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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif bertujuan untuk menggambarkan 

keadaan suatu fenomena. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji 

hipotesis tertentu tapi hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, 

atau keadaan. 

Statistik deskriptif atau statistk deduktif adalah bagian dari statistik yang 

mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data sehingga mudah di pahami. 

Statistik deskriptif behubungan dengnan memberikan keterangan-keterangan 

mengenai suatu data keadaan atau fenomena (Lasfeto, 2008). 

Penelitian deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya kandungan Plumbum (Pb) pada jamu tradisional yang beredar di 

Kota Malang dengan melakukan pemeriksaan laboratorium menggunakan 

Spektrofotometri Serapan Atom (SSA). 

 

3.2 Waktu dan Tempat 

3.2.1 Tempat Penelitian 

   Penelitian dilakukan di Laboratorium Universitas Brawijaya 

3.2.2 Waktu Penelitian 

  Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2016 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah keseluruhan obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah pasar tradisional di Kota Malang. Pasar yang menjadi sasaran 

penelitian ini adalah pasar Belimbing, Pasar Merjosari, dan Pasar Batu. 

Alasan pemilihan lokasi adalah karena pasar ini cukup ramai dan padat 

serta memiliki sarana dan prasarana lengkap; antara lain kantor, musolla, 

gerobak sampah, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.  

 Selain itu sarana transportasi juga sangat memudahkan kendaraan 

pembeli dan pedagang berlalu lalang untuk menuju pasar. Kepadatan lalu 

lintas kendaraan bermotor termasuk dalam kategori kepadatan tinggi, 

bahkan hingga masuk ke dalam pasar. Hal ini menyebabkan munculnya 

asumsi kontaminasi jamu gendong yang dijual di dalam pasar. 

 

 3.3.2 Sampel Penelitian 

 Sampel adalah bagian dari jumlah atau karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2013). 

Sampel yang akan diuji pada penelitian ini adalah jamu gendong yang 

terdapat di pasar Kota Malang.  
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 3.3.3 Teknik Sampling 

 Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling purposive. 

Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu sesuai dengan permasalahan (Sugiyono, 2013).  

 Sampel jamu tradisional yang diambil adalah jamu gendong. Pasar 

yang menjadi tujuan pengambilan sampel; yaitu pasar Kota Batu, Pasar 

Merjosari, dan Pasar Blimbing. Cara pengambilan sampel pada teknik ini 

yaitu mengambil populasi pasar tradisional yang terdapat penjual jamu di 

Kota Malang, kemudian diambil sampel jamu dari dua penjual.  

 Setiap populasi penelitian, diambil sampel secara acak dari dua 

penjual dengan jenis jamu gendong cair. Kriteria pemilihan dua penjual 

jamu ini adalah satu penjual berada di dalam pasar, dan satu penjual 

berada di depan pasar. Kedua penjual sama-sama menjual jamu yang 

ditempatkan di botol plastik dan tanpa label. 

   

3.5 Prosedur Penelitian 

 3.5.1 Alat dan Bahan 

 

  3.5.1.1 Alat 

   Spektrofotometri Serapan Atom (SSA)   

  3.5.1.2 Bahan 

 Jamu cair 

 Botol Vial 20 ml 
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 Wadah Besar 

3.5.2 Persiapan Sampel Jamu Tradisional 

 Sampel jamu gendong dibawa ke Laboratorium Kimia 

Universitas Brawijaya 

 Sampel diterima oleh staff Laboratorium 

 Sampel jamu siap dianalisis menggunakan SSA 

 

3.6 Metode Pengambilan Data 

  Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data 

primer. Pengukuran kadar Pb pada jamu gendong yang beredar di Kota Malang 

dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Brawijaya dengan teknik 

spektrofotometer. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

  Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

kuantitafif. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan.  

  Hasil uji logam berat Pb pada jamu gendong dilakukan secara statistika 

deskriptif kuantitatif dengan membandingkan kandungan logam berat Pb dengan 

standar keamanan pangan yang berlaku. 
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3.8 Pemanfaatan Media Poster sebagai media pembelajaran Bahan Kimia 

dalam Pangan SMP Kelas VIII 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kaitan dengan Kompetensi 

Dasar (KD) pada mata pelajaran Biologi SMP, yaitu tentang Bahan Kimia dalam 

Pangan. KD 3.9 adalah Menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan 

minuman, zat adiktif, serta dampaknya terhadap kesehatan. Pada penjabarannya 

materi akan dikerucutkan hanya pada logam berat yaitu Plumbum (Pb). Sehingga 

hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk membantu proses pembelajaran 

terkait dengan KD tersebut.  

Media poster dibuat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, pada 

umumnya mampu mendorong seseorang untuk melakuan tindakan atau action 

tertentu. Selain itu poster harus dibuat secara menarik sehingga mampu membuat 

peserta didik mempelajari isi informasi yang terdapat di dalamnya.  


