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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 tahap. Jenis 

penelitian pada Tahap I yaitu deskriptif  cross-sectional. Sedangkan pada penelitian 

Tahap II adalah penelitian studi pengembangan yang menggunakan model  learning 

cycle 3E. Penelitian Tahap II akan dilaksanakan setelah penelitian Tahap 1. Hasil 

penelitian yang dilakukan Tahap I akan dikembangkan menjadi sebuah produk 

media pembelajaran dipenelitian  Tahap II. 

3.2 Penelitian Tahap 1 

Jenis Penelitian Tahap I adalah deskriptif cross-sectional. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel 

mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, 

atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2012).  Pada penelitian 

ini, menganalisis keberadaan bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp, 

dan kapang khamir  yang ditemukan dalam serbet makanan pada berbagai 

kelompok pedagang makanan. 

Penelitian deskriptif cross sectional ini adalah penelitian dengan  

melakukan pengukuran atau pengamatan pada saat bersamaan (sekali waktu) antara 

variabel independen dan variabel dependen dan tanpa perlakukan (Nursalam, 

2011). Penelitian ini bersifat eksploratif, deskriptif, ataupun eksplanatif. Penelitian 

cross-sectional mampu menjelaskan hubungan satu variabel dengan variabel lain 

pada populasi yang diteliti, menguji keberlakuan suatu model atau rumusan 
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hipotesis serta tingkat perbedaan di antara kelompok sampling pada satu titik waktu 

tertentu. Namun penelitian cross-sectional tidak memiliki kemampuan untuk 

menjelaskan dinamika perubahan kondisi atau hubungan dari populasi yang 

diamatinya dalam periode waktu yang berbeda, serta variabel dinamis yang 

mempengaruhinya (Nurdini, 2006). Pada penelitian ini melakukan pengukuran, 

pengamatan, dan pengambilan sampel pada hygienitas antar berbagai kelompok 

pedagang makanan,  dan keberadaan jenis bakteri Escherichia coli, Salmonella sp, 

Shigella sp, dan kapang khamir pada saat bersamaan (sekali waktu) antara variabel 

independen dan variabel dependen yang dilaksanakan pada pukul 17.00 wib sore 

hari, karena pada saat ini pedagang makanan mulai berhenti berjualan dari pagi hari 

dan tidak ada perlakuan. 

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengamatan pada kelompok 

pedagang makanan di lingkungan sekitar Kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang untuk mengumpulkan data mengenai hygiene dan sanitasi pedagang 

makanan. Setelah itu menganalisis keberadaan bakteri Escherecia coli, Salmonella 

sp, Shigella sp, dan kapang khamir yang terdapat dalam serbet makanan di 

Laboratorium Biomedik UMM dan menghubungkan hasilnya dengan hygiene dan 

sanitasi antar kelompok pedagang makanan. 

3.2.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

          Penelitian ini dilaksanakan pada pada bulan Oktober 2016. Penelitian ini 

dilakukan di lingkungan sekitar Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

Analisa  keberadaan bakteri E.coli, Salmonella sp, Shigella sp, dan kapang khamir 

dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang yang 

beralamat di Jl. Bandungan Sutami 188A Malang.  
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3.2.2 Populasi dan Teknik Sampling 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti yang memiliki kualitas dan 

karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2011). Dalam penelitin 

ini yang menjadi obyek adalah kelompok pedagang makanan yang berada di 

lingkungan sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Sesuai dengan 

objek yang diteliti maka populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pedagang 

makanan di sekitar Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Ciri-ciri 

pedagang makanan yang menjadi populasi penelitian adalah pedagang mie ayam 

dan bakso yang menjajajakan makanan dari pagi hari hingga sore hari. Kelompok 

pedagang tersebut ialah pedagang keliling yang menjajakan dagangannya dengan 

cara berkeliling dari satu tempat ketempat lainnya, pedagang kaki lima yang 

menjajakan dagangannya di pinggir jalan, dan pedagang menetap yang menjajakan 

dagangannya ditempat yang menetap dan mempunyai toko atau warung. 

2. Teknik Sampling  

 Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

probabilitas dengan menggunakan teknik cluster random sampling. Menurut 

Sugiyono (2011), teknik cluster random sampling yaitu jenis sampling yang 

mempunyai dua tahap yang harus dilakukan yaitu tahap pertama menentukan 

sampel daerah dan tahap kedua menentukan sampel individu pada daerah secara 

sampling juga. Teknik ini merupakan pengambilan sampel dimana pemilihan 

mengacu pada kelompok bukan pada individu. Pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik cluster random sampling yaitu dengan mengambil  

serbet makanan pada berbagai kelompok pedagang makanan yakni kelompok 
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pedagang kaki lima, pedagang menetap, dan pedagang keliling di sekitar Kampus 

III Universitas Muhammadiyah Malang. 

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang diteliti. Sampel dari 

penelitian ini adalah serbet makanan yang terdapat pada berbagai kelompok 

pedagang makanan yang berada di sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang.  Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan,  maka langkah-langkah dalam 

penentuan sampel yang terdapat pada gambar 3.1 adalah sebagai berikut : langkah 

pertama memilih dan mengamati seluruh pedagang makanan yang berada di lokasi 

sekitar Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang, kemudian memilih 

kelompok pedagang yang akan dijadikan sampel, pedagang yang dipilih menjadi 

sampel ialah pedagang yang dalam hal ini kelompok pedagang yang akan dipilih 

ialah pedagang makanan kaki lima, pedagang makanan keliling, dan pedagang 

makanan menetap.  

