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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Pra 

Experimental. Menurut Sugiyono (2012) dikatakan penelitian Pra Experimental karena 

peneliti tidak dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. Ciri utama dari Pra Experimental adalah tidak adanya variabel kontrol dan 

sampel yang digunakan untuk eksperimen diambil secara non random dari populasi.  

Jadi cirinya adalah adanya kelompok sampel dipilih secara non random.  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah The One 

Group Pretest-Posttest Design. Desain ini kelompok dipilih secara non random, 

kemudian diberi pretest untuk mengetahui keadaan awal sebelum diberi perlakuan 

selanjutnya dibandingkan dengan sesudah diberi perlakuan untuk mengetahui 

keadaan akhir melalui posttest. Setelah diuji awal kandungan Pb pada limbah cair 

tersebut maka limbah cair tersebut di beri perlakuan waktu detensi dengan 

menggunakan tanaman kangkung. Skema penelitiannya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Rancangan Penelitian Perlakuan Waktu Detensi Tanaman 

Kangkung  
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Keterangan: 

O1(A)  : Observasi Awal kandungan Pb pada air kolam 

K1(10)   : Kolam 1 perlakuan waktu detensi tanaman kangkung 10 hari 

K2(15)   : Kolam 2 perlakuan waktu detensi tanaman kangkung 15 hari 

K3(20)   : Kolam 3 perlakuan waktu detensi tanaman kangkung 20 hari 

O2(K) + O2(A): Observasi Akhir kandungan Pb pada akar tanaman kangkung dan   

                             Observasi Akhir kandungan Pb pada air kolam 

 

Penempatan satuan-satuan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (Completelly Randomized Design). Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) merupakan rancangan paling sederhana karena tidak ada kontrol 

sehingga sumber keragaman (varian) yang diamati hanya perlakuan dan galat. 

Selain itu kondisi lingkungan, alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini 

homogen. Pengacakan perlakuan pada satuan-satuan percobaan dalam penelitian 

ini menggunakan sistem lotere secara manual. Bagan percobaan hasil pengacakan 

menurut RAL sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Denah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Keterangan : 

P = Perlakuan 

U = Ulangan 

P1 U6 P2 U3 P3 U9 

P1 U4 P2 U5 P3 U1 

P1 U2 P2 U4 P3 U5 

P1 U9 P2 U8 P3 U3 

P1 U3 P2 U9 P3 U6 

P1 U7 P2 U6 P3 U4 

P1 U1 P2 U2 P3 U8 

P1 U8 P2 U7 P3 U2 

P1 U5 P2 U1 P3 U7 
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Gambar 3.3 Denah Penelitian Lapang 

Keterangan :    

Kolam I = Perlakuan waktu detensi tanaman kangkung 10 hari 

Kolam II  = Perlakuan waktu detensi tanaman kangkung 15 hari 

Kolam III  = Perlakuan waktu detensi tanaman kangkung 20 hari 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MCK Terpadu Tlogomas Jl. Kelurahan Tlogomas 

RT: 03 RW:07 Kecamatan Lowokwaru, Kotamadya Malang. Pengujian Pb 

dilakukan di Laboratorium Kimia FMIPA Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 16 Mei - 9 Juni 2016. 
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Kolam II 

Kolam III 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Penelitian ini terdapat populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang 

diteliti yang memiliki kualitas dan karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah 54 tanaman kangkung yang 

di tanam di 3 kolam berbeda. 

3.3.2 Sampel 

Sampel penelitian ini adalah 27 sampel tanaman kangkung. Sampel tersebut 

kemudian akan diberikan 3 perlakuan, dan penelitian ini akan dilakukan 

pengulangan sebanyak 9 kali pengulangan. 

3.3.3 Sampel Size  

Perhitungan cara menentukan jumlah ulangan sebagai berikut: (t-1) (r-1) ≥ 15 

dimana r = jumlah ulangan dan t= jumlah perlakuan. Perhitungan cara menentukan 

jumlah ulangan menurut Hartanto (2004) adalah sebagai berikut: 

(t-1) (r-1)   ≥ 15  

(3-1) (r-1)  ≥ 15  

2 (r-1)        ≥ 15  

2r-2            ≥ 15  

r                 ≥ 17 

r                 ≥ 9 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah: 

n= t x r 

n=3 x 9  

n=27 

 

Keterangan :  

r = Replikasi (jumlah ulangan)  

t = Treatment (jumlah perlakuan) 
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3.3.4 Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sistematic sampling, 

yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang 

telah diberi nomor urut. Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah sebagai 

berikut; langkah pertama adalah memilih seluruh tanaman kangkung yang di tanam 

di 3 kolam berbeda. Memberi nomor urut tanaman kangkung 1-18 pada setiap 

kolam. Langkah kedua yaitu dari seluruh tanaman kangkung tersebut kemudian 

dipilih berdasarkan nomor ganjil. 

