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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain penelitian 

yang digunakan yaitu cohort. Metode ini termasuk dalam penelitian prospektif 

yang dilakukan berupa pengamatan terhadap peristiwa yang belum dan yang akan 

terjadi. Pengumpulan data dalam metode tersebut dilakukan dua kali atau lebih. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur perubahan kualitas air kolam renang di 

tiga lokasi taman rekreasi anak Kabupaten Probolinggo dari waktu ke waktu. 

Kondisi waktu yang diamati yaitu pada pagi hari dan sore hari. Penelitian ini 

dilakukan pemeriksaan laboratorium secara kualitatif dan kuantitatif pada suatu 

sampel. 

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di tiga lokasi Taman Rekreasi Anak di Kabupaten 

Probolinggo dan Laboratorium Biomedik Kampus 2 UMM.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 September 2018 hingga 10 

Oktober 2018. Pada tangal 22-23 september 2018 peneliti mengamati kondisi 

sanitasi kebersihan kolam renang, mengambil sampel air kolam renang dan 

mengukur suhu air kolam. Pada tanggal 24 sampel air kolam dibawa ke 

Laboratorium Biomedik Kampus 2 UMM untuk dilakukan penelitian. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian diatas terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap studi 

pendahuluan dan tahap pelaksanaan penelitian. 

3.3.1 Tahap studi pendahuluan 

Tahap studi pendahuluan meliputi wawancara dan observasi untuk 

pengumpulan data awal pada beberapa kolam renang di Kabupaten Probolinggo, 

dan kemudian mencari literatur terkait objek yang akan diteliti. 

3.3.2 Tahap pelaksanaan penelitian 

Dalam penelitian ini adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu, 

1. Alat 

a. Botol plastik   l. Autoclave 

b. Gelas ukur   m. Timbangan analitik 

c. Beaker glass   n. pH meter 

d. Rak tabung reaksi   o. Sendok 

e. Inkubator   p. Cawan Petri 

f. Kertas label   q. Microplatereader 

g. Coloni counter   r. Micropipet 

h. Yellow tip   s. Jarum ose 

i. Handscoon   t. Turbidimeter 

j. Labu ukur   u.  Erlenmeyer 

k. Termometer 
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2. Bahan 

a. Sampel air kolam renang 100 ml e. Baiclin 5,25% 

b. Kalium Iodida    f. Alkohol 

c. Eosin Methylene Blue Agar (EMB)   

d. Aquades      

3. Langkah Kerja Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian dilakukan dengan pengambilan data di 

lapangan. Adapun proses pengambilan data di lapangan adalah sebagai berikut. 

1. Melakukan wawancara dan observasi tentang penilaian kondisi sanitasi lingkungan kolam 

renang dan informasi tentang air kolam renang kepada pihak pengelola dan pengunjung kolam 

renang. 

2. Menentukan tiga kolam renang yang akan dilakukan penelitian untuk dilakukan 

pengambilan sampel air. 

3. Melakukan pengambilan sampel air kolam renang pada 2 titik dalam kolam 

yaitu. 

Titik A (bagian tepi kolam renang dekat tangga pinggir). 

Titik B (bagian tengah kolam renang). 

4. Melakukan penelitian terhadap kualitas fisik air yaitu dari segi bau, suhu, 

kekeruhan air kolam renang. 

 a. Uji Fisik Bau : 

1. Mengambil air kolam renang di dua titik yaitu pinggir dan tengah 

2. Mencium bau air kolam renang 
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b. Uji Fisik Suhu 

 1. Menyiapkan alat pengukur suhu yaitu thermometer 

2. Mencelupkan thermometer ke dalam air kolam renang hingga batas     

    ujung merah 

c. Uji Fisik Kekeruhan 

 1. Menyiapkan alat dan bahan 

 2. Menuangkan sampel air kolam renang sebanyak 25 mL ke dalam gelas  

ukur 

2. Menuangkan sampel kedalam tabung reaksi  

3. Menempatkan tabung reaksi pada alat turbidimeter 

4. Mengamati hasil angka kekeruhan pada layar 

5. Melakukan penelitian terhadap kualitas kimia air yakni dari segi pH dan sisa 

Klor terikat dalam air kolam renang dengan membawa sampel ke laboratorium. 

a. Uji Kimia Segi pH 

1. Menyiapkan alat dan bahan 

2. Menuangkan sampel air kolam renang sebanyak 25 mL kedalam beaker 

glass 

3. Memasukkan alat pH meter  

4. Menekan tombol hidup dan mengamati hasil di layar alat pH meter 

b. Uji Kimia Segi Sisa Khlor Terikat 

1. Menyiapkan alat dan bahan 

2. Membuat larutan standar Baclin 5,25% dengan konsentrasi 0, 0,1, 0,2, 

0,3, 0,4 yang akan dibuat perbandingan sampel air kolam 
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3. Mengambil sampel baiclin dengan konsentrasi 0=1  l, 0,1= 2  l, 0,2= 

4  l , 0,3= 6  l, 0,4= 8  l dan sampel air sebanyak 12 dengan ukuran 

200  l atau 0,2 mL. 

