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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancang Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penilitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu eksperimen semu 

(quasi experiment). Eksperimen semu menurut Sugiyono (2013) merupakan 

pengembangan dari true experimental design. Desain ini mempunyai kelompok 

kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-

variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen.  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menempatkan unit eksperimental dalam lingkungan percobaan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Rancangan ini merupakan rancangan yang 

penempatan perlakuan dilakukan secara acak pada seluruh materi percobaan 

mempunyai peluang yang sama besar untuk menerima perlakuan. (Sugiyono, 

2013). 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan Time Series Design. Pada desain ini, 

sebelum diberi perlakuan, kolompok diberi pretest terlebih dahulu sampai empat 

kali, dengan maksud untuk mengetahui kestabilan dan kejelasan keadaan 

kelompok sebelum diberi perlakuan. Adapun skemanya sebagai berikut: 

   O1 = O2 = O3 = O4                O5 = O6 = O7 = O8 

 

  

 

O1 
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Keterangan: O1 O2 O3 O4 adalah hasil pretest sedangkan O5O6O7O8 

merupakan hasil perlakuan uji vitamin A pada tepung wortel grade terendah.  

3.2 Tempat dan Waktu 

Pembuatan tepung wortel dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi 

Pangan Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 15-24 September 2016. 

Uji Vitamin A dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah 

Malang pada tanggal 01-03 November 2016. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel-variabel dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas: Perbedaan suhu pengeringan 600, 650, 700, 750, 800, 

dan  850C. 

2. Variabel terikat: Kadar vitamin A. 

3.4 Populasi dan Sampel 

Adapun populasi, sampel, sampel size, dan teknik sampling dalam penelitian 

ini adalah: 

1) Populasi menurut Sugiyono (2013) adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pengertian diatas, maka populasi dari 

penelitian adalah wortel yang diambil dari Desa Junggo, Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu, Malang. 
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2) Sampel penelitian menurut Sugiyono (2013) merupakan bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Apabila 

populasi terlalu besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari 

semua yang ada di populasi, maka peneliti dapat menggunakan sampel 

untuk mewakilinya. Mengacu pada penjelasan tersebut, maka sampel 

dalam penelitian ini adalah wortel grade terendah yang memiliki kriteria 

kecil, bengkok, dan bercabang. Penarikan sampel dilakukan secara simple 

random sampling, yaitu teknik penarikan sampel secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada di populasi itu. Sampel wortel yang 

digunakan sebanyak 6 kg, dimana diberi 6 perlakuan suhu dengan 4 kali 

pengulangan. Setiap sampel pada masing-masing perlakuan dan ulangan 

digunakan 0,5 gram. Jumlah keseluruhan sampel (sample size) adalah 24 

sampel    

Rumus menghitung besar sampel penelitian: 

 (r-1) (t-1) ≥ 15   n = r . t 

 (t-1) (r-1) ≥ 15   n = 4 . 6 = 24 

(6-1) (r-1) ≥ 15    

      5 (r-1) ≥ 15 

           5 r  ≥ 15+5 

       r  ≥ 20/5 = 4  

 

 

Keterangan: 

r : Ulangan 

t : Perlakuan 

n : Jumlah sampel 
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3.5 Definisi Operasional 

1) Suhu Pengeringan adalah: Salah satu cara untuk mengwetkan bahan 

pangan yang mudah rusak atau busuk dengan cara mengurangi kandungan 

air dalam bahan pangan menggunakan suhu tinggi. 

2) Vitamin A adalah: Viamin yang larut dalam lemak, memiliki bentuk 

prekusor (provitamin) berupa α, β, dan γ- karoten. Vitamin A penting 

untuk kesehatan mata. 

3) Tepung Wortel: Merupakan tepung berbahan dasar wortel yang diiris tipis 

kemudian dikeringkan dan dihaluskan menjadi tepung. 

4) Wortel Grade Terendah: Merupakan wortel yang tidak masuk pemasaran 

(tidak layak dipasarkan) karena adanya kecacatan karena bengkok, 

ukurannya yang kecil, dan bercabang. 

