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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

3.1.1 Waktu 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017 

sampai dengan 30 November 2017. 

3.1.2 Tempat  

Pelaksanaan penelitian ini bertempat di Laboratorium Perikanan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

Adapun alat-alat yang digunakan pada saat penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. Alat-Alat Penelitian 

No Alat Fungsinya 

1 Bak Plastik Untuk tempat pemeliharaan telur ikan nila 

2 Heater Untuk menstabilkan suhu pada proses inklubasi telur 

3 Termometer Untuk mengukur suhu pada media pemeliharaan 

4 Kamera Untuk dokumentasi 

5 Blower Untuk menambah suplay oksigen pada telur ikan nila 

6 Selang Aerasi Untuk mengalirkan 02 dari blower 

7 Batu Aerasi Untuk mengelurkan gelembung air 

8 Seser Halus Untuk mengambil telur ikan nila 

9 PH pen/ Kertas 

Lakmus 

Untuk mengukur pH air 
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10 DO Meter Untuk mengukur DO meter 

 

Adapun bahan-bahan yang digunakan pada saat penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3. Bahan Penelitian 

No Bahan Fungsinya 

1 Telur Ikan Nila Sebagai objek yang akan diamati 

 

3.3 Metode Penelitian  

            Metode eksperimen dapat didefinisikan sebagai kegiatan terinci yang 

direncanakan untuk menghasilkan data untuk menjawab suatu masalah atau 

menguji suatu hipotesis. Suatu eksperimen akan berhasil jika variabel yang 

dimanipulasi dan jenis respon yang akan diharapkan dinyatakan secara jelas 

dalam suatu hipotesis, juga kondisi-kondisi yang akan dikontrol sudah tepat. 

Untuk keberhasilan ini, maka setiap eksperimen harus dirancang dulu kemudian di 

uji coba. Metode eksperimen menurut Djamarah (2002) adalah cara penyajian 

pelajaran, dimana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri, 

mengikuti suatu proses, mengamati suatu objek, keadaan atau proses sesuatu. 

Dengan demikian, siswa dituntut untuk mengalami sendiri, mencari kebenaran, 

atau mencoba mencari suatu hokum atau dahil, dan menarik kesimpulan dari 

proses yang dialaminya itu.  

      Metode eksperimen (percobaan) adalah suatu tuntunan dari perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi agar menghasilkan suatu produk yang akan 

dinikmati masyarakat secara aman dan dalam pembelajaran melibatkan siswa 
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dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses dan hasil percobaan itu, 

(Sumantri, 1999). 

      Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), Rancangan 

acak lengkap tidak memiliki local control, sehingga digunakan untuk kondisi 

lingkungan, alat, bahan dan media yang homongan seperti laboratorium, rumah 

kaca atau ruang-ruang terkontrol lainnya (Hanafiah, 1991). 

      Rancangan Acak Lengkap yang digunakan terdir atas 5 perlakuan dengan 

masing-masing 3 kali ulangan, sehingga jumlah satuan percobaan adalah 15 unit. 

Perlakuan tersebut adalah sebagai berikut : 

Tabel 4. Rancangan Penelitian 

P4 u1 P4 u3 P3 u1 

P1 u1 P4 u2 P2 u2 

P5 u3 P1 u2 P5 u2 

P2 u1 P3 u3 P3 u2 

P1 u3 P2 u3 P5 u1 

 

Keterangan : 

a. P1  : 24
0
C 

b. P2  : 26
0
C 

c. P3  : 28
0
C 

d. P4  :30
0
C 

e. P5  :32
0
C 
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3.4 Parameter Penelitian  

3.4.1 Parameter Utama  

Parameter utama yang digunakan pada penelitian ini adalah pengaruh 

perbedaan suhu terhadap jumlah penetasan telur nila (oreochromis nilaticus) 

meliputi jumlah telur yang menetas. 

 

3.4.2 Parameter Pendukung  

Parameter pendukung pada penelitian ini adalah data kualitas air dalam 

bakpemeliharaan yang meliputi :DO dan pH 

 

3.5 Analisa Data 

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis ragam (ANOVA) untuk mengetahui 

pengaruh perlakuan yang diberikan terhadap pertumbuhan dan kelangsungan 

hidup ikan. Model matematika dari perlakuan tersebut menurut Gaspersz (1991), 

yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

Keterangan : 

Yij  =  Respon terhadap perlakuan ke I pada ulangan ke j 

M  = Nilai tengah populasi 

I = Pengaruh perlakuan ke I yang di uji 

 ɛij  = Galat percobaan dari perlakuan ke I pada pengamatan ke j 

i  = Perlakuan (1,2,3,4) 

Yij  =  µ +i+ ɛ ij 
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j  = Ulangan (1…..,5) 

Untuk mengetahui adanya pengaruh perlakuan, maka dilanjutkan dengan uji Beda 

Nyata Terkecil (BNT) pada taraf nyat α 5%. 

 

3.6 Kerangka Pemikiran  

            Untuk mencapai suhu terbaik terhadap jumlah penetasan telur ikan Nila 

(oreochromis Nilaticus) secara optimal, berikut ini dijabarkan mengenai alur 

berpikir dalam penelitian pengaruh perbedaan suhu terhadap jumlah penetasan 

telur ikan Nila (oreochromis Nilaticus) di Laboratorium Perikanan Universitas 

Muhammadiyah Malang. Dapat dilihat pada gambar di bawah ini.  
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Gambar 3. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Menentukan suhu yang paling baik untuk penetasan 

telur Ikan Nila dengan metode RAL dan analisis 

ragam (ANOVA) 
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