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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian pembuatan ekstrak organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin dilakukan di Materia Medica yang beralamat  di Jl. Lahor No. 87 

Kota Batu, dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 9 Juni 2017. Sedangkan pengujian 

ekstrak jenis organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin terhadap 

diameter zona hambat bakteri Shigella dysentriae secara in vitro dilakukan di 

Laboratorium Mikrobiologi Universitas Negeri Malang yang beralamat di Jl. 

Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, dilaksanakan pada 

tanggal 11-12 Juni 2017. 

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari 2 tahap yaitu penelitian tahap I dan penelitian tahap 

II. Jenis penelitian pada tahap I adalah penelitian eksperimen atau True

eksperiment dan desain yang digunakan adalah Factorial Design. Sedangkan 

penelitian pada tahap II adalah penelitian studi pengembangan yang menggunakan 

model Learning Cycle 3E. Penelitian tahap II akan dilaksanakan setelah penelitian 

pada tahap I.  

Hasil penelitian yang dilakukan pada tahap I akan dikembangkan menjadi 

sebuah produk media pembelajaran di penelitian tahap II berupa media poster 

penelitian. Media poster yang dihasilkan menjelaskan hasil penelitian pada tahap I 
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yang berkaitan dengan materi Dunia Tumbuhan untuk siswa SMA/MA kelas X 

semester II.  

 

3.2.1 Penelitian Eksperimen 

Berdasarkan tujuan dan rumusan masalah diatas, penelitian yang digunakan 

terdiri dari 2 tahap. Jenis penelitian tahap I adalah penelitian eksperimen (True 

eksperiment) dan desain yang digunakan adalah Factorial Design. Penelitian True 

eksperimen yaitu penelitian untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan 

sebab akibat dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok 

eksperimental, satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya 

dengan satu atau lebih kelompok kontrol atau penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah pemberian dua atau lebih faktor berpengaruh pada hasil 

penelitian (Sugiono, 2015).  

Berdasarkan sifat permasalahannya, rancangan penelitian True Experimental 

yang digunakan terdiri dari faktor A (Ekstrak jenis organ batang dan daun 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin) dan faktor B (Berbagai konsentrasi ekstrak 

organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin). Adapun skema 

rancangannya tertera pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Rancangan Factorial Design 

Faktor B 

Faktor 
A 

 B1 B2 B3 B4 B5 B6 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 A1B4 A1B5 A1B6 

A2  A2B1 A2B2 A2B3 A2B4 A2B5 A2B6 

Kontol positif   : Trimetroprim-sulfametoksazol 25 µg 
Kontol negatif  : Aquadest 
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Keterangan: 
Fakor A adalah ekstrak jenis organ Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin yang 
terdiri dari dua kategori: 

A1 : Ekstrak organ batang Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

A2 : Ekstrak organ daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

Faktor B adalah  berbagai konsentrasi ekstrak jenis organ Tinospora crispa L. 

Miers.hen jin yang terdiri dari enam kategori:  
B1 : Konsentrasi ekstrak jenis organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin 6%. 
B2 : Konsentrasi ekstrak jenis organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin 9%. 
B3 : Konsentrasi ekstrak jenis organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin 12%. 
B4 : Konsentrasi ekstrak jenis organ batang dan daun  Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin 15%. 
B5 : Konsentrasi ekstrak jenis organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin 18%. 
B6 : Konsentrasi ekstrak jenis organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin 21%. 
Perlakuan kontrol sebagai pembanding perlakuan faktor A dan faktor B  

Kontrol negatif : Aquadest 
Kontrol positif : Antibiotik Trimetroprim-sulfametoksazol 25 µg  dalam 1 ml 
= 0,01 gr dalam 400 ml. 
 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap Faktorial. Rancangan jenis ini memiliki ciri-ciri 

dimana penelitian yang dilakukan di lingkungan laboratorium dianggap homogen. 

Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuannya diletakkan dan dilakukan 

secara acak pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit percobaan memiliki 

peluang yang sama untuk menerima perlakuan (Sukmadinata, 2012).  

Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan 12 kombinasi 

perlakuan dan 2 perlakuan kontrol yang masing-masing diulang 3 kali. 

Penempatan setiap unit eksperimen pada setiap petak dilakukan dengan cara 

melakukan pengundian acak dan hasilnya tertera pada Tabel 3.2:   
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Tabel 3.2 Denah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 
(Kontrol +) I (A2B1) III (A1B5) II 

(A2B3) III (A2B1) II (A1B3) I 

(A2B2) II (A1B6) III (A2B6) I 

(A1B2) I (A2B2) III (Kontrol +) II 

(A2B2) I (A1B6) I (A2B6) II 

(A1B4) III (A1B1) III (A2B4) III 

(A2B3) II (Kontrol -) I (A1B3) II 

(A2B5) I (A2B5) II (A2B5) III 

(A1B2) II (A1B6) II (A1B1) II 

(A2B1) I (A2B3) I (Kontrol -) II 

(A1B3) III (Kontrol +) III (A2B4) I 

(A1B5) III (A1B4) I (A2B4) II 

(A1B1) I (A1B4) II (Kontrol -) III 

(A2B6) III (A1B2) III (A1B5) I 

Ketrangan : 
I : Pengulangan I 
II : Pengulangan II 
III : Pengulangan III 
 

3.2.1.1 Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang 

tetapi obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi adalah keseluruhan dari 

individu yang dimaksudkan untuk diselidiki dan memiliki ciri-ciri yang sama 

(Sugiono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah bakteri Shigella dysentriae 

yang diperoleh dari Laboratorium Mikrobiologi Universitas Negeri Malang.  



