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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian diameter zona hambat dilakukan di Laboratorium Biologi

Universitas Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jalan Raya Tlogomas No.

246 Malang. Penelitian dilaksanakan selama 3 Februari 2017 – 9 Februari 2017.

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu kegiatan tahap I: penelitian

True Experimental Research (eksperimental sesungguhnya) dan kegiatan tahap II:

studi pengembangan dengan menggunakan model Learning Cycle 3E. Kegiatan

tahap II dilaksanakan setelah penelitian tahap I selesai. Hasil penelitian tahap I

akan dikembangkan menjadi sebuah media pembelajaran berupa buku saku pada

kegiatan tahap II.

3.3 Kegiatan Tahap I

Jenis penelitian tahap I adalah eksperimental sesungguhnya, sebab dalam

penelitian ini peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi

jalannya eksperimen. Sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai

kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu (Sugiyono, 2010).

Jenis penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan saling hubungan

sebab akibat dengan menggunakan satu atau lebih perlakuan kepada satu atau
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lebih kelompok eksperimental dan membandingkan hasilnya dengan kelompok

kontrol (Rofieq, 2002).

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

rancangan Factorial Design yang terdiri dari 2 faktor. Faktor A yaitu jenis ekstrak

bagian tumbuhan Tamarindus indica: A1 (ekstrak daun Tamarindus indica) dan

A2 (ekstrak buah Tamarindus indica). Faktor B yaitu konsentrasi ekstrak bagian

tumbuhan Tamarindus indica, terdiri dari B1 (65%), B2 (70%), B3 (75%), B4

(80%), dan B5 (85%). Adapun skema rancangan penelitian dapat digambarkan

melalui sebagiamana Tabel 3.1

Tabel 3.1 Factorial Design

Faktor
A

A1 A2

B

B1 A1B1 A2B1
B2 A1B2 A2B2
B3 A1B3 A2B3
B4 A1B4 A2B4
B5 A1B5 A2B5

Kontrol : Aquadest

Keterangan:
a. Faktor A adalah jenis ekstrak bagian tumbuhan Tamarindus indica terdiri dari 2 jenis bagian

tumbuhan, yaitu:
A1 = ekstrak daun Tamarindus indica
A2 = ekstrak buah Tamarindus indica

b. Faktor B adalah berbagai konsentrasi ekstrak tumbuhan Tamarindua indica terdiri dari 5
konsentrasi, yaitu:
B1 = konsentrasi ekstrak bagian tumbuhan Tamarindus indica 65%
B2 = konsentrasi ekstrak bagian tumbuhan Tamarindus indica 70%
B3 = konsentrasi ekstrak bagian tumbuhan Tamarindus indica 75%
B4 = konsentrasi ekstrak bagian tumbuhan Tamarindus indica 80%
B5 = konsentrasi ekstrak bagian tumbuhan Tamarindus indica 85%

c. K  = kelompok kontrol menggunakan aquadest

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap

(RAL). Ciri-ciri rancangan jenis RAL dilakukan di laboratorium di mana

lingkungan laboratorium tersebut dianggap homogen dan perlakuan dilakukan

secara acak pada seluruh materi perlakuan. Seluruh unit perlakuan mempunyai
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kesempatan yang sama besar untuk menerima perlakuan dalam penelitian.

Perhitungan untuk menentukan jumlah ulangan menurut Kemas (1991) adalah

sebagai berikut.