5) Sumber Belajar Biologi: yaitu berbagai atau semua sumber baik berupa 

data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, 

baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa 

dalam mencapai tujuan belajar. 
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3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Pembuatan Tepung Wortel (Asgar, 2006) 

A.1 Bahan 

1. Wortel grade terendah   ( 6 Kg) 

A.2 Alat 

1. Pisau dapur besar    ( 1 Buah) 

2. Oven memmert universal UN55  ( 1 Buah) 

3. Panasonic MX-T1GN 190w   ( 1 Buah) 

4. Saringan 75 mesh    ( 1 Buah) 

A.3 Cara kerja 

 

 

 

  

 

 

Keterangan: 

1. Pembuatan tepung wortel dimulai dengan mencuci wortel segar, ditiriskan, 

kemudian diiris tipis dengan tebal ± 3 mm. Setelah diiris tipis, wortel 

dikeringkan dalam oven dengan suhu berbeda-beda (600, 650, 700, 750, 800, 

dan  850C). Selanjutnya wortel dihaluskan dengan blender sampai halus, lalu 

diayak dengan saringan 75 mesh. 

2. Pada beberapa pembuatan tepung wortel ada yang sebelum di oven di 

blansing terlebih dahulu, guna untuk menginaktifkan enzim-enzim yang 

mempercepat pencoklatan (browning), dan ada pula yang tidak menggunakan 

Wortel dicuci bersih, 

ditiriskan, dan dipotong 

tipis dengan tebal ± 3 mm 

Dikeringkan dengan oven 

selama 20 jam dengan 

perbedaan suhu 600, 650, 

700, 750, 800, dan  850C 

Digiling dengan blander, 

kemudian diayak dengan 

ayakan 75 mesh 



35 
 

 
 

proses blansing. Penelitian ini tidak menggunakan proses blansing, karena 

menghindari hilangnya Vitamin A lebih banyak oleh suhu selama proses 

blansing. 

 

3.6.2 Uji Vitamin A Secara Kuantitatif pada Tepung metode 

spektofotometri (total karoten) (Apriyantono, 1989) 

A. Bahan 

1. Tepung wortel     ( 0,5 gram) 

2. Akuades      ( 2 ml) 

3. Amonia 10%     (0,5 ml) 

4. Etanol 30 ml     ( 30 ml) 

5. Eter      ( 170 ml) 

6. Isopropanol (yang telah didestilasi)  (100 ml) 

B. Alat 

1. Timbangan Analitik OHAUS   ( 1 Buah)  

2. Tabung reaksi 10 ml    ( 6 Buah) 

3. Water bath Memmert    ( 1 Buah)  

4. Labu takar 500 ml    ( 6 Buah) 

5. Gelas ukur 50 ml     ( 1 Buah) 

6. Pipet      ( 6 Buah) 

7. Spektofotometer Shimadzu UV-1800  ( 1 Buah) 
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C. Cara Kerja 

1. Timbang sebanyak 0,5 sampel, kemudian masukkan ke dalam labu 

reaksi. Setiap analisis dilakukan duplo. 

2. Tambahkan 2 ml akuades dan 0,5 ml larutan 10% amonia, kemudian 

panaskan dalam penagas air pada temperatur 65°C selama 20 menit, 

dengan sesekali dikocok. 

3. Pindahkan campuran tersebut ke dalam labu takar 200 ml 

menggunakan etanol 30 ml, kemudian tambahkan eter hingga 

mencapai volume 200 ml 

4. Kocoklah labu takar tersbut secara perlahan-lahan, lalu diamkan 

selama 1 jam sehingga bagian yang keruh mengendap di bagian 

bawah. 

5. Pipet sebanyak 5 ml larutan yang jernih, masukkan ke dalam labu 

ukur berukuran 50 ml, kemudian tambahkan isopropanol (yang telah 

didestilasi.  

