
BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan 

menggunakan metode penelitian quasi experiment dengan rancangan penelitian 

pretest dan posttest desain untuk melihat perbedaan dari sebelum dan sesudah 

disaringnya kadar TDS, pH, dan Suhu air menggunakan saringan Topo. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan Studi Cross Sectional dimana data yang 

menyangkut variabel bebas atau risiko dan variabel terikat akan dikumpulkan 

dalam waktu yang bersamaan. 

B. Alur Penelitian 

Penelitian ini memiliki alur penelitian yaitu sebagai berikut : 

1. Melakukan orientasi lapangan dengan melihat kondisi lokasi penelitian. 

2. Melakukan perumusan latar belakang penelitian. 

3. Melakukan identifikasi masalah penelitian dengan mencakup studi 

kepustakaan. 

4. Menetapkan tujuan penelitian yang akan diteliti. 

5. Mengurus surat izin penelitian yang diperlukan saat pengambilan data. 

6. Melakukan pengumpulan data terkait pengukuran kadar TDS, pH, dan suhu 

pada air minum sebelum penyaringan dan sesudah penyaringan dengan 

menggunakan saringan Topo di Desa Guwang Kecamatan Sukawati. 

7. Melakukan pengolahan data hasil penelitian. 
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8. Melakukan penyusunan hasil dan pembahasan penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Tempat dilaksanakannya penelitian ini adalah di Desa Guwang, 

Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. 

2. Waktu penelitian 

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai 

dengan bulan April 2022. 

D. Unit Analisis dan Responden 

1. Populasi dan Sampel 

a. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan 

waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti (Supardi, 1993). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Topo yang terdapat di daerah Desa 

Guwang Kecamatan Sukawati, yaitu sebanyak 237 buah. 

b. Sampel Penelitian 

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dijadikan subyek 

penelitian sebagai “wakil” dari para anggota populasi (Supardi, 1993). Dimana 

dalam penentuan sampel dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 
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Keterangan : 

n = besaran sampel 

N = jumlah populasi 

d = tingkat kepercayaan yang diinginkan (0,1 atau 10%) 

 

 

 

 

Dari persamaan rumus tersebut diperoleh sampel yaitu sebanyak 70 buah 

saringan Topo. Jadi jumlah sampel yang diambil sebanyak 70 buah saringan Topo 

yang berada di Desa Guwang, Kecamatan Sukawati. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

Probability Sampling (Random Sampling) yaitu menggunakan metode 

Proportional Stratified Random Sampling. Dimana pengambilan sampel 

penelitian dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. 

Adapun rumus proporsional yang digunakan yaitu : 

 

Keterangan : 

N = jumlah sampel tiap banjar 

n = jumlah populasi tiap banjar 

S = jumlah total populasi keseluruhan 
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Desa Guwang terdiri dari tujuh banjar yaitu Banjar Tegal, Banjar Buluh, 

Banjar Wangbung, Banjar Sakih, Banjar Dangin Jalan, Banjar Tatag, dan Banjar 

Manikan. Jumlah kepemilikan saringan Topo dalam setiap banjarnya berbeda-

beda, sehingga peneliti membuat tabel proporsi sebagai berikut : 

Tabel 2 

Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Nama Banjar Jumlah Populasi Jumlah Sampel 

Banjar Tegal 17 5 

Banjar Buluh 119 35 

Banjar Wangbung 14 4 

Banjar Sakih 27 8 

Banjar Dangin Jalan 40 12 

Banjar Tatag 10 3 

Banjar Manikan 10 3 

Jumlah 237 70 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari jumlah populasi sebanyak 

237 didapatkan sampel sebanyak 70. Dimana jumlah sampel setiap banjarnya 

berbeda-beda sesuai hasil perhitungan. 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis Data yang Dikumpulkan 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder, dengan uraian sebagai berikut : 

a. Data primer merupakan data yang didapatkan dari hasil pengukuran sebelum 

dan sesudah penyaringan kadar TDS (Total Dissolved Solid), kadar pH, dan 

temperature/suhu air dengan menggunakan saringan Topo. 
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b. Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari 

referensi/literature terkait topik penelitian, yang dapat digunakan untuk 

melengkapi data yang sudah didapat. 

2. Cara Pengumpulan Data 

Adapun cara pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah dengan cara eksperimen lapangan yang dimana melakukan pengukuran 

terhadap kadar TDS, pH, dan suhu air sebelum dan sesudah disaring 

menggunakan saringan Topo. 

3. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat 

pengukuran kualitas air (TDS, pH, dan Suhu). Adapun rangkaian alat pengukuran 

kualitas air yaitu sebagai berikut : 

Tabel 3 

Instrumen Pengumpulan Data 

 

No. 
Nama 

Alat/Instrumen 
Gambar Cara Kerja 

1 2 3 4 

1. NodeMCU 

ESP8266 

 

Sebagai sumber power supply 

dan uploud program dari 

Arduino IDE serta memiliki 

push button yang berfungsi 

untuk reset dan flash firmware. 

