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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimental sesungguhnya (True 

Experimental Research). Ciri utama dari True Experimental adalah sampel yang 

digunakan untuk eksperimen sebagai kelompok kontrol diambil secara random 

(acak) dari populasi tertentu. Penelitian ini menggunakan Postest control group 

design atau postest kelompok kontrol. Desain ini melibatkan dua kelompok 

subjek, satu diberi perlakuan eksperimental (kelompok eksperimen) dan yang lain 

tidak diberi apa-apa (kelompok kontrol). Dari desain ini efek dari suatu perlakuan 

terhadap variabel dependent akan di uji dengan cara membandingkan keadaan 

variabel dependent pada kelompok eksperimen setelah dikenai perlakuan dengan 

kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. 

T  P1  T1 

T  P2  T2 

T  P3  T3 

T  P0  T0 

 

T  : Kulit pisang raja bulu 

P1,2,3 : Jenis perlakuan oven  (suhu  75°C, 80°C, 85°C) 

P0  : Tanpa adanya perlakuan 

T1,2,3  : Observasi pada kelompok perlakuan 

T0  : Observasi pada kelompok kontrol 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuannya diletakkan dan 
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dilakukan secara acak pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit 

percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan. Denah 

rancangan acak lengkap pada penelitian ini menggunakan 4 kelompok perlakuan 

yang masing-masing diulang 6 kali.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah 

Malang  yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang, Jawa Timur 

65144, Indonesia. Penelitian dilakukan pada tanggal 12 Juni 2017 – 30 Juni 2017. 

3.3 Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi penelitian  

Menurut Sukmadinata (2011), populasi adalah keseluruhan objek penelitian, 

baik hasil mengitung maupun pengukuran (kuantitatif atau kualitatif) dari 

karakteristik tertentu yang akan dikenai generalisasi. Populasi dalam penelitian ini 

adalah kulit pisang raja bulu yang telah matang sebanyak 5 kg dari home industri 

Sale Pisang Istimewa Kota Probolinggo. 

3.3.2 Sampel penelitian 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Sampel adalah sebagai dari populasi yang 

diambil dari keseluruhan obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh 

populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah sediaan kulit pisang raja bulu di 

limbah home industri Sale Pisang Istimewa di Kota Probolinggo.  

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling 

yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 
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memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2010). Setiap 

individu atau anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih  

menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel seperti ini dilakukan bila anggota 

populasi dianggap homogen. 

3.3.4 Perhitungan Jumlah Ulangan 

Sampel penelitian ini adalah minuman kulit pisang raja bulu dengan metode 

berbagai pengeringan yaitu 24 minuman herbal kulit pisang raja bulu yang terbagi 

dalam 4 perlakuan dan 6 kali ulangan.  

Menurut Sufianto (2009) perhitungan cara menentukan jumlah ulangan 

adalah sebagai berikut : 

 

Keterangan  

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1)  15 

(4-1) (r-1)  15 

(3) (r-1)     15 

3 (r-1)  15 

3r-3  15 

3r    18 

r  18/3  

r  6 (Ulangan yang dilakukan sebanyak 6 kali)  

Jadi penelitian ini sampel yang digunakan yaitu minuman kulit pisang raja bulu 

yang dibagi menjadi 4 kelompok perlakuan (kombinasi), masing-masing 

(t-1) (r-1)  15 

Keterangan :  

n  = jumlah sampel (perlakuan) 

r  = replikasi (jumlah ulangan) 

t = treatmen (jumlah perlakuan) 
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kelompok terdiri dari 6 ulangan, sehingga jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 

: 

n = t x r 

    = 4 x 6 

    = 24 sampel (perlakuan) 

3.4 Jenis dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Variabel adalah sutu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan 

yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya.  

1. Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) atau dimanipulasi oleh 

peneliti dengan maksud untuk mengetahui pengaruhnya pada objek yang diteliti 

(Sugiyono, 2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai metode 

pengeringan oven dengan suhu 75°C, 80°C dan 85°C. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau variabel yang diduga 

nilainya akan berubah dan yang menjadi sebab akibat, karena adanya variabel 

bebas (Sugiyono, 2013). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah aktivitas 

antioksidan dan organoleptik yang meliputi rasa, warna, dan aroma minuman kulit 

pisang raja bulu. 

