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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kegiatan Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan 2 kegiatan yaitu kegiatan I merupakan penelitian 

deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif, sedangkan kegiatan II adalah 

studi pengembangan menggunakan Learning Cycle 3E. Studi pengembangan akan 

dilaksanakan setelah kegiatan penelitian I. Hasil penelitian yang dilakukan pada 

tahap I akan digunakan untuk studi pengembangan menjadi sebuah sumber belajar 

biologi yang berupa poster untuk materi “Perubahan dan Pelestarian Lingkungan 

Hidup” pada mata pelajaran biologi kelas X SMA. Kegiatan II merupakan studi 

pengembangan terkait pemanfaatan poster sebagai sumber belajar. 

3.2 Kegiatan Tahap I Penelitian 

3.2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

kualitas air sumur gali di kawasan sekitar aliran Sungai Brantas dan kualitas air 

Sungai Brantas. Penelitian analitik dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

linearitas kualitas kimia dan bakteriologi antara air sumur gali dan Sungai Brantas 

di wilayah Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pedekatan kuantitatif karena 

memakai data numerik untuk menganalisis yang kemudian diolah menggunakan 

metode statistika. Berdasarkan hasil uji kualitas kimia dan bakteriologi air sumur 

gali akan dijadikan sumber belajar berupa poster untuk siswa kelas X SMA. 
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3.2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2019. Pengumpulan sampel air 

sumur gali dilaksanakan di kawasan sekitar aliran Sungai Brantas di wilayah Kota 

Malang. Uji laboraturium dilaksanakan di Jasa Tirta I dan Laboraturium Biomedik 

Universitas Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jalan Bendungan Sutami 

No 188, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang 65145.  

3.2.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.2.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi berupa objek yang diteliti dan memiliki 

kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Sugiyono, 2015). 

Populasi dalam penelitian ini adalah 53 sumur gali yang berjarak antara 1-50 meter 

dari bibir Sungai Brantas wilayah Malang Raya. 

3.2.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sempel yang digunakan adalah simple random sampling. 

Simple random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dari populasi yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut 

(Sugiyono, 2015). Pengambilan sampel air sumur gali dilakukan secara acak yang 

berada di kawasan sekitar aliran Sungai Brantas wilayah Kota Malang.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Teknik Sampling 
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3.2.3.3 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah air sumur gali yang diambil di kawasan 

sekitar aliran Sungai Brantas wilayah Kota Malang. Jumlah sampel diambil 30% 

dari jumlah populasi. Penentuan sampel dalam penelitian ini ditentukan oleh rumus:  

n= 
30

100
 x N 

n= 
30

100
 x 53 

n= 15,9 

n= 16 sampel 

 (Arikunto & Suharsimi, 2010). 

Keterangan:  

N = jumlah populasi 

n = sampel 

 

Dari hasil perhitungan di atas maka telah diperoleh jumlah sampel yaitu 16 sampel. 

3.2.4 Variable Penelitian 

3.2.4.1 Jenis Variabel 

Variabel Penelitian : Lokasi air sumur gali, kualitas kimia dan kualitas 

bakteriologi air sumur gali. 

3.2.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel digunakan untuk menghindari kesalahan makna 

dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Kualitas kimia merupakan persyaratan untuk mengetahui adanya kontaminasi 

bahan kimia yang terdapat pada air sumur gali dan sejauh mana kualitasnya 

melewati ambang batas baku mutu air yang ditetapkan oleh PERMENKES 
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2017. Dalam penelitian ini kualitas kimia yang akan diukur yaitu pH dan 

kandungan nitrit yang terdapat pada sampel air sumur gali.  

2. Kualitas bakteriologi merupakan persyaratan untuk mengetahui adanya 

kontaminasi bakteri yang terdapat pada air sumur gali dan sejauh mana 

kualitasnya melewati ambang batas baku mutu air yang ditetapkan oleh 

PERMENKES 2017. Dalam penilitian ini bakteri yang akan diukur yaitu 

bakteri Escherichia coli yang terdapat pada samper air sumur gali. 

3. Lokasi sumur gali adalah letak sumur gali yang berada di dekat aliran Sungai 

Brantas. Letak sumur gali yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jarak 1-

50 meter dari bibir Sungai Brantas. 

