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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan Materia Medica 

Batu. Penelitian dilakukan pada tanggal 02 Oktober – 06 Oktober 2017. 

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu pada Tahap I merupakan 

penelitian True Experiment Research (eksperimen sesungguhnya), sedangkan 

kegiatan pada Tahap II adalah studi pengembangan dengan menggunakan model 

Learning cycle 3E dimana produk penelitian Tahap II akan dilakukan setelah 

mengetahui hasil penelitian  Tahap I.  

3.2.1 Penelitian Tahap I  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

sesungguhnya. Penelitian eksperimen sesungguhnya  bertujuan untuk mengetahui 

kemungkinan saling berhubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau 

lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan 

membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak 

dikenali kondisi perlakuan (Dahlan, 2008). Ciri utama dari true experimental 

adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok 

kontrol diambil secara random dari populasi tertentu (Sugiyono, 2016). 

 Penelitian yang akan dilakukan menggunakan rancangan “The Posttest 

Control Group Design”. Penelitian menggunakan empat perlakuan yang terbagi 

menjadi 2 kelompok yaitu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Kelompok 
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perlakuan yaitu kombinasi kulit lemon dan temu giring dengan konsentrasi yang 

berbeda-beda ( Po= 0%, P1=20%, P2=30%, dan  P3=50%). 

 Adapun skema rancangan ” The Posttest Control Group Design” sebagai 

berikut: 

 

Gambar 3.1 : The Posttest Only Control Group Design  

(Dahlan, 2008) 

Keterangan : 

R : Randomisasi 

M : Matching 

P0 : Perlakuan Kontrol 

P1 : Perlakuan 1, yaitu penambahan 20% atau 200 gr kombinasi kulit lemon 

dan temu giring pada produk lulur.  

P3 : Perlakuan2, yaitu penambahan 30% atau 300 gr kombinasi kulit lemon 

dan temu giring pada produk lulur.  

P3 : Perlakuan3, yaitu penambahan 50% atau 500 gr kombinasi kulit lemon 

dan temu giring pada produk lulur.  

 

3.2.1.1 Populasi dan Teknik Sampling 

1. Populasi Penelitian 

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan 
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hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan 

sekedar jumlah yang ada pada obyek/ subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 

seluruh karakteristik/ sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek tersebut 

(Sugiyono, 2016). Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah lulur beras. Bahan 

dari lulur beras adalah beras yang didapat dari pasar Batu dan untuk pembuatan 

lulur beras dilakukan di Materia Medica Batu dibagian simplisia dan peracikan.   

2. Teknik Sampling  

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sample 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 24 sampel lulur beras kombinasi kulit 

lemon dan temu giring dengan berbagai formulasi yaitu 20% atau 200 gr 

kombinasi kulit lemon dan temu giring, 30% atau 300 gr kombinasi kulit lemon 

dan temu giring, dan 50% atau 500 gr kombinasi kulit lemon dan temu giring dan 

perlakuan kontrol. Bahan pembuatan lulur didapat dari pasar Batu dan untuk 

pembuatan lulur dilakukan di Materia Medica Batu dibagian simplisia dan 

peracikan.   

 Rancangan percobaan adalah pola penerapan tindakan (perlakuan dan non 

perlakuan) dalam suatu percobaan kondisi/lingkungan tertentu yang kemudian 

menjadi dasar penataan dan metode analisis sistematika terhadap data (Rony. 
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2013). Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

Non-Faktorial. Rancangan ini digunakan karena pada penelitian yang dilakukan 

hanya mengunakan 1 variabel bebas pada eksperimennya. Dalam suatu penelitian 

diperlukan suatu ulangan dalam perlakuan, hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat 

ketelitian terhadap suatu penelitian. Menurut Kemas Suharsini (2006), jumlah 

ulangan dianggap cukup baik apabila memenuhi syarat berikut: 

Keterangan  

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1)  15 

(4-1) (r-1)  15 

3 (r-1)  15 

3r – 3 15 

r  15 +3 

       3 

r 6  (ulangan yang digunakan adalah 6 kali). 

Hasil perhitungan tersebut, didapatkan bahwa jumlah pengulangan yang 

diperlukan adalah sebanyak 6 kali. Denah Rancangan Acak Lengkap pada 

penelitian ini menggunakan 4 perlakuan yang masing-masing diulang 6 kali. 