 

 



63 
 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah umur 

pisang raja bulu, suhu penyimpanan, suhu air seduh 70°C. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam setiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

1. Aktivitas antioksidan adalah proses senyawa yang dapat meredam atau 

menghambat radikal bebas seperti polusi dan udara kotor, yang dapat 

mengganggu kesehatan pada manusia. 

2. Minuman  herbal  terdiri  dari  tanaman  herbal  yang  dikonsumsi dalam 

bentuk teh, yaitu bagian dari tanaman yang direbus atau diseduh dengan 

air mendidih. 

3. Kulit Pisang Raja Bulu adalah kulit dari pisang raja bulu yang 

mengandung aktivitas antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan 

dagingnya sebesar 97,85%, 

4. Suhu Pengeringan adalah berbagai macam cara yang digunakan untuk 

mereduksi kandungan air yang ada dalam buah. Metode pengeringan yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu : oven dengan berbagai macam level 

suhu.   

 

 



64 
 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, tahap pengamatan 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

 Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kulit pisaang raja 

bulu 

a. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Baskom    5 buah 

2. Pisau / cutter   5 buah    

3. Talenan    5 buah 

4. Timbangan   1 buah 

5. Oven    1 buah 

6. Plastik    1 kg 

7. Sealler    1  buah 

8. Kamera    1 buah 

9. Panci    2 buah 

10. Gelas ukur 100 ml  1 buah 

11. Gelas ukur 200 ml  1 buah 

12. Pipet tetes    1 buah 

13. Pipet ukur    1 buah 

14. Labu takar 100 ml  1 buah 

15. Labu takar 5 ml   1 buah 

16. Kuvet    1 buah 
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17. Pengaduk kaca   1 buah 

18. Spektrofotometer   1 buah 

19. Sendok    5 buah 

20. Alat tulis   1 buah 

 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kulit pisang raja bulu  1 kg 

2. Alumunium foil   1 rol 

3. Kertas label   1 lembar 

4. Kantung teh    20 buah 

5. Air     1 lter 

6. Metanol    1 liter 

7. Aquades     1 liter 

8. DPPH     4 mg 

9. Tissue     1 rol 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian  

a) Pembuatan Minuman Herbal Herbal 

1. Pemisahan kulit pisang raja bulu dengan daging buah 

2. Cuci kulit pisang yang telah dipisahkan dari buah dengan air yang 

mengalir 

3. Merebus kulit pisang selama 20 menit untuk menghilangkan getah pada 

kulit pisang 

4. Mencuci kulit pisang yang telah direbus dengan air mengalir  
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5. Setelah dicuci kulit pisang raja bulu diiris – iris menjadi potongan kecil-

kecil 0, 5 cm 

6. Memeras kulit pisang untuk menghilangkan getah yang masih menempel  

7. Meletakkan kedalam loyang kemudian di lakukan pengeringan dengan 

menggunakan oven selama 8 jam.  

3.5.3 Tahap Pengamatan 

Tahap yang diamati setelah melakukan percobaan atau penelitian yaitu uji 

aktivitas antioksidan dan uji organoleptik. 

3.6 Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Setelah pemberian perlakuan selesai maka langkah selanjutnya adalah 

pengambilan data dengan cara observasi. Observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis 

(Sugiyono, 2013). berdasarkan parameter kualitas minuman herbal kulit pisang 

raja bulu sebagai berikut : 

a) Uji Aktivitas Antioksidan 

- Uji  Aktivitas Antioksidan Metode DPPH (Pratiwi, 2009) 

1) Pembuatan larutan Sampel 

Ekstraksi sampel dilakukan dengan membuat seduhan teh dengan prosedur 

sesuai dengan SNI 01-1902-1995. Menimbang bahan 2 gram, memasukkan ke 

dalam cangkir yang berukuran 75 ml. Mendidihkan air murni dan diseduh 

dengan suhu 70°C, kemudian menuangkan ke dalam cangkir yang telah berisi 

bahan, tutup dan membiarkan selama 6 menit, kemudian menyaringnya 

(Sudrajat, 2015) 
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2) Pembuatan larutan DPPH (0,5 mM) 

Ditimbang 9,8 mg serbuk DPPH kemudian dilarutkan dengan methanol 

hingga 50 mL.  