3.2.5 Prosedur Kegiatan Tahap I Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan pengambilan sampel dan pengujian 

kualitas kimia serta kualitas bakteriologi. Prosedur penelitian ini ada dua yaitu 

untuk pengukuran kualitas kimia dilakukan uji pH dan uji nitrat, sedangkan 

pengukuran kualitas bakteriologi dilakukan uji TPC untuk mengetahui keberadaan  

Escherichia coli. 

3.2.5.1 Persiapan Alat dan Bahan Penelitian 

Tabel 3.2 Persiapan Alat Penelitian 

No. Nama Alat Jumlah 

1. Kertas label dan kertas lakmus @1 buah 

2. Botol sampel steril 32 buah 

3. Spuit ukuran 3 ml 32 buah 

4. Jarum ose 1 buah 

5. Cawan petri 32 buah 

6. Inkubator 1 buah 

7. Tip  32 buah 

8. Plastic wrap 1 buah 

9. Cool box 1 buah 

10. LAF 1 buah 

11. Colony Counter 1 buah 
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Tabel 3.3 Bahan-Bahan yang Digunakan Dalam Penelitian 

No. Nama Bahan Jumlah 

1. Sampel air sumur gali & air Sungai 32 sampel 

2. HCl pekat 5 ml 

3. H2SO4 5 ml 

4. Larutan standar nitrat 100 mg/l 

5. Aquades 1000 ml 

6. Alkohol 70% 10 ml 

7. Media EMB Agar 10 gr 

 

3.2.5.2 Pelaksanaan Penelitian  

3.2.5.2.1 Sterilisasi Alat dan Bahan 

Sterilisasi alat dan bahan dilakukan agar tidak terjadi kontaminasi. Sterilisasi 

alat dan bahan menggunakan metode pemanasan basah bertekan (Suharjono et al, 

2016). Adapun langkah sterilisasi alat dan bahan sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan disterilisasi. 

2. Menuangkan air sampai batas ke dalam autoklaf. 

3. Memasukkan alat dan bahan yang akan di sterilisasi ke dalam autoklaf serta 

ditata dengan rapi agar terdapat cukup ruang untuk peredaran udara/uap di 

dalam autoklaf. 

4. Menutup autoklaf dan merekatkan masing-masing baut pengunci luar di tepi 

autoklaf dan penutupnya. 

5. Memanaskan autoklaf di atas kompor dan membuka pengatur klep pengaman. 

6. Saat tekanan telah mencapai 15 psi (suhu sekitar 121°C) maka pertahankan 

tekanan selama 20 menit dengan mengatus besar kecilnya api pada kompor. 

7. Pada proses akhir sterilisasi, matikan pemanas dan ditunggu sampai tekanan 

kembali 0, kemudian membuka katup pengaman untuk mengeluarkan sisa-

sisa uap air yang tersisa dalam autoklaf. 
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8. Saat autoklaf telah dingin, mengendurkan mur-mur dan membuka tutup 

autoklaf serta mengeluarkan alat dan bahan yang disterilisasi. 

9. Membuang sisa air yang terdapat dalam autoklaf lalu mengeringkan dan 

menutup kembali autoklaf. 

3.2.5.2.2 Pengambilan sampel 

Sampel air sumur gali diambil secara langsung dan dimasukkan kedalam spuit 

dan botol yang telah disediakan. 

3.2.5.2.3 Uji Kualitas Kimia  

Uji kualitas kimia air sumur gali menggunakan metode spektrofotometer 

untuk menghitung kadar nitrat. Sampel air sumur gali sebanyak 10 ml dimasukkan 

ke dalam tabung reaksi yang telah disaring menggunakan kertas saring agar sampel 

tidak keruh. Kemudian 10 ml sampel air sumur gali ditambahkan 1 ml HCl 1 N. 

Selanjutnya dikocok dan dibiarkan selama 10 menit. Warna kuning yang terjadi 

diukur intensitasnya mennggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 

220 nm dan 275 nm (Khuzma et al, 2016). 