Berdasarkan rancangan “The Posttest Only Control Group Design” disusun 

design rancangan percobaan design RAL Non-Faktorial sebagai berikut : 

- Banyak unit eksperimen pada petak RAL nonfaktorial  

= banyak perlakuan x ulangan 

= 4X 6 

= 24 unit (24 petak) 

- Ragam unit eksperimen 

Po : Po1, Po2, Po3,Po4, Po5, Po6 

P1 : PI1, PI2, PI3, PI4,PI5, PI6  

PII : PII1, PII2, PII3, PII4,PII5, AII6,  

PIII : PIII1, PIII2, PIII3, PIII4,PIII5, PIII 
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Tabel 3.1  Rancangan Acak Lengkap Non-Faktorial 

Keterangan : 

Po : Perlakuan kontrol dengan lulur beras. 

P1 : Perlakuan 1, yaitu penambahan 20% atau 200 gr kombinasi kulit lemon 

dan temu giring pada produk lulur.  
P2 : Perlakuan2, yaitu penambahan 30% atau 300 gr kombinasi kulit lemon 

dan temu giring pada produk lulur.  

P3 : Perlakuan3, yaitu penambahan 50% atau 500 gr kombinasi kulit lemon 

dan temu giring pada produk lulur. 

 

 

3.2.1.2 Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

1. Jenis Variabel 

a. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 

2013). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah formulasi tepung beras 

dengan kombinasi kulit lemon dan temu giring. 

b. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013). Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah kualiatas lulur beras kombinasi kulit lemon dan 

Po1 PII2 PII3 PII5 Po6 PI6 

P11 Po2 PII4 Po5 PI5 PIII3 

PII1 PI2 Po3 PI4 PII6 PIII4 

PIII1 PIII2 P13 Po4 PIII5 PIII6 
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temu giring yang ditandai dengan tingkat kualitas pH serta nilai 

organoleptiknya.  

c. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak 

dipengaruhi faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol dalam 

penelitian ini adalah proses pembuatan lulur beras dengan kombinasi kulit 

lemon dan temu giring, proses pengeringan lulur beras dengan kombinasi 

kulit lemon dan temu giring, dan jenis pelarut. 

2. Definisi Operasional Variabel 

 Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

a. Formulasi  tepung beras dengan kombinasi kulit lemon dan temu giring 

merupakan larutan bahan yang harus digunakan dengan dan cara pemakaian 

yang tepat. Formulasi yang digunakan untuk pembuatan lulur beras dengan 

kombinasi kulit lemon dan temu giring adalah 80% : 20 %, 70% : 30%, 50% 

: 50%. 

b. Kualitas lulur beras kombinasi kulit lemon dan temu giring merupakan 

tingkat baik buruknya produk lulur, untuk mengetahui kualitas lulur  

dilakukan uji pH dan warna,bau,dan tekstur lulur.  

c. Uji organoleptik lulur beras kombinasi kulit lemon dan temu giring 

merupakan pengujian yang didasarkan pada proses pengindraan manusia 



49 
 

untuk mengamati tekstur, warna, aroma pada produk lulur kombinasi kulit 

lemon dan temu giring dengan penilaian skor 1 untuk sangat tidak suka, 

skor 2 untuk tidak suka, skor 3 untuk biasa, skor 4 untuk suka, dan skor 5 

untuk sangat suka.  

d. Uji pH merupakan derajat keasaman suatu zat, semakin asam suatu zat 

semakin bersifat korosi dan semakin basa lulur maka semakin baik untuk 

kulit, keasaman kulit normal adalah 4-6,5 pada orang sehat.   

e. Proses pembuatan lulur beras dengan kombinasi kulit lemon dan temu 

giring merupakan suatu cara pembuatan lulur beras dengan kombinasi kulit 

lemon dan temu giring sehingga menjadi produk lulur yang berkualitas. 

Proses pembuatan lulur dilakukan di materia medica Batu dibagian simplisia 

dan peracikan. 

f. Proses pengeringan lulur beras dengan kombinasi kulit lemon dan temu 

giring suatu metoda untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air 

dari suatu bahan dengan mengunakan energi panas sehingga tingkat kadar 

air kesetimbangan dengan kondisi udara (atmosfir) normal atau tingkat 

kadar air yang setara dengan nilai aktivitas air (Aw) yang aman dari 

kerusakan mikrobiologis, enzimatis atau kimiawi. Proses pengeringan kulit 

lemon dan temu giring menggunakan oven dengan suhu 80oC selama 5 

menit, pengeringan dilakukan di materia medica Batu di bagian simplisia. 

g. Jenis pelarut yang digunakan untuk melarutkan lulur beras kombinasi 

kulit lemon dan temu giring adalah air,air merupakan pelarut yang bersifat 
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hidrogen yang sifatnya mengikat sehingga lulur beras kombinasi kulit lemon 

dan temu giring bisa tercampur dengan baik. 

