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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 

pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Hamdi & Bahruddin (2014); Sugiyono 

(2017), salah satu  penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu 

penelitian deskriptif karena, penelitian deskriptif yang menjelaskan tentang 

fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif yang menggunakan 

angka-angka, pengolahan statistik, struktur, dan percobaan terkontrol. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di sepanjang aliran mata air di Sumber 

Maron, Dusun Adi Luwih, Karangsuko, Pagelaran, Kabupaten Malang. 

Pengukuran parameter kualitas air berdasarkan faktor kimia-fisika dilakukan 

dengan cara langsung (in situ) dan tidak langsung (ex situ). Analisis sampel 

kandungan klorofil dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus 

2019. Berikut lokasi aliran mata air Sumber Maron Malang sebagaimana Gambar 

3.1 dan peta lokasi wisata Sumber Maron Dusun Adi Luwih, Karangsuko, 

Pagelaran, Kabupaten Malang sebagaimana Gambar 3.2. 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Lokasi aliran mata air Sumber Maron Malang 

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Peta lokasi wisata Sumber Maron Malang  

(Nugroho, 2015) 
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3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah air yang berada di 

sepanjang aliran mata air Sumber Maron yang berlokasi di Sumber Maron Dusun 

Adi Luwih, Karangsuko, Pagelaran, Malang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah air yang diambil di 

lima stasiun penelitian yang berada di sepanjang aliran mata air Sumber Maron 

Dusun Adi Luwih, Karangsuko, Pagelaran, Malang. Setiap stasiun penelitian 

diambil air sebanyak 1 liter x 3 ulangan. dengan lima stasiun sebagai titik 

pengambilan sampel air yang berlokasi di Sumber Maron Dusun Adi Luwih 

Karangsuko Pagelaran Malang.  

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. Teknik Purposive Sampling digunakan jika sampel yang akan diambil 

mempunyai pertimbangan tertentu, dimana peneliti menentukan apa saja yang 

hendak diketahui dan berusaha mendapatkan sampel yang akan memberikan 

informasi dalam penelitian (Fachrul, 2012).  

Pelaksanaan teknik purposive sampling dilakukan dengan cara 

mengambil air di setiap stasiun penelitian sebanyak 1 liter atau 1000 ml x 3 

ulangan. Menurut Riyono (2006), pengambilan sampel air laut dilakukan dengan 

mengambil sampel air sebanyak 5-10 liter, sedangkan pengambilan pada perairan 
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neritik relatif lebih sedikit karena pada umumnya perairan neritik relatif keruh 

sehingga kertas saring yang digunakan akan cepat tersumbat. Pengukuran 

kandungan klorofil-a dilakukan dengan cara mengambil sampel air sebanyak 1000 

ml (Adani, Muskanonfola, & Hendrarto, 2013; Linus et al., 2016). Pengambilan 

sampel dilakukan di setiap stasiun pada jam 08.00-10.00 dengan cara mengambil 

air sebanyak 1000 ml pada setiap stasiun dengan kedalaman menurut Baktiar et 

al., (2016), adalah 25 cm dari permukaan perairan kemudian dimasukkan ke 

dalam botol sampel dan dimasukkan ke dalam cool box. Sampel yang sudah 

diambil kemudian dibawa ke Laboratorium untuk dianalisis. 

3.4 Prosedur Penelitian  

3.4.1 Tahap Persiapan Penelitian 

Adapun kegiatan persiapan alat dan bahan yang dilakukan sebelum 

melakukan tahap kegiatan atau pelaksanaan penelitian, sebagai berikut: 

3.4.1.1 Alat dan Bahan 

Menyiapkan alat dan bahan  yang digunakan dalam penelitian. Adapun 

alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu:  