Pembuatan kurva kalibrasi dilakukan dengan membuat larutan standar nitrat 

0,0; 1,0; 5,0; 10;  dan 15 mg/l dengan cara mengencerkan larutan standar nitrat 100 

mg/l. Lalu melakukan prosedur yang sama terhadap sampel air sumur gali pada 10 

ml tiap larutan standar. Perhitungan kadar nitrat dilakukan dengan mengurangi 

pembacaan absorben larutan standar nitrat dan sampel air dari panjang gelombang 

220 nm dan panjang gelombang 275 nm. Selanjutnya membuat kurva kalibrasi 

antara absorban dari hasil pengurangan tersebut dengan konsentrasi (mg/l) dan 
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menentukan persamaan garis linearnya. Perhitungan konsentrasi nitrat dapat 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

NO3 − N (mg/l) =  
y − a

b
 

        (Khuzma et al, 2016) 

Keterangan : 

NO3 - N : konsentrasi nitrat (mg/l) 

y  : Absorbansi sampel 

a  : intersep pada persamaan linear 

b  : slope pada persamaan liner 

3.2.5.2.4 Uji Bakteriologi dengan Menggunakan Uji TPC (Total Plate Count) 

Uji kualitas bakteriologi dengan menggunakan Uji TPC (Total Plate Count) 

untuk menghitung bakteri Escherichia coli. TPC (Total Plate Count) adalah suatu 

uji yang digunakan untuk memperkirakan jumlah mikroba dalam suatu sampel. 

Metode yang digunakan dalam uji TPC ini adalah metode tanam untuk tahap isolasi 

(Sukmawati et al, 2018). Adapun langkah-langkah uji TPC sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

2. Menyemprot meja kerja dan tangan dengan alkohol 70%. 

3. Membuat media EMB (Eosin Methylen Blue). 

4. Mengambil sampel air dan membuka penutup spuit. 

5. Memasukkan sampel air pada tip dan menambahkan aquades. 

6. Menginokulasi sampel air pada media EMB menggunakan jarum ose. 

7. Membungkus cawan petri dan diinkubator dengan suhu 37°C selama 1x24 

jam. 

8. Mengidentifikasi Escherichia coli dengan menggunakan colony counter 

dengan satuan CFU/100ml. 
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3.2.5.3 Alur Kegiatan Tahap I Penelitian 

Alur kegiatan tahap I penelitian dapat dimulai dengan menyiapkan alat dan 

bahan yang akan digunakan. Mengambil sampel air sumur gali di kawasan aliran 

Sungai Brantas wilayah Kota Malang. Kemudian melakukan pengukuran kualitas 

kimia dan kualitas bakteriologi. Pengukuran kualitas kimia dilakukan dengan 

mengukur pH dan mengukur kadar nitrat yang terdapat pada sampel air sumur gali 

dan air Sungai Brantas. Mengukur kadar nitrit dilakukan dengan mengambil 10 ml 

pada masing-masing sampel air sumur gali. Memberi 1 ml HCl 1 N pada 10 ml 

sampel air sumur gali. Membuat kurva kalibrasi dengan membuat larutan standar 

nitrat 0,1,5,10 dan 15 mg/l dengan cara mengencerkan larutan standar nitrat 100 

mg/l. Menghitung konsentrasi nitrat menggunakan rumus dan mencatat hasil serta 

mendokumentasikan. 

Kualitas bakteriologi yaitu mengukur jumlah bakteri E.coli yang terdapat 

pada sampel air sumur gali dan air sungai brantas menggunakan TPC (Total Palte 

Count).  Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Menyemprot meja kerja 

dan tangan dengan alkohol 70%. Membuat media EMB (Eosin Methylen Blue). 

Mengambil sampel air dan membuka penutup spuit. Memasukkan sampel air pada 

tip dan menambahkan aquades. Menginokulasi sampel air pada media EMB 

menggunakan jarum ose. Membungkus cawan petri dan diinkubator dengan suhu 

37°C selama 1x24 jam. Mengidentifikasi Escherichia coli dengan menggunakan 

colony counter dengan satuan CFU/100ml dan mencatat serta mendokumentasikan. 

