
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian  

 Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah True 

Experimental Research (Eksperimen sesungguhnya), yang mana metode ini 

merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk cara menyelidiki ada tidaknya 

hubungan sebab akibat serta seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut 

dengan cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok 

eksperimental serta menyediakan perlakuan kontrol sebagai pembanding (Nazir, 

1988). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif  kuantiatif. 

Menurut Linarwati et al., 2016, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

dilakukan untuk bisa mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya 

kondisi atau hubungan yang ada, proses yang sedang berlangsung, pendapat yang 

berkembang, kecenderungan yang tengah berlangsung atau tentang akibat atau 

efek yang terjadi. Sedangkan menurut Noor (2015), penelitian kuantitatif adalah 

suatu penelitian yang mana data yang digunakan untuk proses analisis adalah 

berupa angka. Menurut Azwar (2014), penelitian dengan pendekatan kuantitatif 

lebih menekankan analisisnya pada data-data numerikal  (data yang berupa angka) 

yang diolah dengan menggunakan metode statistika. 
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3.2  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu dimulai pada bulan Juli 

hingga Agustus 2017. Pelaksanaan kegiatan penelitian bertempat di Laboratorium 

Biofarmaka, Kampus 2, Universitas Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. 

Bendungan Sutami No. 188, Sumbersari, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. 

 

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi  

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diamati dan 

dipelajari, kemudian berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik suatu 

kesimpulan (Sugiyono, 2015). Menurut Azwar (2014), agar dapat dikatakan 

sebagai suatu populasi, kelompok subjek harus memiliki karakteristik atau ciri 

khas yang membedakannya dengan populasi yang lain. Populasi dalam penelitian 

ini adalah biakan bakteri Staphylococcus epidermidis yang diperoleh dari 

Laboratorium Terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang.  

3.3.2 Sampel 

 Sampel adalah bagian dari populasi (Azwar, 2014). Sedangkan menurut 

Sugiyono (2015), sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Bila populasi yang ingin diteliti 

merupakan suatu populas yang besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat mengambil sampel dari populasi itu. Hasil 
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penelitian yang diperoleh atau apa yang dapat dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya dapat diberlakukan untuk populasi. Sampel dalam penelitian ini 

adalah biakan murni bakteri Staphylococcus epiermidis dengan kepadatan 1,5 x 

10
8
 sel/ml. 

3.3.3 Teknik Sampling 

 Pengambilan sampel (sampling) adalah suatu metode sistematis yang 

dilakukan untuk pemilihan subjek yang akan diteliti (Nurdiani, 2014). Menurut 

Sugiyono (2015), teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari suatu 

populasi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple 

Random Sampling (Sampel Random Sederhana), yang mana proses pengambilan 

sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap anggota 

populasi untuk menjadi sampel penelitian (Nasution, 2003). Pengambilan sampel 

dengan cara Simple Random Sampling hanya dapat dilakukan pada populasi yang 

homogen. Pengambilan sampel dalam Simple Random Sampling dapat dilakukan 

dengan cara undian (Azwar, 2014). 

 Populasi Staphylococcus epidermidis dalam media biakannya memiliki 

karakteristik yang sama (homogen), yaitu suspensi Staphylococcus epidermidis 

dengan kepadatan 1,5 x 10
8
 sel bakteri/ ml, sehingga pengambilan bakteri yang 

akan dijadikan sebagai sampel dilakukan secara acak tanpa pertimbangan tertentu. 
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 Cara yang dilakukan untuk menentukan keseluruhan jumlah sampel yang 

dibutuhkan ditentukan dengan menggunakan rumus Federer, yaitu: 

 (t-1) (r-1) > 15 

Keterangan:  

 t =  jumlah kelompok  

 r =  jumlah replikasi/ ulangan 

 n = jumlah total sampel 

 

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 (t-1) (r-1) > 15 

 (6-1) (r-1) > 15 

       5 (r-1) > 15 

       5r – 5 > 15 

             5r > 15 + 5 

  5r = 20 

    r = 20/5 

      = 4 

Sampel :   n = t x r 

         = 6 x 4 = 24. 

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka jumlah sampel keseluruhan 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 24, yang mana jumlah kelompok 

perlakuan ada 6 macam dan setiap kelompok dibuat ulangan sebanyak 4 kali.  
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3.4 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah The 

posttest-only control group design. Sedangkan rancangan percobaan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap). 

