitian ini digunakan 4 perlakuan. Perlakuan ini 

menggunakan suhu yang berbeda terhadap daya tetas telur ikan gurame. Sehingga 

didapatkan perlakuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

P1 = Perlakuan suhu 26
o
C pada penetasan telur ikan gurame 50 butir 

P2 = Perlakuan suhu 28
o
C pada penetasan telur ikan gurame 50 butir 

P3 = Perlakuan suhu 30
o
C pada penetasan telur ikan gurame 50 butir 

P4 = Perlakuan suhu 32
o
C pada penetasan telur ikan gurame 50 butir 

P5 = Perlakuan suhu 34
o
C pada penetasan telur ikan gurame 50 butir 

K       = Kontrol, yaitu tanpa memberi perlakuan suhu 25
o
C pada penetasan telur 

ikan gurame 50 butir 

 Banyaknya ulangan yang dipakai adalah 4 untuk tiap perlakuan. Denah 

percobaan dapat dilihat dibawah ini (Gambar 7): 

P3U3 P5U2 P4U2 P1U1 P2U4 KU3 

P4U1 KU4 P3U1 P1U3 P2U2 P5U4 

P1U4 P2U3 P4U4 KU2 P5U3 P3U2 

P3U4 P4U3 KU1 P2U1 P1U3 P5U1 

Gambar 7. Denah Percobaan 

Keterangan: 

K   = Kontrol 

P1, P2, P3, P4, P5 = Perlakuan  

U1, U2, U3, U4 = Ulangan 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan Wadah 

 Wadah telur berupa akuarium berukuran 18x13x7 cm
3
 dengan tinggi air 4-5 

cm. Akuarium tersebut diletakkan secara acak yang memungkinkan terjadinya 

sirkulasi air secara kontinyu dan suhu yang stabil. Bagian atas akuarium ditutup 

dengan sterofom untuk menghindari kotoran, fluktuasi suhu udara, dan binatang lain 

masuk ke dalam akuarium, sehari sebelumnya telah disterilkan menggunakan 

Methylene blue yang bertujuan untuk mematikan bakteri yang mampu merusak telur. 

 

3.6.2 Pemindahan Telur 

 Pemindahan telur gurame menggunakan plastik tempat membawa telur 

gurame harus hati-hati agar tidak merusak telur gurame. Saat pemindahan, telur 

gurame tidak boleh bersentuhan dengan alat, yaitu setiap pemindahan 

menggunakan sendok plastik harus dengan air dan dilakukan secara bertahap. 

Masing-masing akuarium diisi 100 butir telur ikan gurame. 

 Saat pemindahan, dilakukan pemisahan antara telur-telur gurame yang 

berkualitas baik dengan telur-telur yang berkualitas jelek. Keduanya bisa 

dibedakan dengan melihat warnanya. Telur gurame yang baik berwarna kuning 

tua, sedangkan telur gurame yang jelek berwarna putih. Telur yang tidak baik atau 

rusak bisa membuat air menjadi bau dan kualitas air menjadi buruk, dimana 

oksigennya sangat rendah, sedangkan karbondioksida dan NH3 tinggi. 

 Telur gurame tidak langsung di masukkan ke dalam akuarium, akan tetapi 

di tempatkan terlebih dahulu ke dalam suatu wadah atau mangkok plastik yang 

dibiarkan terapung di permukaan air akuarium terlebih dahulu selama 20 menit. 
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Tujuannya adalah untuk mengkondisikan suhu air di dalam wadah telur agar sama 

dengan suhu air yang terdapat pada akuarium yang sebelumnya sudah diatur 

suhunya dengan menggunakan heater. Apabila suhu air di dalam wadah sudah 

diperkirakan sama dengan suhu air akuarium, telur baru bisa di masukkan dengan 

sangat hati-hati ke dalam akuarium penetasan. 

 Akuarium yang digunakan sebagai wadah penetasan diletakkan di tempat 

yang teduh atau dalam ruangan, agar fluktuasi suhu dapat terjaga. Lingkungan 

yang tenang adalah tempat penetasan yang baik, karena jika sering kaget telur 

tidak akan menetas. 