Alur kegiatan tahap I penelitian  dapat dijelaskan dalam gambar 3.2 sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Alur Kegiatan Tahap I Penelitian 

3.2.6 Metode Pengumpulan Data Kegiatan Tahap I Penelitian  

3.2.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian dengan 

melakukan observasi dan wawancara. Peneliti melakukan pengumpulan data 

Menyiapkan alat dan bahan 

1. Melakukan pengukuran pH 

2. Melakukan uji nitrat 
Melakukan uji Escherichia 

coli dengan metode TPC 

Pengukuran kualitas 

kimia 

Pengukuran kualitas 

bakteriologi 

1. Melakukan pengukuran pH 

menggunakan pH meter. 

2. Melakukan uji nitrat 

dengan memberi 1 ml HCl 

1 N pada 10 ml sampel air 

sumur gali; 

3. Membuat kurva kalibrasi 

dengan membuat larutan 

standar nitrat 0,1,5,10 dan 

15. 

4. Menghitung konsentrasi 

nitrat menggunakan 

rumus. 

5. Mencatat hasil dan 

mendokumentasikan. 

1. Menyiapkan alat dan bahan. 

2. Mengambil sampel air dan 

membuka oenutup spuit. 

3. Memindahkan sampel air 

pada tip dan menambahkan 

aquades. 

4. Menginokulasi sampel air 

pada media EMB 

menggunakan jarum ose.  

5. Membungkus cawan petri 

dan diinkubator dengan 

suhu 37°C selama 1x24 

jam. 

6. Mengidentifikasi 

Escherichia coli dengan 

menggunakan colony 

counter dengan satuan 

CFU/100ml dan mencatat 

serta mendokumentasikan. 

Mengambil sampel air sumur gali di kawasan 

aliran Sungai Brantas wilayah Kota Malang 
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melalui wawancara untuk memperoleh informasi. Peneliti melakukan pengamatan 

langsung terhadap objek untuk mengetahui keadaan sanitasi dan kebersihan sumur 

gali. 

3.2.6.2 Instrumen Penelitian  

Tabel 3.4 Instrumen perhitungan kualitas kimia air dan bakteriologi sumur 

gali di sekitar aliran Sungai Brantas wilayah Kota Malang 

 

No. Parameter  
Standar Baku 

Mutu 

Sampel 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Jarak Meter            

2. pH 6,5-8,5           

3. Nitrat  10 mg/l           

4. Escherichia coli 0 CFU/100 ml           

 

3.2.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui 

kualitas air sumur gali dan linearitas adalah uji normalitas untuk mengetahui apakah 

data yang diambil berdistribusi normal atau tidak. Uji korelasi untuk mengetahui 

ada tidaknya hubungan antara variabel penelitian. Uji analisis data ini mengunakan 

alat bantu komputasi analisis data SPSS Versi 22. Untuk mendapatkan hasil yang 

valid harus melalui beberapa tahap uji yang diuraikan sebagai berikut: 

3.2.7.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data yang diambil 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan Kolmogorov-smirnov menggunakan komputasi analisis data SPSS 

Versi 22 (Perdana, 2016). Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 
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1. Menginput di variabel view pada kolom nama yaitu point satu pH, point dua 

nitrat, point ketiga dan diisi Escherichia coli. Setelah itu menentukan measure 

apakah data tersebut nominal, ordinal atau rasio. 

2. Menginput data pada data view sesuai dengan data yang telah diperoleh. 

3. Mengklik analyze kemudian pilih descriptive stastics lalu pilih explore. 

4. Memasukkan variabel yang akan diuji normalitasnya ke dalam kotak 

dependent list maupun independent list. Kemudian klik plots dan pilih 

Normality Test with Plots, lalu klik continue dan ok. 

5. Melihat output tabel hasil uji normalitas terdapat tabel sig, jika nilai sig > 0,05 

maka data dikatakan normal akan tetapi jika nilai sig < 0,05 maka data 

dikatakan tidak berdistribusi normal.  

3.2.7.2 Uji Korelasi  

Uji korelasi untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel 

penelitian. Dalam penelitian ini variabelnya yaitu lokasi air sumur gali, kualitas 

kimia dan bakteriologi air sumur gali di sekitar aliran Sungai Brantas. Uji korelasi 

dilakukan dengan bantuan SPSS Versi 22 (Muhson, 2012). Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

1. Data yang telah di uji normalitasnya kemudian dilakukan uji korelasi. 

2. Klik Analyze pilih correlate klik bivariate 

3. Memindahkan variabel pada kolom variabel lalu klik option pilih means and 

standard deviation pilih cross product deviations and covariance pilih 

continue lalu klik ok. 