Tabel 3.1 Alat Penelitian 

No Alat Fungsi 

1. Botol sampel 1000 ml Tempat sampel  

2. Cool box Menyimpan sampel  

3. Erlenmeyer 1000 ml Tempat penyaringan sampel  

4. Erlenmeyer 500 ml Tempat larutan aceton 90% 

5. Gelas ukur 10 ml Mengukur larutan aceton 90% 

6. Corong kaca Membantu penyaringan sampel 

7. Centrifuge Memisahkan sampel dengan endapan 

8. Kuvet Tempat sampel di dalam centrifuge 

9. pH meter Alat mengukur pH 

10. Termometer  Alat mengukur suhu  
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Lanjutan Tabel 3.1  

No Alat Fungsi 

11. Alat bola duga Alat mengukur kecepatan arus 

12. DO meter Alat mengukur DO dan BOD 

13. Pipet Alat mengambil sampel 

14. Mortal martil Alat menghaluskan kertas saring 

15. Secchi disc Alat mengukur intensitas cahaya/kecerahan 

16. Kompas tembak Alat mengukur kecepatan arus 

 

 Tabel 3.2 Bahan Penelitian 

No Bahan Jumlah 

1. Aceton 90% 150 ml 

2. Sampel Air 15.000 ml 

3. Millpore Filter jenis HAWP 0,45μm 25 buah 

4. Kertas Alumunium foil 1 m 

 

3.4.1.2 Penentuan Stasiun 

Penentuan lokasi stasiun pengamatan didasarkan pada sumber bahan 

organik yang masuk ke dalam di aliran mata air Sumber Maron. Sumber bahan 

organik di aliran mata air pada stasiun pengamatan meliputi aliran tempat 

pembuangan akhir limbah rumah tangga (MCK), aliran dari pertanian, aliran dari 

perikanan, aliran mata air yang digunakan sebagai aktivitas wisata (mandi dan 

berenang), dan titik percabangan aliran air yang berasal dari sungai bagian hulu 

dengan jarak tiap stasiun adalah ±100 meter. Pertimbangan lain yang digunakan 

untuk menentukan lokasi stasiun pengamatan adalah penentuan lokasi baik secara 

kemudahan akses maupun keamanan dalam pengambilan sampel air.  

Adapun lima titik stasiun pengamatan yang telah ditentukan 

menggunakan kompas sebagai berikut : 
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1) Stasiun 1, merupakan stasiun yang digunakan sebagai aktivitas wisata (mandi 

dan berenang dengan titik koordinat 8o9’55” LS-112o35’36” BT. Lokasi 

stasiun 1 dapat dilihat pada gambar 3.3(a). 

2) Stasiun 2, merupakan stasiun yang digunakan sebagai pembuangan akhir 

rumah tangga (MCK) dengan titik koordinat 8o9’56” LS-112o35’34” BT. 

Lokasi stasiun 2 dapat dilihat pada gambar 3.3(b). 

3) Stasiun 3, merupakan stasiun yang digunakan sebagai aliran perikanan 

dengan titik koordinat 8o9’56” LS-112o35’32” BT. Lokasi stasiun 3 dapat 

dilihat pada gambar 3.4(a). 

4) Stasiun 4, merupakan stasiun yang berada di daerah percabangan sungai dari 

hulu dengan titik koordinat 8o9’55” LS-112o35’31” BT. Lokasi stasiun 4 dapat 

dilihat pada gambar 3.4(b). 

5) Stasiun 5, merupakan stasiun yang digunakakn sebagai aliran pertanian 

dengan titik koordinat 8o9’58” LS-112o35’27” BT. Lokasi stasiun 5 dapat 

dilihat pada gambar 3.4(c) 

 

 

 

 

 

 

          (a)      (b) 

Gambar 3.3 Lokasi Stasiun Penelitian (a) Stasiun 1 dan (b) Stasiun 2 

Dokumentasi Pribadi (2019) 
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          (a)      (b) 

 

 

 

 

 

           (c) 

Gambar 3.4 Lokasi Stasiun Penelitian (a) Stasiun 3, (b) Stasiun 4,  

dan (c) Stasiun 5 

(Dokumen Pribadi, 2019) 

3.4.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

 Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan cara mengambil sampel 

air disetiap stasiun, kemudian dibawa ke Laboratorium untuk dilakukan uji 

parameter biologi yaitu kandungan klorofil-a dan uji parameter fisika-kimia 

perairan seperti DO dan BOD. Uji kandungan klorofil-a dilakukan dengan 

menyaring sampel air menggunakan kertas saring berukuran 0,45 μm (Linus et al., 

2016). Penyaringan dilakukan dengan menggunakan saringan (filter) yang 
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berukuran 0,45 μm, karena ukuran saringan ini mempunyai daya saring yang baik 

(Riyono, 2006). Ekstraksi dilakukan setelah penyaringan dengan menambahkan 

pelarut aceton 90% sebanyak 10 ml kemudian dicentrifuge dengan putaran 4000 

rpm selama kurang lebih 30-45 menit (N., Sari, & Rahmayanti, 2015). 