 

3.6.3 Penetasan dan Pemeliharaan 

 Pemeliharaan dilakukan dengan tetap menjaga suhu air akuarium stabil 

pada setiap suhunya yaitu 26
o
C, 28

 o
C, 30

 o
C, 32

o
C, 34

o
C. Telur yang tidak 

terbuahi atau mati segera dibuang untuk menghindari infeksi jamur. Untuk 

menjaga kestabilan suhu air, dipasang heater pada masing-masing akuarium. Tipe 

heater yang digunakan yaitu 50 watt, bertujuan untuk meningkatkan suhu air dan 

mempertahankan suhu air pada media pemeliharaan agar suhu air stabil. Selain itu 

juga digunakan termometer untuk mengukur suhu dalam air. 

 Telur – telur ikan Gurame akan menetas dalam interval 24-48 jam 

bergantung kepada suhu air. Setelah terjadi penetasan dan kuning telur habis, 

maka larva diberi pakan berupa Tubifex sp. Setelah pemeliharaan 3 hari, larva 

kemudian dapat dipindahkan ke wadah yang lebih besar yang dilengkapi aerator 

dan heater untuk menjaga kestabilan suhu dan suplai oksigen dalam air 

pemeliharaan. 
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3.7 Parameter Uji 

3.7.1 Parameter Utama 

Parameter utama dari penelitian yang diamati adalah suhu, Hatching rate 

(HR) dan Survival rate (SR) telur ikan gurame.  

 Suhu mempengaruhi reaksi enzimatis di dalam telur yang berperan dalam

melemahkan lapisan chorion telur ikan. Lemah dan pecahnya chorion akan

mengakibatkan telur menetas dan embrio keluar dari canggkangnya

menjadi larva (Richter dkk dalam Mukti, 2001).

 Hatching rate (HR) atau daya tetas adalah presentase telur yang menetas setelah

waktu tertentu. Penetasan merupakan saat terakhir masa pengeramansebagai

hasil beberapa proses sehingga embrio keluar dari cangkangnya. Pada saat akan

terjadi penetasan seperti yang dikemukakan, kekerasan chorion semakin

menurun. Hal ini disebabkan oleh substansi enzim dan unsur kimia lainnya yang

dikeluarkan oleh kelenjar endodermal di daerah pharynx (Effendie, 2002). Daya

tetas dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

Hatching rate = 
Jumlah telur yang menetas 

x 100% 
Jumlah telur total 

 Survival rate (SR) atau derajat kelulus hidupan adalah jumlah larva yang

masih hidup setelah waktu tertentu. SR merupakan salah satu fakor

penentu keberhasilan dalam kegiatan budidaya ikan. Jika ikan yang hidup

saat panen banyak dan yang mati hanya sedikit tentu nilai SR akan tinggi,

namun sebaliknya jika jumlah ikan yang mati banyak sehingga jumlah

ikan yang masih hidup saat dilakukan pemanenan tinggal sedikit tentu

nilai SR akan rendah (Zairin, 2003). Derajat kelulus hidupan dapat

dihitung dengan cara sebagai berikut:
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Survival rate = 
Jumlah ikan uji pada akhir penelitian (ekor) 

x 100% 
Jumlah ikan uji pada awal penelitian (ekor) 

 

3.7.2 Parameter Penunjang 

Parameter penunjang adalah pengamatan perkembangan telur. Telur 

diamati di bawah mikroskop. Telur ditempatkan di dalam gelas arloji yang diberi 

sedikit air arga larva tetap hidup selama proses pengamatan. Telur yang dijadikan 

objek pengamatan berkala ditempatkan pada wadah terpisah agar tidak 

mengganggu telur lainnya dan didapatkan perkembangan telur kontinyu. Hasil 

pengamatan disajikan dalam bentuk foto. 

 

3.8 Analisa Data 

Analisa data yang digunakan pada penelitian ini yaitu RAL (Rancangan 

Acak Lengkap) dengan 4 kali ulangan untuk masing-masing perlakuan. Untuk 

mengetahui pengaruh perlakuan digunakan analisis keragaman atau uji F. Apabila 

nilai F berbeda nyata atau sangat nyata, maka dilakukan uji BNT (Beda Nyata 

Terkecil) untuk menentukan perlakuan yang diberi respon terbaik. Untuk 

mengetahui hubungan antara perlakuan dengan hasil yang dipengaruhi digunakan 

analisa regresi yang memberikan keterangan mengenai pengaruh perlakuan yang 

terbaik pada respon. 

 

 

 

 

 


