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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018, di Instalasi Budidaya Air 

Tawar (IBAT) Punten, Batu, Jawa Timur. 

3.2 Alat dan Bahan 

Tabel 1. Alat yang digunakan dalam penelitian parameter Fisika 

 

NO 

Alat Keterangan 

                                          Parameter Fisika 

a) a Sechi disk a) Untuk mengukur kecerahan 

b) b Termometer b) Untuk mengukur suhu perairan 

c) c Meteran c) Untuk mengukur kedalaman air 

d) d Pengelihatan/ Kasat Mata d) Untuk mengukur warna air 

  

Tabel 2. Alat yang digunakan dalam penelitian parameter Kimia. 

 

NO 

Alat Keterangan 

                                           Parameter Kimia 

a) a pH pen e) Untuk mengukur kecerahan 

b) b DO meter f) Untuk mengukur suhu perairan 

c) c Tes kit  ammonia g) Untuk mengukur kedalaman air 

d) d Tes kit Nitrit dan Nitrat h) Untuk mengukur warna air 
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Tabel 3. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

 
NO Bahan Keterangan 

a)  Ikan mas Sebagai hewan uji 

b)  Air kolam  Sebagai media Ikan hidup 

 

3.3 Alur Penelitian 

Adapun bagan alur penelitian yang digunakan oleh penulis adalah : 

 

   

      

 

 

 

  

  

 

  

 

 

                                                 Gambar.4 Alur penelitian 
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Intensif 
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intensif 
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 kualitas air 
Partisipasi  

Langsung 

Penyusunan proposal 

Survey Lokasi 

Penyusunan  
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Tabulasi Data Standar Deviasi 

    Parameter Fisika 

 
1) Suhu 

2) Kecerahan 

3) Kedalaman  

4) Warna 

 

Parameter Kimia 
1)  

1)    pH 

2) DO 

3) NH3 

4) Nitrat dan Nitrit 
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3.4 Metode Penelitian 

 Metode penelitian ini menggunakan metode survey. Menurut Sugiyono 

(2009), metode survey digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang 

alamiah (bukan buatan), adapun perlakuan yang dilakukan oleh  peneliti  untuk 

mengumpulkan data, diantaranya dengan mengedarkan kuesioner, test wawancara 

terstruktur dan sebagainya. Penggunaan metode survey akan memudahkan peneliti 

untuk memperoleh data yang akan diolah, dengan tujuan memecahkan masalah  yang 

menjadi  tujuan ahir dari  suatu penelitian. Adapun langkah-langkah yang bisa 

dilakukan dalam pelaksanaan survey menurut Singarimbun (2011) adalah. 

a) Merumuskan   masalah penelitian dan menentukan tujuan survey  

b) Menentukan konsep dan hipotesa serta menggali keputusan  

c) Pengambilan sampel  

d) Pembuatan kuesioner  

e) Pekerjaan lapangan  

f) Pengelolah data 

g) Analisa data 

h) Pembuatan laporan 

3.5 Prosedur Penelitian 

a. Survey Lokasi Survey Lokasi pertama kali dilakukan  pada hari Sabtu 22 Februari 

2018, dengan tujuan menanyakan tentang komoditas ikan mas Punten (Cyprinus 

carpio), dan lokasi kolam Intensif dan semi intensif. 

 Memastikan alat yang digunakan untuk mengukur kualitas air tersedia untuk 

digunakan dalam  penelitian. 
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b. Pengambilan Data 

Adapun proses pengambilan data pada penelian ini yaitu, mengukur kualitas 

air dengan menggunakan tiga parameter diantaranya parameter fisika meliputi (suhu, 

kecerahan, kedalaman, dan warna) kemudian parameter kimia meliputi (pH, DO, 

amonia, nitrat, nitrit), sedangkan parameter biologi meliputi (Plankton). Proses 

pengukuran kualitas air dilakukan 3  kali dalam sehari, diantaranya  pagi, siang  dan 

sore hari. Data kualitas air diambil dari 6 kolam masing-masing 3 kolam semi- 

intensif dan 3 kolam intensif. Dan pengambilan dilakukan 2 Minggu, pada Minggu 

pertama cuman 1 hari pengukuran kualitas air, begitupun Minggu kedua, tapi 

pengambilan sampel dalam satu kolam sebanyak 3 titik, dan dilakukan 3 kali dalam 1 

hari dilakukan pada pagi, siang  dan sore hari. 

Berdasarkan penelitian (Ningsih, 2013) Uji statistik dilakukan pada 6 variabel 

(Kolam1, Kolam II, Kolam III, Kolam IV, Kolam V, Kolam VI). Masing-masing 

variabel analisis kualitas air: pH, DO, NH3, CO2 dan Alkalinitas sebanyak 6  kali 

pengamatan (Minggu I, Minggu II dan Minggu III) pada pagi dan sore. 

3.6 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

Deskriptif yang dilengkapi dengan standar deviasi. Analisis deskriptif menggunakan 

rumus sebagai berikut:  

a. Rata-rata Hitung (Mean)  

Mean merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-

rata dari kelompok tersebut. Rata-rata hitung (mean) dapat dirumuskan sebagai 

berikut:  
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�̅� =
∑𝑋𝑖
𝑛

Keterangan: 

�̅� = Rata-rata hitung (mean) 

∑𝑋𝑖 = Jumlah nilai X ke – i sampai ke – n

n  = Jumlah sampel atau banyak data 

b. Standar Deviasi

Standar deviasi (SD) disebut juga simpangan baku. SD mengukur seberapa baik 

mean mewakili data. Semakin kecil SD mengindikasikan data dekat dengan mean. 

Semakin besar SD mengindikasikan data jauh dari Mean. Jika SD = 0 maka mean seluruh 

data adalah serupa. Rumus SD adalah sebagai berikut: 

𝑆 =
√∑ fi(Xi − X)2

(𝑛 − 1)

Keterangan: 

S  = Standar deviasi 

i = Nilai X ke – i sampai ke – n

�̅�= Mean data keseluruhan

n = Jumlah sampel 


