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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian eksperimen murni (true 

experiment research) dengan menggunakan desain penelitian posttest control 

group design. Desain ini melibatkan dua kelompok yang dipilih secara acak. 

Kelompok pertama  diberi treatment  yaitu kelompok eksperimen, dan kelompok 

kedua tidak diberi treatment  disebut kelas kontrol. Desain penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 3.1.  

Tabel.3.1 Gambaran Desain Posttest Control Group Design 
Sampel Kelompok Random (Acak) Perlakuan Posttest 

R 
Eksperimen 

Kontrol 

R  

R  

X 

K 

O1 

O2 

Keterangan  

X  = Tanaman paku air 

K  = Tidak diberi perlakuan 

R  = Sampel limbah cair yang mengandung timbal (Pb) 

O1  = Hasil setelah perlakuan 

O2  = Hasil tanpa perlakuan 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Terpadu Universitas 

Muhammadiyah Malang dan pengujian Pb di Laboratorium Kimia Universitas 

Brawijaya Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai 

November 2019. 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalalah jenis tanaman paku air Salvinia 

natans, Azolla  pinnata di peroleh di area persawahan Rusunawa 1 Universitas 

Muhammadiyah Malang dan Azolla microphylla di dapatkan di Laboratorium 

Terpadu Universitas Muhammadiyah Malang. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini yaitu limbah air lindi yang mengandung 

timbal (Pb) dan tanaman Salvinia natans sebanyak  1.200 g, Azolla pinnata 1.200 

g yang diperoleh dari area persawahan di sekitar Rusunawa Universitas 

Muhammadiyah Malang dan 1.200 g Azolla microphylla yang diperoleh dari 

laboratorium terpadu Universitas Muhammadiyah Malang. Masing-masing 

perlakuan menggunakan 50 g tanaman dengan 6 perlakuan yang diulang sebanyak 

4 kali ulangan. Perhitungan sampel (ulangan) dapat dilihat pada Gambar 5. 

(t-1) (r-1) > 15 

(6-1) (r-1 ) > 15 

5 (r-1) > 15 

5 r-5 > 15 

5 r> 15+5 

5 r> 20 

r> 20/5 

r>4 

Gambar 5. Perhitungan sampel 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan yaitu random sampling, yaitu 

pengambilan sampel penelitian secara acak yang dimana suatu populasi 

mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jenis paku air. Jenis paku air 

yang digunakan yaitu; Salvinia natans, Azolla pinnata, dan Azolla microphylla. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kadar logam Pb pada bagian 

akar dari jenis paku air Salvinia natans, Azolla pinnata, dan Azolla microphylla . 

3.4.3 Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah lama waktu pembiakan 

tanaman paku air pada media, pengamatan cahaya, pH dan suhu. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dalam peneitian ini dibagi dalam dua tahap, yaitu tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan. 

n = t . r 

= 6 . 4 

= 24 
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3.5.1 Tahap Persiapan  

Tahap persiapan meliputi persiapan alat dan bahan. Alat yang digunakan 

dalam penelitian ini tersaji pada Tabel 3.2 dan bahan yang akan digunakan dalam 

penelitian tersaji pada Tabel 3.3 

Tabel 3.2 Alat Penelitian  

Alat Jumlah 

Neraca Analitik 1 buah 

Timbangan digital 1 buah 

Desikator 1 buah 

Labu ukur 1 buah 

Erlenmeyer 1 buah 

Botol aqua yang berukuran 6 L 3 botol 

Bak plastik dengan volume ± 3 L 24 buah 

pH meter 1 buah 

Wadah yang digunakan dalam menampung tanaman 3 buah 

Plastik klep 24 buah 

SSA (Spektrofotometer Serapan Atom) 1 buah 

Cawan penguap 1 buah 

 
Tabel 3.3 Bahan Penelitian 

Bahan Jumlah 

Air tawar 3 L 

Air lindi 3 L 

Kerikil  Sesuai kebutuhan 

Pasir kasar Sesuai kebutuhan 

Salvinia natans 50 gr @24 

Azolla pinnata 50 gr @24 

Azolla microphylla 50 gr @24 

HNO3 750 mL 

 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aklimatisasi tanaman, Aklimatisasi bertujuan agar tumbuhan mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan tumbuh dalam perlakuan fitoremediasi. 

Proses aklimatisasi dilakukan dengan : 

a. Persiapan dengan cara disiapkan air tawar sebanyak  ± 3L ke dalam masing-

masing 3 bak effluen yang berisi tanaman Salvinia natans, Azolla pinnata, 

Azolla microphylla. 

b. Aklimatisasi dilakukan dengan di masukkan tumbuhan paku air di masukkan 

ke dalam bak terlebih dahulu selama 7 hari. 
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2. Dilakukan pemilihan tanaman paku air yang telah diambil dari media 

aklimatisasi.  

3. Jenis tanaman yang digunakan ditentukan dengan cara determinasi untuk 

mendapatkan tanaman yang sejenis. hijau segar dan memiliki ukuran yang 

relatif sama untuk setiap jenis tanaman air. Tanaman paku air yang digunakan 

memiliki diameter daun yang relatif kecil yaitu rata-rata bekisar 2-4 cm dan 

memiliki perakaran yang lebat dan panjang. S. natans dan Azolla pinnata 

diperoleh dari area persawahan Rusunawa Universitas Muhammadiyah 

Malang, sedangkan Azolla micropyhlla diperoleh dari membeli di 

Laboratorium Fakultas Pertanian & Peternakan Universitas Muhammadiyah 

Malang.Masing-masing tanaman dimasukkan ke dalam bak-bak yang telah 

disiapkan.  

