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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2013) penelitian deskriptif kuantitatif  merupakan suatu 

metode dalam meneliti status suatu objek pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan-

pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan 

menampilkan data dalam bentuk numerik dari pada naratif.    

Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan keanekaragaman 

makrozoobentos yang digunakan sebagai bioindikator kualitas air sungai Brantas 

Kabupaten Kediri. Penelitian ini digunakan untuk bahan pengembangan bahan 

ajar cetak biologi tentang keanekaragaman makrozoobentos dan untuk 

mendiskripsikan variabel penelitian dan untuk menjawab rumusan masalah dari 

penelitian ini. 

 

3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2019. Penelitian dilakukan di 

Sungai Brantas, Desa Bandar, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. 

Aliran sungai Brantas sekitar Desa Bandar tepat berada dibelakang industri pabrik 
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tahu dan pemukiman padat penduduk. Pengambilan sampel makrozoobentos 

dilakukan di tepi maupun di tengah sungai yang telah dipilih 4 lokasi sebagai 

stasiun penelitian, yakni: aliran sungai sebelum daerah industri dan pipa 

pembuangan limbah pabrik (stasiun 1), aliran sungai dekat dengan pipa 

pembuangan akhir limbah pabrik tahu (stasiun 2), aliran sungai dekat 

pembuangan limbah padat dan cair pabrik tahu serta kawasan padat penduduk  

(stasiun 3), jauh dari pipa pembuangan akhir pabrik tahu (stasiun 4). 

Adapun tempat pengambilan sampel dalam penelitian ini dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: 

 Stasiun 1 ( ): Stasiun ini berada di aliran sungai sebelum daerah industri 

pabrik tahu. Sungai pada stasiun ini cukup dalam dan berlumpur. Sungai pada 

stasiun ini memiliki ukuran tidak dangkal dan sedikit berbatu. 

 Stasiun 2 ( ) : Stasiun ini dekat dengan pembuangan akhir limbah tahu dan 

pemukiman padat penduduk, memiliki  ukuran tidak  dalam. Berdasarkan 

pengamatan, terdapat beberapa pipa pembuangan industri yang langsung 

dialirkan ke aliran sungai Brantas. 

 Stasiun 3 ( ) : stasiun ini dekat dengan kawasan padat penduduk dan 

industri pabrik tahu. Berdasarkan pengamatan, terdapat pembuangan limbah 

cair dan padat yang langsung dialirkan ke aliran Brantas. Sungai pada stasiun 

ini memiliki ukuran dangkal dan sedikit. 
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 Stasiun 4 ( ): Stasiun ini memiliki jarak cukup jaun dari stasium 1, 2, dan 

3, yakni 100 m, yang berarti pula jauh dari kawasan industri pabrik tahu. 

Lokasi ini berada di belakang rumah penduduk dan perkebunan Desa Bandar.   

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 

      Sumber: (Google Map, 2018) 

 

Keterangan: 

      : Stasiun 1 lokasi penelitian  (sebelum industri pabrik tahu) 

                            : Stasiun 2 lokasi penelitian (daerah pipa pembuangan limbah)  

                            : Stasiun 3 lokasi penelitian (pembuangan limbah cair & padat) 

      : Stasiun 4 lokasi penelitian (daerah setelah pembuangan limbah) 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Menurut Sugiyono (2013) populasi merupakan obyek/subyek yang 

kualitas dan karakteristik, dipelajari dan ditarik kesimpulan oleh peneliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah makrozoobentos yang brukuran lebih dari 1 mm yang 

ditemukan di aliran sungai Brantas hilir Kabupaten Kediri dengan menggunakan 3 

stasiun dengan tiga kali pengulangan.  

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013). 