(t-1) (r-1) ≥ 15
(11-1) (r-1) ≥ 15

10 (r-1) ≥ 15
10r – 10 ≥ 15

10r ≥ 15 + 10
10r ≥ 25

r ≥ 2,5 (ulangan yang dilakukan sebanyak 3 kali)

r ≥ 3
n = t . r

= 11. 3
= 33

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan denah RAL menggunakan

10 perlakuan  dan 1 kelompok kontrol sebanyak 3 kali ulangan. Penempatan

dilaksanakan secara acak dengan melakukan pengundian acak. Berikut tabel

Denah RAL dengan pengulangan 3 kali dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap

Keterangan :
I : Ulangan ke-1
II : Ulangan ke-2
III : Ulangan ke-3
A1B1 : ekstrak daun Tamarindus indica dengan konsentrasi 65%
A1B2 : ekstrak daun Tamarindus indica dengan konsentrasi 70%

A1B1 II A1B3 II A2B5 III
A1B4 II A1B5 I A2B3 II
A2B5 II A2B1 III A1B4 I
A1B3 I A1B3 III A1B5 III
A1B2 II A2B2 I A2B1 I
A1B1 I KI A2B4 I

A1B4 III A2B2 II A1B5 II
A1B2 II A2B2 III A1B2 I

KII A2B4 II A2B4 III
A2B3 III A2B3 I A2B1 II
A2B5 I A1B1 III KIII

(t-1) (r-1) ≥ 15

Keterangan:
t = pelakuan
r = pengulangan
n = jumlah sampel
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A1B3 : ekstrak daun Tamarindus indica dengan konsentrasi 75%
A1B4 : ekstrak daun Tamarindus indica dengan konsentrasi 80%
A1B5 : ekstrak daun Tamarindus indica dengan konsentrasi 85%
A2B1 : ekstrak buah Tamarindus indica dengan konsentrasi 65%
A2B2 : ekstrak buah Tamarindus indica dengan konsentrasi 70%
A2B3 : ekstrak buah Tamarindus indica dengan konsentrasi 75%
A2B4 : ekstrak buah Tamarindus indica dengan konsentrasi 80%
A2B5 : ekstrak buah Tamarindus indica dengan konsentrasi 85%
K : kelompok kontrol

3.3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti yang memiliki kualitas dan

karakter yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Populasi dalam

penelitian ini adalah tanaman Tamarindus indica yang diperoleh dari Materia

Medika, Kota Batu yang sudah berbentuk bubuk dan terbungkus dalam kemasan

resmi.

3.3.1.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian yang diambil dari populasi yang dijadilan objek

penelitian dan memiliki karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut

(Sugiyono, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bubuk

daun dan bubuk buah Tamarindus indica yang diperoleh dari Materia Medika,

Kota Batu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah

simple random sampling yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana di

mana setiap individu atau unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk

dipilih menjadi sampel penelitian (Sugiyono, 2010).
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3.3.2 Jenis dan Definisi Operasional Variabel

3.3.2.1 Jenis Variabel

1. Variabel Bebas

Variabel bebas adalah varibel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010). Variabel

bebas dalam penelitian ini adalah jenis ekstrak bagian tumbuhan Tamarindus

indica dan konsentrasi ekstrak Tamarindus indica.

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 diameter zona hambat pertumbuhan bakteri

Staphylococcus aureus.

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat kontans

sehingga variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh

faktor lain di luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2010). Variabel kontrol dalam

penelitian ini adalah lama maserasi, temperatur inkubasi, lama inkubasi dan

pH.

3.3.2.2 Definisi Operasional Variabel

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi

operasional variabel tersebut, yaitu:
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1. Jenis ekstrak Tamarindus indica adalah jenis bagian tumbuhan dari

Tamarindus indica yang digunakan dalam penelitian ini. Bagian tumbuhan

yang digunakan adalah daun dan buah Tamarindus indica. Daun dan buah

didapatkan dari Balai Tanaman Obat Meteria Medika, Kota Batu dalam

bentuk serbuk. Daun yang dibuat serbuk yaitu daun muda atau sinom. Ekstrak

Tamarindus indica merupakan hasil yang berbentuk cairan pekat yang

didapat dengan menggunakan etanol sebagai pelarutnya melalui metode

ekstraksi.