4. Setelah itu akan mucul tabel output dari data tersebut. 
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5.  Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat korelasi antara variabel dependen dan 

independen. Sebaliknya jika nilai sig > 0,05 maka tidak ada korelasi antara 

variabel dependen dan independen. 

3.3 Kegiatan Tahap II Studi Pengembangan 

Kegiatan Tahap II merupakan studi pengembangan yang menggunakan 

modifikasi model Learning Cycle 3E. Hasil penelitian dari tahap I akan digunakan 

untuk studi pengembangan menjadi sumber belajar berupa poster sebagai 

produknya. Model Learning cycle 3E adalah pembelajaran yang dilakukan melalui 

rangkaian tahap-tahap kegiatan. Rangkaian tahapan tersebut terdiri dari tiga 

kegiatan meliputi explore (penyelidikan), explain (penjelasan) dan elaborate 

(elaborasi) (Widhy, 2012). 

Tahap pertama adalah explore (penyelidikan) yaitu membuat prediksi tentang 

fenomena yang akan dipelajari melalui studi pendahuluan. Studi pendahuluan 

didapat dari analisis kebutuhan siswa maupun guru (need assement), analisis 

penelitian sebelumnya, buku pendamping siswa, buku pendamping guru, RPP dan 

silabus. Pada studi pendahuluan akan menghasilkan sebuah konsep essensial. Tahap 

kedua adalah explain (penjelasan) yaitu menjelaskan dan menjabarkan konsep 

essensial yang terdapat pada tahap sebelumnya melalui studi pustaka dan hasil 

penelitian. Tahap terakhir adalah elaborate (elaborasi) yaitu merupakan tahap 

penuangan konsep essensial kedalam media yang akan dibuat sebagai sumber 

belajar. Tahap elaborate (elaborasi) ini akan menjabarkan konsep terlebih dahulu 

sebelum ke tahap pengembangan produk dengan melakukan konsultasi kepada para 

ahli terlebih dahulu. 
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Gambar 3.3 Skema Kegiatan Tahap II Studi Pengembangan  

1. Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan tahap awal yang membuat siswa mendapatkan 

pengetahuan secara langsung sesuai dengan konsep yang akan dipelajari. Tahap ini 

dilakukan dengan mengobservasi dan menyelidiki konsep pembelajaran. pada 

tahap ini diadakan analisis kebutuhan siswa dan guru (need assement) dengan 

melihat hasil kegiatan penelitian tahap I, RPP, buku siswa serta kebutuhan siswa 

dan guru. Pada kegiatan penelitian tahap I membahas “Kualitas Air Sumur Gali di 

Sekitar Aliran Sungai Brantas Wilayah Kota Malang”. Hasil kegiatan penelitian 
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tahap I berkaitan dengan materi kelas X SMA yang terdapat pada Kompetensi 

Dasar 3.11 “Menganalisis data perubahan lingkungan, penyebab dan dampaknya 

bagi kehidupan”. Kompetensi dasar tersebut menghasilkan kebutuhan 

pengembangan berupa kumpulan konsep pembelajaran yang mana konsep tersebut 

nantinya akan menjadi konsep esensial. Konsep esensial tersebut meliputi 

perubahan lingkungan salah satunya pencemaran Sungai Brantas yang berdampak 

pada kualitas air sumur gali di sekitar aliran Sungai Brantas. 

2. Eksplanasi 

Kegiatan pada tahap ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengembangkan 

konsep esensial yang telah diperoleh dari tahap eksplorasi. Kegiatan yang terdapat 

dalam tahap ini yaitu menjelaskan konsep esensial yang telah diperoleh 

menggunakan bahasa sendiri agar mudah dipahami. Menjelaskan konsep esensial 

dapat dilakukan dengan melakukan studi pustaka dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