85 
 

2. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana dimana setiap individu 

atau unit anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil sebagian 

namun harus dapat mewakili populasi dan pengambilannya menggunakan teknik 

tertentu (Sugiono, 2015). Sampel dalam penelitian ini adalah biakan bakteri 

Shigella dysentriae  yang sudah dikulturkan dalam media NA (Nutrient Agar) 

atau telah diinkubasi selama 1x24 jam pada suhu 37oC. Pengambilan sampel 

dengan menggunakan cara  simple random sampling. Yulianti (2014) menyatakan 

besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan rumus: 

 

Keterangan :  
r = replikasi 
t = treatmen (perlakuan) 
(t-1) (r-1) ≥ 15 
(8 – 1) (r – 1) ≥ 15 
7 (r – 1) ≥ 15 
7r – 7 ≥ 15 
7r ≥  22 
r ≥ 3,14 atau dibulatkan r ≥ 3 
 

3.2.1.2 Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

1.  Jenis Variabel  

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiono, 2015). Variabel bebas 

dalam penelitian ini terdiri atas 2 variabel yaitu variabel A dan variabel B. 

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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Variabel A adalah ekstrak jenis organ tumbuhan (Tinospora crispa (L.) Miers.hen 

jin yang terdiri dari organ batang dan organ daun, sedangkan variabel B adalah 

berbagai konsentrasi ekstrak jenis organ batang dan daun (Tinospora crispa L. 

Miers.hen jin) terdiri dari 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2015). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah diameter zona hambat bakteri Shigella dysentriae yang 

ditandai adanya zona bening pada medium agar. 

c. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yaitu variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiono, 2015). Variabel kontrol dalam penelitian 

ini adalah metode maserasi proses pengekstrakan organ batang dan daun 

Tinospora crispa L. Miers.hen jin, lama maserasi, suhu evaporasi, temperature 

inkubasi, lama inkubasi, suhu dan pH.  

 

2. Definisi Operasional Variabel 

Makna dalam setiap variabel yang digunakan dalam penelitian perlu 

didefinisikan agar tidak terjadi kesalahan makna. Adapun definisi operasional 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Konsentrasi ekstrak jenis organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin adalah angka banding volume zat terlarut terhadap volume zat 
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pelarut atau larutan yang dinyatakan khusus. Konsentrasi ekstrak dalam 

penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak jenis organ batang dan daun 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin sebesar 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21%. 

Perbedaan konsentasi yang digunakan dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian sebelumnya menggunakan ekstrak batang Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin  konsentrasi 1% ,2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10% dan 

dihasilkan formulasi terbaik zat aktif ekstrak batang  Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin  pada konsentrasi 9% sehingga konsentrasi 9% menjadi patokan 

dalam penelitian perbedaan ekstrak organ batang dan daun Tinospora crispa 

(L.) Miers.hen jin terhadap zona hambat bakteri Shigella dysentriae secara in 

vitro. 

b. Ekstrak organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin adalah 

pemisahan bahan dari campuran dengan pelarut yang sesuai pada organ 

batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin. 

c. Diameter zona hambat adalah suatu area yang tidak ditumbuhi bakteri sebagai 

daya desinfektan yang diujikan dan biasanya ditandai dengan daerah yang 

berwarna bening. Berpengaruh atau tidaknya suatu bahan antimikroba dapat 

dilihat dari besar kecilnya area yang tidak ditumbuhi mikroba. Pengukuran 

diameter zona hambat menggunakan alat yang disebut jangka sorong, dengan 

pengukuran berawal dari tepi daerah zona hambat yang terpanjang lainnya. 

Sedangkan satuan pengukurannya menggunakan  millimeter. 

d. Metode maserasi dalam proses pengekstrakan jenis organ batang dan daun 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin adalah proses pengambilan zat aktif dari 
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organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin yang diperoleh dari 

pengeringan organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers selama 4 hari 

kemudian dihaluskan sampai menjadi bubuk dan direndam kedalam pelarut 

etanol 96% selama 2x24 jam kemudian disaring untuk memisahkan ampas dan 

cairan yang mengandung zat aktif pada organ batang dan daun Tinospora 

crispa (L.) Miers.hen jin. 

e. Lama maserasi adalah waktu yang dibutuhkan dalam proses pengekstrakan 

simplisia menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan atau 

pengadukan pada temperatur ruangan. Lama maserasi ekstrak organ batang dan 

daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin dengan merendam dalam larutan 

etanol 96% selama 2x24 jam. 

f. Suhu evaporasi adalah ukuran derajat panas dalam proses pemekatan cairan 

yang mengandung zat aktif organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin hasil dari proses maserasi. Suhu evaporasi yang digunakan 

adalah 50oC dan kecepatan 100 rpm. 

g. Temperatur inkubasi adalah suhu yang digunakan untuk menyimpan cawan 

petri yang sudah diinokulasi  bakteri Shigella dysentriae yang sudah diberi 

paper disk dengan di tetesi ekstrak organ batang dan daun Tinospora crispa 

(L.) Miers.hen jin Suhu yang digunakan 37oC, untuk mengkondisikan 

lingkungan mencapai suhu 37oC cawan petri disimpan dalam inkubator yang 

sebelumnya sudah diatur sesuai suhu yang diinginkan. 

h. Lama Inkubasi merupakan waktu yang digunakan untuk mengetahui pengaruh 

ekstrak organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin terhadap 
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bakteri Shigella dysntriae  dimulai setelah pemberian beberapa metode 

ekstraksi organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin pada 

biakan bakteri sampai pada tahap pengamatan. Dalam pnelitian ini lama 

inkubasi adalah 1x 24 jam dilakukan dengan inkubator. 

i. Suhu adalah besaran yang menyatakan ukuran derajat panas atau dinginnya 

suatu benda. Suhu optimum untuk pertumbuhan bakteri Shigella dysentriae 

adalah 35-37oC. 

j. pH adalah derajat kasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat kasaman 

atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan (Kurniawati, 2008). pH media 

yang sngaja dikendalikan untuk pertumbuhan bakteri Shiglla dysentriae adalah 

sekitar 7-7,7. 