Dari setiap kelompok pedagang makanan tersebut masing-masing dipilih 3 

orang pedagang sehingga total pedagang menjadi 9 kelompok pedagang makanan 

yang akan diteliti. Langkah ketiga masing-masing serbet makanan dari  kelompok 

pedagang makanan tersebut diambil untuk dijadikan sampel perlakuan. Dalam 

penelitian ini yang menjadi cluster atau pengelompokkan sampel adalah pedagang 

makanan kaki lima, pedagang makanan keliling, dan pedagang makanan menetap. 

Sifat antar cluster bersifat homogen sedangkan dalam cluster bersifat heterogen.  

Setelah menentukan cluster kemudian mengambil sampel yakni serbet makanan  

pada berbagai kelompok pedagang masing-masing diambil satu buah serbet, 

sehingga jumlah keseluruhan sampel yang diambil secara randomisasi berjumlah 9 
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serbet makanan. Sampel diambil pada pukul 17.00 Wib sore hari dan mengamati 

hyginietas antar kelompok pedagang makanan. 
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Gambar 3.1 : Skema Desain Teknik Sampling Proses Penelitian 

3 Pedagang Kaki Lima 3 Pedagang Keliling  3 Pedagang Menentap 

3 Serbet Makanan  3 Serbet Makanan  3 Serbet Makanan 

Sampel Penelitian 9 Serbet 

Makanan 

Randomisasi 

Pedagang Makanan di lokasi sekitar Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang 

Cluster 

Pukul 17.00 Wib Sore 

Hari  

Hygieni dan Sanitasi antar 

Kelompok Pedagang 

Makanan 

 Pedagang mie ayam dan bakso 

 Berjualan dari pagi hingga sore 

 Memakai serbet dalam keseharian saat 

berjualan 
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3.2.3 Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

3.2.3.1  Variabel Penelitian 

Jenis variabel dalam penelitian ini meliputi: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi perubahan/timbulnya 

variabel terikat (Sugiyono, 2010). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

penerapan hygieni dan sanitasi antar kelompok pedagang makanan. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah jumlah total mikroba dan keberadaan ada tidaknya bakteri Eschericia 

coli, Salmonella sp, Shigella sp, dan kapang khamir yang terdapat dalam serbet 

makanan. 

3. Variabel Kendali 

Variabel kendali adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010). Variabel kendali dalam penelitian 

ini adalah waktu pengambilan sampel serbet makanan dan alat serta bahan yang 

digunakan dalam peneltian. 

3.2.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel, maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu : 
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1. Hygiene dan sanitasi pedagang makanan adalah acuan yang terdapat pada  

prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi pedagang makanan yang digunakan sebagai 

penentu kualitas pedagang makanan tersebut.  Prinsip-prinsip hygiene dan 

sanitasi makanan tersebut terdapat dalam Keputusan Menteri Republik  

Indonesia Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 tentang pedoman persyaratan 

hygiene sanitasi makanan dan pedagang makanan. Nilai akan diperoleh dari 

kemampuan menjawab 15 (lima belas) pernyataan seputar kebersihan pedagang 

makanan, peralatan yang digunakan, pencucian peralatan makanan, hygiene 

penjual dan lingkungan tempat pengolahan. 

2. Analisis keberadaan bakteri Eschericia coli adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui ada tidaknya keberadaan bakteri Eschericia coli didalam 

serbet makanan. Media selektif yang digunakan adalah EMB agar 

dan ENDO. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

Jurnal Infopom BPOM Republik Indonesia Vol. 9, No. 2, Maret 2008. 

3. Analisis keberadaan bakteri  Salmonella sp adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui ada tidaknya keberadaan bakteri Salmonella Sp didalam 

serbet makanan. Media selektif yang digunakan adalah SS Agar dan Mac 

Monkey. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

Jurnal Infopom BPOM Republik Indonesia Vol. 9, No. 2, Maret 2008. 

4. Analisis keberadaan bakteri  Shigella sp  adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya keberadaan bakteri Salmonella Sp didalam serbet 

makanan. Media selektif yang digunakan adalah SS Agar dan Mac Monkey. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Jurnal 

Infopom BPOM Republik Indonesia Vol. 9, No. 2, Maret 2008. 
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5. Analisis keberadaan kapang khamir adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya keberadaan kapang khamir didalam serbet makanan. 

Media selektif yang digunakan adalah SDA (Sabouraud Dextrose Agar). 

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan PPOMN 

2006. 

6. Waktu pengambilan sampel yaitu jangka waktu pada pukul 17.00 wib sore hari, 

dimana pada saat ini pedagang makanan sudah selesai berjualan dari pagi hari. 

7. Lingkungan sekitar Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang yaitu 

lokasi yang digunakan untuk pengambilan sampel dan observasi pada saat 

penelitian yang berada di alamat Jl. Raya Tlogomas No. 246 Kota Malang Jawa 

Timur. 

3.2.4 Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data 

yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Menurut Silalahi (2009), 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan metode tertentu untuk 

mendapatkan data empiris. Metode pengumpulan data dapat diambil sesuai 

permasalahan dan tujuan penelitian yang akan dicapai. Langkah-langkah  

pengambilan data penenlitian tahap I dan tahap II adalah sebagai berikut. 

1. Metode Pengambilan Data Penelitian Tahap I 

Metode pengambilan data dalam penelitian tahap I adalah observasi. Menurut 

Hantara (2011), observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat 

aktivitas/kegiatan tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan observasi yang 
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bersifat non-partispatif, yaitu peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan orang 

yang sedang di observasi tetapi hanya sebagai pengamat kegiatan. 