Pengukuran kandungan klorofil-a dilakukan dengan mengukur absorbansi pada 

panjang gelombang 665, 645, dan 630 (Riyono, 2006). 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi. Data yang dikumpulkan meliputi data parameter biologi perairan dan 

data parameter fisika-kimia perairan. Berikut merupakan langkah-langkah teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. 

3.5.1 Data Parameter Biologi Perairan 

 Data parameter biologi perairan didapat dari pengukuran kandungan 

klorofil-a menggunakan alat ukur spektrofotometer. Menurut Riyono (2006), cara 

untuk mengukur kandungan klorofil-a menggunakan spektrofotometer sebagai 

berikut. 

1. menekan tombol power dibelakang alat ketika alat sudah teraliri listrik. 

2. Menunggu 5 menit sampai  spektrofotometer dalam kondisi siap. 

3. Pengkalibrasian transmitan. 

4. Memilih menu photometric dan mengatur λ 665 nm, λ 645 nm dan λ 630 nm. 

5. Mengisi kuvet dengan filtrat (klorofil + aseton 90%) dan memasukkannya ke 

dalam spektrofotometer. 
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6. Mengukur absorbansi untuk setiap panjang gelombang dengan cara menekan 

tombol enter dan mencatat hasilnya. 

Data hasil pengukuran kandungan klorofil-a menggunakan 

spektrofotometer disajikan dalam tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3 Data Kandungan Klorofil-a 

No. Sampel λ 665 λ 645 λ 630 

1. Stasiun 1 Ulangan 1    

2. Stasiun 1 Ulangan 2    

3. Stasiun 1 Ulangan 3    

4. Stasiun 2 Ulangan 1    

5. Stasiun 2 Ulangan 2    

6. Stasiun 2 Ulangan 3    

7. Stasiun 3 Ulangan 1    

8. Stasiun 3 Ulangan 2    

9. Stasiun 3 Ulangan 3    

10. Stasiun 4 Ulangan 1    

11. Stasiun 4 Ulangan 2    

12. Stasiun 4 Ulangan 3    

13. Stasiun 5 Ulangan 1    

14. Stasiun 5 Ulangan 2    

15. Stasiun 5 Ulangan 3    

 

3.5.2 Data Parameter Fisika-Kimia Perairan 

 data parameter fisika-kimia perairan diambil secara langsung (mengukur 

pH, suhu, kecerahan, dan kecepatan arus menggunakan alat ukur) dan tidak 

langsung (mengukur DO dan BOD). Adapun cara pengukuran parameter fisika-

kimia untuk mendapatkan data sekunder sebagai berikut. 

3.5.2.1 Pengukuran Suhu 

 Pengukuran suhu menggunakan thermometer air raksa menurut Badan 

Standarisasi Nasional (2010) menggunakan cara sebagai berikut. 

1. Menyiapkan alat (termometer air raksa). 
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2. Memasukkan termometer ke dalam air sampai termometer air raksa 

menunjukkan nilai stabil. 

3. Mencatat hasil nilai yang tertera pada termometer. 

 

3.5.2.2 Pengukuran Derajat Keasaman (pH) 

 Pengukuran pH menggunakan pH meter menurut Badan Standarisasi 

Nasional (2010) dengan cara sebagai berikut. 

1. Mengkaliberasi pH meter dengan larutan penyangga. 

2. Mengeringkan elektroda pH menggunakan tisu, kemudian membilas 

elektroda pH menggunakan air suling. 

3. Memasukkan elektroda kedalam sampel air sampai pembacaan pH meter 

stabil. 

4. Mencatat hasil nilai pH. 

 

3.5.2.3 Pengukuran Kuat Arus 

Pengukuran kecepatan atau kuat arus menggunakan metode Lagrangian. 