 

3.2.1.3 Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data 

yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. 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 (Silalahi, 2009). Langkah-langkah pengambilan data 

penelitian terdiri dari pengambilan data penelitian tahap I dan pengambilan data 

penelitian tahap II. 
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1. Metode Pengambilan Data Penelitian Tahap I 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian tahap I 

ini adalah observasi eksperimen, yaitu teknik pengambilan data secara langsung 

dengan prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mengamati dan 

mencatat aktivitas atau kegiatan tertentu. Observasi dilakukan di laboratorium 

terhadap obyek perlakuan. Cawan petri yang sudah diinkubasi selama 1 x 24 jam 

dengan suhu 37oC kemudian diikur zona hambatnya (area jernih) dengan 

menggunakan jangka sorong pada masing-masing biakan. Observasi perlakuan 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu variabel terikat yang sebelumnya telah 

diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh dicatat dalam tabel. Data rerata 

Tabel 3.3 isinya mencakup data rerata diameter zona hambat yang dibentuk 

bakteri Shigella dysentriae diukur dengan alat jangka sorong. Adapun observasi 

dilakukan setelah hasil di dapat pengukuran terhadap zona hambat yang dibentuk 

oleh bakteri Shigella dysentriae setelah diberi perlakuan dengan konsentrasi 6%, 

9%, 12%, 15%, 18%, 21%. 

Tabel 3. 3 Data Rerata Zona Hambat 

No 

Perlakuan 
konsentrasi 

ekstrak batang 
dan daun 

Ulangan ke- 
(mm) 

 
 

Total 
diameter 
daerah 

hambatan 
(mm) 

Rerata 
(mm) 

1 2 3 

1. Kontrol (-)      
2. Kontrol (+)      
3. Kosentrasi 6%      
4. Kosentrasi 9%      
5. Kosentrasi 12%      
6. Kosentrasi 15%      
7. Kosentrasi 18%      
8. Kosentrasi 21%      
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3.2.1.4 Prosedur Penelitian  

Penelitian ini terdapat 2 tahap kegiatan yang dilakukan. Tahap I adalah 

melakukan penelitian perbedaan   ekstrak organ batang dan daun Tinospora crispa 

(L) Miers.hen jin. Sedangkan pada tahap II adalah pembuatan media poster. 

Prosedur penelitian tahap I dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan dan tahap pengamatan. 

 

1. Kegiatan Penelitian Tahap I 

Prosedur penelitian tahap I dibagi menjadi 3 tahap yaitu; tahap persiapan, 

tahap pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

a. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan meliputi menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam 

penelitian. 

1) Menyiapkan alat yang digunakan dalam penelitian, adapun alat yang 

digunakan dalam penelitian adalah: 

a) Autoklaf       = 1 buah 

b) Cawan petri      =  42 buah 

c) Rak tabung reaksi     = 2 buah 

d) Bunsen       = 1 buah 

e) LAF       = 1 buah 

f) Fortex       = 1 buah 

g) Botol flakon      = 8 buah 

h) Pinset       = 3 buah 

i) Erlenmeyer 500 ml     = 3 buah 

j) Gelas ukur 100 ml     = 2 buah 

k) Inkubator       = 1 buah 
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l) Pipet tetes       = 1 buah 

m) Magnetik stirrer      = 1 buah 

n) Jangka sorong      = 1 buah 

o) Timbangan analitik     = 1 buah 

p) Jarum ose       = 1 buah 

q) Mortal-martil      = 1 buah 

r) Spatula       = 2 buah 

s) Spet       = 1 buah 

t) Kapas lidi       =  66 buah 

u) Evaporator      = 1 set 

v) Waterbath       = 1 buah 

w) Beaker glass 1000 ml     = 4 buah 

x) Corong kaca       = 1 buah 

y) Botol       = 2 buah 

 

2) Menyiapkan bahan yang digunakan dalam penelitian, adapun bahan yang 

digunakan dalam penelitian adalah: 

a) Kertas sampul      = 1 lembar 

b) Kertas label      = 2 lembar 

c) Organ batang Tinospora crispa (L.) Miers  = 1000 gram 

d) Organ daun Tinospora crispa (L.) Miers   =  1000 gram 

e) Medium NA (Nutrient Agar)    = 12,6 gram 

f) Suspensi bakteri Shigella dysentriae   = 4 tabung 

g) Aquadest steril      = 100 ml 

h) Alkohol       = 70 % 

i) Kapas       = 50 gram 

j) Alumunium foil      = 1 pak 

k) Karet gelang      = 50 buah 

l) Spirtus       = 100 ml 

m) Paper disk       = 42 lembar 
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n) Trimetoprim-Sulfametoksazol 25 µg dalam 1 ml  = 0,01 gr dalam 400 

ml 

o) Pepton       = 0,3 gr 

p) Beef ekstrak      = 0,5 gr 

q) Plastik warb      = 1 rol 

r) Kertas saring      = 4 lembar 

s) Etanol       = 96 % 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

1) Sterilisasi Alat 

a) Mencuci semua alat yang terbuat dari gelas dengan satuan hingga bersih dan 

membiarkannya sampai kering. 

b) Membungkus semua peralatan menggunakan kertas sampul dan mensterilkan 

dalam autoklaf pada suhu 125oC dengan tekanan 15 atmosfer selama 30 

menit. 