2. Instrumen Pengambilan Data Tahap I 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian tahap I pada tahap observasi yaitu 

lembar observasi yang dipadukan dengan menggunakan skala rating. Menurut 

Sugiyono (2009), bentuk dari lembar observasi yaitu mechanical devices yang 

merupakan pengamatan tingkah laku suatu aktivitas tertentu dengan menggunakan 

alat perekam gambar atau perekam suara, dan lain sebagainya 

Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan membawa data observasi 

yang telah disusun untuk melakukan pengecekan kemudian keadaan yang diamati 

dicocokkan dengan data observasi. Pengisian lembar observasi bertujuan untuk 

mengetahui mutu perilaku dan sanitasi pedagang makanan dengan menggunakan 

skala rating untuk mengukur sikap, pendapat, dan presepsi seseorang. Dengan skala 

rating, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel dan 

kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik untuk menyusun item-item 

instrumen berupa pernyataan. 

Pada lembar observasi terdapat 15 pernyataan yaitu mencuci tangan sebelum 

mengambil dan membuat makanan, menggunakan pakaian yang bersih dan rapi, 

menjamah makanna menggunakan alat/perlengkapan, mencuci bahan dengan air 

bersih yang mengalir, memakai celemek saat menangani makanan, tersedia tempat 

sampah, tempat mencuci tangan dibedakan dengan tempat mencuci peralatan, 

mencuci peralatan dengan air bersih, peralatan yang digunakan dalam keadaan 

bersih, mencuci peralatan dengan air bersih dan digunakan secara berulang-ulang, 

mencuci peralatan dengan sabun/detergen, mengeringkan peralatan dengan lap/ 
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serbet, serbet yang digunakan selalu terjaga kebersihannya, batas maksimal 

penggantian serbet, dan mengganti air untuk mencuci peralatan. 

Masing-masing pernyataan mempunyai poin-poin sesuai acuan yang terdapat 

pada prinsip-prinsip hygiene dan sanitasi pedagang makanan. Lembar observasi 

tersebut harus diisi oleh peneliti pada saat melakukan pengamatan dan wawancara 

pada berbagai kelompok pedagang makanan. Setiap jawaban dari item lembar 

observasi mempunyai skor angka dari 1,2,3, dan 4 yang bergradasi dari sangat 

positif  (angka paling besar) dan sampai sangat negatif (angka terkecil).  

3. Metode Pengambilan Data Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap II merupakan studi pengembangan dari hasil penelitian 

tahap I yaitu pembuatan media belajar berbentuk poster materi Archaebateria dan 

Eubactaeria pada siswa SMA kelas X. Metode pengambilan data yang digunakan 

adalah studi pustaka, yaitu pengambilan data berdasarkan kajian pustaka dokumen 

tertulis maupun elektronik, hasil penelitian tahap I dan berdasarkan silabus SMA 

kelas X semester I materi Archaebateria dan Eubactaeria. Informasi yang diperoleh  

digunakan sebagai bahan perencanaan untuk membuat poster. 

3.2.5 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini ada dua tahap kegiatan yang dilakukan. Tahap I adalah 

melakukan observasi ke lokasi antar kelompok pedagang makanan di lingkungan 

sekitar kampus III Universitas Muhammadiyah Malang dan kemudian melakukan 

uji laboratorium untuk mengetahui total mikroba dan jenis mikroba yang terdapat 

pada peralatan makan pedagang yakni serbet makanan. Sedangkan pada tahap II 

adalah pembuatan poster pada materi materi Archaebateria dan Eubactaeria pada 

siswa SMA kelas X. 
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3.2.5.1 Tahap Persiapan Penelitian Tahap I 

Tahap ini merupakan sebuah tahap yang dilakukan untuk mempersiapkan 

semua hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Tahapan yang perlu 

dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang perlu 

dipersiapkan adalah sebagai berikut: 

a. Tahap persiapan pengambilan sampel 

1. Alat yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah: plastik 

steril, box es, spidol, dan kertas label. 

2. Bahan yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini adalah: 

aquades steril dan serbet makanan dari pedagang makanan 

b. Tahap persiapan uji keberadaan ada tidaknya bakteri Eschericia coli 

1. Alat yang digunakan dalam uji keberadaan ada tidaknya bakteri Eschericia 

coli adalah sarung tangan steril, gunting, vortex mixer, inkubator, jarum ose, 

cawan petri, dan micro pipet 

2. Bahan yang digunakan dalam uji keberadaan ada tidaknya bakteri Eschericia 

coli adalah media selektif  Eosin Methylene Blue agar (EMB) dan aquades 

Adapun prosedur pembuatan media EMB adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapakan alat dan bahan  

b. Menimbang serbuk media EMB agar (sesuai dengan volume yang dibuat)  

c. Memindahkan serbuk media EMB agar ke beaker glass, lalu ditambahkan 

aquadest sesuai dengan volume, dipindahkan ke Erlenmeyer.  

d. Menghomogenkan larutan dengan bantuan pemanasan dan pengadukan.  

e. Pelarutan tidak boleh sampai mendidih (pelarutan harus sempurna 

sehingga tidak ada kristal yang tersisa).  
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f. Mengecek  pH larutan sesuai petunjuk media (pH= 6,8 ± 0,2) pada suhu 

250C.  

g. Memperhatikan pengecekan suhu larutan saat pengecekan pH media.  

h. Menambah NaOH 0,01 N jika pH larutan kurang basa dan ditambahkan 

HCl 0,01 N jika pH larutan kurang asam.  

i. Mensterilisasi ±1210C (1 atm); ±15 menit.  

j. Memasukkan kedalam petridisak steril yang sudah disiapkan 

k. Membiarkan media membeku dengan sempurna 

l. Memasukan media ke inkubator (±370C), ±24 jam untuk uji kualitas 

media, dengan posisi petridisk terbalik.  

m. Menyimpan pada suhu 40oC – 80oC untuk menyimpan media.  

