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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif. Menurut Sugiyono (2010:147) penelitian 

deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Menurut 

Sugiyono (2015:14) Penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk 

menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian deskriptif  kuantitatif yaitu 

suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan yang sebenarnya 

berdasarkan apa yang nampak, biasanya dilakukan dianalisis yang dapat 

memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai objek yang diteliti (Mairuhu 

dan Tinangon 2014).  

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan pada penjual ampo di pasar Tuban. Uji 

kandungan mineral Zn dilaksanakan di Laboratorium Kimia, Ca dan K 

dilaksanakan di Laboratorium Nutrisi Universitas Brawijaya Malang, Jl. Veteran, 

Ketawanggede, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian dilaksanakan 

pada 2 Januari 2018. 
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3.3. Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah jajanan ampo yang ada di pasar 

Tuban Jawa Timur. 

3.3.2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah ampo yang ada di kecematan 

Semanding desa Bektiharjo 1 produsen dan kecematan Widang desa mrutuk 2 

produsenTuban Jawa Timur. 

3.3.3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sempel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Metode ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan karena pemilihan jajanan 

ampo tanpa menggunakan metode rendom sampling dan penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kandungan mineral Ca, K dan Zn yang ada di jajanan ampo.  

Purposive sampling adalah pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri 

khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga dapat menjawab masalah 

penelitian. 

 

3.4. Jenis Variabel 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jajanan ampo. 

3.4.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kandungan Ca, K, dan Zn. 
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3.5. Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan 

3.5.1.1 Alat 

a. Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) tipe Spectra AA30 

b. Neraca analitik 

c. Labu takar 

d. Lampu katoda untuk logam Zn logam Ca dan logam K 

e. Gelas kimia 

f. Tabung reaksi 

g. Kertas buram 

h. Penjepit Erlenmeyer 

i. Pipet ukur 

j. Batang pengaduk 

k. Cawan porselin  

l. Oven  

3.5.1.2 Bahan  

a. Jajanan ampo, dimana bahannya adalah tanah liat 

b. Aquades 

c. Melarutkan Kalsium (Ca) 

d. Melarutkan Kalium (K) 

e. Melarutkan Seng (Zn)  
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3.5.2 Pelaksanaan 

a. Neraca analitik, labu takar, gelas kimia, tabung reaksi, kertas buram, 

penjepit erlenmeyer, pipet ukur, batang pengaduk, cawan porselin, 

dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam autoclave selama 15 

menit dengan tekanan 1 atm. 

b. Setelah 15 menit, mematikan pemanasan dan menunggu hingga tekanan 

menjadi 0, kemudian alat-alat dikeluarkan. 

3.5.3 Pengamatan 

Pengamatan sampel dilakukan setelah pengujian di Laboratorium 

Nutrisi dan Laboratorioum Kimia selesai. Pengamatan sampel pada 

Laboratorium yaitu: 

a. Pada laboratorium Nutrisi sampel yang diamati adalah jumlah  

kandungan Ca dan K pada jajanan ampo.  

b. Pada laboratorium Kimia sampel yang diamati adalah jumlah 

kandungan Zn pada jajanan ampo. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Motode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data dilakukan setelah pungujian pada laboratorium 

selesai dilakukan. Pengambilan data dilakukan di beberapa dilaboratorium sebagai 

berikut. 
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a. Laboratorium Nutrisi 

Pada laboratorium Nutrisi data yang diambil mengenai jumlah kandungan Ca 

dan K,  

b. Laboratorium Kimia 

Pada laboratorium Kimia data yang diambil mengenai jumlah kandungan Zn. 

Data hasil uji jumlah kandungan Ca, K, dan Zn disajikan dalam bentuk tabel, 

kemudian dilakukan analisis mengenai jumlah kandungan Ca, K, dan Zn pada 

jajanan ampo. 

3.6.2 Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

mendeskripsikan hasil pengujian kandungan Ca, K, dan Zn, dengan cara 

membandingkan ke tiga sampe berdasarkan kandungan yang ada seanjutnya 

dikaitkan dengan masing-masing produsen dan tekstur bahan yang digunakan 

untuk membuat jajanan ampo di Tuban Jawa Timur sesuai dengan manfaat dari 

masing-masing unsur yang ada. 