4. Meneteskan sampel tersebut kedalam plate dengan mikropipet dan 

yellow tips 

5. Menambahkan larutan KI sebanyak 10  l menggunakan mikropipet 

6. Meletakkan plate pada tempat pembaca angka absorbansi 

7. Mengamati hasil pembacaan sampel pada alat microplate reader 

6. Melakukan penelitian terhadap kualitas biologis air kolam renang yakni dari 

segi jumlah total E.coli dengan membawa sampel ke laboratorium. 

a. Uji Biologis E.coli dengan metode TPC media selektif 

1. Menyiapkan alat dan bahan 

2. Menimbang EMB sebanyak 20 gram 

3. Melarutkan media EMB dengan 250 mL aquadest 

4. Memanaskan media EMB sampai mendidih  

5. Mensterilkan dalam autoclave pada suhu 121  selama 15 menit 

6. Menuangkan media dalam cawan petri sebanyak 20 mL 

7. Mengambil sampel air menggunakan jarum ose steril 

8. Membiakan sampel air kolam dalam media 

9. Memasukkan media EMB yang berisi biakan sampel air kolam renang 

kedalam inkubator suhu 37  selama      jam 

10. Mengumpulkan data dan melakukan analisis dari hasil penelitian yang    

      telah dilakukan  
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3.4 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.4.1 Populasi 

Populasi merupakan suatu kumpulan data yang bersifat kuantitatif dan 

kualitatif. Populasi merupakan sumber data dan keseluruhan objek yang diteliti 

serta memiliki kualitas dan karakteristik tertentu kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah air kolam renang yang 

berada di Kabupaten Probolinggo. 

3.4.2 Sampel 

Sampel merupakan objek yang diteliti dengan kualitas dan karakter 

tertentu yang digunakan sebagai perwakilan dari suatu keseluruhan objek yang 

akan diteliti. Sampel yang diambil yaitu tiga lokasi kolam renang Taman Rekreasi 

Anak di Kabupaten Probolinggo. Sampel diambil saat pagi hari sebelum kolam 

renang digunakan (sudah di khlorinasi) dan sore hari setelah kolam renang 

digunakan oleh pengunjung. 

3.4.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel penelitian yaitu Purposive 

Sampling. Teknik Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu yang di dasarkan atas tujuan-tujuan tertentu sesuai 

permasalahan yang ada. Peneliti mengambil sampel khusus pada air kolam taman 

rekreasi anak  di wilayah Kabupaten Probolinggo. 

1. Kriteria pertimbangan penentuan sampel berdasarkan pada: 

a. Kolam renang dengan pengunjung > 300 orang perminggu 
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Kolam renang A  : 300-500 orang/minggu 

Kolam renang B  : 500-700 orang/minggu 

Kolam renang C  : 450-500 orang/minggu 

b. Sampel air kolam renang diambil di kolam renang remaja-dewasa 

c. Titik 1 :  Sampel air diambil di bagian tepi kolam renang  (tempat yang 

sering dikunjungi masyarakat untuk berendam) 

Titik 2 : sampel air diambil di bagian tengah kolam renang 

d. Waktu pengambilan sampel air kolam renang sebelum dan setelah 

kolam renang di pakai. 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel yang akan diteliti berupa kualitas air kolam renang di Kabupaten 

Probolinggo, dimana kualitas air sebagai variabel terikat dan air kolam renang 

sebagai variabel bebas. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara ini dilakukan kepada petugas pengelola kolam renang dan 

pengunjung kolam renang untuk memperkuat informasi yang didapatkan. 

3.6.2 Observasi 

Observasi dilakukan secara bebas di kolam kolam renang untuk 

mengetahui keadaan kolam renang baik sanitasi dan tingkat kebersihan kolam 

renang tersebut. 
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3.6.4 Pemeriksaan sampel air 

Pemeriksaan sampel kolam renang dilakukan pada dua tempat yakni pada 

lokasi kolam renang dan laboratorium Biomedik. Untuk pemeriksaan pada kolam 

renang yaitu pemeriksaan secara fisik pada air kolam renang baik dari segi bau, 

suhu menggunakan alat termometer sedangkan pada laboratorium yaitu mengukur 

kekeruhan air, pH, kadar sisa khlor dan total bakteri E.coli. Pengukuran kekeruhan 

menggunakan metode nefelometrik menggunakan alat turbidimeter. Pengukuran 

pH air kolam renang menggunakan alat pH meter. Pengukuran sisa khlor terikat 

menggunakan metode kualitatif uji KI dan uji kuantitatif ingin mengetahui angka 

absorbansi warna dilihat menggunakan alat mikroplate reader. Pengukuran  total 

E.coli pada air kolam renang menggunakan TPC media selektif.

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bersifat deskriptif dan hasil data rata-rata sampel penelitian 

dihitung menggunakan Excel. Data yang telah diperoleh dalam penelitian akan 

disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis menggunakan analisis statistik 

deskriptif yaitu mean. Hasil data didapatkan dari pemeriksaan segi fisik bau air 

kolam renang, suhu air kolam renang, dan tingkat kekeruhan air kolam renang. 

Hasil pengukuran segi kimia berupa pH air kolam renang, sisa khlor terikat dalam 

air kolam renang dan segi biologis berupa hasil pengukuran bakteri E.coli dari 

ketiga kolam renang tersebut di Kabupaten Probolinggo. Analisis data penelitian 

dengan acuan standar mutu air kolam renang sesuai Permenkes RI No 32 Tahun 

2017. 


