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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada kegiatan ini adalah deskripif analitis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara 

sistematis dan faktual tentang fakta-fakta dengan variabel yang diteliti, yaitu dengan 

caramengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam 

pengujian hipotesis statistik.Pada penelitia dilakukan pada berbagai hal yang 

berhubungan dengan bioakumulasi logam berat timbal (Pb) pada sedimen dan kerang 

lentera (Lingula unguis). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pantai Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota 

Pasuruan untuk pengambilan sampel dan dilakukan analisis di LaboratoriumKimia  

UniversitasMaulana Malik Ibrahim Malang. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulanjuni hingga juli 2018. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah kerang lentera (Lingula uguis) yang 

terdapat di Pantai Mayangan Kota Pasuruan. 
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3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalahsimple random 

samplingdengan menggunakan metode jelajah. Dimana jarak pengamblan sampel 

yaitu 500 meter dari bibir pantai menuju pasang surut maksimal. Teknik simple 

random samplingsendiri merupakanteknik untuk mendapatkan sampel yang langsung 

dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian setiap unit sampling memperoleh 

peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. 

3.3.3 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah sedimen dan kerang lentera(Lingula 

unguis)di Pantai Mayangan kotaPasuruan. Cara pengambilan sampel pada penelitian 

ini menggunakan carasystem random sampling.  

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kadar logam berat timbal 

(Pb) pada sedimen dan kerang lentera (Lingula unguis) di Pantai Mayangan Kota 

Pasuruan. 
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3.5 Prosedur Penelitian 

Berikut ini merupakan diagram prosedur penelitian yang akan dilaksanakan 

peneliti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Prosedur Penelitian 

+ HNO3 pekat10 ml 

Studi pendahuluan, pengambilan titik 

stasiun, pengambilan sampel 

Membawa sampel ke laboratorium 

untuk dianalisis 

Pembuatan standar larutan Pb 

Penimbangan sampel sebanyak 4 gram sampel sedimen dan 

4 gram daging kerang dari masing-masing stasiun dalam 

Erlenmeyer pada timbangan analitik 

Didestruksi selama 20 menit 

pada suhu 250 0 C 

+ aquades 20 ml 

Penyaringan menggunakan 

kertas saring 

Analisis AAS (Atomic 

Absorbtion Spectrophotometer) 

Persiapan 
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3.5.1 Tahap Pengambilan Sampel 

1. Persiapan Alat dan Bahan 

a. Alat yang Dibutuhkan dalam Penelitian : 

No Alat Jumlah Keterangan 

1 Cetok 1  

2 Kantong Plastik 50 Ukuran 25 x 35 cm 

3 Cool Box  1  

4 Timbangan Analitik 1 AND 0,001 gr 

5 Beaker glass 50 50 ml 

6 Kertas label 50 Ukuran 3x6 

7 Labu ukur 50 50 ml dan 100 ml 

8 Panci pengukus 1  

9 Oven memmert 1 Universal UN55 

10 Desikator 1  

11 Pipet tetes 2  

12 Beaker Teflon 1  

13 
AAS (Atomic Absorption 

Spectrophotometer) 
1 

Philips PU 9100X 

 

14 Balpoin 1  

15 Buku catatan 1  

16 Kertas saring Whatman  50 nomor 42 

17 Aquades  50 ml  

19 Erlenmeyer 2  

20 Kamera 1 Samsung A5 

21 Meteran Rol 1  

Tabel 3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

b. Bahan yang Dibutuhkan dalam Penelitian 

1. Kerang Lentera (Lingula unguis)dan sedimen yang diambil dari Pantai 

Mayangan Kota Pasuruan. 