Sampel dalam penelitian ini adalah makrozoobentos di Sungai Brantas yang 

ditemukan pada plot-plot di tiga stasiun. Menurut Fachrul (2012) Pengambilan 

sampel jenis dan jumlah individu bentos dilakukan dengan cara mengambil 

contoh substrat dasar perairan ,yaitu berpasir, atau berlumpur, dengan 

menggunakan metode transek untuk perairan dangkal dan dengan menggunakan 

sekop saringan kawat pada perairan dangkal dengan 2 atau 3 kali pengulangan. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan data untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 2013), dalam penelitian 

ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purpose random sampling, 

yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan 

rancangan acak lengkap tanpa memperhatikan tingkatan dalam anggota populasi 

tersebut. Belt transek  atau transek sabuk merupakan jalur vegetasi yang lebarnya 
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sama dan sangat panjang. Lebar jalur ditentukan oleh sifat-sifat vegetasinya untuk 

menunjukkan bagan yang sebenarnya (Sugiyono, 2013).  

Teknik ini biasanya dilakukan karena beberapa pertimbangan, misalnya 

alasan keterbatasaan waktu, tenaga dan dana sehingga tidak dapat mengambil 

sampel berdasarkan sampel yang besar dan jauh. Sampel yang diambil adalah 

jenis makrozoobentos yang ditemukan di perairan Sungai Brantas hilir di daerah 

kabupaten Kediri dengan tiga stasiun penelitian. Makrozoobentos yang terdapat di 

empat stasiun  dilakukan dalam pengambilan sampel 3 kali ulangan berjumlah 36 

plot dan penentuan sampel dilakukan secara acak.  

Tujuan menggunakan plot yakni untuk membatasi dalam pengambilan 

sampel. Dari 4 stasiun penelitian yaitu aliran sungai sebelum daerah industri tahu 

(stasiun 1), aliran sungai dekat dengan pipa pembuangan limbah industri (stasiun 

2), aliran sungai dekat dengan industri dan padat pemukiman (stasiun 3), dan 

daerah aliran sungai yang dekat pemukiman dan perkebunan (stasiun 4). Satu 

stasiun penelitian terdiri 9 plot yakni 2 tepi bagian sungai kanan-kiri dan 1 bagian 

sungai tengah. Jarak pada stasiun 1 dengan 2 adalah        , karena stasiun 1 

jauh dari limbah sehingga air belum tercampur dengan limbah cair pabrik tahu. 

Jarak stasiun 2 dengan 3 dan 4 sama  yakni       , karena stasiun 4 teraliri dari 

stasiun 2 dan 3 yang tercampur  oleh limbah pemukiman, perkebunan, dan 

industri. 
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Gambar 3.2. Skema Pengambilan Sampel pada Setiap Stasiun 

 

 

 

 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan penelitian ini melakukan studi pendahuluan 

(observasi) pada lokasi telah di observasi sebelum melakukan penelitian 

pendahuluan dengan kriteria sungai yang tercemar dan tempat habitat 

makrozoobentos yang akan diidentifikasi keanekaragaman makrozoobentos 

sebagai indikator kualitas Sungai Brantas yang dilakukan di daerah aliran sungai 

Brantas Kabupaten kediri. 

3.4.1.1 Alat 

 Beberapa alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kamera     1 unit 

2. Pasak      10 buah 
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3. Tali rafia     1 gulung besar 

4. Alat tulis     3 buah 

5. pH meter     1 buah 

6. Thermometer    1 buah 

7. Jaring      1 buah 

8. Meteran     1 buah 

9. Piring nampan    1 buah 

10. Lup      1 buah 

11. Botol ukuran kecil    9 buah 

12. Penggaris     1 buah 

13. Sechi Disc    1 buah 

3.4.1.2 Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Alkohol 70%    1 liter   

2. Aquades    1 liter 

3. Makrozoobentos yang ditemukan 

 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan 

3.4.2.1 Tahap Penentuan Metode Plot 

Adapun metode plot yang ditentukan pada lokasi penelitian di daerah 

aliran sungai Brantas kabupaten Kediri menggunakan ukuran plot 5m x 5m 
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dengan tiga kali pengulangan di masing-masing sungai dan jarak masing-masing 

stasiun antara 1 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Skema Peletakkan Plot dalam Setiap Stasiun 

 

3.4.2.2 Pelaksanaan Pengambilan Data Makrozoobentos 

Tahap Pelaksanaan pengambilan data dalam penelitian ini diantaranya 

adalah sebagai berikut:  

a Pengambilan sampel makrozoobentos dilakukan pada masing-masing lokasi 

penelitian di aliran sungai Kabupaten Kediri yang terdiri dari 3 lokasi berbeda. 