Rancangan acak lengkap adalah desain percobaan yang mana perlakuan 

dikenakan sepenuhnya secara acak kepada unit-unit eksperimen tanpa adanya 

batasan terhadap pengacakan, misalnya dengan adanya pemblokan dan 

pengalokasian perlakuan dalam eksperimen yang dilakukan. Desain ini banyak 

digunakan karena bentuk dan penggunaannya sederhana (Siska & Salam, 2012). 

Penelitian ini dilakukan di laboratorium yang mana fariabel kontrol telah diatur 

sesuai dengan ketentuan sehingga peletakan perlakuan yang sama ditempat yang 

teracak tidak akan berpengaruh, dan data yang dihasilkan dari setiap kelompok 

perlakuan dianggap homogen, sehingga rancangan percobaan yang tepat 

digunakan dalam penelitian ini adalah RAL. Sebagai mana yang disebutkan oleh 

Siska & Salam (2012), bahwa RAL hanya dapat digunakan apabila peneltian yang 

dilakukan mempunyai unit-unit eksperimen yang bersifat homogen. Untuk 

menyusun denah Rancangan Acak Lengkap dilakukan dengan cara menuliskan 

nama label dari setiap sampel pada kertas kemudian diundi, sehingga didapatkan 

urutan peletakan sampel yang teracak.  
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Denah Rancangan Acak Lengkap dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 1. Denah RAL untuk uji daya hambat Staphylococcus epidermidis 

A2.1 A5.3 A2.2 

A1.1 K0.1 A3.3 

A5.1 A1.2 A4.1 

K0.2 A5.2 A3.1 

K0.3 A2.3 A4.2 

A1.3 A4.4 A4.3 

A3.4 A5.4 A1.4 

A2.4 K0.4 A3.2 

 

Keterangan: 

K0 : Kontrol positif (Amoxicillin) 

A1 : Konsentrasi ekstrak daun asam Jawa 20% 

A2 : Konsentrasi ekstrak daun asam Jawa 40% 

A3 : Konsentrasi ekstrak daun asam Jawa 60% 

A4 : Konsentrasi ekstrak daun asam Jawa 80% 

A5 : Konsentrasi ekstrak daun asam Jawa 100% 

Angka setelah titik menunjukkan ulangan pertama, ke-2, ke-3, dan ke-4. 

 

3.5 Jenis Variabel 

3.5.1 Variabel bebas (independent) 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

penyebab perubahan atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Aditya, 2008). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak daun asam Jawa (Tamarindus 

indica L.) dengan berbagai konsentrasi. Konsentrasi ekstrak daun Tamarindus 

indica L. yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20%, 40%, 60%, 80%, dan 

100%. Pembuatan konsentrasi ekstrak dilakukan berdasarkan rumus sebagai 

berikut (Prasetyo et al., 2013): 

 N1 . V1 = N2 . V2 

Keterangan: 

N1 = Konsentrasi awal 

V1 = Volume yang dicari 

N2  = Konsentrasi yang diinginkan 

V2  = Volume yang diing
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Perhitungan untuk pembuatan konsentrasi ekstrak daun Tamarindus indica L. 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Konsentrasi 20% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100. V1 = 20 . 10 

V1  = 200/100 

   = 2 ml 

Jadi, 2 ml ekstrak + 8 ml aquades 

2. Konsentrasi 40% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100. V1 = 40 . 10 

V1  = 400/100 

  = 4 ml 

Jadi, 4 ml ekstrak + 6 ml aquades 

3. Konsentrasi 60% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100. V1 = 60 . 10 

V1  = 600/100 

  = 6 ml 

Jadi, 6 ml ekstrak + 4 ml aquades 

4. Konsentrasi 80% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100. V1 = 80 . 10 
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V1  = 800/100 

  = 8 ml 

Jadi, 8 ml ekstrak + 2 ml aquades 

5. Konsentrasi 100% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100. V1 = 100 . 10 

V1  = 1000/100 

  = 10 ml 

Jadi, 10 ml ekstrak tanpa penambahan aquades. 