2. Konsentrasi ekstrak daun dan buah Tamarindus indica adalah perbandingan

jumlah ekstrak dan aquades dalam bentuk persen. Ragam konsentrasi yang

digunakan dalam penelitian ini menggunakan 65%, 70%, 75%, 80%, dan

85%. Penentuan berbagai konsentrasi tersebut berdasarkan nilai konsentrasi

pada beberapa penelitian sebelumnya dan uji pendahuluan. Penelitian yang

dilakukan Hayati (2012) tentang daya hambat ekstrak daun jawa,

mendapatkan hasil konsentrasi 75% merupakan konsentrasi terbaik dalam

menghambat pertumbuhan bakteri. Pada penelitian pendahuluan konsentrasi

yang digunakan adalah 50%, 60%, 70%, 80% dan 90%, dimana pada

perlakuan ekstrak daun konsentrasi 50% dan 60% tidak terbentuk zona

hambat.

3. Diameter zona hambat adalah panjang daerah bening di sekitar kertas cakram

yang telah dicelupkan dalam konsentrasi ekstrak Tamarindus indica.

Munculnya zona bening disekitar kertas cakram menunjukkan bahwa bagian

tersebut tidak ditumbuhi oleh Staphylococcus aureus. Pengukuran diameter

zona hambat dilakukan dengan menggunakan jangka sorong.
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4. Lama Maserasi, waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi atau merendam

sampel dalam penelitian ini yaitu selama 3x24 jam.

5. Temperatur Inkubasi, suhu dalam inkubator yang diatur untuk menyimpan

perlakuan dalam penelitian ini yaitu 37ºC.

6. Lama Inkubasi, waktu yang diperlukan untuk menginkubasi masing-masing

perlakuan dalam penelitian ini yaitu 24 jam.

7. pH yang digunakan yaitu 4,2-9,3 di mana pada pH tersebut Staphylococcus

aureus dapat tumbuh dengan baik.

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data zona hambat

pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus menggunakan ekstrak daun dan buah

Tamarindus indica. Ekstrak buah dan daun diberi pengaruh berbagai konsentrasi,

yaitu 65%, 70%, 75%, 80%, 85%.

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini

adalah observasi eksperimen. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan

tertentu. Observasi dilakukan di laboratorium terhadap objek perlakuan. Observasi

eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data tentang

diameter zona hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus yang ditunjukkan

dengan adanya zona bening pada cawan petri setelah diberi paper disk yang

ditetesi berbagai konsentrsai ekstrak daun dan buah Tamarindus indica. Berikut

tabel yang digunakan untuk mencatat rata-rata diameter zona hambat dapat pada

Tabel 3.2
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Tabel 3.2 Data Hasil Pengamatan Diameter Zona Hambat

No Perlakuan
Ulangan ke- Rata-rata

(mm)I II III

3.3.4 Prosedur Penelitian Tahap I

3.3.4.1 Persiapan Penelitian

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut.
1. Alat

a. Pembuatan Ekstrak
- Gelas ukur (1 buah)
- Beaker Glass (2 buah)
- Timbangan Analitik (1 buah)
- Evaporator (1 buah)
- Kertas label (secukupnya)
- Waterbath (1 buah)

- Spatula (2 buah)
- Kain Saring (2 lembar)
- Toples besar (2 buah)
- Kamera Handphone (1 buah)
- Tisu (secukupnya)

b. Pembuatan Zona Hambat
- Autoclaf (1 buah)
- Horizontal LAF (1 buah)
- Cawan Petri (33 pasang)
- Rak Tabung reaksi (1 buah)
- Bunsen (1 buah)
- Tabung reaksi (5 buah)
- Erlenmeyer (1 buah)
- Inkubator (1 buah)
- Pipet Tetes (1 buah)
- Jangka Sorong (1 buah)
- Jarum Ose (5 buah)
- Gelas Ukur (1 buah)
- Kapas Lidi (10 buah)

- Magnetik Stirer (1 buah)
- Plastik warp (secukupnya)
- Tisu (secukupnya)
- Paper Disk (secukupnya)
- Vortex (1 buah)
- Aluminium Foil