4. Air limbah sebanyak  ± 3L diisikan ke dalam bak percobaan, kemudian 

diukur suhu dan pH. 

5. Pada kelompok perlakuan I di letakkan tanaman Salvinia natans kedalam 

limbah cair yang mengandung timbal (Pb) 

6. Pada kelompok perlakuan II di letakkan tanaman Azolla pinnata kedalam 

limbah cair yang mengandung timbal (Pb) 

7. Pada kelompok perlakuan III di letakkan tanaman Azolla micropylla kedalam 

limbah cair yang mengandung timbal (Pb).  

8. Pada kelompok kontrol I di letakkan tanaman Salvinia natans kedalam air 

biasa 

9. Pada kelompok kontrol II di letakkan tanaman Azolla pinnata kedalam air 

biasa 

10. Pada kelompok kontrol III di letakkan tanaman Azolla micropylla kedalam air 

biasa 

11. Dalam penelitian ini digunakan metode fitoremediasi statis (air yang di 

fitoremediasi dalam keadaan diam atau tidak mengalir). 

12. Tanggal dan waktu pemasukan tanaman ke dalam bak dicatat serta dilakukan 

pengamatan ini pada waktu yaitu hari ke 14. 
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13. Parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah konsentrasi logam 

berat Pb (Timbal) pada tanaman paku air. 

14. Perlakuan dilakukan di laboratorium terpadu Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

15. Pengambilan sampel tanaman air dilakukan dalam waktu terakir pengamatan 

yang telah ditetapkan. 

16. Bagian akar tanaman paku air diambil dan dimasukkan ke dalam plastik klep 

yang telah diberi label. 

17. Tanaman di ekstrak dan di uji untuk mengetahui kadar Pb di laboratorium 

kimia Universitas Brawijaya Malang. 

3.5.3 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap. 

Jumlah unit sampel yang digunakan adalah sebanyak 24 sampel. Masing-masing 

perlakuan menggunakan 50 g tanaman dengan 6 perlakuan dimana 3 tanaman di 

tanam pada air yang mengandung logam berat (Pb), sedangkan 3 tanaman 

kelompok kontrol yang dimana dilakukan perendaman terhadap tanaman paku air 

Salvinia natans, Azolla pinnata, Azolla microphylla pada air biasa tanpa limbah 

yang mengandung logam timbal (Pb) dan jumlah pengulangan 4 kali. Penempatan 

setiap unit eksperimen dilakukan dengan melakukan pengundian dengan hasil 

seperti pada Gambar 6. 

Ax1 Kx4 Ay1  Ax4 Kx1 Ky1 

Kx2 Az3 Ky2 Kz2 Ay2 Az4 

Ky3  Kz1 Ax2 Ay3  Ky4 Kz3 

Kz4 Ay4 Kx3 Az2 Ax3 Az1 

Keterangan: 

X : Tanaman Azolla pinnata 

Y : Tanaman Salvinia natans 

Z : Tamaman Azolla micropylla 

Ax : Air limbah + Azolla pinnata 

Ay : Air limbah + Salvinia natans 

Az : Air limbah + Azolla micropylla 

K : Kontrol (air biasa) 

Kx : Kontrol + Azolla pinnata 

Ky : Kontrol + Salvinia natans 

Kz : Kontrol + Azolla micropylla 

 

Gambar 6. Desain Rancangan Acak Lengkap 

1 : Pengulangan ke 1 

2 : Pengulangan ke 2 

3 : Pengulangan ke 3 

4 : Pengulangan ke 4 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data secara langsung dengan prosedur berencana 

yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan tertentu. Observasi 

eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh terhadap 

perlakuan yang artinya ketiga tanaman tersebut mampu untuk mengurangi 

pencemaran yang di sebabkan oleh pencemaran logam berat dan mampu 

memperbaiki kualitas air, karena tanaman akan tetap bekerja dalam 

mengakumulasi pencemaran. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah menggunakan uji 

normalitas (Kolmogorov-Smirnov) yang berfungsi untuk mengetahui apakah data 

yang diperoleh berdistribusi normal, dan uji homogenitas (Levene Test) untuk 

mengetahui apakah varian data homogen. Jika data berdistribusi normal dan 

homogen maka kemudian dilanjutkan uji one-way ANOVA. Pada penelitian ini 

data yang diperoleh normal tetapi tidak homogen. Tetapi dilakukan uji one-way 

ANOVA memiliki nilai sig = 0,05. Sedangkan untuk mengetahui perbedaan 

penyerapan menggunakan rerata tertinggi dan teredah. Kajian hasil penelitian 

sebagai sumber belajar akan layak digunakan apabila sudah mencapai beberapa 

kriteria meliputi : 1) kejelasan potensi, 2) kejelasan tujuan, 3) kejelasan perolehan 

yang diharapkan, 4) kejelasan pedoman eksplorasi, 5) kejelasan informasi yang 

diungkap, 6) kejelasan sasaran. 