3) Pengujian aktivitas antioksidan 

Aktivitas antioksidan penangkap radikal dilakukan dengan metode 

DPPH sesuai yang  digunakan Molyneux (2004) dengan modifikasi. 

Sebanyak 1 ml seduhan teh dengan  konsentrasi ditambahkan kedalam 2 

ml DPPH 0,1 mM. Campuran selanjutnya dikocok dan  diinkubasi pada 

suhu kamar selama 30 menit ditempat gelap. Larutan ini selanjutnya 

diukur absorbansinya pada λmaks 516 nm. Perlakuan yang sama juga 

dilakukan untuk larutan blanko (larutan DPPH yang tidak mengandung  

bahan  uji) Larutan blanko terdiri dari 2 ml DPPH 0,1 mM dan 1 ml 

metanol p.a. Data hasil pengukuran absorbansi dianalisa  persentase  

aktivitas antioksidannya menggunakan persamaan berikut : 

Aktivitas antioksidan dinyatakan dalam % Inhibisi yang ditentukan 

melalui persamaan :  

  

 

Keterangan : 

Abs blanko : Serapan larutan DPPH 0,05 mM 

Abs sampel : Serapan larutan DPPH 0,05 mM dalam sampel minuman 

kulit pisang raja bulu 

4) Uji Aktivitas Antioksidan  dengan Nilai Inhibitory Concentration 50 

(IC50 ) 
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IC50 adalah konsentrasi yang dibutuhkan untuk mereduksi DPPH 

sebesar 50% dihitung dengan menggunakan persamaan regresi linear, 

konsentrasi sampel sebagai sumbu x dan % inhibisi sebagai sumbu y. 

Semakin kecil nilai IC50 berarti semakin  kuat  daya antioksidannya 

(Molyneux,2004). 

Dari persamaan  y= a +bx dapat dihitung nilai IC50 dengan 

menggunakan rumus : 

Y = a+bx 

50 = a+bx 

(x) IC50  
    

 
 

b) Uji Sifat Organoleptik dengan  Metode Skoring (Rahayu, 2001) 

Pada penilaian organoleptik untuk mendapatkan nilai kesukaan dari 

masing-masing perlakuan yang meliputi warna, rasa dan aroma. Data 

diperoleh dari angket uji kesukaan yang telah diisi oleh 10 panelis semi-

terlatih yakni orang yang sebelumnya dilatih untuk mengetaui sifat-sifat 

tertentu. Adapun skor yang digunakan adalah sangat suka (skor 5), suka (skor 

4), agak suka (skor 3), tidak suka (skor 2), sangat tidak suka (skor 1). Langkah 

– langkah uji organoleptik sebagai berikut : 

1) Tahap persiapan 

a. Mempersiapkan panelis 

b. Mempersiapkan bahan yang akan diuji  

c. Meletakkan bahan pada gelas dan meletakkannya diatas meja  

2) Tahap pelaksanaan 

a. Memberi penjelasan kepada panelis tentang hal yang akan diuji, cara 
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pengujian dan tujuan pengujian  

b. Mempersilahkan panelis untuk mencicipi warna, rasa, aroma dan 

menilai keadaan minuman herbal kulit pisang raja bulu 

c. Setelah selesai mencicipi para panelis dipersiapkan berkumur dengan 

aquades untuk menghilangkan atau menetralisir rasa sebelumnya 

d. Panelis dipersilahkan mengisi angket yang telah disediakan 

e. Untuk uji organoleptik menggunakan pilihan dalam bentuk skala 5 

dengan menguji  warna, rasa dan aroma yaitu (1) sangat tidak suka (2) 

tidak suka, (3) agak suka, (4) suka, (5) sangat suka.  