 

2) Pembuatan NA (Nutrient Agar) 

a) Menimbang bubuk NA. 

Perhitungan pembuatan Nutrient Agar . 

42 cawan petri = 42 cp x 15 ml = 630 ml 

Gram NA = 𝑚𝑙

1000
× 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 

       = 630

1000
× 20 𝑔𝑟 =  

12600

1000
 = 12,6 gram 

b) Menambahkan aquadest steril pada bubuk NA sebanyak 630 ml. 

c) Menghomogenkan larutan NA hingga tercampur menggunakan kompor gas. 
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d) Mendinginkan hasil larutan NA pada suhu 45-47o C, kemudian dituangkan 

dalam cawan petri sebanyak 15 ml pada ruangan LAF. 

e) Membiarkan suspensi padat dan menyimpannya kedalam LAF (Laminar Air 

Flow) steril selama 24 jam. 

 

3) Pembuatan Ekstrak Organ Batang dan Daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin 
a) Menyiapkan organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

masing-masing sebanyak 1000 gram dicuci besih lalu iangin-anginkan hingga 

tidak mengandung air. 

b) Mengeringkan organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

menggunakan oven pada suhu 40oC selama 1 x 24 jam. 

c) Menghaluskan organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

menggunakan mesin penghalus sampai menjadi serbuk atau simplisia 

d) Menimbang serbuk simplisia organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin sebanyak 1000 gram. 

e) Melakukan maserasi serbuk simplisia dengan larutan etanol 96% selama 24 

jam. 

f) Memfiltrat hasil maserasi serbuk simplisia organ batang dan daun Tinospora 

crispa (L.) Miers.hen jin dengan cara penyaringan. 

g) Menyimpan hasil penyaringan kedalam botol gelap, sedangkan ampasnya 

dimaserasi lagi dengan etanol 96% dilakukan secara berulang sampai 

mendapatkan filtratnya lagi. 
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h) Menguapkan hasil penyaringan dengan labu evaporator dan destilasi dengan 

destilator pada suhu titik didih etanol (60-80oC) sampai tertinggal cairan 

pekat pada labu evaporator dan ditunggu sampai dingin. 

i) Memindahkan cairan pkat dalam beaker glass dan mempekatkan kembali ke 

dalam waterbath suhu 60oC untuk menguapkan pelarut yang tersisa sehingga 

didapat ekstrak organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin 

kosentrasi 100%. 

j) Mengencerkan ekstrak murni organ batang dan daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin 100% menjadi konsentrasi 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% 

menggunakan aquadest. 

 

4) Pengenceran Ekstrak Organ Batang dan Daun Tinospora crispa (L.) 

Miers.hen jin 
 

Membagi menjadi lima kelompok konsentrasi yaitu B1 (6%), B2 (9%), B3 

(12%), B4 (15%), B5 (18%), B6 (21%). Adapun perhitungan dalam pembuatan 

konsentrasi ekstrak tumbuhan Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin. dengan 

pembuatan 5 ml dilakukan pengenceran dengan aquades, digunakan rumus 

berikut: 

N1 . V1 = N2 . V2 
Keterangan :  
N1 = Konsentrasi sebelum pengenceran 
V1 = Volume sebelum pengenceran 
N2 = Konsentrasi setelah pengenceran 
V2 = Volume setelah pengenceran 
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5) Suspensi Bakteri Shigella dysentriae 

a) Mendinginkan media NA selama beberapa saat dengan tujuan untuk 

menghilangkan uap air yang terdapat pada cawan petri. 

b) Mengambil suspensi Shigella dysentriae yang telah diencerkan  

menggunakan kapas lidi kemudian menginokulasi secara merata pada 

permukaan media NA  dengan teknik sinambung, seperti pada Gambar 3.1.  

 
Gambar 3.1 Teknik Sinambung 

 
c) Merendam paper disk dalam botol flakon yang sudah terdapat perlakuan 

control dan berbagai konsentrasi ekstrak organ batang dan daun Tinospora 

crispa (L.) Miers.hen jinselama 1 menit. 

d) Memasukkan paper disk ke dalam cawan petri yang telah terisi media agar 

dan diletakkan tepat ditengah media. 

e) Menutup cawan petri sambil diputar 180o diatas api bunsen dengan tujuan 

agar lebih steril 

f) Membungkus atau melapisi bagian tepi cawan petri dengan plastik warp. 

g) Menginkubasi dalam inkubator pada suhu 37oC selama 1 x 24 jam dengan 

posisi tutup cawan ptri terbalik. 
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c. Pengamatan 

1) Meletakkan cawan-cawan petri berderet diatas meja sesuai dengan 

perlakuannya setelah diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37oC. 

2) Meletakkan cawan petri secara terbalik dan tutup cawan petri tidak dibuka. 

3) Mengukur zona hambat pada masing-masing perlakuan dengan jangka 

sorong. 