3.2.1.3 Teknik Pengumpulan  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tahap I yaitu 

observasi eksperimen. Peneliti melakukan kegiatan percobaan dan pengujian 

untuk mendapatkan data. Observasi dilakukan di laboratorium. Sedangkan  untuk 

objek perlakuan meliputi uji pH dan sifat organoleptik ( warna, aroma, dan 

tekstur) lulur pengujian melalui observasi angket oleh 24 panelis. Data yang 

diambil dalam penelitian ini meliputi analisa yang terdiri dari penentuan 

konsentrasi lulur yang telah diberi perlakuan pemberian berbagai konsentrasi 

kombinasi kulit lemon dan temu giring yaitu sifat organoleptik ( warna, aroma 

dan tekstur) dan pH lulur.  

3.2.1.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian tahap I adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap ini digunakan untuk mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan 

yaitu: 

Alat yang digunakan 

a. Blender   1 buah 

b. Timbangan Analitik 1 buah 

c. Pisau   1 buah 

d. Panci   4 buah 

e. Oven   1 buah 

 

Bahan yang digunakan 

a. Kulit Lemon  500   gram 

b. Temu Giring  500   gram 
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c. Tepung beras  2000 gram 

d. Aquades   2       Liter 

2. Pelaksanaan Penelitian 

a. Pembuatan Serbuk kulit lemon 

1. Mengambil kulit lemon, melakukan sortasi kulit mencucinya 

dengan air mengalir.  

2. Menimbang kulit lemon bersih sebanyak 500 gram.  

3. Memotong kulit lemon menjadi lebih kecil . 

4. Mengoven kulit lemon dengan suhu 80O C selama 3 hari.  

5. Menggiling kulit lemon sampai halus.  

6. Memasukkan dan menyimpan serbuk kulit lemon pada tempat 

tertutup.  

b. Pembuatan Serbuk Temu Giring 

1. Memotong dan melakukan sortasi pada temu giring. 

2. Menimbang temu giring sebanyak 500 gr temu giring. 

3. Mencuci temu giring agar terlepas dari kotoran dan benda asing 

lainnya. 

4. Memotong temu giring menjadi lebih kecil . 

5. Mengoven temu giring dengan suhu 80O C selama 3 hari.  

6. menggiling temu giring sampai halus 

7. Melakukan penyaringan temu giring. 

8. Memasukkan dan menyimpan tepung temu giring dalam wadah 

tertutup.  
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c. Proses Pemberian Kombinasi kulit lemon dan temu giring  

1. Menempatkan tepung beras 2000 gram kedalam wadah. 

2. Menambahkan kombinasi kulit lemon dan temu giring 50:50 

dengan penambahan 20%, 30%, 50% disetiap perlakuan. 

3. Menyimpan lulur dalam wadah.  

d. Penentuan pH pada Lulur dengan tambahan kombinasi kulit 

lemon dan temu metode pH meter (Sudarmadji,1998 dalam 

Hermawati 2015). 

 

1. Memasukkan lulur yang sudah diberi aquades  kedalam wadah 

plastik. 

2. Mencelupkan pH meter ke dalam lulur. 

3. Membaca dan mencatat hasilnya. 

e. Uji Organoleptik 

 Pada pengujian organoleptik yang dilihat adalah warna, aroma, dan 

tekstur. Pengujian organoleptik Lulur dibutuhkan panel untuk mendapatkan data. 

Menurut Suharsini (2006) panel tidak terlatih merupakan sekelompok orang yang 

berkemampuan diatas rata-rata yang tidak terlatih secara formal, tetapi 

mempunyai kemampuan untuk membedakan dan mengkomunikasikan reaksi dari 

penilaian organoleptik yang diujikan. Jumlah anggota panel tidak terlatih berkisar 

antara 25 sampai 100 orang. 

 Uji hedonik merupakan pengujian yang paling banyak digunakan untuk 

mengukur tingkat kesukaan terhadap produk. Tingkat kesukaan ini disebut skala 

hedonik, misalnya sangat suka, suka, agak suka, kurang suka, tidak suka, dan lain-

lain. Skala hedonik dapat direntangkan atau diciutkan menurut rentangan skala 
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yang dikehendaki. Dalam analisis datanya, skala hedonik ditransformasikan ke 

dalam angka. 