(Merta, 2013).  

c. Tahap persiapan uji keberadaan ada tidaknya bakteri Salmonella Sp 

1. Alat yang digunakan dalam uji keberadaan ada tidaknya bakteri Salmonella Sp 

adalah sarung tangan steril, gunting kecil, jarum ose, inkubator,  vortex mixer , 

cawan petri, pot sampel, dan micro pipet  

2. Bahan yang digunakan dalam uji keberadaan ada tidaknya bakteri Salmonella 

Sp adalah SSA (Shigella Salmonella agar ),  dan aquades 

Adapun prosedur pembuatan media EMB adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

b. Melarutkan 60 gram media dalam 1 liter air destilasi  

c. Mencampurkan dengan baik sampai diperoleh campuran yang homogen.  

d. Memanasakan sampai mendidih satu menit dan jangan diautoklaf.  

e. Medinginkan sampai suhu 45-50oC tuang ke dalam petri.  
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f. Menyimpan pada suhu pada suhu 8-15oC dengan pH 7,0 ± 0,1.  

g. Media akan berwarna merah muda – merah.  

(Epriskha, 2008). 

d. Tahap persiapan uji keberadaan ada tidaknya bakteri Shigella sp 

1. Alat yang digunakan dalam uji keberadaan ada tidaknya bakteri Shigella sp 

adalah sarung tangan steril, vortex mixer, inkubator, gunting, jarum ose, lampu 

spritus, pot sampel , dan cawan petri 

2. Bahan yang digunakan  dalam uji keberadaan ada tidaknya bakteri Shigella sp 

adalah media SSA (Shigella Salmonella agar ), dan  aquades 

Adapun prosedur pembuatan media EMB adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

b. Melarutkan 60 gram media dalam 1 liter air destilasi  

c. Mencampurkan dengan baik sampai diperoleh campuran yang homogen.  

d. Memanasakan sampai mendidih satu menit dan jangan diautoklaf.  

e. Medinginkan sampai suhu 45-50OC tuang ke dalam petri.  

f. Menyimpan pada suhu pada suhu 8-15oC dengan pH 7,0 ± 0,1.  

g. Media akan berwarna merah muda – merah.  

(Epriskha, 2008) 

e. Tahap persiapan uji keberadaan ada tidaknya Kapang Khamir 

1. Alat yang digunakan dalam uji keberadaan ada tidaknya kapang khamir adalah 

cawan petri, inkubator, jarum ose, miceo pipet, pot sampel, dan vortex mixer, 

2. Bahan yang digunakan  dalam uji keberadaan ada tidaknya kapang khamir 

adalah SDA (Sabouraud Dextrose Agar) , NaCl fisiologi (sterilisasi) dan 

aquades 
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Adapun prosedur pembuatan media SDA (Sabouraud Dextrose Agar)  

adalah sebagai berikut: 

a. Menyiapkan semua alat dan bahan 

b. Menimbang serbuk media SDA (Sabouraud Dextrose Agar) sebanyak 

1,560 gram.  

c. Memindahkan  serbuk media SDA (Sabouraud Dextrose Agar) ke beaker 

glass, lalu ditambahkan aquades sebanyak 24 ml, dipindahkan ke dalam 

erlenmeyer.  

d. Menghomogenkan larutan dengan bantuan pemanasan dan pengadukan dan 

Pelarutan tidak boleh sampai mendidih(pelarutan harus sempurna sehingga 

tidak ada kristal yang tersisa).  

e. Mengecek pH larutan sesuai petunjuk media (pH = 5,6 ±0,2) pada suhu 

25°C  

f. Mmeperhatikan pengecekan suhu larutan saat pengecekan pH media.  

g. Menambahkan NaOH 0,01N jika pH larutan kurang basa dan ditambahkan 

HCl 0,01N jika pH larutan kurang asam.  

h. Mensterilisasikan ±121°C (1 atm) selama ±15 menit.  

i. Mengeluarkan larutan dari autoklaf , saat suhu rendah (200C) dan tekanan 

telah turun (dilihat indikator autoklaf).  

j. Membiarkan larutan hingga suhu ±50000C lalu ditambahkan antibiotik 

amoxicilyne 500 mg (sebelumnya antibiotik amoxicilyne 500 mg telah 

dilarutkan dengan 10 ml aquades, dan tiap 100 ml SDA = 1 ml suspensi 

amoxicilyne).  
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k. Menghomogenkan larutan yang telah ditambahkan antibiotik 

amoxicilyne(dapat dibantu pemanasan, suhu ≤ 70°C).  

l. Menuangkan ke petri disk steril yang telah disediakan.  

m. Membiarkan media pada petri disk membeku dengan sempurna.  

n. Memasukkan media ke inkubator (± 37°C) ,selama ± 24 jam untuk uji 

kualitas media, dengan posisi petri disk terbalik.  

o. Menyimpan pada suhu 4°C- 8°C untuk menyimpan media. 

(Puspitasari, 2013). 