2.  HNO₃ pekat sebanyak 200 ml 

3. Pb (NO₃)₂ sebanyak 0,16  gram 

4. Aquades 100 ml 
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3.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan observasi lapang 

langsung yaitu di Patai Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Jarak 

pengambilan yaitu 500 meter dari bibir pantai menuju pasang surutmaksimal pada 

pukul 15.00 WIB hingga 18.00 WIB dan masing-masing pengambilan sampeldi 5 

stasiun dengan 5 kali pengulangan. Berikut peta Kota Pasuruan 
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Pengambilan Sampel di Pantai MayangaKota Pasuruan 

Sumber :https://gambardaerah.blogspot.com/2016/11/gambaran-umum-

spipisebpmp2t-kota.html 

Keterangan : 

  : Tempat Pegambilan Sampel 
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Gambar 3.2 Pola Pengambilan Sampel dengan Metode Jelajah 

1. Pengambilan Sampel 

a. Pengambilan Sampel Sedimen 

Pengambilan sampel sedimen dilakukan di Pantai Mayangan Kecamatan 

Panggungrejo Kota Pasuruan. Pengambilan sedimen menggunakan cetok kemudian 

dimasukkan kedalam kantong plastik yang telah diberi kertas label.  

b. Pengambilan Sampel Kerang Lentera (Lingula unguis) 

Pengambilan sampel kerang lentera (Lingula unguis) dilakukan di Pantai 

Mayangan Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan. Pengambilan sampel kerang 

(Lingula unguis) hanya pada kerang dengan panjang 9 cm dan dilakukan saat air laut 

surut dengan menggunakan cetokdan dicuci air bersih sehingga lumpur yang melekat 
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akan hilang dan di masukkan ke kantong plastik yang telah diberi kertas label. 

Selanjutnya sampeldimasukkan kedalam cool box hingga waktu untuk dianalisis. 

2. Preparasi Pra Uji Timbal (Pb) 

a. Pembuatan Larutan Standar Pb Berdasarkan SNI 69898:2009 

Setelah sampel siap dianalisis, tahap selanjutnya adalah pembuatan larutan 

standart induk Pb dari senyawa Pb (NO₃)₂ yaitu dengan membuat  larutan induk Pb²⁺ 

yang konsentrasinya 100 ppm dengan cara melarutkan Pb (NO₃)₂ sebanyak 0,16 gr 

kedalam beaker glass 1000,0 ml dan tambahkan HNO3 1:1 (100 Pb/L). Kemudian 

tambahkan HNO3 pekat 10 ml dan larutan dipindahkan ke dalam labu ukur  100 ml  

dan ditambahkan aquades sampai tanda batas. Larutan 1000 ppm diambil 1 ml 

kemudian dipidahkan  dalam labu ukur 100ml dan diencerkan sampai batas, sehingga 

didapatkan larutan standart 10ppm. 

b. Perlakuan pada Sedimen 

1. Dimasukkan masing-masing sedimen kedalam beaker teflon secara merata 

agar mengalami proses pengeringan dengan sempurna. 

2. Kemudian dikeringkan sedimen tersebut dalam oven pada suhu 105ºC selama 

24 jam. 

3. Sedimen yang telah kering kemudian ditumbuk sampai halus. 

4. Setiap sedimen ditimbang sebanyak kurang dari lebih 4 gram dengan 

timbangan digital. 

5. Sedime yang telah ditimbang dimasukkan dedalam beaker teflon yang tertutup. 

6. Sedimen ditambahkan 5 ml laruta aqua regia dan dipanaskan pada suhu 130ºC. 
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7. Setelah semua sedimen larut, pemanasan diteruskan hingga larutan hampir 

kering dan selanjutnya didinginkan pada suhu dan dipindahkan ke sentrifus 

polietlen. 