(secukupnya)
- Botol Flacon (10 buah)
- Kertas Label (secukupnya)
- Karet Gelang (secukupnya)
- Gunting (1 buah)
- Kamera Handphone (1 buah)
- Alat tulis

2. Bahan
a. Pembuatan Ekstrak
- Bubuk daun Tamarindus indica (500 gram)
- Bubuk buah Tamarindus indica (500 gram)
- Aquadest (secukupnya)
- Etanol 96% (4 liter)

b. Pembuatan Zona Hambat
- Medium NA (60 gram)
- Aquadest (150 ml)
- Ekstrak daun dan buah Tamarindus indica
- Bakteri Staphylococcus aureus
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3.3.4.2 Pelaksanaan Penelitian

1. Sterilisari Alat

Berdasarkan Buku Petunjuk Pratikum Mikrobiologi Umum, alat-alat yang

digunakan perlu disterilisasi untuk menghindari adanya kontaminasi, langkah-

langkah sterilisasi sebagai berikut.

a. Memasukkan Erlenmeyer yang berisi media NA, lubang Erlenmeyer

sebelumnya sudah ditutup dengan kapas dan ditutup kembali dengan

aluminium foil.

b. Membungkus cawan petri, pinset, kapas lidi, jarum ose dengan kertas buram

dan tabung reaksi dengan aluminium foil dan memasukkan ke dalam autoklaf.

c. Mengisi autoklaf dengan air, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu

120ºC selama 25 menit.

2. Pembuatan Media NA

Pembuatan media NA berdasarkan Buku Petunjuk Praktikum Mikrobiologi

Umum yang disusun oleh Waluyo, langkah-langkah sebagai berikut.

a. Menimbang NA sebanyak 60 gr menggunakan timbangan analitik, lalu

memasukkan media NA ke dalam Erlenmeyer.

b. Menambahkan aquadest sebanayk 150 ml, lalu memanaskan hingga larutan

menjadi homogen.

c. Menuangkan ± 5 ml media NA ke dalam cawan petri sebelum larutan menjadi

dingin dan mengental.

3. Pembuatan Ekstrak Tamarindus indica

Langkah-langkah pembuatan ekstrak sesuai dengan petunjuk dari intrukstur di

laboratorium Meteria Medika, Kota Batu sebagai berikut.
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a. Memasukkan daun dan buah masing-masing 500 gr ke dalam toples dengan

pelarut etanol 96% sebanyak 2000 ml.

b. Proses maserasi berlangsung selama 3x24 jam dalam keadaan toples tertutup

rapat.

c. Setelah proses maserasi selesai, menyaring daun dan buah Tamarindus indica

menggunakan kain saring.

d. Melakukan evaporasi atau pemisahan pelarut dan hasil ekstrak menggunakan

evaporator dengan suhu ± 60ºC atau titik didih etanol, evaporasi berlangsung

sampai menghasilkan ekstrak pekat.

e. Hasil ekstrak pekat kemudian dipanaskan ke dalam waterbath untuk

memastikan tidak ada etanol yang tersisa di ekstrak.

4. Pengenceran

a. Pengenceran dilakukan untuk membuat konsentrasi ekstrak yang telah

ditentukan.

b. Ekstrak pekat daun dan buah Tamarindus indica diukur menggunakan gelas

ukur dan ditimbang dengan timbangan analitik agar mendapatkan takaran

yang sesuai, lalu menambahkan aquadest, kemudian menuangkan hasil

takaran ke dalam botol flacon.

5. Uji Daya Hambat

a. Mengambil isolat murni yang telah dipersiapkan menggunakan jarum ose,

kemudian memasukkan isolat ke dalam tabung reaksi yang berisi aquadest.

b. Menghomogenkan isolat dalam tabung reaksi menggunakan vortex.

c. Mempersiapkan cawan petri yang sudah berisi medium NA
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d. Menggoreskan isolat pada seluruh permukaan media NA menggunakan lidi

yang sudah diberi kapas.

e. Mencelupkan paper disk ke dalam masing-masing perlakuan konsentrasi,

kemudian meletakkan ke dalam cawan petri.

f. Menandai masing-masing perlakuan dengan kertas tabel dan membungkus

tepian cawan petri menggunakan plastik warp

g. Memasukkan cawan petri ke dalam inkubator selama 24 jam dengan suhu

37˚C.

