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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut (Nazri, 2003) 

”menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia maupun objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, 

gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta 

yang akan diselidiki”. Sejalan dengan pendapat ahli di atas penelitian dengan 

menggunakan metode deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mempelajari objek penelitian dengan menjelaskan secara sitematis dan faktual 

untuk memperoleh keadaan secara objektif dalam memecahkan masalah. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada Industri Sablon di Desa Pemogan. 

2. Waktu penelitian 

 Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 

2019 sampai dengan bulan April 2020. 

C. Unit Analisis dan Responden Penelitian 

Unit analisis data adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai 

subyek penelitian (Notoatmodjo, 2012). 

1. Populasi 

Populasi adalah suatu kumpulan menyeluruh dari suatu obyek merupakan 

perhatian penelitian (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini adalah 
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keseluruhan dari industri sablon yang berada di Desa Pemogan. Sebanyak empat 

industri sablon. 

2. Jumlah dan besar sampel 

Berdasarkan jumlah populasi dari hasil survei lapangan tercatat ada empat 

industri sablon yang berada di Desa Pemogan. Sampel yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah total populasi yang berjumlah empat industri sablon. 

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

 Adapun jenis dan data yang dikumpulkan dari pengelolaan dan pengolahan 

limbah cair pada industri sablon di Desa Pemogan sebagai berikut. 

a. Data primer  

 Data primer melalui hasil observasi pengelolaan dan pengolahan limbah cair 

pada industri sablon di Desa Pemogan serta dilakukannya pengukuran kualitas air 

limbah dengan parameter kimia (COD). 

b. Data sekunder  

 Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Industri 

Sablon di Desa Pemogan. 

2. Cara pengumpulan data 

 Cara pengumpumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara 

jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut (Siregar, 2015). 
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3. Intsrumen penampungan data 

 Adapun instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan 

data dalam penelitan ini adalah : 

a. Alat tulis. 

b. Alat ukur yang digunakan untuk melakukan pengamatan dalam penelitian 

ini adalah cek list yang dibuat oleh peneliti dengan berpedoman pada 

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku 

Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup 

c. Kamera untuk dokumentasi. 

E. Analisa Data 

1. Pengolahan data 

 Data mentah yang sudah terkumpul selama observasi perlu diperiksa lebih 

lanjut untuk memastikan data tidak ada yang tercecer atau tidak lengkap sehingga 

proses analisa data dapat dilakukan (Martono, 2010). Data yang telah dikumpulkan 

kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif.  

Menurut (Martono, 2010) ada beberapa tahap yang harus dilalui seseorang 

peneliti untuk melakukan analisa data, yaitu:  

a. Editing 

Dalam penelitian ini editing dilakukan dari hasil observasi di lapangan 

dengan lembar observasi yang telah disusun kemudian di sunting secara manual. 

Apabila terdapat data yang kurang lengkap maka dilakukan observasi ulang. 
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b. Skoring 

Skoring adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan 

peneliti dari instrument yaitu berupa lembar observasi. Setiap pertanyaan yang 

muncul diberikan nilai 1 apabila menjawab benar, dan nilai 0 apabila menjawab 

salah, kemudian hasil tersebut dijumlahkan. 

c. Tabulating 

Tabulating merupakan penyajian data dalam bentuk tabel yang terdiri dari 

beberapa baris dan kolom. Tabel dapat digunakan untuk memaparkan sekaligus 

beberapa variabel hasil observasi survey atau penelitian sehingga data mudah 

dibaca dan dimengerti. 

2. Analisis data 

Hasil pengolahan data disajikan dalam bentuk diagram batang serta tabel 

kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu membandingkan dengan persyaratan 

yang telah ditentukan untuk mengkategorikan pengelolaan dan pengolahan limbah 

cair pada industri sablon di Desa Pemogan. 

Dimana data gambaran pengelolaan dan pengolahan limbah cair pada 

industri sablon di Desa Pemogan yang sudah diolah kemudian akan dianalisa secara 

deskriptif dan untuk penilaian atau jumlah skor digunakan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono, 2012) : 

Untuk mengkategorikan pengelolaan dan pengolahan limbah cair pada 

industri sablon di Desa Pemogan menggunakan rumus Interval Skor : 

Interval skor = (
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖−𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
) 
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a. Pada lembar observasi untuk pengelolaan dan pengolahan limbah cair pada 

industri sablon di Desa Pemogan ditotalkan menjadi 10 butir pertanyaan, pada 

pengelolaan diberikan 10 pertanyaan, pada pengolahan juga diberikan 10 

pertanyaan dan nilai setiap pertanyaan jika “ya” nilainya 1 dan jika “tidak” nilainya 

0 maka di dapatkan : 

Interval skor = (
10−0

2
) 

= 5 

Dikategorikan sebagai berikut : 

Skor 0 – 4 : tidak memenuhi persyaratan 

Skor 5 – 10 : memenuhi persyaratan 

b. Limbah sablon dilakukannya pemeriksaan laboratorium untuk mendapatkan 

hasil dari pengukuran kualiats air limbah dengan parameter kimia (COD) 

berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu 

Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.  

 