3.2.5.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian Tahap I 

1. Pengisian Lembar Observasional 

 Pengisian lembar observasi dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan 

observasi dan wawancara dengan kelompok pedagang makanan. Lembar observasi 

diisi untuk mengetahui mutu perilaku sanitasi pedagang makanan. Poin-poin 

potongan yang terdapat  pada lembar observasi berupa acuan yang terdapat pada 

prinsip-prinsip hygieni sanitasi pedagang makanan. 

2. Pengambilan Sampel (menggunakan metode rinse) 

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam  penelitian ini adalah teknik 

cluster random sampling. Menurut Kasjono (2013), teknik cluster random 

sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dilakukan secara 

acak kelompok. Pengambilan sampel serbet makanan dengan menggunakan 

metode rinse. Menurut Anton (2009), metode ini  merupakan isolasi pengenceran 

dengan prosedur kerja mencelupkan sampel ke dalam akuades dengan 

perbandingan 1:9 (w/v). Metode rinse dilakukan dengan membilas alat yang sudah 

dibersihkan dan hasil bilasan tersebut dianalisa. Kelebihan metode ini 
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adalah  jangkuan permukaan lebih luas dan variasi hasil lebih kecil sedangkan 

kekurangannya  tidak cocok untuk peralatan kompleks yang ada komponen listrik 

seperti mesin tablet, FBD, granulator 

Pengambilan sampel serbet makanan dilakukan secara acak pada 3 jenis 

kelompok pedagang makanan yaitu pedagang kaki lima, pedagang keliling, dan 

pedagang menetap. Sampel diambil pada pukul 17.00 wib sore hari dan kemudian 

dibawa ke laboratorium.  

a. Prosedur Pengambilan sampel 

1) Mempersiapkan sarung tangan yang steril dan masker untuk memulai 

mengambil sampel  

2) Serbet makanan yang akan diperiksa masing-masing diambil 3 buah dari tempat 

penyimpanan pedagang makanan. 

3) Memasukkan serbet makanan kedalam plastik dan menyimpannya di box es  

plastik yang steril  

4) Menggunting serbet dengan gunting yang steril pada bagian ke empat ujung 

serbet dan bagian tengah. Pada tahap ini tidak ada ukuran khusus yang 

digunakan untuk memotong sampel  

5) Memasukkan sampel serbet makanan yang telah digunting kedalam pot sampel 

6) Memasukkan aquades kedalam pot sampel sebanyak 3 ml 

7) Mengambil sampel air yang telah dicelupkan serbet makanan sebanyak 10 

mikron 

8) Memberi label pada sampel (kelompok pedagang dan nomor) untuk 

menyatakan identitas agar mudah diperiksa. 
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                                                                             Keterangan: 

                                                                                        : Serbet makanan 

 

                                                                                 dan  : potongan sampel  

                                                                                                       yang digunakan            

                                                                                               

 

                        Gambar 3.1 Teknik Pengambilan Sampel pada serbet. 

b. Analisis Uji Escherichia coli 

Adapun cara kerja pemeriksaan Escherichia coli menurut Pohan (2009) 

dengan merujuk pada  jurnal Infopom BPOM Republik Indonesia Vol. 9, No. 

2, Maret 2008 dengan menggunakan media selektif EMB, adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyiapkan alat dan bahan 

2) Menyiapakan media selektif  Eosin Methylene Blue agar (EMB)  

3) Memasukkan sampel kedalam pot sampel dan menambahkan aquades steril 

4) Memvortex sampel dan aquades selama 1 menit untuk menghomogenisasikan 

campuran bahan 

5) Mengambil sampel pada Pot sampel sebanyak 10 μl 

6) Meletakkan sampel di media selektif  

7) Meratakan sampel dengan jarum ose supaya menyebar dan di goreskan  

8) Menggoreskan ose tersebut pada cawan petri berisi media steril. Goresan dapat 

dilakukan 3-4 kali membentuk garis horisontal disatu cawan 

9) Menginkubasi didalam inkubator selama 24 jam 
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10)  Mengamati Pertumbuhan koloni. Bila koloni berwarna merah metalik dan 

bentuk koloninya bulat cembung serta dikelilingi oleh warna kemerahan positif. 

Jika terlihat terang dan tidak berwarna serta di sekitar koloni berwarna merah 

muda berarti negatif. 

c. Analisis Uji Salmonella Sp 

Adapun cara kerja Uji Salmonella Sp dengan metode cawan hitung (Plate 

Count) agar sebar menurut SNI-01-2332.2-2006 dan berdasarkan Jurnal Infopom 

BPOM Republik Indonesia Vol. 9, No. 2  Maret 2008 adalah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan alat dan bahan 

2) Menyiapakan media selektif SS Agar 

3) Memasukkan sampel kedalam pot sampel dan menambahkan aquades steril 

4) Memvortex sampel dan aquades selama 1 menit untuk 

menghomogenisasikan campuran bahan 

5) Mengambil sampel pada Pot sampel sebanyak 10 μl 

6) Meletakkan sampel di media selektif  

7) Meratakan sampel dengan jarum ose supaya menyebar dan di goreskan  

8) Menggoreskan ose tersebut pada cawan petri berisi media steril. Goresan 

dapat dilakukan 3-4 kali membentuk garis horisontal disatu cawan 

9) Menginkubasi didalam inkubator selama 24 jam 

10) Mengamati Pertumbuhan koloni. koloni yang tumbuh dengan ciri-ciri : 

koloni coklat abu-abu sampai hitam kadang dengan kilap logam. Warna 

media disekitar koloni mula-mula berwarna coklat jika masa inkubasi 

bertambah, warna koloni menjadi hitam. Jika hal ini terjadi makan 

salmonella dikatakan positif.  
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d. Analisis Uji Shigella Sp 