6. Pengukuran Diameter Zona Hambat

Setelah 24 jam, mengeluarkan cawan petri dari inkubator dan mengukur zona

bening yang telah terbentuk di sekitar paper disk menggunakan jangka sorong dan

mencatat diameter masing-masing perlakuan ke dalam tabel. Berdasarkan

langkah-langkah penelitian yang telah diuraikan, prosedur penelitian Tahap I

digambarkan melalui Gambar 3.2

Gambar 3.2 Bagan Prosedur Kerja Penelitian Eksperimen

Mempersiapkan bubuk daun dan buah
asam jawa

Membuat ekstrak dari serbuk daun dan
buah asam jawa

Menguji ekstrak daun dan buah pada
bakteri uji

Membuat media NA

Membuat berbagai konsentrasi yang telah
ditentukan

Mengukur zona hambat pertumbuhan bakteri
menggunakan jangka sorong
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3.3.5 Teknik Analisis Data

Data statistik yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian kemudian diolah

dan dianalisis dengan menggunakan uji Normalitas, Uji Homogenitas, Uji

Analisis Varian 2 Jalan dan Uji Duncan. Pengolahan data menggunakan program

Statistical Package for the Sosial Sciences (SPSS 21). Langkah-langkah uji

statistik yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Uji Normalitas

Uji mormalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh

normal atau tidak. Pertama dilakukan uji distribusi frekuensi, prosedur ini

digunakan untuk menguji kenormalan data dengan skewness (nilai kemiringan)

dan kurtosis (titik kemiringan). Berikut langkah-langkah uji normalitas

menggunakan nilai skewness dan kurtosis.

Analyze        Descriptive Statistics Freuquencies

Kemudian uji nilai skewness dan kurtosis dengan syarat nilai skewness dan

kurtosis terletak antara ± 2.

==
Uji distribusi deskriptif, prosedur untuk menguji kenormalan data dengan

menggunakan nilai Z score, apabila data terletak di antara ±1,96 maka data

tersebut normal. Berikut langkah-langkah menggunakan Zscore.

Analyze         Descriptive Statistics        Descriptive

2. Uji Homogenitas

Uji homogenistas varian merupakan asumsi penting perhitungan analisis

varian. Uji ini bertujuan untuk memastikan apakah asumsi masing-masing data
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sudah terpenuhi atau belum. Data dikatakan homogen apabila nilai signifikansi

lebih besar dari 0.05. Berikut langkah-langkah uji homogenitas.

Analyze General Linear Model       Univariate       Option

Selanjutnya memasukkan variabel yang akan diuji ke dalam menu deskriptif

statistik dan homogeneiti test untuk mengetahui data tersebut homogen atau tidak.

Tabel 3.3 Hasil Data Homogenitas
Levebe Stastic Df df2 Sig.

3. Analisis Varian 2 Jalan (Two Way ANOVA)

Apabila data berdistribusi normal dan homogen, maka dilanjutkan dengan uji

analisi varian 2 jalan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui interaksi anatra 2

variabel bebas. Berikut langkah-langkah uji anava dua jalan

Analyze General Linear Model       Univariate

Selanjutnya memasukkan variabel yang akan diuji ke dalam menu dependent

variabel dan fixed faktor untuk mengetahui interaksi antara 2 faktor variabel

bebas. Tabel hasil ringkasan analisis anova 2 jalan dapat dilihat pada Tabel 3.4

Tabel 3.4 Hasil Ringkasan Analisis Varian 2 Jalan
Sumber Variasi Sums of

squeres
Df Mean squeres Fhit Sig.

