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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan desain penelitian Cross sectional. Penelitian yang bertujuan 

menggambarkan atau mndeskripsikan mengenai situasi atau kondisi serta 

menganalisis dan menyajikan data secara numerik sehingga lebih mudah dipahami 

dan disimpulkan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Lingkungan Perusahaan Umum 

Jasa Tirta 1 Jl. Surabaya No. 2A, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada 10 Juni 2018. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah air siap minum di Kota Malang. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan peneliti adalah Purposive sampling, yaitu 

pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri khusus yang sesuai dengan 

tujuan peneliti.  
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3.3.3 Sampel 

Sampel penelitin ini adalah air siap minum dari pipa berada di Jl. Ijen (4 

buah keran. 1 buah keran berada di STMJ SOB Malang, 1 buah keran berada di 

Kimia Farma Malang, 1 buah keran berada di Dokter anak sidharta martohusodo, 

dan 1 buah keran berada PT. Perdana Motor Group), Jl. Veteran (1 buah keran yang 

berada dibelakang jalan masuk malang town square ), dan SMPN 5 Kota Malang 

(1 buah keran di dalam sekolah ).   

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Jenis variabel dalam penelitian ini mengacu pada variabel tunggal yang 

dimaksud adalah logam berat timbal (Pb) pada air siap minum.  

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

1. Logam berat adalah unsur logam dengan berat molekul tinggi secara alami 

berasal dari bumi yang bisa berupa bahan organik dan bahan anorganik. 

Kandungan logam berat dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Contohnya lingkungan sumber air, kegiatan manusia berupa asap 

transportasi dan industri, dan pipa distribusi yang menggunakan pipa 

mengandung timbal.  

2. Sumber belajar merupakan sarana  untuk menunjang aktivitas belajar dalam 

kelas. Hasil penelian ini akan menjadi sumber belajar berupa poster. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian logam berat timbal (Pb) 

pada air siap minum adalah sebagai berikut :  

1. Alat yang digunakan saat penelitian 

Alat penelitian ini adalah kamera, kertas label, jirigen 1 liter, dan alat tulis 

menulis. Sedangkan alat laboratorium meliputi kompor listrik, gelas kmia 50 ml, 

labu takar 100 ml, Erlenmeyer 100 ml, pipet skala 10 ml, pipet tetes 3 ml, corong, 

batang pengaduk, botol semprot, dan Spektrofotometri Serapan Atom (SSA).  

2. Bahan yang digunakan untuk penelitian 

Bahan penelitian ini adalah aquades (H2O), asam nitrat pekat (HNO3), 

kertas saring 0,45µmc, sampel air siap minum 1 liter, dan tissue. 
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3.5.2 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

 

    

                                   Jl. Ijen                                Jl. Veteran           SMPN 5 Malang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Bagan Alur Penelitian 

Mengambil Sampel Air Siap Minum  

Keran A Keran A Keran A Keran B 

10 ml 

Keran C 

Masukkan air siap minum pada erlenmeyer 100 ml yang berbeda  

1. Aquades  90 ml pada setiap sampel 

2. HNO3 5 ml pada setiap sampel 

Dipanaskan suhu 40 °C selama 40 menit 

Saring menggunakan kertas Whatman 21, masukkan dalam labu takar 

Dinginkan  

Uji (SSA) 

Data dianalisis 

Keran D 

10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 
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Menyiapkan alat dan bahan untuk penelitian logam berat timbal pada air 

siap minum. Sampel dalam botol diambil menggunkana pipet skala sebanyak 10 ml 

dan dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml, menambahkan aquades 

sebanyak 90 ml, menambahkan asam nitrat pekat (HNO3) sebanyak 5 ml dengan 

menggunakan pipet tetes ukuran 3 ml. Selanjutnya sampel dipanaskan 

menggunakan kompor listrik sekitar 40 menit sampai sampel mengalami 

pengurangan volume 20 ml. selanjutnya sampel didinginkan terlebih dahulu dan 

tahap berikutnya dimasukkan ke dalam labu takar ukuran 100 ml dengan menyaring 

menggunakan kertas saring 0,45µmc hal ini dilakukan agar tidak ada sedimen yang 

ikut pada sampel tersebut. Tahap akhir adalah siap untuk dianalisis menggunkan 

alat Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data sampel air siap minum menggunakan observasi 

langsung. 

3.7 Teknik Analisis Data            

Data yang diperoleh dari uji Spektrofotometri Serapan Atom (SSA) dianalisis 

menggunakan analisis kuantitatif berupa rata-rata hasil kalkulasi kadar logam 

dalam satuan mg/l. Kualitas air minum disesuaikan dengan standar dan syarat nilai 

ambang batas yang sudah ditentukan oleh menteri kesehatan RI No. 492 Tahun 

2010. Jika hasil penelitian kandungan logam berat timbal (Pb) diperoleh kurang dari 

batas nilai maksimum maka sampel air siap minum dinyatakan layak untuk 

dikonsumsi, tetapi jika kandungan logam berat timbal (Pb) melebihi batas 

maksimum yang sudah ditentukan maka tidak layak untuk dikonsumsi. 