2. Arduino Uno 

 

Pembacaan data oleh 

komponen input → data 

dikirim ke pin input → data 

masuk ke mikrokontroler → 

data diproses → data keluar  

   dari arduino → data dikirim ke 

pin output → data diteruskan 

ke komponen output. 
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1 2 3 4 

3. Internet of 

Things (IoT) 

 

IoT bekerja dengan 

memanfaatkan instruksi 

pemrogaman yang setiap 

perintahnya bisa menghasilkan 

interaksi ke sesama perangkat 

terhubung secara otomatis 

tanda adanya intervensi 

pengguna, bahkan dalam jarak 

jauh sekalipun. 

4. Sensor 

Temperature 

(DS18B20) 
 

Mendeteksi perubahan suhu di 

lingkungan sekitar, kemudian 

mengubah hasil pengukuran 

suhu menjadi besaran listrik. 

5. RTC DS3231 

 

Menyimpan data waktu dan 

tanggal dengan tingkat presisi / 

akurasi tinggi.  

6. Sensor pH 

(MSP340) 

 

Prinsip kerja dari sensor pH 

atau pH meter terletak pada 

probe elektroda kaca (glass 

electrode) yang berfungsi 

untuk mengukur jumlah ion 

 pada larutan. 

7. Sensor TDS 

 

Menghitung jumlah zat padat 

yang terlarut pada cairan dan 

mengubahnya menjadi 

tegangan agar dapat dibaca 

oleh mikrokontroler. 

8. Micro SD 

 

Setiap kartu memiliki 

mikrokontroler yang 

berkomunikasi dengan 

perangkat, membawa data dari 

host ke komponen 

penyimpanan flash. 

9. Arduino IDE 

 

Membuat program (coding) 

kemudian melakukan uploud 

program ke arduino board. 
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1 2 3 4 

10. Panel Surya 

 

Mengubah energi matahari 

menjadi energi listrik. 

11. LCD 20x4 

 

LCD (Liquid Crystal Display) 

dengan prinsip kerja kutub 

kristal cair yang dilewati arus 

listrik akan berubah karena 

pengaruh polarisasi medan 

magnetic yang timbul dan oleh 

karenanya akan hanya 

membiarkan beberapa warna 

diteruskan sedangkan warna 

lainnya tersaring. 

12. ThingSpeak 

 

Memvisualisasikan kumpulan 

data yang tersimpan di 

database dalam bentuk grafik 

secara real-time. 

 

F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Penyuntingan Data (Editing) 

Editing merupakan proses penyuntingan data yang dilakukan sebelum proses 

pemasukan data. Editing bertujuan untuk memeriksa kembali data yang telah 

terkumpul apakah data penelitian sudah lengkap, konsisten dan akurat. 

b. Mengkode Data (Coding) 

Coding merupakan proses klasifikasi data dan memberi kode untuk masing-

masing item pada data penelitian, sehingga memudahkan untuk memasukkan 

data ke computer. 
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c. Memasukkan Data (Entry Data) 

Entry data merupakan proses memasukkan data ke computer, dimana data 

yang telah diperoleh di masukkan sesuai dengan kode yang telah ditentukan. 

d. Membersihkan Data (Cleaning) 

Cleaning merupakan proses pembersihan data untuk meminimalisir terjadinya 

kesalahan pada data penelitian. 

2. Analisis Data 

Analisis data dilakukan setelah diperolehnya data penelitian. Adapun analisis 

data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Analisis Univariate 

Analisis univariate merupakan analisis yang digunakan pada satu variabel 

dengan tujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dari variabel 

tersebut. Dalam penelitian ini, analisis univariate bertujuan untuk 

mendeskripsikan hasil pengukuran kadar TDS, pH, dan suhu air baik itu sebelum 

dan sesudah disaring menggunakan saringan Topo di Desa Guwang Kecamatan 

Sukawati. 

b. Analisis Bivariate 

Analisis bivariate merupakan analisis yang dilakukan untuk menguji ada atau 

tidaknya pengaruh antara dua variabel data. Dalam penelitian ini, analisis 

bivariate yang digunakan yaitu Uji-T Berpasangan (Paired Sample T-Test). Uji-T 

Berpasangan (Paired Sample T-Test) digunakan untuk menguji perbedaan antara 

dua pengamatan yaitu sebelum dan sesudah disaringnya air menggunakan 

saringan Topo. 
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G. Etika Penelitian 

Penelitian ini menghormati hak-hak subjek penelitian, untuk itu prinsip 

etika diterapkan pada penelitian ini yaitu :  

1. Respect for persons 

Peneliti menghormati harkat dan martabat manusia, otonomi, perbedaan nilai 

budaya dan menjamin kerahasiaan sebagai subyek peneliti. Untuk itu peneliti 

melakukan persetujuan setelah penjelasan (PSP). 

2. Benificence 

Benificence yaitu tidak berbuat merugikan subyek. Peneliti telah 

mempertimbangkan bahwa penelitian ini lebih banyak manfaat daripada kerugian 

dari penelitian ini. Peneliti juga memaksimalkan manfaat dan meminimalkan 

risiko dengan penelaahan hasil penelitian terdahulu. 

3. Justice 

Berlaku adil. Peneliti berlaku adil tanpa membedakan antar subyek penelitian. 

Semua subyek akan mendapatkan perlakukan yang sama. 

 


