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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Perencanaan dan pelaksanaan penelitian dilaksanakan sebelum 

pembuatan laporan penelitian, penelitian ini terhitung dari 26 Oktober – 6 

November 2020 pada penelitian ini terdiri dari 13 enumerator yang bertugas 

untuk mengambil sampel air dan pengukuran kedalaman sumur gali dan 4 teknisi 

lab untuk menganalisis sampel air. 

a. Enumerator 

Enumerator merupakan petugas lapangan yang membantu tugas tim 

survei dalam kegiatan pengumpulan data. 

 

b. Tugas Enumerator 

1) Pengambilan sampel air. 

2) Memberikan pertanyaan atau quisioner kepada responden. 

3) Menetapkan lokasi sumur gali terlindungi dan tak terlindungi untuk diukur 

(kedalaman, tinggi muka air, diameter sumur, dan tinggi dinding sumur). 

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di dua tempat berbeda, yaitu sebagai berikut : 

a. Pengukuran kedalaman sumur dan pengambilan sampel air sebagai benda 

uji yang dilakukan di dua Kelurahan yaitu kelurahan Rejo Mulyo dan 

Kelurahan Karang Rejo Kota Metro. 
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Gambar 2. Peta Lokasi Sebaran Sumur Gali Kelurahan Karang Rejo Kota Metro 

 

b. Pada pengujian sampel air dilakukan di laboratorium yang bertempat di 

fakultas teknik Universitas Muhammadiyah Metro yang dibantu oleh 

beberapa alat lab dan staf yang berasal dari Universitas Indonesia dan 

dibantu oleh staf lab dari Universitas Muhamadiyah Metro Fakultas Teknik 

untuk mengetahui sifat fisik air dan kimia pada air yang dilakukan melalui 

beberapa pengujian. 
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3. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Diagram Alir Penelitian 

(sumber: penelitian Final Hardi Pratama 2020) 

 

Mulai  

Pengukuran Kedalaman Sumur dan Muka 

Air Sumur Gali di lapangan Berdasarkan 

Titik Lokasi atau Latittude dan Longitude 

yang di tentukan 

Pengambilan Sampel  

Pengujian Sampel Air Dengan Parameter Fisika, Kimia, 

biologi Menggunakan Metode Uji : 

1. Suhu 

2. Total Dissolved Solids (TDS) 

3. Derajat Keasaman (pH) 

4. Escherichia Coli 

Pengolahan Data 

Analisis Hasil Penelitian Menggunakan Uji 

Regresi dan Uji Linearitas pada parameter ph, 

TDS, E-Coli (variabel Y) terhadap kedalaman 

Sumur Gali (variabel X) 

Pelaporan 

Selesai  
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B. Tahapan Penelitian  

1. Teknik Sampling Air 

a. Pengambilan sampel air dari sumber 

1) Sumber berasal dari air tanah (utamakan diambil dari keran yang berada di 

dapur). 

2) Apabila tidak ada keran didapur maka diambil dari keran yang lainya (kamar 

mandi, dalam rumah, di luar rumah, pompa tangan). 

3) Apabila tidak menggunakan keran, maka ambil dari sumur gali (air dituang 

menggunakan wadah apapun yang biasa digunakan). 

4) Beri kode label pada whirl-pak dan botol. 

a) Sumur Gali Terlindungi (PW) 

b) Sumur Gali Tak Terlindungi (UW) 

 

b. Pengambilan sampel air dari point of use 

1) Diambil pada list responden ada keterangan untuk di ambil air yang paling 

sering digunakan untuk minum baik itu dari sumur gali terlindungi ataupun 

sumur gali tak terlindungi. 

2) Bila air tersebut adalah air keran yang dimasak dan disimpan pada berbagai 

jenis wadah, maka ambil air dari wadah yang berada pada temperature 

ruangan (dituangkan kedalam gelas, setelah itu dituangkan kewadah 

sampling). 

3) Beri kode label pada whirl-pak dan botol. 

a) Sumur Gali Telindungi (PW) 

b) Sumur Gali Tak Terlindungi (UW) 

 

c. Tata cara pengambilan air  

1) Menggunakan whirl-pak bag 

a) Robek bagian atas whirl-pak yang tersegel dan tarik tali pendek (yang 

berada di tengah) di kedua sisi untuk membukanya. 

