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BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif cross 

sectional yaitu menggambarkan objek penelitian pada saat keadaan penelitian 

berlangsung berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya. Penulis menggambarkan 

menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif untuk mengetahui Tinjauan 

Kualitas Bakteriologis dan Faktor Risiko Pencemar Mata Air ”Taman Sari”, Banjar 

Sidembunut, Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Tahun 

2018.  

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada Mata Air ”Taman Sari”, Banjar Sidembunut, 

Kelurahan Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.  

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2018.  

 

C. Unit Analisis  

Unit analisis pada penelitian ini adalah kualitas bakteriologis dan faktor risiko 

pencemar Mata Air ”Taman Sari” di Banjar Sidembunut Kabupaten Bangli.  

Penentuan unit analisis ini didasarkan pada pertimbangan objektif, karena yang 

menjadi fokus dalam penelitian ini adalah tinjauan kualitas bakteriologis dan faktor 

risiko pencemar Mata Air ”Taman Sari”. 
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D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan  

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan pemeriksaan 

parameter dan melakukan observasi lapangan.  Yang dimaksud dengan data primer 

dalam penelitian ini adalah hasil dari pengukuran kualitas air serta hasil dari 

identifikasi faktor risiko pencemar Mata Air ”Taman Sari”. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Sumber data berupa sumber 

tertulis yang dibagi atas gambaran umum lokasi, sumber buku dan makalah ilmiah, 

sumber dari arsip, jurnal serta kepustakaan lainnya.  

2. Cara pengumpulan data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara observasi 

lapangan dan pengambilan sampel dilakukan 2 kali selama satu bulan (Minggu I 

dan Minggu II) di Mata Air ”Taman Sari”, Banjar Sidembunut, Kelurahan 

Cempaga, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, selanjutnya akan dilakukan 

pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Masyarakat Panureksa Utama oleh 

petugas laboratorium untuk pemeriksaan kualitas bakteriologis yang meliputi E. 

Coli dan Coliform.  Ada beberapa parameter yang pengukurannya perlu dilakukan 

di lapangan seperti parameter suhu, rasa, bau, warna.  Untuk mengetahui faktor 

risiko pencemar air akan di lakukan observasi di lapangan dengan menggunakan 

lembar observasi.  
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3. Instrumen pengumpulan data 

Adapun instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

pengambilan data yaitu sebagai berikut: 

a. Alat tulis digunakan untuk mencatat hasil pengukuran di lapangan.  

b. Lembar check list untuk mengobservasi faktor risiko pencemar air.  

c. Kamera digunakan untuk mendokumentasikan.  

d. Alat pengambilan sampel: 

1) Botol steril 

2) Bunsen 

3) Korek api 

4) Tissue 

5) Kertas label 

6) Alat tulis 

7) APD 

e. Bahan : 

1) Lembar Observasi 

f. Pengambil Sampel 

1) Penulis (diri sendiri) 

2) Petugas Pemeriksa Sampel.  
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E. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data  

Data yang telah diperoleh dan proses pengumpulan, selanjutnya diteliti ulang 

dan diperiksa ketepatan atau kesesuaian jawaban serta kelengkapannya.  Setelah 

data dikumpulkan, data diperiksa untuk mengetahui apakah data tersebut cukup 

baik dan memenuhi persyaratan. Penilaian pada masing-masing lembar observasi 

dilakukan dengan pemberian nilai.  Jawaban ya akan diberikan nilai satu dan 

jawaban tidak akan diberikan nilai nol.  Sehingga masing-masing lembar observasi 

memiliki nilai.  

2. Analisis data 

Data penelitian ini, untuk mengetahui faktor risiko pencemar Mata Air 

”Taman Sari” dengan menggunakan lembar observasi yang mengacu pada Buku 

Penyediaan Air Bersih oleh Sugiharto, M.Sc. Sekolah Pembantu Pemilik Hygiene 

Tanjungkarag 1983. Pertanyaan yang diajukan pada lembar observasi berjumlah 14 

pernyataan. Jawaban ya akan diberkan nilai satu dan jawaban tidak akan diberikan 

nilai nol, sehingga nilai tertinggi adalah 14 dan nilai terendah adalah nol. 

Menurut Anggareni, (2016) untuk menentukan interval kelas masing-masing 

kategori digunakan rumus Strurges dengan skala data ordinal,  yaitu sebagai 

berikut: 

𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 =
𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

=
14 − 0

2
 

= 7 
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Jadi, penelitian terhadap faktor risiko pencemar air adalah jumlah nilai 

ya/benar dibandingkan dengan kategori sebagai berikut: 

a. Berisiko dengan kategori nilai antara 0 – 7.  

b. Tidak berisiko dengan kategori memenuhi nilai antara 8 – 14.  

Sedangkan data hasil pengukuran kualitas air yang diperoleh akan di 

bandingkan dengan baku mutu atau standar yang telah di tetapkan.  Pada penelitian 

ini standar atau baku mutu yang digunakan adalah Permenkes RI Nomor 

492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.  

 