3.5.2 Variabel terikat (dependent) 

 Variabel Terikat merupakan Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat adanya variabel bebas (Aditya, 2008). Variabel terikat dalam pnelitian ini 

adalah zona hambat bakteri Staphyloccus epidermidis. Uji daya hambat dilakukan 

dengan cara mengukur diameter zona bening (zona hambat) yang terbentuk di 

sekitar kertas cakram, sebagai akibat dari pemberian zat yang memiliki 

kemampuan sebagai antibakteri. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan 

jangka sorong. 

 

 

 

 

 



39 
 

 

Kategori daya hambat antibakteri menurut Davis Stout (2000), dapat 

diklasifikasikan seperti berikut:  

Tabel 2. Kategori daya hambat 

 
Daya Hambat Kategori Daya Hambat Antibakteri 

> 20 mm Sangat kuat 

10 – 20 mm Kuat 

5 – 10 mm Sedang 

< 5 mm Lemah 

(Sumber: Davis & Stout, 1971) 

3.5.3.1 Kontrol Perlakuan 

 Variabel Kontrol adalah Variabel yang dikendalikan atau yang dibuat 

konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel Kontrol sering dipakai 

oleh peneliti dalam penelitian yang sifatnya membandingkan, melalui penelitian 

eksperimental (Aitya, 2008). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah medium 

biakan bakteri menggunakan MHA (Mueller-Hinton Agar), suhu inkubasi 37ºC, 

lama inkubasi selama 1 x 24 jam, pemberian perlakuan melalui kertas cakram 

berdiameter 5 mm, dan bakteri yang digunakan adalah Staphylococcus 

epidermidis. 

3.5.3.2 Kontrol Positif 

 Penelitian ini menggunakan kontrol positif berupa antibakteri yang telah 

teruji secara medis. Antibakteri yang digunakan yaitu Amoxicillin 25 μg. 
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3.6 Definisi Operasional Variabel 

 Untuk memudahkan penelitian dan agar penelitian tidak menjadi terlalu 

luas, maka dibutuhkan adanya definisi operasional. Definisi operasional dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Ekstrak adalah sediaan kental yang diperoleh dengan mengekstraksi 

simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai 

untuk menarik senyawa aktifnya, kemudian semua atau hampir semua 

pelarut diuapkan dan massa atau serbuk yang terisi diperlakukan 

sedemikian sehingga memenuhi baku yang telah ditetapkan (Depkes RI, 

1995). Ekstrak yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak daun 

asam Jawa yang dimaserasi dengan menggunakan etanol 96%; 

b. Daun Tamarindus indica L. yang digunakan adalah daun tua yang diambil 

dari cabang pertama pohon asam Jawa; 

c. Konsentrasi larutan, parameter yang menunjukkan komposisi atau 

perbandingan kuantitatif antara zat terlarut dan zat pelarut (Brander et al, 

1991). Konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 20%, 40%, 

60%, 80%, dan 100%; 

d. Daya hambat adalah kemampuan suatu zat dalam menghambat 

pertumbuhan bakteri, yang mana gambaran pertumbuhan bakteri ditandai 

dengan terbentuknya koloni pada media padat dan terjadinya kekeruhan 

pada media cair, dan adanya zona hambat ditandai dengan terbentuknya 

zona bening pada medium pembiakan bakteri (Rarassari et al., 2016); 
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e. Zona bening merupakan tanda adanya respon penghambatan pertumbuhan

bakteri akibat pemberian suatu senyawa yang memilki sifat antibakteri.

Pengukuran luas zona hambat dilakukan dengan menghitung diameter

bagian bening yang terbentuk di sekitar kertas cakram dengan

menggunakan jangka sorong kemudian dikurangi dengan luas diameter

kertas cakram;

f. Medium biakan adalah larutan encer yang mengandung campuran zat-zat

makanan atau nutrient penting, yang dibutuhkan untuk menyediakan

kebutuhan bagi sel mikroba (mikroorganisme) supaya dapat tumbuh dan

berkembang biak (menghasilkan banyak sel yang serupa) (Hidayat dan

Sutarma, 1999). Medium biakan bakteri yang digunakan dalam penelitian

ini adalah MHA (Mueller-Hinton Agar);

g. Suhu inkubasi 37ºC, yang mana bakteri patogen pada umumnya

mempunyai suhu optimum sekitar 37ºC, yang juga adalah suhu tubuh

manusia. Oleh karena itu suhu tubuh manusia merupakan suhu yang baik

untuk pertumbuhan beberapa bakteri pathogen (Aini, 2015);

