
33 
 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Quasi eksperimen sering pula disebut pra 

eksperimental atau eksperimen yang tidak sebenarnya. Disebut eksperimen yang 

tidak sebenarnya karena eksperimen jenis ini belum memenuhi persyaratan seperti 

cara eksperimen yang dapat dikatakan ilmiah mengikuti peraturan – peraturan 

tertentu. Dalam Quasi eksperimen ada tiga model umum yang sering dipakai 

diantaranya One – Shot Case Study, Pre-Test-Post-Test Group dan  Static Group 

Comparison (Arikunto, 2006).  

Desain penelitian ini yaitu Pre-Test-Post-Test Group dalam penelitian ini 

observasi dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen dan sesudah 

eksperimen. Observasi sebelum eksperimen menggunakan symbol O1 pre – test 

dan sesudah eksperimen dengan O2 post – test. Perbedaan antara O1 dan O2 yakni 

O2 – O1 diasumsikan merupakan efek dari treatment atau eksperimen (Arikunto, 

2006).  

 

 

 

 

 

Gambar 5 Pola Desain Penelitian 
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Keterangan : 

O1 : Pengukuran eksperimen sebelum di aerasi – kaporitisasi dan  di filtrasi 

selama 15 menit. 

X1 : Perlakuan menggunakan aerator, kaporit dan filter arang aktif selama 15 

menit. 

O2 : Pengukuran eksperimen sesudah di aerasi – kaporitisasi dan  di filtrasi 

selama 15 menit. 

O3 : Pengukuran eksperimen sebelum di aerasi – kaporitisasi dan  di filtrasi 

selama 30 menit. 

X2 : Perlakuan menggunakan aerator, kaporit dan filter arang aktif selama 30 

menit. 

O4 : Pengukuran eksperimen sesudah di aerasi – kaporitisasi dan  di filtrasi 

selama 30 menit. 

O5 : Pengukuran eksperimen sebelum di aerasi – kaporitisasi dan  di filtrasi 

selama 45 menit. 

X3 : Perlakuan menggunakan aerator, kaporit dan filter arang aktif selama 

selama 45 menit. 

O6 : Pengukuran eksperimen sesudah di aerasi – kaporitisasi dan  di filtrasi 

selama 45 menit. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Sidakarya Gang Taman Suci Desa 

Sidakarya Kecamatan Denpasar Selatan. Sumur yang diambil sampel airnya untuk 

penelitian ini berada di pinggir aliran sungai Rangda Sidakarya. Jarak sumur dari 

bibir sungai sekitar 1 meter dengan kedalaman sumur 6  meter. Air sumur tersebut 
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mengandung kadar besi yang tinggi disebabkan karena proses alami dalam tanah 

serta limpasan air sungai yang masuk kedalam air tanah sehingga memperngaruhi 

kualitas kimia air tanah. 

Perlakuan pada air sumur gali yang digunakan sebagai sampel dilakukan di 

Workshop IV Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Denpasar. 

Perlakuan dibedakan menjadi tiga, yaitu aerasi selama 15 menit dengan dosis 

kaporit 2 mg/l serta ketebaln arang aktif 50 cm, aerasi selama 30 menit dengan dosis 

kaporit 2 mg/l serta ketebaln arang aktif 50 cm dan aerasi selama 45 menit dengan 

dosis kaporit 2 mg/l serta ketebalan arang aktif 50 cm. Perlakuan yang pertama 

dilaksanakan pada hari Rabu 9 Mei 2018, dilanjutkan dengan perlakuan kedua dan 

ketiga yang dilaksanakan pada hari Jumat 11 Mei 2018.  

Pengukuran kadar besi (Fe) dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan 

Lingkungan RSUP Sanglah, pengukuran dilaksanakan dengan tiga kali replikasi 

dan dua kali pengulangan pengukuran. Hasil sampel perlakuan pertama dianalisa 

kadar besinya pada hari Rabu 9 Mei 2018, dilanjutkan dengan perlakuan yang 

kedua dan ketiga  dilaksanakan pada hari Jumat 11 Mei 2018 

 

C. Unit Analisis  

Unit analisa data adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini subyek penelitiannya adalah air sumur gali dengan 

kadar besi (Fe), melebihi 1 mg/l. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Air yang digunakan sebagai sampel adalah air sumur gali. 