(1) Jangan menyentuh bagian dalam saat membuka whirl-pak  

(2) Jangan tersentuh bagian dalam dengan keran ataupun jari tangan 

(3) Jangan menaruh whirl-pak terlalu dalam pada keran 
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b) Isi air hingga batas atas berupa garis berwarna hitam. 

c) Tutup whirl-pak dengan cara menarik kedua ujung sisi kawat. 

d) Lalu putar sebanyak 2-3 kali. 

e) Ikat kedua ujung sisi dan lilit untuk memastikan agar tidak bocor. 

 

2) Pengambilan sampel dengan botol 250 Ml untuk uji parameter fisik 

a) Bilas botol dengan sampel sebanyak 3 kali 

b) Isi air hingga   ⁄  dari botol sampel 

c) Ukur suhu dengan thermometer digital langsung setelah mengandung 

sampel. 

 

3) Penyimpanan sampel 

Simpan whirl-pak bag yang berisi sampel sesegera mungkin dalam tas 

pendingin yang berisi ice-packs dan lakukan analisis selama 6 jam. Analisis 

dilakukan oleh petugas di field lab. 

4) Tahap terakhir 

a) Bersihkan dan seterilkan tas pendingin dan ice packs setelah digunakan 

menggunakan air dan etanol untuk mencegah kontaminasi pada permukaan 

sampling bags. 

b) Catat apabila terdapat masalah dan sesuaikan dengan sampel ID. 

 

5) Kode jenis sumber 

a) BH = Sumur Bor 

b) PW = Sumur Gali Terlindungi 

c) UW = Sumur Gali Tak Terlindungi 

d) BW = Air Minum Dalam Kemasan 

e) RF = Air Minum Isi Ulang 

f) PD = Air PDAM 

g) RW = Tangki Air Hujan 

h) PT = Air Keran Umum 

i) PS = Mata Air Terlindungi 

j) US = Mata Air Tak Terlindungi 

k) FB = Blanko 
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d. Pemeriksaan Sampel Dilapangan 

Sampel yang telah diambil, kemudian dilakukan penelitian untuk 

parameter fisik meliputi warna, bau, rasa dan suhu. Pada pemeriksaan warna, 

bau dan rasa dibantu oleh beberapa indera yaitu indera pengelihatan (mata), 

indera penciuman (hidung) dan indera perasa (lidah), sedangkan untuk 

pemeriksaan suhu digunakan alat berupa Thermometer, 

Adapun cara pengukuranya adalah sebagai berikut: 

1) Thermometer terlebih dahulu dinormalkan. 

2) Kemudian thermometer dicelupkan atau dimasukan ke titik pengambilan 

sampel  5 menit. 

3) Catat batas angka yang ditunjukan oleh raksa dalam thermometer. 

2. Pengukuran kedalaman sumur  

a. Pengukuran tinggi kepala sumur  

Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur dari bawah permukaan 

kepala sumur sampai atas permukaan kepala sumur dengan menggunakan 

meteran kaku. 

b. Diameter sumur 

Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengukur permukaan diameter 

kepala sumur dengan menggunakan meteran kaku. 

c. Kepala sumur sampai ke dasar sumur 

Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengukur dari permukaan atas 

kepala sumur hingga dasar sumur menggunakan meteran roll yang di beri 

pemberat. 

d. Kepala sumur sampai batas atas permukaan air  

Pengukuran ini dilakukan dengan cara mengukur dari permukaan atas 

kepala sumur hingga muka air pada sumur dengan menggunakan meteran roll 

yang di beri pemberat. 

3. Tahapan  

a. Peralatan 

Peralatan yang digunakan pada penelitian ini adalah alat uji parameter 

fisika pada air yang berasal dari Universitas Indonesia dan berlokasi di Fakultas 
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Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Metro yang telah sesuai dengan syarat 

dan ketentuan sebagai pengujian parameter fisika pada air dan kimia pada air 

yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 

Kesehatan RI Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 tentang daftar persyaratan 

kualitas air bersih dan pengamatan di lapangan. 

b. Bahan Penelitian 

Bahan uji yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Air yang di gunakan sebagai sampel yang diambil dari Kec. Karang Rejo dan 

Kec. Rejo Mulyo. 