h. Lama inkubasi 24 jam, yang mana Dwidjoseputro (1994) menyebutkan

bahwa inkubasi bakteri dilakukan selama 24 jam karena pada waktu

tersebut bakteri dimungkinkan telah berada pada fase logaritmik atau

eksponensial, pada fase tersebut bakteri melakukan pembelahan secara

konstan dan jumlah selnya semakin banyak;

i. Staphylococcus epidermidis merupakan bakteri gram positif yang

merupakan bakteri penyebab infeksi kulit. Bakteri diperoleh dari
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Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya dan dibuat 

suspensi dengan kepadatan 1,5 x 10
8
 sel bakteri/ ml. 

 

3.7 Metode Pengambilan Data 

 Sebelum menganalisis hasil penelitian, hal yang perlu dilakukan adalah 

mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan observasi 

eksperimental. Observasi eksperimental adalah observasi yang dilakukan dengan 

cara mengendalikan unsur-unsur penting ke dalam situasi sedemikian rupa, untuk 

mengetahui apakah perilaku yang muncul benar-benar disebabkan oleh faktor 

yang telah dikendalikan sebelumnya (Hasanah, 2016). Pengambilan data 

dilakukan secara langsung di laboratorium, yaitu dengan cara mengukur diameter 

zona bening yang dihasilkan dari uji daya hambat Staphylococcus epidermidis 

yang sebelumnya telah diberi perlakuan menggunakan ekstrak daun Tamarindus 

indica L. dengan beberapa konsentrasi dan kontrol positif menggunakan 

Amoksisilin. Data yang diperoleh kemudian dicatat pada tabel hasil pengamatan 

uji daya hambat. 
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 Tabel pengamatan yang akan digunakan untuk mencatat hasil pengukuran 

diameter zona hambat adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Tabel hasil pengamatan uji daya hambat  

 
Bakteri Perlakuan Diameter Zona Hambat Jumlah Rata-Rata 

(mm) 
Ulangan (mm) 

1 2 3 4 

Staphylococcus 

epidermidis 

Amoxicillin       

20%       

40%       

60%       

80%       

100%       

 

Keterangan: 

Kontrol positif    : Amoxicillin 

A1     : Ekstrak daun asam Jawa konsentrasi 20% 

A2     : Ekstrak daun asam Jawa konsentrasi 40% 

A3     : Ekstrak daun asam Jawa konsentrasi 60% 

A4     : Ekstrak daun asam Jawa konsentrasi 80% 

A5     : Ekstrak daun asam Jawa konsentrasi 100% 
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3.8 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang akan dilakukan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 

tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.8.1 Tahap Persiapan 

a. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitin ini adalah : 

Tabel 4. Alat 

 

No Nama alat Jumlah Kegunaan 

1. Handscoon 1 Pack 

Dipasang pada tangan agar peralatan dalam 

penelitian tetap steril dan melindungi tangan 

dari bahan yang berbahaya 

2. Beaker Glass 500 ml 3 buah Wadah untuk mencampur ekstrak 

3. Baskom 1 buah Wadah daun asam Jawa 

4. Timbangan analitik 1 buah Menimbang bahan  

5. Alat penggiling 1 buah Menghaluskan ekstrak 

6. Erlenmeyer 500 ml 1 buah Tempat untuk membuat larutan MHA 

7. Rotary Evaporator 1 buah 
Alat untuk memekatkan maserat dalam 

proses ekstraksi 

8. Corong Buchner 1 buah Untuk menyaring ekstrak 

9. Spatula 1 buah Untuk mengaduk ekstrak 

10. Cawan Petri 15 buah Tempat pembiakan mikroba 

11. Spuit 1 buah Untuk mengambil aquades 

12. Kamera Digital 1 buah Dokumentasi 

13. Pipet Tetes 3 buah Mengambil dan meneteskan bahan cair 

14. Masker 1 pack Menutup wajah  

15. 
LAF (Laminar Air 

Flow) 
1 buah Tempat penumbuhan mikroba secara aseptik 

16. Kain Saring 1 meter Menyaring ekstrak 

17. Kertas Saring 1 gulung Menyaring eksrak dari residu 

18. Alumunium Foil 1 gulung Menutup bahan atau ekstrak 

19. Bunsen 1 buah Untuk mensterilisasikan alat-alat 

20. Inkubator 1 buah 
Untuk penyimpanan medium pembiakan 

mikroba 

21. Pinset 1 buah Untuk mengambil benda 

22. Jarum ose 1 buah Untuk mengambil dan memindah mikroba 
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23. Kertas cakram 1 pack 