Tabel 3.1 Skor Penilaian Uji Organoleptik Minuman Herbal Kulit 

Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. var sapientum) 

Parameter 
Skor 

1 2 3 4 5 

Tingkat 

kesukaan 

Sangat tidak 

suka 
Tidak suka Agak suka Suka Sangat suka 

Warna Bening 
Agak 

kekuningan 
Kuning 

Kuning 

kemerahan 

Merah 

kecoklatan 

Aroma 
Sangat tidak 

harum 

Tidak 

Harum 

Agak 

harum 
Harum 

Sangat 

harum 

Rasa 
Sangat 

Sepat 
Sepat 

Agak 

sepat 

Tidak 

Sepat 

Sangat tidak 

sepat 

 

3) Bentuk Angket  

Tabel 3.2  Ringkasan Uji Organoleptik  

Perlakuan 
Ulangan 

(P) 

Warna Aroma Rasa 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

P0  

(Kontrol) 
1 

               

 2                

 3                

 4                

 5                

 6                
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Keterangan : 

1 = sangat tidak suka  2 = tidak suka  3 = agak suka   

4 = suka   5 = sangat suka   

    

P1 (Oven 

suhu 75°C) 
1 

               

 2                

 3                

 4                

 5                

 6                

P2 (Oven 

suhu 80°C) 
1 

               

 2                

 3                

 4                

 5                

 6                

P3 (Oven 

suhu 85°C) 
1 

               

 2                

 3                

 4                

 5                

 6                
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3.7 Kerangka Operasional  Penelitian 

Kontrol 

Kulit pisang raja bulu 

Dibersihkan dan dikupas  

Daging Pisang 

Oven  

Kulit buah pisang raja bulu 

Direbus ± 20 menit untuk menghilangkan getah 

Dipotong-potong ukuran ± 0,5 cm 

Meremas kulit pisang untuk menghilangkan 

getah yang menempel 

Pengeringan  

75°C, 80°C, 85°C 

Aktivitas Antioksidan + Uji Organoleptik 

Sumber Belajar Biologi 

Gambar 3.1 Kerangka Operasional  Penelitian Minuman 

Herbal Kulit Pisang Raja Bulu (Musa paradisiaca L. var 

sapientum) 
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3.8 Penyusunan Sumber Belajar Poster  

Pengembangan sumber belajar cetak berupa Poster. Secara sistematis 

pengembangan sumber belajar cetak poster dilakukan sebagaimana diuraikan 

sebagai berikut: 

a) Menganlisis kurikulum untuk menentukan pokok bahasan 

b) Menentukan KI/KD yang sesuai dengan materi yang akan dibuat sebagai 

sumber belajar. Materi yang akan disusun sebagai sumber belajar adalah 

materi Perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang limbah 

c) Menentukan judul poster yang disesuaikan dengan kompetensi dasar serta 

materi pokok yang akan dicapai oleh peserta didik. 

d) Penyajian poster yang menarik, singkat, jelas dan mudah dimengerti.  

3.9 Teknik Analisis Data 

Analisis data analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitaif 

yaitu berupa angka atu data aktivitas antioksidan dan deskriptif kualitatif tingkat 

kesukaan dari uji organoleptik. Pengolahan data dilakukan dengan terlebih dahulu 

menggunakan uji normalitas (Frequencies) dan uji homogenitas, kemudian 

dilanjutkan dengan uji analisa varians satu arah (One Way Anova) untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Untuk 

menentukan manakah perlakuan yang paling optimal dan melihat perlakuan antar 

kelompok berbeda atau tidak maka dilanjutkan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 

Metode pengembangan sumber belajar pada penelitian ini adalah poster 

dengan sasaran siswa SMK kelas XII. Poster ini berupa ringkasan materi tentang 

perubahan lingkungan/iklim dan daur ulang Limbah khususnya kulit pisang kulit 
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pisang raja bulu, metode pembuatan minuman herbal kulit pisang raja bulu serta 

manfaat dari minuman herbal kulit pisang raja bulu. 
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