Prosedur penelitian pengaruh berbagai konsentrasi dan ekstrak jenis organ 

tumbuhan Tinospora crispa L. Miers.hen jin terhadap r zona hambat bakteri 

Shigella dysentriae secara in vitro dilakukan mulai dari tahap awal persiapan yaitu 

dari tahap sterilisasi alat dan bahan, tahap pelaksanaan sampai ketahap 

pengamatan pengaruh berbagai konsentrasi dan ekstrak jenis organ tumbuhan 

Tinospora crispa (L.) Miers.hen jin  terhadap zona hambat bakteri Shigella 

dysentriae secara in vitro. Proses pengamatan dilakukan dengan menghitung 

diameter zona hambat bakteri Shigella dysentriae menggunakan jangka sorong 

setelah proses inkubasi selama 1 x 24 jam. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 3.2 

diagram prosedur kerja tahap I penelitian.  
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Gambar 3.2 Diagram Prosedur Kerja Tahap I 

 

3.2.1.5  Uji Kepekaan Antibiotika 

Tujuan dilakukannya uji kepekaan bakteri terhadap obat-obatan secara in 

vitro yaitu untuk mengetahui obat antimikroba yang masih dapat digunakan untuk 

mengatasi infeksi oleh mikroba. Uji kepekaan terhadap obat antimikroba 

dilakukan dengan metode difusi cakram, dengan cara meletakkan suatu cakram 

kertas yang telah diisi antibiotika dengan konsentrasi tertentu pada lempeng agar 

yang telah ditanami oleh bakteri yang hendak diteliti, lalu diinkubasi selama 24 

Meletakkan paper disk tepat ditengah permukaan media NA  

Pengamatan diameter zona hambat pengaruh berbagai konsentrasi dan  ekstrak 
jenis Tinospora crispa L. Miers.hen jin 

Menggoreskan bakteri Shigella dysentriae pada media NA dengan kapas lidi 

Sterilisasi alat dan bahan 

Pembuatan media NA (Nutrient Agar)  

Pembuatan ekstrak jenis organ  batang dan daun Tinospora crispa L 

Miers.hen jin dengan konsentrasi 6%, 9%, 12%, 15%, 18%, 21% dan kontrol 

Merendam paper disk pada larutan kontrol (-) aquades, control (+) Trimetoprim-
Sulfametoksazol dan ekstrak jenis organ batang dan daun Tinospora crispa L. 

Miers.hen jin dengan konsentrasi 6%, 9% 12% 15% 18%, 21% 

Menginkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37oC 
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jam dan diamati diameter zona hambat sekitar cakram (jarak area jernih) serta 

membandingkan dengan tabel standart yang dibuat oleh CLSI. Sehingga dapat 

diketahui kriteria sensitive (S), resisten (R), intermediet (I) (Angganawati R, 

2014). Diameter disekeliling cakram yang menunjukkan kepekaan suatu 

mikroorganisme dapat dilihat pada Tabel 3.4: 

Tabel 3.4 Diameter Standart Kepekaan Antibiotik 

 
(CLSI, 2013). 
 
 

3.2.1.6 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif 

yaitu berupa angka. Pengolahan data menggunakan SPSS dilakukan dengan 

terlebih dahulu menggunakan uji normalitas (Lilifors) dan uji homogenitas 

(Barlett) untuk mengetahui penyebaran normal dan apakah varian datanya 

homogen. Kemudian dilanjutkan dengan analisis varian dua jalan untuk 

mengetahui perbedaan antara perlakuan, selanjutnya uji beda jarak nyata 

Duncan’s untuk mengetahui perlakuan mana yang terbaik. Adapun perhitungan 

manual uji analisis data yang digunakan adalah: 
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1. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh penyebarannya normal 

dilakukan dengan uji normalitas (Lilliefors). Langkah-langkahnya Uji 

Normalitas adalah: 

a. Pengamatan  X1, X2,…, Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2,…Zn dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

Zi = 𝑋𝑖−𝑋

𝑆
 

Keterangan  :  
X : rata-rata dari sampel 
S : simpangan baku sampel 
 

b. Untuk tiap bilangan baku ini menggunakan distribusi normal baku kemudian 

dihitung peluang. 

F (Zi) = P (Z ≤ S (Zi)  

c. Selanjutnya dihitung proporsi Z1, Z2,…Zn yang lebih kecil atau sama dengan 

Zi  jika proporsi ini dinyatakan oleh S (Zi) maka: 

S (Zi) = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 Z1,Z2,….Zn 

𝑁
 

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

Lebih mudahnya dibuat daftar Tabel 3.5: 

Tabel 3.5 Uji Normalitas 

X1 X1-X (X1-X)2 Zi F(Zi) S (Zi) F(Zi) – S (Zi) 
       

 Keterangan: 
 X1  = Data pengamatan 
 X  = Rerata 
 Zi  = X1-X/S dimana S adalah simpangan baku 
 F(zi)  = Tabel normalitas 
 S(zi)  = Banyaknya zi, z2, …….zn dibagi dengan N, dimana N            
                                       adalah banyaknya sampel. 
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e. Menghitung harga yang paling besar diantara harga mutlak selisih tersebut 

dan menyebutkan harga tersebut dengan L0 (Lhitung). 

f. Untuk menerima atau menolak hipotesis nol, membandingkan  L0 dengan nilai 

kritis L (Ltabel) yang diambil dari daftar nilai kritis untuk uji normalitas 

dengan taraf 5%. 

H0 ditolak jika Lhitung > Ltabel, berarti populasi berdistribusi tidak normal. 