Adapun cara kerja Sshigella Sp dengan metode cawan hitung (Plate Count) agar 

sebar menurut SNI 2332.9:2011 adalah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan alat dan bahan 

2) Menyiapakan media selektif SS Agar 

3) Memasukkan sampel kedalam pot sampel dan menambahkan aquades steril 

4) Memvortex sampel dan aquades selama 1 menit untuk menghomogenisasikan 

campuran bahan 

5) Mengambil sampel pada Pot sampel sebanyak 10 μl 

6) Meletakkan sampel di media selektif  

7) Meratakan sampel dengan jarum ose supaya menyebar dan di goreskan  

8) Menggoreskan ose tersebut pada cawan petri berisi media steril. Goresan dapat 

dilakukan 3-4 kali membentuk garis horisontal disatu cawan 

9) Menginkubasi didalam inkubator selama 24 jam 

10) Mengamati koloni berwarna hitam mengkilap dandikelilingi daerah jernih. 

11) Melakukan uji koagulasi, jika Shigella Sp positif makan koloni warna merah 

muda terang, translusent, dengan atau tanpa pinggir koloni bergerigi atau kasar. 

e. Analisis Uji Kapang Khamir  

Pengujian angka kapang khamir menggunakan Uji Angka Kapang Khamir 

(AKK) sesuai metode analisis mikrobiologi (MA PPOM 62/MIK/06 dalam 

Thearesti (2015). Prosedur kerja uji kapang khamir adalah sebagai berikut: 

1) Menyiapkan alat dan bahan 

2) Menyiapakan media selektif  SDA (Sabouraud Dextrose Agar)  

3) Memasukkan sampel kedalam pot sampel dan menambahkan aquades steril 
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4) Memvortex sampel dan aquades selama 1 menit untuk menghomogenisasikan 

campuran bahan 

5) Mengambil sampel pada Pot sampel sebanyak 10 μl 

6) Meletakkan sampel di media selektif  

7) Menggoreskan ose tersebut pada cawan petri berisi media steril. Goresan dapat 

dilakukan 3-4 kali membentuk garis horisontal disatu cawan 

8) Menginkubasi didalam inkubator selama 24 jam 

9) Mengamati  kapang khamir yang tumbuh diamati . kapang khamir positif bila 

terdapat koloni yang membentuk garis pada medai selektif 

3.2.6 Data Uji Laboratorium 

 Setelah melakukan uji laboratorium dan pengamatan pada cawan akan 

kehadiran mikroba, maka data yang diperoleh ditabulasikan pada tabel berikut. 

Tabel 3.1 Hasil  Pemeriksaan Laboratorium ada tidaknya Escherichia coli   

                  Pada Serbet Makanan 

 

Jenis 

Pedagang 

Makanan 

Sampel 

Serbet 

Makanan 

 

Escherichia coli 

 

Keterangan 

Pedagang  

Kaki Lima 

P 1   

P 2   

P3   

Pedagang 

Keliling 

P 1   

P 2   

P3   

 

Pedagang Menetap 

P 1   

P2   

P3   

Keterangan :  P 1 =  Penjual ke-1     P 2 = Penjual ke-2     P3= Penjual ke-3 
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Tabel 3.2 Hasil  Pemeriksaan Laboratorium ada tidaknya Salmonella sp                    

                   Pada Serbet Makanan 

 

Jenis 

Pedagang 

Makanan 

Sampel 

Serbet 

Makanan 

 

Salmonella sp 

 

Keterangan 

Pedagang  

Kaki Lima 

P 1   

P 2   

P3   

Pedagang 

Keliling 

P 1   

P 2   

P3   

 

Pedagang Menetap 

P 1   

P2   

P3   

Keterangan :  P 1 =  Penjual ke-1     P 2 = Penjual ke-2     P3= Penjual ke-3 

 

Tabel 3.3 Hasil  Pemeriksaan Laboratorium ada tidaknya Shigella sp                    

                   Pada Serbet Makanan 

 

Jenis 

Pedagang 

Makanan 

Sampel 

Serbet 

Makanan 

 

Shigella sp 

 

Keterangan 

Pedagang  

Kaki Lima 

P 1   

P 2   

P3   

Pedagang 

Keliling 

P 1   

P 2   

P3   

 

Pedagang Menetap 

P 1   

P2   

P3   

Keterangan :  P 1 =  Penjual ke-1     P 2 = Penjual ke-2     P3= Penjual ke-3 
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Tabel 3.4 Hasil  Pemeriksaan Laboratorium ada tidaknya kapang khamir  

                   Pada Serbet Makanan 

 

Jenis 

Pedagang 

Makanan 

Sampel 

Serbet 

Makanan 

Kapang dan 

khamir 

 

Keterangan 

Pedagang  

Kaki Lima 

P 1   

P 2   

P3   

Pedagang 

Keliling 

P 1   

P 2   

P3   

 

Pedagang Menetap 

P 1   

P2   

P3   

Keterangan :  P 1 =  Penjual ke-1     P 2 = Penjual ke-2     P3= Penjual ke-3 

 