Metode Lagrangian merupakan metode yang digunakan untuk mengamati 

gerakan massa air permukaan dalam rentang waktu tertentu menggunakan alat 

bola duga (Hidayah, Wulandari, & Zainuri, 2016). Bola duga yang digunakan 

dalam penelitian terdiri dari bola sebagai pelampung dan tali (panjang 5 meter) 

yang dilepaskan ke perairan. Kecepatan arus dapat diketahui dengan melihat arah 

bola pelampung hingga membentuk garis lurus dan menghitung waktu yang 

diperlukan dengan rumus sebagai berikut. 
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  (Hidayah et al., 2016) 

 

3.5.2.4 Intensitas Cahaya 

Pengukuran intensitas cahaya menggunakan alat Secchi disc dengan 

rumus sebagai berikut. 

 

 

(Nuzapril et al., 2017; Tillmann, Hesse, & Colijn, 2000) 

Keterangan: 

k    = koefisien atenuitas (m-1) 

Zsd = kedalaman Secchi disc (m) 

 

3.5.2.5 Dissolved Oxygen (DO) 

Pengukuran kadar oksigen terlarut menggunakan DO meter menurut 

Prahutama (2013) dengan cara sebagai berikut. 

1. Menyiapkan alat DO meter dan sampel air. 

2. Melakukan pengukuran variable yang diinginkan (DO, O₂, temperature) 

dengan cara memasukkan probe ke dalam cairan sampel. 

3. Mencatat hasil yang tertera pada DO meter. 
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3.5.2.6 Biochemical Oxygen Demand (BOD) 

Prosedur mengukur BOD menurut Taher (2018) dengan cara sebagai 

berikut. 

1. Mengambil air sampel yang telah diukur kandungan oksigen terlarut awal 

(DOі). 

2. Menginkubasi air sampel selama 5 hari pada kondisi gelap. 

3. Melakukan analisis DO dan DO₅. 

Hasil pengukuran data parameter fisika-kimia perairan yang meliputi 

pengukuran suhu, pH, kecepatan arus, intensitas cahaya, DO, dan BOD tersaji 

dalam tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 Hasil Pengukuran Data Parameter Fisika-Kimia Perairan 

No. Sampel Suhu  0C Ph 
Kuat 

Arus m/s 

Intensitas 

cahaya m-1 
DO ppm 

BOD 

ppm 

1. Stasiun 1 Ul.1       

2. Stasiun 1 Ul. 2       

3. Stasiun 1 Ul. 3       

4. Stasiun 2 Ul. 1       

5. Stasiun 2 Ul. 2       

6. Stasiun 2 Ul. 3       

7. Stasiun 3 Ul. 1       

8. Stasiun 3 Ul. 2       

9. Stasiun 3 Ul. 3       

10. Stasiun 4 Ul. 1       

11. Stasiun 4 Ul. 2       

12. Stasiun 4 Ul. 3       

13. Stasiun 5 Ul. 1       

14. Stasiun 5 Ul. 2       

15. Stasiun 5 Ul. 3       

  

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis statistik deskriptif. Data awal yang telah didapat dari pengukuran 

kandungan klorofil-a menggunakan spektrofotometer kemudian dianalisis dengan 
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menghitung jumlah kandungan klorofil-a pada sampel air menggunakan rumus 

(Strickland dan Thompson, 1968 dalam Riyono, 2006; Hadiningrum, 2018) 

sebagai berikut. 

 

 

Keterangan: 

Va  = volume aseton (ml) 

V  = volume sampel air yang disaring (ml) 

d  = diameter cuvet 

Ca  = (11.85 x E665) – (1,54 x E645) – (0,08 x E630) 

E  = absorbansi pada panjang gelombang yang berbeda. 

Data hasil perhitungan kemudian diolah dengan menggunakan software 

Microsoft Office Excel dan disajikan dalam bentuk tabel. Data hasil pengukuran 

akan dibandingkan dengan baku mutu yang sesuai dengan parameter tertentu. 

Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan kualitas perairan berdasarkan 

hasil rerata kandungan klorofil-a fitoplankton di aliran mata air Sumber Maron 

Malang beserta parameter fisika-kimia yang meliputi suhu, pH, kecepatan arus, 

intensitas cahaya, DO, dan BOD perairan. 