Untuk pemberian perlakuan ekstrak daun 

asam jawa dan kontrol positif dalam uji daya 

hambat 

24. Lidi Kapas Steril 1 bungkus 
Untuk menggoreskan suspensi bakteri pada 

media MHA 

 

b. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Tabel 5. Bahan 

No. Nama bahan Jumlah 

1. Etanol  96 %  4 liter 

2. Daun asam Jawa  2 Kg 

3. Bakteri Staphylococcus epidermidis 1 tabung reaksi 

4. Aquades 1000 ml 

5. Media MHA (Mueller-Hinton Agar). 10 gram 

6. Larutan Mac Farland 0,5 1 tabung reaksi 

 

3.8.2 Tahap Pelaksanaan 

Langkah-Langkah Kegiatan Penelitian 

 Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Strerilisasi Alat. Alat-alat yang dapat disterilisasi dalam autoklaf 

dibungkus dengan kertas dan dimasukkan ke dalam autoklaf pada suhu 

121
o
C dengan tekanan 15 atm selama 15 menit. Dan alat-alat yang tidak 

dapat disterilisasi dengan menggnakan autiklaf bisa disetrilisasi dengan 

alkohol 70% (Faradiba, 2014). 

2. Pembuatan ekstrak daun asam jawa (Tamarindus inica L.) 

a. Daun Tamarindus indica L. sebanyak 2 Kg dikeringkan dengan cara 

dijemur di udara terbuka yang tidak terkena panas matahari langsung 

selama 2 minggu; 
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b. Daun yang sudah kering kemudian dihaluskan menggunakan alat 

penggiling. Setelah itu serbuk yang dihasilkan ditimbang untuk dilihat 

bobot akhirnya; 

c. Mengambil serbuk daun Tamarindus indica L. sebanyak 300 gram 

kemudian diekstraksi dengan menggunakan metode ekstraksi 

maserasi. Serbuk daun Tamarindus indica L. tersebut direndam 

menggunakan etanol 96% selama 24 jam pada suhu kamar dan ditutup 

dengan menggunakan aluminium foil;  

d. Setelah itu disaring dengan menggunakan corong buchner dan 

saringan/ kain kasa. Hasil saringan tersebut dinamakan maserat;  

e. Maserat dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator pada 

suhu 50ºC sehingga terbentuk crude ekstract (ekstrak kasar); 

f. Setelah itu crude ekstract diletakkan di atas water bath untuk 

menghasilkan ekstrak kental daun Tamarindus indica L.. Hasilnya 

kemudian disimpan dalam ruang pendingin sampai digunakan lagi 

dalam proses pembuatan konsentrasi ekstrak. 

3. Pembuatan Larutan MHA (Mueller-Hinton Agar) untuk pembiakan 

Staphylococcus epidermidis 

  Setiap cawan petri akan diisi dengan larutan agar dengan volume + 

25 ml. Cawan petri yang akan digunakan sebanyak 8 buah, sehingga total 

larutan agar yang dibutuhkan adalah 200 ml. Aturan pemakaian MHA 

adalah: 38 gram serbuk agar untuk 1 liter aquades. Sehingga untuk 

membuat setiap 100 ml larutan agar dibutuhkan 3,8 gram serbuk agar. 
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Perhitungan pembuatan larutan MHA: 

200 ml = 2 x 3,8 gram 

  = 7,6 gram. 

Pembuatan medium agar dilakukan dengan mencampurkan 7,6 gram 

bubuk MHA (Mueller-Hinton Agar) dalam 200 ml aquades di dalam 

erlenmeyer, kemudian dipanaskan di atas hot plate selama + 1 jam sampai 

larutan homogen. 

4. Semua alat dan bahan yang dibutuhan untuk uji daya hambat dimasukkan 

ke dalam LAF dan diberi sinar UV untuk proses sterilisasi selama 1 jam. 

5. Pembuatan Suspensi Staphylococcus epidermidis 

  Suspensi bakteri Staphylococcus epidermidis yang digunakan 

adalah dengan kepadatan 1,5 x 10
8
 CFU/ml. Kepadatan tersebut dapat 

ditentuan dengan membandingkan suspensi bakteri dengan larutan Mac 

Farland.  Untuk menentukan larutan Mac Farland yang akan digunakan 

sebagai pembanding, dilihat berdasarkan tabel standar Mac Farland.  