Corrected model
Intercept
Faktor A
Faktor B
Interaksi A/B
Galat
Total
Corrected Total

4. Uji Duncan

Bila hasil uji analisis varian 2 jalan menunjukkan berbeda nyata, maka

dilanjutkan dengan uji Duncan. Berikut langkah-langkah uji Duncan.

Analyze General Linear Model       Univariate
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Selanjutnya memasukkan variabel yang akan diuji ke dalam menu dependent

variabel dan fixed factor, kemudian klik menu post hoc dan masukkan variabel

factor dan post hoc test, selanjutnya uji Duncan.

3.4 Kegiatan Tahap II

Kegiatan tahap II adalah studi pengembangan dengan menggunakan model

Learning Cycle 3E. Menurut Dasna, dkk dalam Saonah (2013) Learning Cycle

merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang diorganisasi sedemikian

rupa sehingga peserta didik dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang harus

dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif. Model pembelajaran

Learning Cycle 3E memungkinkan peserta didik menemukan konsep sendiri atau

memantapkan konsep yang telah dipelajari, mencegah terjadinya kesalahan

konsep, dan memberikan peluang kepada peserta didik untuk menerapkan konsep

yang telah dipelajari pada situasi baru (Wena, 2009 dalam Saonah, 2013).

Kegiatan tahap II dilaksanakan untuk mengembangkan hasil penelitian

tahap I menjadi sebuah produk media pembelajaran dengan menggunakan

Learning Cycle 3E yang telah dimodifikasi. Menurut Wena dalam Saonah (2013)

terdiri dari 3 fase, yaitu eksplorasi, eksplantasi dan elaborasi. Pada tahap

eksplorasi atau pengenalan konsep hal yang dibutuhkan adalah penilaian

kebutuhan (need assesment) yaitu melihat penelitian, silabus, RPP, siswa atau

guru, sehingga akan menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa

pengumpulan konsep.

Tahap selanjutnya yaitu tahap eksplantasi yang perlu dilakukan adalah

studi pustaka yang bertujuan untuk menguraikan konsep yang telah didapat
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sebelumnya. Kemudian tahap elaborasi dilakukan dengan pengembangan produk.

Modifikasi Learning Cycle 3E menurut Fajaroh (2007) digambarkan dalam desain

Gambar 3.3

Gambar 3.3 Desain Studi Pengembangan Menggunakan Learning Cycle 3E

3.4.1 Metode Pengambilan Data

Kegiatan Tahap II merupakan studi pengembangan dari hasil penelitian

Tahap I, yaitu pembuatan media pembelajaran berbentuk buku saku materi

peranan bakteri dalam kehidupan untuk siswa SMA kelas X. Metode pengambilan

data yang digunakan adalah studi pustaka dokumen tertulis maupun elektronik,

hasil penelitian Tahap I, dan berdasarkan silabus SMA kelas X semester I materi

Kingdom Monera materi pelajaran ciri, karakteristik dan peranan bakteri dalam

kehidupan. Informasi dan data yang diperoleh digunakan sebagai bahan

perencanaan untuk membuat buku saku.

3.4.2 Prosedur Penelitian

Kegiatan Tahap II dilaksanakan setelah penelitian Tahap I selesai,

kegiatan Tahap II merupakan studi pengembangan. Kegiatan Tahap II

menggunakan model Learning Cycle 3E, yang terdiri dari 3 tahap yaitu eksplorasi,

Eksplorasi
Need Assesment:

a. Hasil penelitian
b. Silabus, RPP, Kebutuhan Siswa/guru

Elaborasi
Pengembangan produk

Eksplantasi
a. Studi Pustaka
b. Konsultasi ahli
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eksplantasi dan elaborasi. Kegiatan tahap II dilakukan dari hasil penelitian Tahap

I menjadi sebuah produk media pembelajaran dalam bentuk buku saku. Langkah-

langkah kegiatan Tahap II yang perlu dilakukan sebagai berikut.