H0 diterima jika Lhitung < Ltabel, berarti populasi berdistribusi normal. 

 

2. Uji Homogenitas 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk uji homogenitas adalah: 

a. Data yang diperoleh dari masing-masing dalam perlakuan dimisalkan dengan 

Yij (i=1,2,……t) dihitung dari variannya masing-masing adalah (S1
2), (S2

2)… 

(St
2)  

b. Untuk memudahkan perhitungan satuan-satuan yang diperoleh untuk uji 

homogenitas lebih baik disusun dalam sebuah daftar Tabel 3.6:  

Tabel 3.6 Uji Homogenitas 
Perlakuan 
ke- 

ri-1 1/(ri-1) JK (Si)2 Log (S1)2 (ri-1) Log (S1)2 

1 
 
I 

r1-1 
 

ri-1 

1/(r1-1) 
 

1/(ri-1) 

JK1 

 
JKi 

(S1)2 

 
(Si)2 

Log(S1)2 

 

Log(S1)2 

(r1-1) Log (S1)2 

 

(ri-1) Log (Si)2 
Jumlah ∑ ri-1 ∑ 1/(ri-1) ∑ JKi ∑(Si)2 ∑Log(S1)2 ∑ (ri-1) Log (Si)2 

Keterangan: 
ri-1  = Db 
JK  = Jumlah Kuadrat 
Si  = Gabungan sampel 
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c. Nilai varians gabungan dari semua sampel adalah: 

(Si)2 = ∑𝐽𝐾

∑𝑑𝑏
 

(Si)2 = {∑(𝑟1−1)(𝑠𝑖)}

∑(𝑟1−1)
 

d. Statistik uji yang digunakan adalah: 

X
2
 =  (In 10) {(∑ ri-1) log S2- ∑( ri-1) log S1

2} 

Statistika ini akan menyebar mengikuti sebaran Chi-Kuadrat dengan derajat 

bebas v = t-1, dengan demikian jika X2 lebih besar X2 α (t-1) maka H0 ditolak. 

Nilai X2 ini perlu dikoreksi sebelum dibandingkan dengan nilai X2 α dengan 

derajat kebebasan v = t-1. Disini t adalah banyaknya perlakuan. S2 = total JK/ 

total (ri-1) 

Faktor koreksi C = 1+ [ 1

3(𝑡−1)
] [∑ i(

1

𝑟𝑖−1
) −  

1

∑(𝑟𝑖−1)
] 

X2 (terkoreksi) = (1/C) x X2 

 

Kesimpulan : H0 ditolak jika X2 terkoreksi > X2 tabel 

H0 diterima jika X2 terkoreksi < X2 tabel 

 

3. Uji Analisis Varian Dua Jalan 

Jika data yang diperoleh distribusinya normal dan varian datanya homogen, 

maka analisa datanya menggunakan analisis varian dua faktor dengan taraf 

signifikan 0,05. Penyusunan perhitungan lebih baik disusun dalam sebuah daftar 

Tabel 3.7:  
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Tabel 3.7 Uji Analisis Varian Dua Jalan 
Ulangan Perlakuan Total 

A1B1/ 
A2B1 

A1B2/ 
A2B2 

A1B3/ 
A2B3 

A1B4/ 
A2B4 

A1B5/ 
A2B5 

A1B6/ 
A2B6 

 

1 
2 
3 
 

       

N 
∑x 
∑x2 

      Nt 
∑xT 
∑xT

2 
 
Langkah-langkah perhitungan analisis varian dua faktor adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung nilai rata-rata masing-masing perlakuan yang nantinya akan diuji 

perbedaan pengaruhnya. 

b. Menghitung Faktor Korelasi (FK) dengan rumus : FK = (∑xT)2 
nr 

c. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT) dengan rumus: 

 JKT = ∑x2 – FK 

d. Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan A (Pertama) dengan rumus: 

JKA = ∑xA
2  -  FK 

             nA 
e. Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan B (Kedua) dengan rumus: 

JKB = ∑xB
2  -  FK 

             nB 
f. Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan Interaksi dengan rumus: 

JKAB = (∑ ∑xAB2

𝑛𝐴𝐵
 – FK) - JKA - JKB 

g. Menghitung Jumlah Kuadrat Sisa atau Galat dengan rumus: 

JKG = JKT – JKA – JKB – JKAB  

h. Mencari Ftabel (5%, 1%) pada tabel F. 

i. Menghitung JKT (Kontrol) dengan rumus: 
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JKT (Kontrol) = (JKT (KONTROL + PERLAKUAN)) – JKA – JKB – JKAB - JKG 

Untuk memudahkan perhitungan, satuan-satuan yang diperoleh untuk analisis 

varian dua faktor lebih baik disusun dalam sebuah daftar Tabel 3.8: 

Tabel 3.8 Hasil Perhitungan Analisis Varian Dua Jalan 
Sumber 
varian 

Db JK KT Fhitung Ftabel 

Kontrol 
Perlakuan 

A 
B 

AB 
Galat 

1 
A x B – 1 

A – 1 
B – 1 

dbA x dbB 

dbT - dbA - 

dbB - dbAB – 
dbcontrol 

JKkontrol 

JKP 

JKA 

JKB 

JKAB 

JKG 

JKkntrl/ dbkntrl 
JKP/ dbP 

JKA/ dbA 

JKB/ dbB 

JKAB/ dbAB 

JKG/ dbG 

KTkntrl/ KTG 
KTP/ KTG 
KTA/ KTG 
KTB/ KTG 
KTAB/ KTG 

- 
 

(α) (dbkntrl: dbG) 
(α) (dbP : dbG) 
(α) (dbA: dbG) 
(α) (dbB: dbG) 
(α) (dbAB: dbG) 