Tabel standar Mac Farland adalah sebagai berikut: 

Tabel 6. Standar Mac Farland  

No. Tabung BaCl 1% (ml) H2SO4 1% (1 ml) Jumlah Koloni 

(10
8
/ml) 

0,5 0,05 9,95 1,5 

1 0,1 9,9 3 

2 0,2 9,8 6 

3 0,3 9,7 9 

4 0,4 9,6 12 

5 0,5 9,5 15 

6 0,6 9,4 18 

7 0,7 9,3 21 

8 0,8 9,2 24 

9 0,9 9,1 27 

10 0,10 9,0 30 

(Sumber: Mulyani, 2011) 
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  Karena kepadatan bakteri yang digunakan adalah 1,5 x 10
8
 sel 

bakteri/ml, maka larutan Mac Farland yang digunakan sebagai 

pembanding adalah tabung Mac Farland 0,5. Larutan baku Mac Farland 

terdiri atas 2 komponen, yaitu larutan BaCl2 1% dan H2SO4 1%. Larutan 

BaCl2 1% sebanyak 0,05 ml dicampur dengan larutan H2SO4 1% sebanyak 

9,95 ml dan divilter sampai homogen. Nilai absorbansi larutan baku Mac 

Farland 0,5 ekuivalen dengan suspensi sel bakteri konsentrasi 1,5 x 10
8
 

CFU/ml (Mulyani, 2011). 

  Setelah larutan baku Mac Farland telah disiapkan, selanjutnya yaitu 

membuat suspensi bakteri. Mula-mula dilakukan dengan memanaskan 

ujung jarum ose di atas api bunsen. Kemudian mengambil 5 suap koloni 

Staphylococcus epidermidis dari media biakannya dan memasukkannya ke 

dalam tabung reasi yang telah diisi dengan aquades. Setelah itu larutan 

suspensi bakteri dihomogenkan dengan menggunakan vortex. Kemudian 

larutan suspense Staphylococcus epidermidis  dibandingkan kekeruhannya 

dengan larutan standart Mac Farland 0.5 sampai mendapatkan tingkat 

kekeruhan yang sama. 

6. Pembuatan Media MHA (Mueller-Hinton Agar) pada Cawan Petri 

  Menyiapan 8 cawan petri kemudian mengisinya dengan larutan 

MHA sebanyak + 25 ml, setelah itu mendiamkannya selama kurang lebih 

15 menit hingga agar mengeras. 
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7. Pembuatan Konsentrasi Ekstrak Daun Tamarindus indica L. 

  Pengambilan bahan untuk pembuatan konsentrasi ekstrak 

dilakukan dengan menggunakan mikropipet dan dimasukkan ke dalam 

masing-masing tabung reaksi. Volume yang dibutuhkan untuk masing-

masing konsentrasi ditetapkan sebagai berikut: 

Konsentrasi 20%      : 2 ml ekstrak + 8 ml aquades 

Konsentrasi 40%      : 4 ml ekstrak + 6 ml aquades 

Konsentrasi 60%      : 6 ml ekstrak + 4 ml aquades 

Konsentrasi 80%      : 8 ml ekstrak + 2 ml aquades 

Konsentrasi 100%           : 10 ml ekstrak tanpa penambahan aquades. 

Setelah itu larutan dalam tabung reaksi dihomogenkan dengan 

menggunakan vortex. 

8. Penanaman Bakteri Staphylococcus epidermidis pada medium MHA 

dengan metode cawan gores 

a. Mencelupkan lidi kapas ke dalam tabung reaksi yang berisi suspensi 

Staphylococcus epidermidis; 

b. Membuka tutup cawan petri kemudian menggoreskan kapas lidi ke 

permukaan medium MHA. Penggoresan dilaukan secara zigzag, mula-

mula penggoresan dimulai dari bagian tengah sampai ke bagian atas 

hingga setengah bagian permukaan agar terkena goresan secara 

merata, kemudian memutar cawan petri 180º dan  menggores bagian 

permukaan agar yang belum terkena goresan dengan cara yang yang 

sama. Setelah itu cawan petri diputar 90º dan kembali dilauan 
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penggoresan secara zigzag dari tengah sampai bagian atas, lalu cawan 

petri diputar lagi 180º dan dilakuan penggoresan dengan cara yang 

sama. Kemudian menggores bagian pinggir cawan petri secara 

memutar, sehingga penggoresan merata di seluruh bagian cawan petri. 

c. Cawan petri yang sudah ditanami bateri kemudian diputar putar di atas 

api bunsen; 

d. Kemudian dilanjutkan dengan cawan petri selanjutnya sampai cawan 

petri ke-8 dengan cara yang sama. 