8. Kemudian ditambahkan aguades hingga volumnnya mencapai 30 ml dan 

dibiarkan mengendap, kemudian tamping fasa airnya. Selanjutya siap diukur. 

c. Perlakuan pada Kerang Lentera (Lingula unguis) 

1. Mencuci sampel hingga bersih, kemudian direbus selama kurang lebih 30 

menit hingga cangkang membuka, kemudian diambil bagian dagingnya dan 

dicuci kembali dengan aquades 

2. Menghaluskan daging kerang lentera dengan blender dan dipanaskan lagi 

dalam oven pada temperatur 60ºC  selama 1 jam. Serbuk yang diperoleh 

dimasukkan dalam desikator 

3. Mengambil 4 gram sampel kerang lentera kering kemudian dimasukkan 

kedalam beaker glass 

4. Menambahkan  20ml HNO3 pekat dan didiamkan selama 1 malam, kemudian 

dipanaskan selama 2jam dan dijaga agar tidak sampai meluap atau tumpah. 

Menambahkan 10 ml HNO3 pekat kedalam beaker glass dan dipanaskan lagi 

selama 2 jam. Menambahkan 10 ml HNO3 pekat kedalam beaker glass dan 

dipanaskan selama 3 jam atau sampai diperoleh larutan jernih kekuningan 

kemudian didinginkan 

5. Menyaring hasil larutan dengan kertas saring Whatman 42,dimasukkan dalam 

labu ukur 50 ml dan ditambahkan pelarut aquadessampai batas, setelah itu 
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sampel yang terlarut diukur kandungan logamtimbalnya dengan menggunakan 

AAS  (Atomic Absorption Spectrophotometry). 

3. Pelaksanaan Uji Timbal (Pb) 

a. Pengukuran dengan AAS (Atomic Absorption Spectrophotometry) 

Setelah larutan standar diperoleh, maka sampel sedimen dan kerang lentera dapat 

diukur absorbansinya dengan AAS PU 9100X merk Philips dengancara: 

1. Lampu katoda hampa (hollow cathoda) khusus untuk analisa logam 

berat Pb dipasang dan dihidupkan. 

2.  Spektrum pancaran lampu diliput dan dipilih panjang gelombang yangpaling 

peka. 

3. Udara sekitar 16 lb/indialirkan, lalu gas aetilen 4 lb/indan korek 

apidinyalakan. 

4. Jarum spektrofotometer menjadi 0%T diatur dengan jendela ditutupsehingga 

tidak ada berkas sinar yang masuk 

5. Jarum 100%T diatur, membuka jendela, larutan blangko dinyalakandan jarum 

diatur ke angka 100. 

6. Larutan sampel dialirkan lewat tabung kapiler dan serapan sinarnyadicatat. 

3.6 Teknik Pengmpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi.Observasi pada penelitian ini dilakukan langsung di Pantai Mayangan 

Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.Kemudian sampel sedimen dan kerang 

lentera (Lingula unguis)dibawa ke Laboratorium Universitas Malik Ibrahim Malang 

untuk diuji kandungan logam berat timbal (Pb). 
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Tabel 3.3 Tabel Pengumpulan DataKandungan Logam Berat (Pb) pada Sedimen 

dan Kerang Lentera (Lingula unguis) 

Pengulangan 

Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) 

Sedimen Kerang Lentera (Lingula unguis) 

Stasiun Pengambilan Sampel Stasiun Pengambilan Sampel 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1           

2           

3           

4           

5           

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data untuk mengetahui kadar logam berat Pb pada sedimen dan 

kerang lentera (Lingula unguis) di pantai Mayangan kota Pasuruan menggunakan 

data rata-rata uji AAS. Selanjutnya untuk mengetahui nilai faktor biokonsentrasi 

kerang lentera di Pantai Mayangan kota Pasuruan menggunakan rumus 

Biokonsentrasi Faktor (BCF). Kemudian perbedaan kadar logam berat Pb pada 

sedimen dan kerang lentera (Lingula unguis) dapat dianalisis menggunakan Uji 

Independent Sample t-test. Untuk kelayakan hasil penelitian ini sebagai sumber 

belajar akan mengacu pada Sekolah Menengah Pertama (SMP)  kelas VII semester 

dua dengan materi dampak pencemaran bagi kehidupan. 
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3.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas diperlukan karena untuk melakukan 

pengujian-pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual 

mengikuti distribusi normal (Ghozali, 2013). 