 

c. Pengujian Sampel Air 

1) Pemeriksaan Total Dissolved Solids (TDS) 

a) Alat: TDS EC meter dengan skala digital 

b) Cara kerja: 

(1) Pengukuran air menggunakan TDS EC meter diawali dengan menekan 

tombol ON. 

(2) Lalu ujung elektroda alat dicelupkan kedalam air sampel hingga alat 

menunjukan angka tertentu yang stabil. 

(3) Sebaiknya sebelum digunakan, alat terlebih dahulu diseterikan dengan 

aquades sehingga data pengukuran akan lebih akurat. 

 

2) Pemeriksaan (pH) 

a) Alat: pH meter 

b) Cara Kerja 

(1) Nyalakan alat 

(2) Masukan katoda kedalam sampel 

(3) Tunggu pembacaan dan catat hasilnya 

 

3) Prosedur Mendeteksi E-Coli (Escherechia Coli) IDEXX 

a) Nyalakan IDEXX sealer dan inkubator (   ) sebagai pemanasan (selama 15 

menit). Letakkan thermometer raksa dan inkubator untuk memastikan suhu 

inkubator sama dengan suhu pada thermometer. 
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b) Beri label pada bagian belakang IDEXX Quanti-tray menggunakan spidol 

permanen dengan mencantumkan inisial nama enumerator, bag ID, jenis 

sumber (Sumber, Pou, Blank) yang terdapat pada whirl-pak bag (sampling 

bag). 

c) Masukan nama label yang tertera pada whirl-pag bag (sampling bag)dan 

household ID di datasheet field lab. Untuk household id, cocokan kembali 

dengan datasheet (household information). 

d) Gunakan sarung tangan dan hindari menyentuh bagian dalam whirl-pag dan 

quanti-tray. Bila sarung tangan basah terkena sampel air, maka seterilkan 

dengan etanol. 

e) Buka whirl-pag 100 mL dengan menarik kedua sisi tali dan buang air hingga 

batas air hitam 100 mL yang berada pada bagian bawah (pegang whirl-pag 

dengan tegak, tanpa menarik tali untuk mengukur ketinggian air) “bila sarung 

tangan basah terkena sampel air, maka seterilkan dengan etanol. 

f) Jentikkan colilert (lakukan ini jauh daria anda untuk menghindari menghirup 

bubuk) dan tuang ke whirl-pag . (agar tidak tumpah , whirl-pag ditaruh 

didalam gelas). 

g) Tutup whirl-pag dengan menarik ujung kawat, putar dan ikat. 

h) Kocok secara perlahan (hati-hati jangan sampai tumpah) hingga reagen larut 

secara homogen. 

i) Buka IDEXX Quanti-tray sesuaikan dengan sampel ID, tarik bagian atas  

quanti-tray, lenturkan plastik untuk memungkinkan celah antar plastik dan 

tray. Hati-hati jangan sampai merobek quanti-tray dan jangan menyentuh 

bagian dalam quanti-tray. 

j) Tuang sampel dengan hati-hati kedalam quanti-tray. Cobalah untuk 

menyingkirkan gelembung besar didalam sel, jentik perlahan bagian  

belakang quanti-tray dengan jari anda hingga gelembung melayang ke 

bagian atas quanti-tray. 

k) Letakkan quanti-tray pada rubber tray sejajar dengan dengan kompertemen. 

l) Letakan sampel pada rak sealer IDEXX secara perlahan. Ketika tray 

dimasukan kedalam sealer akan secara otomatis menarik quanti-tray, dan 

anda bisa behenti mendorong. Tarik tray sesegera mungkin sehingga tray 

tidak terlalu panas. 
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m) Masukan quanti-tray kedalam inkubator pada suhu    C selama 18-22 jam 

(cek suhu ruangan di bawah     ) 

n) Catat tanggal dan waktu saat meletakan sampel di inkubator beserta nama 

teknisi fiel-lab. Catat apabila ada masalah (seperti volume sampel kurang 

dari 100 mL). 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut. Kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2016 ;38) sesuai dengan judul 