9. Pemberian Perlakuan dengan ekstrak daun Asam Jawa dan Kontrol Positif 

Berupa Amoxicillin 

a. Setiap cawan petri akan diisi dengan 3 sampel. Mula-mula pada 

bagian bawah cawan petri diberi tanda titik untuk menentukan posisi 

peletakan tiap sampel dan diberi tulisan nama sampel sesuai dengan 

denah RAL yang telah ditentukan sebelumnya; 

b. Memanaskan pinset di atas api bunsen lalu meletakkan disk blank 

pada setiap titi yang telah ditandai; 

c. Mengambil disk yang telah mengandung Amoxicillin 25μg  

menggunakan pinset, lalu meletakkannya pada permukaan cawan petri 

sesuai dengan posisi yang telah ditentukan dalam denah RAL; 

d. Ekstrak daun asam Jawa konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100% 

yang telah dibuat sebelumnya divortex lagi agar kembali homogen; 

e. Pemberian perlakuan dimulai dari konsentrasi terkecil yaitu 20%, 

ekstrak daun asam jawa 20% diambil dengan menggunakan 
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mikropipet lalu diteteskan pada diskblank yang telah ditempelkan di 

atas media agar pada posisi yang telah ditentuan, setelah itu 

dilanjutkan dengan pemberian konsentrasi ekstrak daun Asam Jawa 

40%. 60%, 80%, dan 100% dengan cara yang sama; 

e. Setelah semua cawan petri sudah diberi perlakuan dengan masing-

masing 3 sampel, semua cawan petri diinkubator selama 1 x 24 jam. 

3.8.3 Tahap Pengamatan 

 Setelah medium pembiakan bakteri diberikan perlakuan dan diinkubasi 

dengan suhu 37ºC selama 1 x 24 jam , selanjutnya yaitu melakukan pengukuran 

hasil daya hambat dari setiap sampel. Untuk mengetahui hasil daya hambat, cara 

yang digunakan adalah dengan mengukur diameter zona bening yang terbentuk di 

sekitar kertas cakram dengan menggunakan jangka sorong. 

Menurut Rarassari et al. (2016), rumus untuk mencari zona hambat adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daya hambat = diameter zona jernih - diameter paper disk. 
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3.9 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Gambar 4. Kerangka Kerja Penelitian 
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3.10 Teknik Analisis Data 

 Setelah proses penelitian selesai dan semua data telah didapatkan, yang 

selanjutnya dilakukan adalah melakukan analisis data. Analisis data dalam 

penelitian ini adalah dengan uji One Way Anova (Analisis Varian satu jalur) 

dengan menggunakan program SPSS (Statistical Program for Social Science).  

 Langkah-langkah dalam melakukan Uji One Way Anova adalah sebagai 

berikut: 

1. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji kenormalan statistic descriptive. Yang mana 

pengambilan keputusannya dilihat dari nilai Z skore yang didapatkan. 

Apabila nilai Z skore berada di antara + 2,00, maka dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal (Ghozali, 2013). 

2. Uji Homogenitas 

 Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang 

diperoleh dalam setiap kategorinya memiliki varian yang  homogen atau 

tidak. Uji homogenitas ini menggunakan statistik uji Levene yang dikenal 

dengan nama Levene’s test of homogeneity of varience, dengan mengambil 

taraf signifikansi 5%. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:  

 Jika nilai probabilitas < 0,05, berarti data dari tiap kelompok kategori 

memiliki variance yang berbeda (tidak homogen)  
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 Jika nilai probabilitas ≥ 0,05, berarti data dari tiap kelompok kategori 

memiliki variance yang sama (homogen) (Ghozali, 2013). 