Langkah-langkah Uji Normalitas 

1. Merumuskan Hipotesis 

H0 : data berdistribusi normal 

H1  data tidak berdistribusi normal 

2. Menghitung rata-rata (X = 
∑𝑥

𝑛
) 

3. Menghitung  Standart DeviasiSd=  √
∑(X−X)2

n−1
 

4. Menyusun frekuensi dari tiap nilai yang yang didapatkan dan kemudian cari 

nilai frekuensi kumulatifnya. 

5. Konversikan frekuensi kumulatif ke dalam probabilitas ( 𝑓𝑠 =
fkum

∑ 𝑓
) 

6. Mencari nilai ( Z=  
𝑥𝑖−𝑥

𝑠𝑑
), dari nilai Z cari Nilai Z score (melihat tabel 

distribusi Z) 

7.  Mencari nilai probabilitas empiris dengan cara (ft = 0,5-𝑍𝑡𝑎𝑏) 

8. Statistik uji Kolmogorov adalah selisih absolut terbesar antara probabilitas 

kumulatif dan probabilitas empiris atau yang disebut juga  dengan deviasi 

maksimum (Dhitung) 

9. Mencari nilai Dtabel dengan melihat jumlah sampel dengan nilai signifikan 
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10. Pengambila Kesimpulan 

Dhitung> Dtabel = data berdistribusi tidak normal 

Dhitung< Dtabel = data berdistribusi normal 

3.7.2 Uji Homogenitas Variansi 

Uji homogenitas digunakan untuk mengatahui apakah data memiliki ragam 

yang homogen atau tidak. Pengujian kehomogenan data kadar logam berat (Pb) yang 

terkandung dalam sedimen dan kerang lentera (Lingula unguis) di Pantai Mayangan 

Kota Pasuruandilakukan menggunakan Fhitung, dengan kriteria apabila Fhitung< Ftabel 

maka data dinyatakan memiliki ragam yang homogen, sebaliknya apabila Fhitung> 

Ftabelmaka data dinyatakan tidak memiliki ragam yang homogen. Perhitugan 

homogenitas adalah sebagai berikut: 

1. Mencari varians variabel X dan Y dengan rumus: 

𝑆𝑋
2 =

𝑛 ∑ 𝑥1
2 − (∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

𝑆𝑌
2 =

𝑛 ∑ 𝑥1
2 − (∑ 𝑥)2

𝑛(𝑛 − 1)
 

2. Mencari F hitung denga rumus: 

F hitung = 
𝑆𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟

𝑆𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙

 

3. Membandingkan antara F hitung dengan F tabel dengan ketentuan sebagai 

berikut: 

Jika F hitung  < F tabel maka data homgen 

Jika F hitung > F tabel maka data tidak homogen 
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3.7.3 Uji Independent Sample t Test 

Uji independent sample t test digunakan untuk menguji dua sampel yang tidak 

berhubungan dan berasal dari populasi yang mempunyai mean sama atau tidak secara 

signifikan. Siginifika minimum yang diperulkan dalam prosedur ini yaitu satu atau 

beberapa variabel numeric yang akan diuji, satu variabel numeric atau string pendek 

sebagai variabel grup dan value-value grup untuk variabel grup.  Langkah-langkah uji 

independent sample t test adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis: 

H0 : Rata-rata populasi adalah sama  

H1 : Rata-rata populasi adalah tidak sama (berbeda) 

2. Menghitung dengan rumus : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(�̅�𝐴 − �̅�𝐵) − (𝜇𝐴 − 𝜇𝐵)

√(
𝑆2

𝑛𝐴
+

𝑆2

𝑛𝐵
)

 

Df= [
(

𝑆2

𝑛𝐴
+

𝑆2

𝑛𝐵
)

2

(𝑆2
𝑛𝐴

⁄ )
2

𝑛𝐴+1
+

(𝑆2
𝑛𝐵

⁄ )
2

𝑛𝐵+1

] − 2 

 