b Makrozoobentos diperoleh dengan cara pengambilan sampel dengan 

menggunakan metode transek yaitu dengan cara membuat 9 transek dengan 

ukuran masing-masing sisi 5 m x 5 m dengan pengulangan masing-masing 

stasiun sebanyak 3 kali. 

c Pengambilan sampel makrzoobentos permukaan air dengan menggunakan 

jaring taring yang dioperasikan dengan tangan. 
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d Pengambilan sampel makrozoobentos dasar air dengan menggunakan sekop 

dari saringan kawat. 

e Pengambilan sampel makrozoobentos di dalam air dengan menggunakan 

penjebak sinar dari plastik. 

 

3.5 Tahap Pengumpulan Data 

3.5.1 Tahap Observasi 

Pada tahap pengumpulan data peneliti melakukan studi pendahuluan 

(observasi) langsung di lapangan untuk memperoleh informasi tentang kondisi 

lokasi penelitian dan memastikan bahwa di lokasi penelitian masih berpeluang 

ditemukannya makrozoobentos yang diamati yang ada di sungai Brantas 

Kabupaten kediri). 

3.5.2 Tahap Identifikasi 

Pada tahap identifikasi dilakukan di laboratorium perikanan Universitas 

Muhammadiyah Malang di data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan 

langsung terhadap populasi makrozoobentos yang diamati di lokasi penelitian 

yanitu sungai Brantas Kabupaten Kediri pada tahap ini menggunakan metode plot 

atau transek dengan ukuran 5 m x 5 m untuk mencari hewan bentos yang 

berhabitat di sungai Brantas dengan menggunakan jarring, setelah didapat hewan 

makrozoobentos akan dilakukan identifikasi di Laboratorium Perikanan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3.5.3 Instrumen Pengabilan Data 

3.5.3.1 Kepadatan (Density) 

Kepadatan dapat dilihat dengan rumus:  

 

Keterangan: ni = jumlah total individu untuk jenis i 

A= Luas total habitat yang disampling 

3.5.3.2 Kepadatan Relatif (Relitive Density) 

 

Keterangan:  ni = jumlah total individu untuk jenis i  

∑n = jumlah total dari semua jenis 

Di = kepadatan jenis i 

TD = kepadatan untuk semua jenis 

∑D = jumlah total kepadatan semua jenis 

3.5.3.3 Kelimpahan (Frequency) 

a Kelimpahan: Jumlah setiap jenis makrozoobentos pada masing-

masing stasiun pengamatan 

b Kelimpahan relatif: 

 

Keterangan: Pi = Kelimpahan relative 

ni = Kelimpahan spesies jenis i, N = total kelimpahan 
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3.5.3.4 Indeks Keanekaragaman 

Indeks keanekaragaman jenis dilihat dengan menggunakan indeks 

keragaman Shannon-Wiener (H’) sebagai berikut: 

 

Keterangan: H’ = Indeks Keanekaragaman Shanon Wiener 

Pi = Peluang kepentingan untuk tiap spesies = ni/N 

N = Nilai Kepentingan setiap spesies 

ni = Jumlah total individu untuk jenis i 

3.5.3.5 Analisis Korelasi 

Data yang sudah terkumpul akan dilakukan pengolahan data yaitu dengan 

menggunakan uji statistik (uji korelasi). Uji ini merupakan uji statistik untuk 

mengetahui korelasi antara faktor fisika dan kimia perairan dengan metode 

komputerisasi dengan menggunakan SPSS (Statistical Program for Social 

Science). 

 

3.6 Pengukuran Parameter Fisika Dan Kimia 

3.6.1 Parameter Fisika 

a Suhu 

Pengukuran suhu dilakukan dengan menggunakan thermometer air raksa. 

Adapun cara kerja thermometer raksa, yaitu pertama menyiapkan thermometer air 

raksa kemudian memasukkan thermometer ke dalam air selama ± 10 menit dan 

selanjutnya membaca skala yang ditunjukkan thermometer. Kegiatan ini 
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dilaksanakan pada  masing-masing stasiun menggunakan tiga kali pengulangan. 