2. Air sumur gali yang digunakan memiliki ciri – ciri fisik berbau amis, berwarna 

kuning kecokelatan dan menimbulkan kerak kuning pada bibir sumur. 

3. Hasil pemeriksaan awal kadar besi (Fe) pada air sumur gali lebih dari 1 mg/l.  
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4. Jika tidak ada air sumur gali yang memenuhi kriteria tersebut maka diganti 

dengan sumur gali di wilayah lain yang memenuhi kriteria.  

Dalam penelitian ini peneliti mengambil satu sampel air sumur di wilayah 

Kerja Puskesmas I Denpasar Selatan tepatnya di Jalan Sidakarya Gang Taman Suci. 

Sumur ini dimiliki oleh Ibu Ni Wayan Reni lokasi sumur ini tepat di pinggir aliran 

Sungai Rangda. Jarak sumur dari bibir sungai sekitar 1 meter dengan kedalaman 

sumur 6  meter. Sampel air sumur gali diambil secara sesaat atau grab sampel yaitu 

diambil langsung dari sumur gali dengan menggunakan timba dan jerigen. Sebagai 

data dukung dalam pembahasan maka peneliti melakukan pengukuran beberapa 

parameter lain seperti suhu, pH dan bau pada air sampel sebelum dan sesudah 

diberikan perlakuan.  

 

D. Besar Sampel Penelitian 

Pada penelitian eksperimental, belum banyak rumus yang dikembangkan untuk  

menentukan besar sampel yang dibutuhkan. Untuk  rancangan acak lengkap, acak 

kelompok atau faktorial,  secara  sederhana  dapat digunakan rumus (Budijanto, 

2015) :  

(t -1)   (r - 1)     15 

Keterangan : 

t  = banyak kelompok perlakuan, r = jumlah replikasi 
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Tabel 3 

Besar Sampel 

 

 

 

Replikasi 

 

 

Pengulangan 

Pengukuran 

Perlakuan 

Waktu 15 

Menit, Dosis 2 

mg/l dan 

ketebalan filter 

50 cm 

Waktu 30 

Menit, Dosis 2 

mg/l dan 

ketebalan filter 

50 cm 

Waktu 45 

Menit, Dosis 2 

mg/l dan 

ketebalan filter 

50 cm 

Replikasi 1 Pengulangan 1 Sampel 1 Sampel 1 Sampel 1 

Pengulangan 2 Sampel 2 Sampel 2 Sampel 2 

Replikasi 2 Pengulangan 1 Sampel 3 Sampel 3 Sampel 3 

Pengulangan 2 Sampel 4 Sampel 4 Sampel 4 

Replikasi 3 Pengulangan 1 Sampel 5 Sampel 5 Sampel 5 

Pengulangan 2 Sampel 6 Sampel 6 Sampel 6 

Total Sampel 18 Sampel 

 

Jadi besar sampel dalam penelitian ini adalah 18 sampel. Menurut rumus diatas 

(t -1)   (r - 1)     15 maka jumlah 18 sampel sudah lebih dari 15 dan memenuhi 

persyaratan untuk dilakukan uji statistik dari segi besar sampel.  

 

E.  Alat, Bahan dan Prosedur Kerja 

a. Alat 

1) Pembuatan alat filtrasi 

Pemotong kaca dan meteran. 

2) Pengambilan sampel air sumur gali 

Jerigen sampel, botol timba dan alat tulis. 

3) Perlakuan terhadap sampel 

Bubble aerator, sendok, sumber listrik, wadah aerasi, dan wadah filtrasi.  

b. Bahan 

1) Pembuatan alat filtrasi 

Kaca dengan ketebalan 5 mm, keran, dan lem kaca 
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2) Pengambilan sampel air sumur gali 

Air sumur (air sampel) dan kertas label  

3) Perlakuan terhadap sampel 

Air sampel, kaporit 60% dengan dosis 2 mg/l, arang aktif dan pecahan genteng 

c. Prosedur kerja  

1) Pembuatan alat filtrasi  

a) Membuat tiga buah wadah penyaringan tanpa tutup menggunakan kaca dengan 

ukuran panjang 15 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 60 cm.  

b) Memasang keran pada bagian bawah yang berfungsi untuk mengambil air yang 

sudah disaring untuk mengambil air yang sudah disaring, dengan desain tempat 

penyaringan sebagai berikut :  

 

 

 60 cm 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 6 Desain Tempat Penyaringan 

 

15 cm 

5
 cm
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      Pada tempat penyaringan tersebut disi media yaitu arang aktif dengan 

ketebalan 50 cm dan pecahan genteng setinggi 5 cm (gambar terlampir).    