6. Absorbansi larutan dibaca menggunakan spektofotometer pada 

panjang gelombang 325 nm dengan larutan isopropanol sebagai 

blanko. 

Perhitungan Kandungan Vitamin A: 

  Kandungan Vitamin A (SI/g) = A x 38.000 

              B               

     

 A = Pembacaan kepekatan pada panjang gelombang 325 

 B = Berat sampel yang dipakai (g) 
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3.7 Metode Pengambilan Data 

3.7.1 Instrumen Pengambilan Data 

1. Uji Laboratorium 

Uji laboratorium pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh  data 

banyaknya kandungan serat dan vitamin A pada tepung wortel grade 

terendah. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu 

berupa angka atau data hasil uji spektofotometri Vitamin A, untuk 

mengetahui penyebaran data normal maka data yang diperoleh diuji terlebih 

dahulu menggunakan uji normalitas liliefors. Data yang berdistribusi normal 

dapat dilanjutkan dengan uji homogenitas dan uji Anava 1 faktor (One Way 

Anova). Data yang tidak berdistribusi normal dapat menggunakan statistik 

non parametrik Kruskal-Wallis. Uji Kruskal-Wallis merupakan suatu 

prosedur alternatif dari One Way Anova apabila data tidak berdistribusi 

normal. 

3.8.1 Uji Normalitas Liliefors 

A. Pengamatan X1, X2, X3, .......  Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3, .... Zn 

dengan menggunakan rumus  Zi = 
xi−x̅

Sd
 

 �̅� = rata-rata sampel 

Sd = simpangan baku sampel 
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B. Untuk setiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian menghitung peluang 

 F(Zi) = P(Z ≤ Zi) S(Zi) = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑧1,  𝑧2,   …    …    …     𝑧𝑛 

𝑛
 

C. Menghitung selisih F(Zi) – S(Zi), kemudian menentukan harga mutlaknya  

D. Mengambil harga paling besar dari harga-harga mutlak selisih tersebut, 

sebutlah harga terbesar Fhitung 

E. Untuk menolak dan menerima hipotesis nol, dibandingkan nilai Fhitung ini 

dengan nilai krisis untuk uji Liliefors dengan taraf 5%, H0 diterima jika 

Fhitung < Ftabel, berarti populasi berdistribusi normal. H0 ditolak jika 

Fhitung > Ftabel, berarti populasi berdistribusi tidak normal (Sudjana, 

1992).  

Tabel 3.1 Uji Normalitas 

Xi Zi F (Zi) S (zi) F(zi)-S(Zi) 

     

Dimana:  

Xi  = Data pengamatan  

Zi  = Hasil nilai baku  

F(Zi)   = Tabel normalitas 

S(Zi)   = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑧1,  𝑧2,   …    …     𝑧𝑛 

𝑛
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3.8.2 Uji Kruskal-Wallis  

A. Data hasil pengamatan diurutkan dari yang paling kecil sampai paling 

besar, sehingga akan ada sebanyak n1+ n2+ n3+.....+ nk = N pengamatan. 

B. Kemudian diberi peringkat Jika terdapat ties (nilai yang sama), beri 

peringkat tengah (mid-rank). 

C. Hitung jumlah peringkat untuk setiap contoh, nyatakan masing-masing 

sebagai Ri 

D. Statistik uji Kruskal-Wallis dapat diperoleh melalui rumus : 

H=       12      ∑ Ri
2  - 3(N+1)  

          n(n+1)      ni   

Jika terdapat ties (nilai yang sama) maka dikoreksi dengan rumus: 

 

 Hc =           H         . 

          1-∑T / (N3-N) 

 

Dimana ∑T adalah jumlah ties yang ada, dihitung dengan rumus: 

 

∑T = (t1
3- t)+( t2

3- t)+ ( t3
3- t)+..... 

E. Apabila perlakuan yang digunakan lebih dari 5 maka digunakan tabel chi-

kuadrat dengan derajat bebas k – 1. 

F. Ho diterima jika Hhitung < Htabel dan Ho ditolak jika Hhitung>Htabel 

 