- 

Total   - - - 
 
Keterangan: 
A  : Banyaknya perlakuan pertama 
B  : Banyaknya perlakuan kedua 
N  : Jumlah total dari perlakuan 
JKkontrol : Jumlah kuadrat kontrol 
JKP  : Jumlah kuadrat perlakuan 
JKA  : Jumlah kuadrat perlakuan pertama (A) 
JKB  : Jumlah kuadrat perlakuan kedua (B) 
JKAB  : Jumlah kuadrat perlakuan pertama dan kedua 
JKG  : Jumlah kuadrat galat 
Kesimpulan  : 

1. Fhitung A > Ftabel B, maka H0 ditolak artinya perlakuan pertama (A) 

berpengaruh (ada perbedaan yang nyata). 

2. Fhitung B > Ftabel B, maka H0 ditolak artinya perlakuan kedua (B) berpengaruh 

(ada perbedaan yang nyata). 

3. Fhitung AB > Ftabel AB, maka H0 ditolak artinya gabungan dari perlakuan 

pertama (A) dan kedua (B) berpengaruh (ada perbedaan yang nyata). 
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4. Fhitung A < Ftabel A, maka H0 diterima artinya perlakuan pertama (A) tidak 

berpengaruh (tidak ada perbedaan yang nyata). 

5. Fhitung B < Ftabel B, maka H0 diterima artinya perlakuan kedua (B) tidak 

berpengaruh (tidak ada perbedaan yang nyata). 

6. Fhitung AB < Ftabel AB, maka H0 diterima artinya gabungan dari perlakuan 

pertama (A) dan kedua (B) tidak berpengaruh (tidak ada perbedaan yang 

nyata). 

 

4. Uji Duncan’s 

Jika analisisnya menyatakan pengaruh yang sangat nyata maka diadakan uji 

lanjutan dengan jarak berganda Duncan’s 5%. Uji ini dilakukan untuk 

menentukan antar perlakuan dalam percobaan yang berbeda nyata atau berbeda 

tidak nyata. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Mengurutkan nilai rata-rata data yang terkecil sampai yang terbesar 

b. Menghitung galat buku nilai tengah prlakuan (Sy) 

Sy =  √𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

Dimana : 

KTG  : kuadrat rerata galat 

r  : banyaknya ulangan 

 

c. Menghitung nilai MDRS 5 % 

MDRS 5% : R (p, v, α). √𝐾𝑇𝐺

𝑟
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Dimana : 

MDRS/ BJND : Nilai Beda Nyata Jarak Duncan 

R   : Nilai tabel Duncan 

p   : Golongan 

v   : Derajat bebas galat 

α    : 0,05 (pada tabel anova) 

KTG : Jumlah Kuadrat Galat dibagi Derajad Kebebasan Galat 

r  : Banyaknya ulangan setiap perlakuan 

d. Membandingkan untuk setiap perbedaan pasangan rata-rata perlakuan 

e. Memberikan tanda angka atau garis bawah untuk perlakuan yang tidak 

menunjukkan beda nyata. 

Untuk mempermudah uji Duncan’s lebih baik dibuat daftar Tabel 3.9: 

Tabel 3.9 Uji Duncan’s 
Selingan P R (p, v, α) lihat 

table 
MDRS (%) 

0 
1 
I 

2 
 
I 

  

Sedangkan untuk mempermudah perbandingan diameter zona hambat 

Shigella dysentriae pada rata-rata perlakuan dibuat daftar Tabel 3.10. 

Tabel 3.10 Uji Duncan’s 
Perlakuan Rata-rata 

rp 
Rp MDRS 5% Notasi 

S1 

 
Si 

    

 

 Apabila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 5% berarti antar 

perlakuan terdapat beda nyata dan bisa selisih tengah perlakuan lebih kecil dari 
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MDRS 5% berarti perlakuan tidak berbeda nyata. Perbedaan perlakuan yang 

diikuti notasi huruf yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata  sedangkan 

perlakuan yang diikuti notasi dengan  huruf yang tidak sama menunjukkan 

berbeda nyata. 

 Jika data tersebut penyebarannya tidak normal maka dilakukan 

transformasi log (Y+1) sehingga pengujiannya dapat mendekati kesalahan yaitu 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Memeriksa apakah data tidak memenuhi asumsi plot sekali lagi nilai tengah 

dalam perlakuan dalam diagram tebar JK simpangan baku meningkat secara 

proporsional dengan nilai tengah maka, ini memberi indikasi bahwa data tidak 

memperlihatkan kehomogenan ragam 

b. Memeriksa apakah ada data yang bernilai kurang dari 10% untuk menentukan 

transformasi log (Y+1) jika ada yang bernilai kurang dari 10 maka gunakan 

log (Y+1). 

c. Memeriksa sekali lagi melalui diagram tebar apakah data transformasi telah 

memperlihatkan kehomogenan. Jika tidak terdapat lagi hubungan antara nilai 

tengah perlakuan dan simpangan bakunya pada data transformasi maka nilai 

menunjukkan bahwa transformasi telah dilakukan dengan sukses. 

 

3.2.2 Penelitian Studi Pengembangan 

Jenis penelitian yang dilakukan pada tahap II adalah penelitian studi 

pengembangan yang menggunakan modifikasi model Learning Cycle 3E. 