Berdasarkan uraian pelaksanaan pada penelitian tahap I, maka prosedur 

kerja Tahap I yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melakukan observasi pada berbagai kelompok pedagang makanan di 

lokasi sekitar Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang 

Mengambil sampel serbet makanan  

Melakukan Uji Laboratorium 

Metode Rinse 

Uji keberadaan Kapang Khamir, 

Bakteri Escherichia coli, 

Salmonella sp, dan Shigella Sp 

Media selektif  

Gambar 3.2 : Bagan Prosedur Kerja Tahap I 
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3.2.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a) Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap variabel dari hasil penelitian dengan  

menggunakan distribusi frekuensi untuk mengetahui gambaran variabel yang  

diteliti yaitu gambaran higienitas berbagai kelompok pedagang makanan dan 

keberadaan bakteri E.coli, Salmonella sp, Shigella sp, dan kapang khamir yang 

digambarkan dalam bentuk presentase. 

b) Analisis Bivariat 

Analisis ini dilakukan terhadap 2 variabel bebas yang diduga berhubungan dan 

berkorelasi. Analisis bivariat digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis dan variabel. Analisis yang digunakan untuk mencari 

hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan uji 

statistik chi-square. Dalam penelitian ini meneliti hubungan keberadaan bakteri 

Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp, dan kapang khamir dengan higienitas 

berbagai kelompok pedagang makanan. 

3.2.7.1 Uji Chi-Square 

Uji chi-square atau chi-kuadrat (χ²) adalah uji statistik yang biasa digunakan 

untuk membandingkan data observasi dengan data yang diharapkan untuk menguji 

hipotesis. Tujuan uji Chi-square adalah untuk menguji hipotesis terhadap proporsi 

relatif dari case yang dikelompokkan. Data yang digunakan dalam uji chi-square 

adalah data dalam bentuk frekuensi, bukan dalam bentuk angka rasio atau skala. 

Data frekuensi ini merupakan hasil dari pengklasifian data yang berbentuk nominal. 

Adapun langkah-langkah analisisnya adalah sebagai berikut: 
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1.  Buka program SPSS 

2. Masukkan data yang akan dianalisis kedalam sel program SPSS 

3. Masukkan data kategori pada kolom values label 

4. Klik data view dan masukkan data yang sudah diinput  

5. Klik analyze-pilih descriptive statistic-kemudian pilih crostaabs 

6. Muncul kotak dialog bernama crostaabs, masukkan variabel yang telah diketik 

sebelumnya 

7. Klik statistic-beri centang kolom chi-square- klik continue  

8. Klik OK hingga muncul Out put tabel statistic 

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

Ho: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keberadaan bakteri  

         Escherichia coli, Salmonella sp, Shigella sp, dan kapang khamir dengan  

         higienitas berbagai kelompok pedagang makanan. 

Hi:  Terdapat hubungan yang signifikan antara keberadaan bakteri Escherichia  

         coli, Salmonella sp, Shigella sp, dan kapang khamir dengan higienitas  

         berbagai kelompok pedagang makanan. 

Dasar pengambilan keputusan dalam uji chi-square adalah menggunakan 2 

pedoman yakni membandingkan nilai probabilitas dan nilai x hitung dan x tabel: 

1. Berdasarkan nilai Probabilitas: 

Jika Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima 

Jika Probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak 

2. Berdasarkan Xhitung dengan X tabel 

Jika nilai Xhitung > dari Xtabel, maka Ho diterima 

Jika nilai Xhitung < dari Xtabel maka Ho ditolak 
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3.2 Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap II adalah penelitian pengembangan yang menggunakan model 

Learning Cycle 3E. Menurut Sulastri (2010) Learning Cycle merupakan rangkaian 

tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat 

menguasai kompetensi-kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan 

jalan berperanan aktif. Learning Cycle digunakan sebagai model pembelajaran 

yang dikembangkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam 

memahami sebuah objek melalui serangkaian kegiatan yang berulang. 

Pada penelitian ini hasil penelitian tahap I akan dikembangakan menjadi 

sebuah produk media belajar yakni poster dengan menggunakan Learning Cycle 3E 

yang dimodifikasi ke dalam penelitian pengembangan. Metode yang digunakan 

dalam studi pengembangan adalah modifikasi dari metode Learning cycle 3-E. 

Menurut teori Karplus & Thier tahun 1967 (Fajaroh, 2004) Learning Cycle 3E 

terdiri dari 3 fase yaitu, eksplorasi, eksplainasi, elaborasi. Pada tahap eksplorasi hal 

yang perlu diperhatikan adalah need assesment yaitu dengan melihat hasil 

penelitian, silabus, RPP, dan siswa/guru, sehingga akan menghasilkan kebutuhan 

pengembangan yang berupa kumpulan konsep ensensial.  

Kemudian dialnjutkan pada tahap yang kedua, yaitu tahap eksplanasi. Pada 

tahap eksplanasi ini yang akan dilakukan adalah menguraikan konsep ensensial dari 

tahapan sebelumnya dengan studi pustaka dan hasil penelitian yang bertujuan untuk 

menguraikan konsep-konsep esensial dari tahap seblumnya. Kemudian 

dialanjutkan  dengan melakukan penjabaran konsep esensial, sebelum pada tahap 

pengembangan produk atau tahap elaborasi perlu adanya konsultasi pada ahli. 