 Langkah-langkah uji organoleptik adalah sebagai berikut : 

1. Mempersiapkan panelis dan mempersiapkan bahan yang akan diuji 

2. Memberikan penjelasan kepada panelis tentang hal yang akan 

diuji, cara pengujian, dan tujuan pengujian 

3. Mempersilahkan panelis untuk membau, dan mengamati produk 

yang diuji pada setiap perlakuan 

4. Mempersilahkan panelis mengisi data angket yang telah disediakan 

Tabel 5. Denah Organoleptik 

 

 

 

 

 

3.2.1.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Nana (2004), suatu penelitian yang berusaha menguji suatu 

akibat, efek, pengaruh dari suatu variabel tertentu terhadap variabel lain yang 

diteliti menjadi ciri dari analisis statistik penelitian eksperimental dengan anava. 

Atas dasar inilah data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis 

varian tunggal untuk mengetahui pengaruh kulit lemon dan temu giring terhadap 

kualitas lulur beras.  

Langkah untuk mendapatkan hasil yang valid harus melalui beberapa 

langkah uji. Data harus diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji normalitas. 

Po1 PII2 PII3 PII5 Po6 PI6 

P11 Po2 PII4 Po5 PI5 PIII3 

PII1 PI2 Po3 PI4 PII6 PIII4 

PIII1 PIII2 P13 Po4 PIII5 PIII6 
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Jika data berdistribusi normal maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Apabila 

data berdistribusi normal dan varians data homogen, selanjutnya data dapat 

dianalisis dengan menggunakan anava satu jalur, tetapi apabila data tidak 

homogen maka dapat diganti dengan uji statistik non-parametrik yaitu Uji 

Friedman. Bila ada pengaruh yang sangat nyata diantara perlakuan maka 

dilakukan uji Duncans. Pengolahan data dilakukan menggunakan program SPSS 

21 dengan tahapan sebagai berikut.  

1. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas (Liliefors) untuk mengetahui varians populasinya 

berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk uji 

normalitas sebagai berikut: 

a. Mengisi halaman input pada bagian Variable View pada kolom nama yaitu 

pada baris pertama point perlakuan konsentrasi, point kedua uji 

organoleptik, point ketiga uji pH.  

b. Mengisi halaman input pada bagian Data View sesuai dengan data rataan 

skor uji organoleptik dan uji pH yang telah diperoleh 

c. Mengklik menu Analyzed – Descriptive statistics – Explore – Plots – 

Pilih Histogram – Centang Normality plots with test – Continue seperti 

gambar dibawah ini: 

d. Mengklik OK, maka akan muncul output  hasil analisis berupa tabel 

statistics dan melihat nilai Sig.nya, jika Sig. > 0,05 maka data berdistribusi 

normal. 
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2. Uji Homonegitas 

Uji  Homogenitas (Bartlett) dilakukan untuk memastikan apakah asumsi 

masing-masing data sudah terpenuhi atau belum, jika sudah terpenuhi maka bisa 

dilanjutkan ke Uji Anava 1 jalan. Adapun langkah uji homogenitas sebagai 

berikut: 

A. Mengklik menu Analyzed – Compare means – One way anova –

dependent list dan perlakuan ke kolom factor – options – homogenity of 

variance – continue – OK 

B. Melihat tabel Test of Homogenity of Variances di halaman output 

C. Melihat nilai Sig. Jika nilai Sig. > 0,05 maka data termasuk homogen dan 

sudah memenuhi 

 

3. Uji Anava 1 Jalan (One Way Anova) 

Uji Anava 1 jalan dilakukan karena penelitian ini ingin menguji pengaruh 1 

variabel bebas terhadap 1 variabel terikat, adapun langkahnya sebagai berikut: 

A. Mengklik menu Analyzed – Compare means – One way anova – 

memasukkan skor rataan ke kolom dependent list dan perlakuan ke kolom 

factor 

B. Mengklik Post Hoc untuk mengetahui perbandingan efektivitas dari 

beberapa perlakuan – centang Duncan – Continue – OK 

C. Melihat halaman output akan muncul beberapa tabel interpretasi 

D. Melihat tabel Anova, mengamati nilai Sig. Jika nilai Sig. < 0,05, maka Ho 

ditolak 
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E. Melihat tabel Post Hoc Test dan mengamati nilai rataan pada masing-

masing subset yang muncul. 