Maka menjadi : 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
(�̅�𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛 − �̅�𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎)

√(
𝑆𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛

2

𝑛𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛
+

𝑆𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎
2

𝑛𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎
)

 

Keterangan: 

𝑋𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛  = rata-rata data sedimen 

𝑋𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎= rata-rata data kelompok kerang lentera 

𝑆𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛
2   = penduga gabungan varians populasi sedimen 
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𝑆𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎 
2  = penduga gabungan varians populasi kerang lentera 

𝑛𝐴 𝑠𝑒𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛  = banyak sampel pengukuran kelompok pertama 

𝑛𝐵 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎  = banyak sampel pengukuran kelompok kedua 

3.7.4 Uji Biokonsetrasi Faktor 

Biokonsentrasi faktor berfunsi untuk mengetahui bioakumulasi logam berat pada 

sampel kerang lentera (Lingula unguis) dengan menggunakan rumus (LaGrega, 

Buckingham, Evans and Environmental Resources Management. 2001). 

 

 

keterangan: 

𝐵𝐶𝐹  : Faktor biokonsentrasi faktor 

𝐶𝑂𝑟𝑔 : Konsentrasi  logam berat pada organisme 

𝐶𝑆𝑒𝑑 : konsentrasi logam berat pada sedimen 

3.8 Pemanfaatan Penelitian Sebagai Sumber Belajar Biologi 

Bahan dari sebuah penelitian yang akan dikaji dari segi kemanfaatannya sebagai 

sumber belajar adalah proses dan hasilnya. Perlu adanya tujuan yang akan dicapai 

secara jelas sebab tidak semua proses dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebegai 

sumber belajar biologi (Aminah, 2017). 

Penelitian ini dapat dikaji kembali untuk dijadikan sebagai sumber belajar bagi 

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VII semester dua pada materi dampak 

pencemaran bagi kehidupan. Pada materi tersebut terdapat beberapa kompetensi inti 

(KI) dan kompetensi dasar (KD). Pada kompetensi dasar (KD) terdapat dua poin 

𝐵𝐶𝐹 =
COrg

Csed
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penting yang harus diperhatikan yaitu  mendeskripsikan pencemaran dan dampaknya 

bagi makhluk hidup dengan indikator (1) mendeskripsikan pencemaran, (2) 

mengidentifikasi jenis-jenispencemaran, (3) memberi contoh lingkungan yang 

tercemar, (4) Menjelaskan dampak pencemaranpada makhluk hidup. Pada 

kompetensi dasar (KD) poin kedua menyajikan hasil observasi terhadap interaksi 

makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya terdapat dua indikator yaitu (1) 

melakukan penyelidikan untukmengetahui pengaruh pencemaranterhadaplingkungan, 

(2) mengomunikasikan hasil penyelidikan tentang pengaruhpencemaran terhadap 

lingkungan. 

3.8.1 Syarat penelitian dijadikan Sebagai sumber belajar 

Perlu adanya pertimbangan maknapada proses dan hasil belajar agar dapat 

manfaatkan sebagai sumber belajar. Makna penelitian sendiri dapat dilihat dari dua 

segi yaitu proses dan produk. Selain itu pemanfaatan penelitian sebagai sumber 

belajar juga memiliki syarat. Berikut syarat sumber belajar menurut Djohar (1987) 

Kejelasan Potensi, Kejelasan Sasaran, Kesesuaian dengan Tujuan Belajar, Kejelasan 

Informasi yang Diungkapkan, Kejelasan Pedoman Eksplorasi dan yang terakhir 

adalah Kejelasan Perolehan. 

Keberadaan sumber belajar dapat memungkinkan dan memudahkan terjadinya 

proses belajar. Menurut Mulyasa (2002) Pemilihan suatu sumber belajar perlu 

dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Dengan 

demikian, sumber belajar dipilih dan digunakan dalam proses belajar apabila sesuai 

dan menunjang tercapainya tujuan belajar. 