“Analisa Pengaruh Sebaran Kedalaman Sumur Di Tinjau Dari Tingkat Keasaman 

(PH) dan TDS Pada Air (Studi Kasus Kec. Rejo Mulyo dan Kec. Karang Rejo 

Kota Metro)” untuk mengetahui kualitas air bersih pada sumur gali yang berada 

di Kec. Rejo Mulyo dan Kec. Karang Rejo Kota Metro. Maka penulis melaporkan 

variable yang digunakan dalam penelitian ini menjadi variabel independen (X) 

dan variabel pembeda (Y), adapun sebagai berikut : 

1. Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka Konsep Penelitian (Final Hardi Pratama, 2020) 

 

2. Variabel bebas (Indipenden Variabel) 

Adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat). (Sugiyono, 2016 ;38). 

Dalam variabel indipenden pada penelitian ini meliputi kedalaman air sumur gali 

di Kelurahan Rejo Mulyo dan Karang Rejo. 

Kualitas air sumur 

gali 

Kontruksi sumur dan 

kedalaman sumur gali 

Parameter yang 

diteliti 

 Kedalaman 

sumur gali 

 pH 

 TDS 

 E-Coli 
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3. Variabel Terikat (Dependen Variabel) 

Adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena 

adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016 ;38). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah ditinjau dari beberapa parameter fisik, kimia, dan biologi pada air sumur 

gali di Kelurahan Rejo Mulyo dan Kelurahan Karang Rejo Kota Metro. 

 

4. Variabel Yang Diteliti 

a. Kedalaman sumur gali di Kel. Karang Rejo dan Kel. Rejo Mulyo 

b. Derajat keasaman (pH) 

c. TDS (Total Dissolved Solid) 

d. E-Coli (Escherichia Coli) 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sampel air diambil dari tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 

5 November 2020. Waktu pengambilan data dilaksanakan pagi hari pada pukul 

09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, setiap pengambilan sampel 

dilakukan oleh setiap enumerator yang bertugas mengambil setiap sampel air, 

setelah pengambilan sampel air di lakukan maka enumerator pengukuran sumur 

melakukan pengukuran yang meliputi, pengukuran tinggi bibir sumur, diameter 

sumur, kedalaman dasar sumur dan tinggi muka air sumur. 

Pengumpulan data dilanjutkan dengan dilakukan uji air di laboraturium 

berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan. Kemudian data diolah 

dan dilakukan analisis metode deskritif eksploratif untuk perbandingan data hasil. 

Jenis data pada penelitian ini dikelompokan menjadi 2 yaitu data primer 

dan data skunder. 

 

1. Data primer 

Adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui serangkaian 

kegiatan pengujian di laboraturium dengan mengacu pada petunjuk yang telah 

ditentukan oleh pihak teknisi lab, pengambilan sampel air dilakukan oleh 

enumerator dan pengukuran kedalaman sumur dilakukan oleh enumerator 

pengukur kedalaman sumur, sampel air diambil dari Kec. Rejo Mulyo dan Karang 

Rejo Kota Metro. 
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2. Data sekunder 

Adalah data yang didapatkan secara tidak langsung (didapat dari 

penelitian lain) berupa buku-buku atau referensi yang sama dan masih 

berhubungan dengan penelitian. 

 

E. Instrument Penelitian 

1. Peralatan Penelitian 

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat uji parameter 

Fisik, Kimia, biologi air yang ada di laboraturium yang berasal dari Universitas 

Indonesia dan berlokasi di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Metro 

yang telah sesuai dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

416/MENKES/PER/IX/1990 tentang daftar persyaratan kualitas air bersih dan 

pengamatan di lapangan. 

 

2. Bahan Penelitian 

Bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

a. Air sebagai sampel yang diambil dari Kec. Rejo Mulyo dan Kec. Karang Rejo 

Kota metro yang dilakukan oleh enumerator. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan di uji di laboraturium 

serta hasil analisis disajikan dalam bentuk peta sebaran yang dibuat 

menggunakan argics, autocad, tabel, grafik dan diagram kemudian di uraikan 

dalam bentuk narasi. 

 . 

 