Langkah-langkah tersebut digambarkan pada gambar 3.3  dibawah ini: 
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   Gambar 3.3  Modifikasi Pengembangan Poster dengan Menggunakan   

                                                  Learning Cycle 3-E 

 

3.3.1 Pelaksanaan Penelitian Tahap II 

Setelah penelitian tahap I selesai, maka dilanjutkan dengan penelitian tahap 

II yang termasuk jenis penelitian pengembangan dengan menggunakan model 

Learning Cycle 3E. Model tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu eksplorasi, eksplanasi, 

dan elaborasi. Penelitian tahap II akan dilakukan dari hasil penelitian tahap I 

menjadi sebuah produk pembelajaran berupa poster. Adapun langkah-langkah yang 

perlu dilakukan dalam penelitian tahap II adalah sebagai berikut: 

a. Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan fase yang membawa siswa untuk memperoleh 

pengetahuan langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Fase 

ini dapat dilakukan dengan mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki konsep dari 

bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. Pada fase ini perlu 

diadakan penilaian kebutuhan (need assesment) dengan melihat hasil penelitian 

pada tahap I. Pada penelitian tahap I membahas mengenai total mikroba dan jenis 

1E (exploration) 

Need asisment: 

1. Hasil penelitian 

2. Silabus, RPP, dan kebutuhan 

guru/siswa 

Menghasilkan pengembangan 

konsep esensial 

2E (explanation) 

1. Studi pustaka 

2. Konsultasi ke ahli 

3E (elaboration) 

Pengembangan menjadi 

produk 
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bakteri yang terdapat dalam serbet makanan, dimana bila mikroba yang terdapat 

dalam serbet makanan melebihi batas yang ditentukan, maka akan berperan kurang 

baik terhadap manusia sepeti menyebabkan penyakit. 

Hasil pada penelitian tahap I ini berkaitan dengan salah satu materi 

Archaebacteria dan Eubacteria kelas X semester I kompetensi dasar 4.4 peran 

archaebacteria dan eubacteria. Kompetensi dasar dari silabus tersebut dipelajari 

sehingga menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa kumpulan konsep 

esensial. Konsep esensial diperoleh meliputi: faktor yang mempengaruhi 

kontaminasi mikroba terhadap serbet makanan, proses kontaminasi yang dapat 

membuat peralatan makanan tercemar bakteri dan jamur, jenis penyakit yang 

disebabkan oleh bakteri akibat kontaminasi pada serbet makanan, dan cara 

penanggulangannya. 

b. Eksplanasi 

Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan, dan 

mengembangkan konsep yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya.Dalam 

kegiatan ini terdapat dorongan untuk menjeaskan konsep yang sudah diperoleh 

dengan bahasa sendiri sehingga dapat menentukan istilah-istilah dari konsep yang 

dipelajari. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan dilakukan dengan melakukan 

studi pustaka dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian setelah 

melakukan studi pustaka melanjutkan membuat desain produk poster yang akan 

dikembangkan. 

c. Elaborasi 

Kegiatan pada fase ini mengarah pada penerapan-penerapan konsep yang telah 

dipahami. Hal ini bertujuan untuk mengubah konsep yang telah dikembangkan 
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menjadi sebuah produk poster. Produk tersebut digunkan untuk meningkatkan 

pemahaman siswa sehingga siswa dapat membuat hhubungan dengan konsep yang 

telah dipelajari dan membuatnya lebih mengerti dan paham.  

Langkah-langkah pembuatan poster sebagai berikut: 

1. Menyiapkan materi yang akan dibuat menjadi poster. Pada penelitian ini materi 

yang digunakan adalah hasil daari penelitian tahap I yaitu materi 

Archaebacteria dan Eubacteria kelas X semester I kompetensi dasar 4.4 peran 

archaebacteria dan eubacteria. 

2. Membuka aplikasi Corel Draw Graphics Suite X7 dan membuat posisi kertas 

A4 menjadi landscape, kemudian klik rectangle tool 2 kali sehingga muncul 

garis kotak 

3.  Membuat judul ataupun kalimat yang menarik sehingga membuat orang lain 

tertarik untuk membacanya 

4. Menuliskan isi poster secara sederhana dan jelas 

5. Menuliskan materi yang telah disiapkan dan melakukan pengaturan pada kertas 

yang akan dicetak menjadi poster 

6. Menambahkan desain foto dan gambar agar lebih menarik 

7. Merekayasa poster sedemikian rupa sehingga poster tersebut seakan-akan 

bersuara 

8. Menentukan ukuran poster sesuai tempat dan isi poster 

9. Mencetak poster yang sudah dibuat dengan ukuran yang telah ditentukan 

Berdasarkan uraian pelaksanaan tahap I dan tahap II, bagan prosedur kerja 

penelitian tahap I dan tahap II sebagai berikut: 
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Gambar 3.4  Bagan Prosedur Kerja Penelitian Tahap I dan Tahap II 
 

Prosedur Kerja 

Prosedur Kerja Tahap I Prosedur Kerja Tahap II 

Melakukan observasi ke lokasi 

pedagang makanan di sekitar Kampus 

III UMM 

Mengambil sampel serbet makanan 

Melakukan Uji Laboratorium 

Metode rinse dengan menggunakan 

media selektif 

Uji keberadaan ada tidaknya kapang 

khamir, bakteri E.coli,Salmonella sp, 

dan Shigella Sp 

Eksplorasi (need assesment terhadap 

hasil penelitian, silabus, dan RPP) 

Eksplanasi (Studi pustaka dan hasil 

penelitian) 

Elaborasi (mengembangkan produk 

berupa poster) 

Membuat Poster 

 

Menyiapakan materi yang akan dibuat poster  

poster 

Membuka aplikasi Corel Draw Graphics 

Suite X7 

Memilih desain terbaik untuk poster yang 

akan dibuat  

Mencetak Poster 