3. Elaborasi  

Kegiatan pada tahap ini yaitu menerapkan konsep esensial yang telah 

dipahami pada tahap eksplanasi. Penerapan konsep esensial tersebut bertujuan 

untuk dijadikan sebuah studi pengembangan dengan membuat produk sumber 

belajar berupa poster. Produk tersebut digunakan untuk mempermudah siswa dalam 

memahami konsep yang dipelajari. Selain itu produk tersebut dapat digunakan 

untuk memperlancar proses pembelajaran. 
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3.3.1 Prosedur Kegiatan Tahap II Studi Pengembangan 

3.3.1.1 Persiapan Alat Dan Bahan 

Pada penelitian tahap II ini menggunakan alat dan bahan yang digunakan 

untuk membuat poster sebagai sumber belajar diantaranya photoshop CS6 portable 

dan microsoft word. Bahan yang digunakan pada kegiatan tahap II studi 

pengembangan yaitu Permendikbud No 37 Tahun 2018 untuk menentukan materi 

dan kompetensi dasar, tinjauan pustaka baik berupa dokumen cetak maupun 

internet yang memuat materi Pencemaran lingkungan dan hasil kegiatan penelitian 

tahap I. 

3.3.1.2 Pelaksanaan Studi Pengembangan 

Studi pengembangan dilaksanakan setelah kegiatan penelitian tahap I dengan 

membuat desain poster sesuai dengan model pengembangan Learning cyle 3E. 

Pembahasan yang terdapat pada poster sesuai dengan kompetensi dasar yang 

terdapat pada Permendikbud No 37 Tahun 2018. Materi yang digunakan dalam 

poster menggunakan tijauan pustaka berupa dokumen cetak maupun internet yang 

memuat materi Pencemaran lingkungan dan analisis data hasil kegiatan tahap I 

penelitian yang disusun secara sistematis. 

3.3.1.3 Pengamatan Studi Pengembangan 

Poster yang telah selesai didesain dan dicetak kemudian dilakukan uji 

kelayaka media sebagai sumber belajar. Uji kelayakan tersebut dilakukan oleh dua 

dosen penguji kelayakan. Dosen pertama sebagai penguji kelayakn media sebagai 

sumber belajar dan dosen kedua sebagai dosen penguji kelayakan materi yang 

disajikan. 
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3.3.1.4 Alur Studi Pengembangan 

Kegitan II berupa studi pengembangan dilakukan setelah kegiatan tahap I 

penelitian selesai dilaksanakan. Kegiatan tahap I penelitian berupa uji kualitas 

kimia dan bakteriologi pada air sumur gali sekitar aliran Sungai Brantas Wilayah 

Kota Malang. Kegiatan tahap I penelitian dilakukan dengan menyiapkan alat dan 

bahan terlebih dahulu lalu mengambil sampel air sumur gali. Melakukan uji kimia 

berupa pengukuran pH menggunkan kertas lakmus dan mengukur kandungan nitrat 

menggunkan spektofotomer pada sampel air sumur gali. Melakukan uji bakteriologi 

untuk mengukur jumlah E.coli pada sampel air sumur gali menggunakan TPC 

(Total Plate Count). 

Kegitan tahap II yaitu studi pengembangan sumber belajar berupa poster 

dengan menggunakan Learning Cycle 3E. Tahap pertama eksplorasi dengan 

diadakan analisis kebutuhan siswa dan guru (need assement) dengan melihat hasil 

Kegiatan tahap I penelitian, RPP, buku siswa serta kebutuhan siswa dan guru. 

Tahap kedua yaitu ekplanasi dengan menjelaskan dan mengembangkan konsep 

esensial yang telah diperoleh dari tahap eksplorasi. Konsep esensial ini didapat dari 

hasil penelitian dan studi pustaka yang telah dilakukan. Tahap ketiga yaitu elaborasi 

dengan menerapkan konsep esensial yang telah dipahami pada tahap sebelumnya. 

Tahap elaborasi ini bertujuan untuk membuat produk sumber belajar berupa poster. 

Setalah ketiga tahap studi pengembangan tersebut selesai kemudian malakukan uji 

kelayakan. Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah diuraikan dapat 

dijelaskan melalui alur Kegiatan tahap I penelitian dan Kegiatan tahap II studi 

pengembangan sesuai dengan gambar 3.4 sebagai berikut: 
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Gambar 3.4 Alur Kegiatan Tahap II Studi Pengembangan 
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