3. Analisis Varian Satu Jalur (One Way Anova) 

 Setelah data memenuhi uji normalitas dan uji homogenitas. Untuk 

mengetahui terjadi tidaknya perbedaan perlakuan atau rata-rata dari setiap 

perlakuan memiliki hasil yang berbeda atau tidak maka digunakan uji 

Anova (Ghozali, 2013). Karena hanya ada satu jenis perlakuan dalam 

penelitian yang dilakukan, maka uji anova yang digunakan adalah One 

Way Anova (anova satu jalur). 

Hipotesis: 

H0 :   Rata-rata keenam populasi adalah identik 

H1 : Rata-rata keenam populasi adalah tidak identik (sekurang-

kurangnya satu rata-rata tidak sama) 

Pengambilan Keputusan 

Berdasarkan nilai probabilitas yang dihasilkan: 

- Jika Probabilitas > 0,05, maka H0 diterima 

- Jika Probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak 

4. Uji Duncan 

 Setelah dilakukan uji anova satu jalur (One Way Anova) dan 

diperoleh hasil yang berbeda dari setia perlakuan yang diberikan, yang 

selanjutnya dilakukan adalah uji lanjutan berupa uji Duncan. Karena 

perlakuan yang akan dibandingkan > 3 maka uji perbandingan yang baik 

digunakan adalah uji Duncan. Uji Duncan dilakukan untuk 
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membandingkan hasil dari setiap kelompok perlakuan, apakah memiliki 

perbedaan yang berbeda nyata atau tidak. Beberapa perlakuan dikatakan 

memiliki perbedaan nyata atau memiliki perbedaan yang signifikan jika 

rata-rata hasilnya muncul dalam kolom subset yang berbeda. 

3.11 Penyusunan Sumber Belajar Berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 LKS merupakan lembaran-lembaran yang berisi materi, ringkasan, dan 

petunjuk belajar serta tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa (Awe, 2016). 

LKS yang baik harus mampu mendorong partisipasi aktif peserta didik, dan 

mengembangkan budaya membaca dan menulis. Selain itu penyusunan LKS 

dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, 

materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. LKS dapat dimanfaatkan pada 

tahap penanaman konsep maupun pada tahap lanjutan dari penanaman konsep. 

Pemanfaatan LKS pada tahap pemahaman konsep berarti LKS dimanfaatkan 

untuk mempelajari suatu topik udengan tujuan untuk memperdalam pengetahuan 

tentang topik yang telah dipelajari pada tahap sebelumnya yaitu tahap penanaman 

konsep (Pariska et al., 2012). 

Langkah-langkah dalam menyusun LKS (Lembar Kerja Siswa) adalah:  

a. Melakukan analisis kurikulum tematik 

 Analisis kurikulum tematik dimaksudkan untuk menentukan materi pokok 

dan pengalaman belajar mana yang membutuhkan bahan ajar berupa LKS. 

Pada umumnya, dalam menentukan materi langkah analisisnya dilakukan 

dengan cara melihat materi pokok dan pengalaman belajar, serta pokok 
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bahasan yang akan diajarkan, kemudian mencermati kompetensi yang 

diharapkan akan dapat dicapai siswa. 

b. Menyusun peta kebutuhan LKS 

 Peta ini sangat dibutuhkan untuk mengetahui materi apa saja yang harus 

ditulis dalam LKS. Peta ini juga bisa untuk melihat urutan materi dalam LKS. 

Urutan materi dalam LKS ini sangat dibutuhkan dalam menentukan prioritas 

penulisan materi. 

c. Menentukan judul LKS 

 Judul LKS ditentukan atas dasar tema sentral dan pokok bahasannya 

diperoleh dari hasil pemetaan kompetensi dasar.  

d. Penulisan LKS 

 Untuk menulis LKS, langkah-langkah yang perlu dilaksanakan yaitu: 

Pertama, merumuskan indikator dan/ atau pengalaman belajar antar mata 

pelajaran dari tema sentral yang telah disepakati. Kedua, menentukan alat 

penilaian. Penilaian dapat dilakukan terhadap kerja dan hasil kerja siswa. 

Ketiga, menyusun materi. Keempat, menyusun materi berdasarkan struktur 

LKS. Struktur LKS terdiri dari enam komponen, yaitu: judul, petunjuk 

belajar, kompetensi yang akan dicapai, informasi pendukung, tugas dan 

langkah-langkah kerja, dan penilaian (Awe, 2016). 

 

 