Learning Cycle adalah rangkaian tahap-tahap kegiatan yang diorganisasi 



108 
 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. 

Learning Cycle digunakan sebagai model pembelajaran yang dikembangkan 

untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam memahami sebuah objek 

melalui serangkaian kegiatan yang berulang (Musanni, 2013). 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.3 Modifikasi Desain Studi Pengembangan Menggunakan Learning 

Cycle 3E 

 

3.2.2.1 Metode Pengambilan Data Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap II merupakan studi pengembangan dari hasil penelitian 

tahap I yaitu pembuatan media belajar berbentuk poster penelitian materi Dunia 

Tumbuhan untuk siswa SMA kelas X semester II. 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 II materi Dunia Tumbuhan. Informasi 

yang diperoleh digunakan sebagai bahan perencanaan untuk membuat media 

poster. 

 

3.2.2.2 Kegiatan Penelitian Tahap II 
 

EKSPLORASI 
(Silabus, RPP, Buku siswa 

dan buku guru) 
 

EKSPLANASI 
1. Studi Pustaka 
2. Hasil Penelitian 

ELABORASI 
Pengembangan produk 
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Hasil penelitian tahap I akan dikembangkan menjadi sebuah produk media 

pembelajaran berupa poster penelitian dengan menggunakan Learning Cycle 3E 

yang dimodifikasi dalam penelitian studi pengembangan. Learning Cycle 3E 

terdiri dari 3 fase yaitu eksplorasi, eksplanasi dan elaborasi. Tahap petama yaitu 

eksplorasi, hal yang perlu diperhatikan tahap eksplorasi adalah penilaian 

kebutuhan yaitu melihat hasil penelitian, silabus, RPP, buku siswa dan buku guru 

sehingga akan menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa konsep esensial. 

Tahap ini juga dapat dilakukan dengan penelusuran informasi oleh siswa melalui 

berbagai sumber belajar yang lain. 

Tahap kedua yaitu tahap eksplanasi, pada tahap eksplanasi langkah yang 

dilakukan adalah studi pustaka dan hasil penelitian yang bertujuan untuk 

menguraikan konsep-konsep esensial dari dari tahap sebelumnya. Selanjutnya 

tahap ketiga yaitu tahap elaborasi dengan melakukan penjabaran konsep esensial 

sebelum ke pegembangan produk, penerapan konsep ini bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman (Musanni, 2015). Adapun langkah-langkah yang perlu 

dilakukan dalam penelitian tahap II adalah: 

1. Tahap Eksplorasi 

Eksplorasi adalah fase yang membawa siswa untuk memperoleh 

pengetahuan langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. 

Fase ini dapat dilakukan dengan menyelidiki konsep dari bahan-bahan 

pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. Fase ini perlu dilakukan 

penelitian kebutuhan dengan melihat hasil penelitian tahap I. Hasil pada penelitian 

tahap I ini berkaitan dengan salah satu materi Dunia Tumbuhan untuk siswa 
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SMA/MA kelas X semester II, Kompetensi Dasar 4.7 Menyajikan data tentang 

morfologi dan peran tumbuhan pada berbagai aspek kehidupan dalam bentuk 

laporan tertulis. Kompetensi dasar dari silabus tersebut dipelajari sehingga 

menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa kumpulan konsep esensial.  

2. Tahap Eksplanasi 

Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan dan 

mengembangkan konsep yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Kegiatan 

pada tahap ini menjelaskan konsep yang sudah diperoleh dengan bahasa sendiri 

sehingga dapat menemukan istilah-istilah dari konsep yang sudah dipelajari. 

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka dan dari hasil penelitian 

tahap I. Selanjutnya membuat desain produk poster yang akan dikembangkan. 

3. Tahap Elaborasi 

Kegiatan pada tahap elaborasi ini mengarah pada penerapan konsep-konsep 

yang telah dipahami. Hal ini bertujuan untuk mengubah konsep yang telah 

dikembangkan menjadi sebuah produk media poster. Produk media poster ini 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. langkah-langkah pembuatan 

poster sebagai berikut: 

a. Menyiapkan materi yang akan dibuat menjadi media poster. Pada penelitian 

ini materi yang digunakan adalah hasil penelitian dari tahap I yaitu Dunia 

Tumbuhan. 

b. Membuka corel draw X4 dengan cara klik 2 kali pada icon corel draw. 

c. Membuat lembar kerja baru, kemudian mengatur paper type A3 29,7 cm X 

42, 0 cm, portrait, drawing unit menjadi centimeter. 
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d. Mengedit background dengan cara mencari icon persegi di ToolBox,  klik 

icon lalu drag ditempat lembar kerja. 

e. Mengedit gambar dan bentuk sesuai hasil penelitian. 

f. Mengedit tulisan pada background dengan menggunakan rectangle tool 

kemudian dibentuk dengan mesh fill pada tool box. 

g. Menyimpan hasil poster penelitian (Derajat, 2015). 

Prosedur penelitian tahap II dapat dilihat dalam Gambar 3.4 diagram prosedur 

kerja penelitian tahap II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 3.4 Diagram Prosedur Kerja Tahap II 

 

Eksplorasi (silabus, RPP, buku guru, buku siswa) 

 

Eksplanasi (Studi pustaka dan hasil penelitian) 

Elaborasi  (Pengembangan produk) 

Menyiapkan materi yang akan dibuat poster penelitian 

Membuat poster penelitian 

 

Membuka aplikasi corel draw X4 

Mendesain poster sesuai tema dan hasil penelitian 

 

Mencetak poster penelitian 

 