2) Pengambilan sampel air sumur gali 

a) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam pengambilan sampel air 

sumur.  

b) Membilas jerigen mengunakan air sumur sebanyak tiga kali. 

c) Mengambil air menggunakan botol timba kemudian memasukannya ke dalam 

jerigen sebanyak 7 liter. Sampel diambil sebanyak 7 liter menyesuaikan dengan 

tekanan alat yang hanya dapat mengolah 7 liter air.  

d) Memberikan label pada sampel air dengan keterangan : sumber air, tanggal 

pengambilan, waktu pengambilan, dan nama petugas pengambilan sampel.  

e) Membawa sampel air sumur ke laboratorium untuk diperiksa kadar besinya. 

3) Perlakuan terhadap sampel menggunakan metode bubble aerasi - kaporitisasi 

dan filtrasi arang aktif 

a) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.  

b) Mengukur suhu air dengan thermometer air 

c) Menukur pH air dengan pH universal 

d) Membersihkan dan mengeringkan tempat (wadah) penyaringan.  

e) Membilas tempat (wadah) penyaringan menggunakan air sampel. 

f) Memasukan arang aktif kedalam tempat (wadah) penyaringan yang telah 

dibersihkan dan dikeringkan dengan ketebalan 50 cm. Diatas arang aktif di isi 

dengan pecahan genteng hingga ketebalan 5 cm (penggunaan pecahan genteng 

bertujuan memperlambat laju air sampai ke dasar alat sehingga filtrasi lebih 

efektif).  
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g) Memasukkan sampel kedalam jerigen sebanyak 7 liter. 

h) Membubuhkan kaporit sebanyak 2 mg/l kedalam jerigen yang telah berisi 

sampel  

i) Melakukan aerasi selama 15, 30 dan 45 menit. 

j) Mengalirkan sampel yang telah di aerasi – kaporitisasi kedalam media filter 

(catat waktu aliran air dari wadah aerasi sampai habis mengalir ke alat filtrasi) 

k) Mengatur bukaan keran dan mengambil hasil akhir sampel. 

l) Rangkaian perlakuan terhadap sampel diatas mulai dari menyiapkan alat dan 

bahan dilakukan replikasi sebanyak tiga kali.  

m) Pengukuran kadar besi (Fe) dilakukan di Laboratorium Kesehatan Ligkungan 

RSUP Sanglah. 

n) Pengukuran kadar bau pada air dilakukan secara sensoris sebelum dan setelah 

perlakuan diberikan pada sampel. 

 

F. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan oleh penulis adalah sebagai 

berikut :  

a. Data primer 

Data primer pada penelitian ini adalah pH, suhu, kadar besi (Fe) dan bau pada 

air sebelum dan  sesudah diberikan perlakuan dengan metode bubble aerasi – 

kaporitisasi dan filtrasi dengan arang aktif selama 15 menit, 30 menit, dan 45 menit 

dan data efektivitas metode bubble aerasi – kaporitisasi dan filtrasi dengan arang 

aktif dalam menurunkan kadar besi (Fe).  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan cara mengutip dari data yang telah ada 

misalnya data hasil referensi, jurnal, penelitian sebelumnya serta data lain yang 

mendukung penelitian ini. 

2. Cara pengumpulan data 

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan, penulis melakukan perlakuan 

terhadap sampel dengan menggunakan kombinasi metode bubble aerasi – 

kaporitisasi dan filtrasi dengan arang aktif. Variasi waktu perlakuan dibedakan 

menjadi tiga yaitu selama 15 menit, 30 menit, dan 45 menit, penambahan dosis 

kaporit sebanyak 2 mg/lt sampel dan melakukan filtrasi arang aktif lalu debit air 

diatur sedemikian rupa agar mendapatkan waktu tinggal 20 menit.  Dalam 

pengambilan data pada penelitian ini dibantu oleh satu orang petugas laboratorium.  