Kegiatan selanjutnya adalah mencatat setiap hasil yang ditunjukan termometer. 

b Kecepatan Arus 

Kecepatan arus diukur scara manual dengan menghitung jarak tempuh 

sebuah sterofom yang berukuran 10 x 10 cm2 yang di alirkan ke sungai dan laju 

sterofom yang diikat dengan tali yang berukuran dan kecepatan arus diukur 

menggunakan stopwatch. Waktu tempuh dihitung menggunakan stopwatch 

sepanjang satu meter. Pengukuran kecepatan arus dilakukan pengulangan 

sebanyak tiga kali pada masing-masing stasiun.  

c Kedalaman 

Kedalaman sungai brantas diukur menggunakan tongkat berukuran yang di 

beri pemberat agar mudah dimasukkan ke dalam air. Dengan cara tongkat yang di 

beri pemberat dimasukkan ke dalam air sungai kemudian mencatat kedalaman 

sungai yang tertera pada tongkat saat pengamatan kemudian dicatat kedalaman. 

d Kecerahan dan kekeruhan 

Kekeruhan dan kecerahan diukur dengan menggunakan secchi disc. Tata 

cara penelitian menggunakan secchi disc adalah sebagai berikut. 

1 Secchi disc dimasukkan kedalam aliran sungai sampai pada batas yang 

ditentukan dan dicatat kedalaman hitam dang menggunakan tali yang 

diberi ukuran, seberapa jarak kelihatan warna hitam dan putih pada secchi 

disc 
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2 Memasukkan kembali secchi disc sampai batas yang sudah ditentukan dan 

dicatat kedalaman putih pada warna secchi disc.  

3 Mengukur nilai kecerahan dengan mengambil nilai rata-rata kedalaman 

hitam dan kedalaman putih yang tertera pada secchi discdan dicatat 

kedalaman masing-masing. 

 

3.6.2 Parameter Kimia 

a pH (Derajat Keasaman) 

pH diukur dengan menggunakan pH meter dengan cara memasukkan pH 

meter ke dalam aliran sungai Brantas selama kurang lebih 10 menit dan setiap 

pengukuran pada masing-masing stasiun pH meter di celupkan pada aquades 

untuk menetralisir dari masing-masingaliran sungai sampai pada pembacaan alat 

konstans dan dibaca angka yang tertera pada pH meter dan dicatat hasil dari 

penelitian tersebut. 

b COD (Chemical Oxygen Demand) 

Pengukuran COD dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang menggunakan menambahkan Kalium Dikromat 

sebanyak 2 ml pada masing-masing kuvet yang berisi sampel dari blangko 

kemudian mengocok lalu memasukkan ke dalam COD reaktor selama 2 jam, 

Melakukan pembacaan pada DR 2000 setelah 2 jam. 
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c BOD (Biological Oxygen Demand) 

BOD sama seperti DO yaitu diukur dengan menggunkan Oksimeterr 

dengan cara sebagai berikut: pertama mengambil sampel air dari sungai Brantas 

kemudian mengukur kandungan oksigen terlarut dengan menggunakan Oksimeter 

dan mencatat sebagai DO pertaman, kemudian mengambil kembali air sampel 

dari perairan dengan botol DO selanjutnya Botol DO diinkubasi dalam inkubator 

selama 5 hari dalam suhu 18°-20° suhu kamar.kemudian melakukan pengukuran 

DO akhir dengan 47 menggunakan Oksimeter dan melakukan perhitungan BOD 

dengan rumus: BOD= DO awal – DO Akhir. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk mengetahui hasil penelitian yang digunakan 

untuk menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data jumlah  individu 

tiap spesies makrozoobentos, dan mendeskripsikan masing-masing spesies 

makrozoobentos. Semua makrozoobentos yang didapatkan di lapangan 

diidentifikasi di Laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Identifikasi dilakukan dengan menggunakan buku panduan buku Fresh Water 

Biology Second Edition The Late Henry Baldwin Ward and George Chandler 

Whipple Edited by W. T. Edmonson Profesor of Zoology University of 

Washington. Makrozoobentos yang diidentifikasi kemudian hihitung jumlahnya. 