 

Gambar 3.4 Desain Skema Teknik Sistematic Sampling 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh 

peneliti dengan maksud untuk mengetahui pengaruhnya pada objek yang diteliti. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah waktu detensi. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah sejumlah faktor atau gejala yang muncul dan diukur 

untuk mengetahui dampak adanya variasi atau perubahan dari variabel yang lain 

terutama variabel bebasnya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Logam 

Plumbum (Pb). 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel dalam penelitian yang berpengaruh tetapi 

dapat dikendalikan. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah limbah cair rumah 

tangga, berat jenis tanaman kangkung. 

3.4.4 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam tiap variabel maka perlu didefinisikan tiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun operasional variabel tersebut 

adalah: 

1) Waktu detensi merupakan waktu perlakuan untuk menguji kadar logam Pb yang 

diserap oleh tanaman kangkung. Menurut Wulandari, dkk., (2014) penyerapan 

logam tertinggi terjadi pada waktu pemaparan 15 hari. Penentuan waktu detensi 

dari penelitian ini adalah  10 hari, 15 hari, dan 20 hari. 

2) Logam Plumbum (Pb) merupakan logam lunak kebiruan atau kelabu keperakan 

yang lazim terdapat dalam kandungan endapan sulfit yang tercampur mineral-
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mineral lain terutama seng dan tembaga. Pb biasanya dapat ditemukan pada 

bensin, cat, dan pestisida (Rumajar, 2010). Pengambilan air yang mengandung 

logam plumbum akan diambil dari kolam tempat pembuangan limbah cair MCK 

terpadu Tlogomas sebanyak 3 bak dengan konsentrasi plumbum (Pb) yang sama. 

3) Limbah cair rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari dapur, kamar 

mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga dan kotoran manusia. 

Limbah cair rumah tangga ini diambil ditempat pembuangan limbah cair MCK 

Terpadu Tlogomas. Kemudian di uji konsentrasi logam plumbum (Pb) untuk 

ditambahkan kedalam media tanam kangkung. Limbah cair ditambahkan 

kedalam media tanam ketika tanaman kangkung sudah berumur kurang lebih 15 

hari. 

4) Biomassa tanaman kangkung yang digunakan adalah yang memiliki kriteria 

yang dipilih memiliki biomassa basah 20 gram, ukuran panjang batang 10-20 

cm, panjang akar 10-15 cm, serta jumlah daun 10-20 helai. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Penyiapan Alat dan Bahan 

1) Alat yang digunakan berupa; 1 hotplate, 1 grafit furnance, 1 desikator, 1 

erlenmeyer, 1 labu ukur 15 ml, 1 Atomic Absorption Spectroscopy (AAS), 

1 lumpang , 1 alu, 1 corong gelas,  4 botol vial dan 3 bak. 

2) Bahan yang digunakan berupa; 54 kangkung darat (Ipomea reptans), 

limbah cair rumah tangga, aquades, HNO3. 
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3.5.2 Langkah-langkah Kegiatan Penelitian 

1) Persiapan Tanaman Kangkung  

Jenis tanaman kangkung yang digunakan adalah kangkung darat 

(Ipomoea reptans) yang ditanaman secara hidroponik. Tanaman kangkung  

ini diperoleh dari BTS (Budidaya Tanaman Semusim) Kusuma Agrowisata 

Batu yang dibudidaya kurang lebih selama 15 hari dengan kriteria tanaman 

kangkung yang dipilih memiliki biomassa basah 20 gram, ukuran panjang 

batang 10-20 cm, panjang akar 10-15 cm, serta jumlah daun 10-20 helai 

sebanyak 54 tanaman. 

2) Pengambilan Limbah Cair Rumah Tangga  

Limbah cair rumah tangga ini diambil ditempat pembuangan limbah 

cair MCK Terpadu Tlogomas menggunakan bak. Langkah selanjutnya uji 

konsentrasi logam plumbum (Pb) yang terdapat pada limbah cair rumah 

tangga tersebut.  Sampel air diambil dengan menggunakan botol vial 15 ml, 

kemudian ditambahkan 1,5 ml HNO3 pekat, tutup botol tersebut dan kocok 

hingga larutan homogen dan terjadi endapan. Langkah selanjutnya 

tempatkan sampel pada erlenmeyer dan panaskan di atas hotplate sampai 

hampir kering. Sampel uji di dinginkan, kemudian ditambahkan 1,5 ml 

HNO3 pekat dan tutup gelas elemenyer dengan corong gelas panaskan 

kembali diatas hotplate sampai hampir kering dan warna residu menjadi 

bening. Sampel uji ditambahkan 1 ml HNO3 (1:1), kemudian tutup dengan 

corong gelas dan panaskan dengan api kecil hingga keseluruan residu larut 

kembali. Dinding gelas erlenmeyer dan corong gelas dibilas dengan aquades 
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dan saring larutan dengan kertas saring whatman No.40 tampung hasil 

saringan kedalam labu ukur 15 ml. Sampel uji ditambahkan aquades sampai 

tanda batas dan kocok. Selanjutnya sampel diukur dengan Atomic 

Absorbtion Spectometery (AAS). Setelah kandungan logam pada limbah 

cair diketahui kemudian  limbah cair rumah tangga ditambahkan kedalam 

media tanam kangkung. Limbah cair ditambahkan kedalam media tanam 

ketika tanaman kangkung sudah berumur kurang lebih 15 hari. 