3. Instrumen pengumpul data 

Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini antara lain : 

a. Kombinasi alat yang terdiri dari Bubble Aerator tipe AA350 dan alat filtrasi 

arang aktif 

b. Termometer air 

c. PH universal 

d. Lembar observasi bau 

e. Spektrofotometer hach double beam 

f. Kamera 

g. Alat Tulis 
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G. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan langkah sebagai berikut 

(Notoatmojo, 2012) : 

a. Editing adalah tahapan peneliti melakukan koreksi data untuk melihat 

kebenaran pengisian  pengamatan dari lapangan dan hasil pengukuran. Hal ini 

dilakukan ditempat pengumpulan data sehingga bila ada kekurangan segera dapat 

dilengkap. Setelah mendapat data hasil pemeriksaan terhadap kadar Fe dengan 

metode bubble aerasi – kaporitisasi dan filtrasi dengan arang aktif dilakukan 

penyuntingan data untuk mengetahui kelengkapan data dan kesamaan satuan. 

Apabila terdapat data yang kurang akan dilakukan pengukuran ulang untuk 

menggantikan data yang salah. Apabila ada data yang memiliki satuan yang 

berbeda akan dikonversikan ke satuan yang sama sesuai standar yaitu mg/l.  

b. Coding proses setelah hasil pengukuran di edit dan di sunting selanjutnya 

dilakukan pengkodean atau coding yakni mengubah data berbentuk kalimat atau 

huruf menjadi data angka atau bilangan.  Dalam penelitian ini lembar kode dibuat 

sesuai dengan hasil analisis laboratorium. Apabila hasil pengukuran menunjukkan 

< 1 mg/l maka data dikatakan memenuhi syarat dan dikodekan dengan angka “1” 

dan apabila hasil pemeriksaan menunjukkan > dari 1 mg/l maka dikatakan tidak 

memenuhi syarat dan dikodekan dengan angka “0”. 

c.  Entering adalah memasukkan masing – masing hasil pengukuran yang dalam 

bentuk code (angka atau huruf) dimasukkan kedalam program atau softwere 

computer. Dalam penelitian ini penulis berencana untuk melakukan entering  data 

dengan menggunakan aplikasi komputer.  
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d. Tabulating adalah membuat tabel-tabel data sesuai dengan tujuan penelitian 

atau yang diinginkan oleh peneliti. 

2. Analisis data 

Dari hasil data pengukuran kadar besi (Fe) yang didapat kemudian dianalisis 

dengan uji normalitas data (Kolmogorov Smirnov K-S) dan uji homogenitas data 

denggan menggunakan (Levene’s test). Dua uji ini dilakukn untuk mengetahui data 

berdistribusi normal atau tidak. 

Apabila data hasil pengukuran efektivitas metode bubble aerasi – kaporitisasi 

dan filtrasi dengan arang aktif dalam menurunkan kadar besi (Fe) yang berdistribusi 

normal dan homogen dianalisis dengan memakai uji Two Way ANOVA Univariate 

(Analysis of Variance), jika data efektivitas tidak berdistribusi normal dan tidak 

homogen dianalisis dengan Kruskal Wallis. Kedua uji tersebut dilakukan untuk 

mengetahui kombinasi metode bubble aerasi – kaporitisasi dan filtrasi arang aktif 

dalam menurunkan kadar besi (Fe) berdasarkan perbedan waktu perlakuan aerasi.  

Dalam uji statistik Bila harga signifikasi (sig) ternyata sama atau lebih besar 

dari harga kritis (α) yang ditetapkan (0,05) , maka kita menyimpulkan bahwa ada 

pengaruh yang meyakinkan antar variabel. Jika keadaan sebaliknya yaitu ternyata 

harga (sig) lebih kecil dari suatu harga kritis (α) maka kita menyimpulkan bahwa 

tidak ada pengaruh yang meyakinkan antar variabel sehingga Ho ditolak dan Ha 

Diterima, atau variabel berpengaruh tersebut secara statistik.  
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Untuk pemeriksaan suhu dilakukan dengan menggunakan thermometer air dan 

pH diperiksa menggunakan pH universal. Data suhu dan pH yang di dapat sajikan 

dalam bentuk tabel. Untuk pemeriksaan bau kaporit pada air dilakukan dengan 

menggunakan pendapat responden. Responden berjumlah 10 orang yang diambil 

acak dari mahasiswa Jurusan Kesehatan Lingkungan. Hasil pemeriksaan bau 

kaporit disajikan dalam bentuk tabel manual dan dalam bentuk persentase.  

 

 