1. Eksplorasi

Eksplorasi merupakan fase yang membawa siswa untuk memperoleh

pengetahuan/pengalaman langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan

dipelajaran. Fase ini dapat dilakukan dengan cara mengobservasi, menanya, dan

menyelidiki konsep bahan pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. Pada

fase ini perlu diadakan penilaian kebutuhan (need assesment) dengan melihat hasil

penelitian Tahap I. Penelitian Tahap I membahas tentang zona hambat bakteri

dengan menggunakan ekstrak tumbuhan tertentu, apabila terdapat zona hambat

yang ditunjukkan dengan adanya zona bening maka ekstrak tumbuhan tersebut

dapat menanggulangi penyakit yang disebabkan oleh bakteri.

Hasil penelitian tahap I berkaitan dengan dengan salah satu materi

pembelajaran siswa SMA kelas X semester I berdasarkan KD 4.5 Menyajikan

data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan berdasarkan hasil studi

literatur dalam bentuk laporan tertulis. Kompetensi dasar dari silabus tersebut

dipelajari sehingga menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa kumpulan

konsep. Konsep yang diperoleh meliputi kajian tentang peranan bakteri dalam

kehidupan, jenis penyakit yang dapat ditimbulkan dan cara menanggulanginya.

2. Eksplantasi

Fase ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan, dan mengembangkan

konsep yang telah diperoleh pada fase sebelumnya. Kegiatan ini terdapat

dorongan untuk menjelaskan konsep yang diperoleh dengan bahasanya sendiri
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sehingga dapat menemukan istilah dari konsep yang telah dipelajari. Kegiatan

dapat dilakukan dengan melakukan studi pustaka lalu melanjutkan konsultasi

kepadas ahli atau yang berpengalaman untuk menilai dan member masukan

sehingga dapat melakukan perbaikan. Berdasarkan dari hasil konsultasi ke ahli,

akan ada beberapa kekurangan maupun kelebihan dalam desain produk buku saku

yang dikembangkan.

3. Elaborasi

Kegiatan pada fase ini mengarah pada perapan konsep yang telah dipahami.

Hal ini bertujuan untuk mengubah konsep yang telah dikembangkan menjasi

sebuah produk buku saku. Produk tersebut digunakan untuk meningkatkan

pemahaman siswa, sehingga dapat membuat hubungan konsep yang telah

dipelajari dan membuat lebih mengerti dan paham. Berikut adalah langkah-

langkah pembuatan buku saku.

a. Menyiapkan materi yang akan dibuat menjadi buku saku.

b. Membuat desain untuk cover buku saku menggukan aplikasi tertentu,

seperti Corel Draw, mengatur ukuran kertas yang digunakan.

c. Menuliskan isi atau materi yang telah disiapkan berdasarkan hasil

penelitian tahap I.

d. Mencetak buku saku.
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Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah diuraikan, prosedur kerja

penelitian Tahap I dan Tahap II digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.4 Bagan Prosedur Kerja Tahap I dan Tahap II

Mempersiapkan bubuk
daun dan buah asam jawa

Membuat ekstrak daun dan
buah asam jawa

Menguji ekstrak daun dan
buah pada bakteri uji

Membuat media NA

Membuat berbagai konsentrasi
yang telah ditentukan

Mengukur zona hambat
menggunakan jangka sorong

Prosedur Kerja

Eksplorasi (need assessment, hasil
penelitian, silabus dan RPP)

Elaborasi (mengembangkan
produk)

Eksplantasi (studi pustaka dan
konsultasi pada)

Prosedur Kerja Tahap I Prosedur Kerja Tahap II

Membuat buku saku

Membuat Buku Saku:
1. 1. Menyiapkan materi untuk

membuat buku saku
2. 2. Membuka aplikasi untuk

meembuat desain dan isi buku saku
sesuai materi

Hasil uji daya antimikroba Mencetak buku saku