3) Uji Kandungan Logam Plumbum (Pb) pada Akar Tanaman Kangkung 

Pemanenan kangkung untuk diuji kandungan logam plumbum (Pb) 

dilakukan ketika tanaman kangkung berumur 10 hari, 15 hari, dan 20 hari 

sejak penambahan limbah cair rumah tangga pada media tanam. Pengukuran 

(Pb) pada tanaman kangkung dilakukan dengan metode AAS. Pada 

pengukuran (Pb) dalam akar dikeringkan, kemudian diabukan 

menggunakan furnance pada suhu 600° + 1 jam. Abu yang diperoleh 

disaring kemudian di destruksi dengan 10 ml HNO3 pekat 6,5%. Hasil 

destruksi diuapkan dipemanas selama + 5 menit kemudian ditambahkan 

akuades sampai volumenya 50 ml. Selanjutnya kadar logam Pb diukur 

dengan Atomic Absorbtion Spectometery (AAS). 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

observasi eksperimen. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan prosedur 

berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan tertentu. 

Observasi dilakukan dilaboratorium terhadap objek perlakuan. Observasi 
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eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan 

menghitung kandungan logam Pb pada akar tanaman kangkung setelah berumur 10 

hari, 15 hari, dan 20 hari sejak penambahan limbah cair rumah tangga pada media 

tanam. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

korelasi dengan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk 

mengetahui varians populasinya normal atau tidak, sedangkan analisis korelasi 

digunakan untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. 

Uji statistik pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi IBM SPFF 

version 20 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Uji Normalitas  

Setelah menginput data, kemudian pilih Analyze        Descriptive Statistics     

Descriptives. Maka akan ditampilkan kotak dialog Descriptives. Pindahkan 

variabel yang akan diuji kenormalan datanya. Klik save stanlized values as 

variable. Klik OK dan nilai Z Skore akan muncul pada data statistiknya. Data 

dikatakan normal jika nilai Z Skore yang muncul sebagian besar terletak diantara 

±1,96. 

2) Uji Korelasi 

Setelah data diinput pilih Analyze      Correlate      Bivariate. Maka akan 

ditampilkan kotak-kotak dialog Bivariate Correlations. Semua variabel numerik 

pada file data akan ditampilkan pada kotak daftar variabel. Selanjutnya pindahkan 

dua atau lebih variabel sekaligus ke kotak Variabels. Klik OK untuk mendapatkan 
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Korelasi Pearson default yaitu menggunakan uji signifikasi dwi-ekor. Untuk 

mendapatkan statistik-statistik variabel tambahan khusus untuk korelasi Pearson 

atau memodifikasi perlakuan case-case yang berharga missing, klik tombol option.  

3.8 Pemanfaatan Hubungan Waktu Detensi Tanaman Kangkung (Ipomoea 

sp) dengan Kadar Penyerapan Plumbum (Pb) pada Limbah Cair Rumah 

Tangga sebagai Sumber Belajar Biologi dalam bentuk Lembar Kerja 

Peserta Didik (LKPD) 

 

Hasil penelitian hubungan waktu detensi tanaman kangkung (Ipomoea sp) 

terhadap penyerapan plumbum (Pb) pada limbah cair rumah tangga sebagai sumber 

belajar biologi akan dimanfaatkan menjadi lembar kerja peserta didik (LKPD). 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) merupakan salah satu sarana untuk membantu 

dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga akan terbentuk 

interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik, sehingga dapat 

meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. 

(Munawaroh, 2015). Langkah-langkah pembuatan LKPD adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan judul kegiatan, tema, sub tema, kelas, semester, topik materi yang 

sesuai dengan Kompetensi Dasar dan Identitas Kelas. 

2) Tujuan belajar sesuai dengan Kompetensi Dasar. 

3) Alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka 

dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. 

4) Prosedur Kerja, berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi 

mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

5) Tabel Data, berisi tabel di mana peserta didik dapat mencatat hasil pengamatan 

atau pengukuran. Kegiatan yang tidak memerlukan data bisa diganti dengan 
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tabel/kotak kosong yang dapat digunakan peserta didik untuk menulis, 

menggambar atau berhitung. 

6) Bahan diskusi, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun peserta didik 

melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