3.2.2 Penelitian Tahap II  

3.2.2.1 Teknik Pengumpulan Data Penelitian  

Penelitian tahap II merupakan studi pengembangan dari hasil penelitian 

tahap I. Tahap ini dilakukan melalui pembuatan media buku saku  yang ditujukan 

kepada masyarakat. Metode pengambilan data melalui studi pustaka baik berupa 

dokumen tertulis maupun elektronik. Berbagai informasi yang telah diperoleh 

akan digunakan sebagai bahan perencanaan dalam pembuatan buku saku. 

Modifikasi Learning Cycle 3E menurut Saudah (2013) digambarkan dalam desain 

gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Modifikasi Desain Studi Pengembangan  

menggunakan Learning Cycle 3E 

 

3.2.2.2 Prosedur Penelitian Tahap II 

Kegiatan Tahap II dilaksanakan setelah penelitian Tahap I selesai, 

kegiatan Tahap II merupakan studi pengembangan. Kegiatan Tahap II 

Eksplorasi 
Need Assesment: 

a. Hasil penelitian  

b. Wawancara dan survey lapang 

Elaborasi 

Pengembangan produk 

Eksplanasi 

a. Studi Pustaka 

b. Konsultasi ahli 
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menggunakan model Learning Cycle 3E, yang terdiri dari 3 tahap yaitu 

eksplorasi, eksplantasi dan elaborasi. Kegiatan tahap II dilakukan dari hasil 

penelitian Tahap I menjadi sebuah produk media pembelajaran dalam bentuk 

poster. Langkah-langkah kegiatan Tahap II yang perlu dilakukan sebagai berikut. 

1. Tahap eksplorasi 

Eksplorasi merupakan fase yang membawa sasaran pendidikan 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.  

a. Hasil Penelitian 

Pada fase ini perlu diadakan penilaian kebutuhan (need assesment) dengan 

melihat hasil penelitian Tahap I. Penelitian Tahap I membahas tentang pengaruh 

kulit lemon dan temu giring terhadap kualitas lulur, jika penggunaan bahan alam 

untuk perwatan kulit maka meminimalis terjadinya kanker kulit, selain itu 

penggunaan kulit lemon dan temu giring dapat mencerahkan kulit secara alami 

tanpa efek samping.  Hasil penelitian akan disajikan dalam bentuk diagram hasil 

pengujian  dengan berbagai konsentrasi (20%, 30%, dan 50%) serta perlakuan 

kontrol. Hasil penelitian akan dikembangkan menjadi media buku saku bagi 

masyarakat. 

b. Survey Lapang 

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan pada 10 orang 

mahasiswi dilingkungan Program Studi Pendidikan Biologi Universitas 
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Muhammadiyah Malang,khususnya wanita usia 21 s/d 25 tahun, 5 orang 

diantara mereka mengalami masalah pada kulit badan yang terlihat gelap. 

Mereka secara umum mengeluhkan bahwa kulit gelap mengurangi rasa 

percaya diri dalam pergaulan sehari-hari karena sel kulit mati yang 

menumpuk menjadikan kulit terlihat gelap. 

Sebagian dari penderita kulit gelap lebih memilih melakukan perawatan 

kulit badan dengan menggunakan sediaan kosmetik lulur berbahan kimia 

yang ada dipasaran, dan ada juga yang belum berani menggunakan kosmetik 

berbahan kimia karena takut dengan efek samping, maka dari itu untuk 

merawat diri secara alami dan tidak berefek samping saya mensosialisasikan 

bahaya lulur kimia jika digunakan setiap hari. sehingga mampu meningkatkan 

pemahaman masyarakat terhadap bahaya lulur modern jika digunakan secara 

terus-menerus. Konsep yang diperoleh meliputi kajian tentang senyawa aktif 

pada kulit lemon dan temu giring sebagai lulur untuk perawatan tubuh.  

2. Tahap eksplanasi 

 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 sehingga dapat menemukan istilah dari konsep yang telah dipelajari. 

Kegiatan dapat dilakukan dengan melakukan studi pustaka melalui jurnal, buku 

maupun penelitian sebelumnya. Kemudian melanjutkan konsultasi kepada ahli 

atau yang berpengalaman untuk menilai dan memberi masukan sehingga dapat 

melakukan perbaikan. Konsultasi kepada ahli terdapat dua macam yakni kosultasi 
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kepada ahli materi dan ahli media. Berdasarkan dari hasil konsultasi ke ahli, akan 

ada beberapa kekurangan maupun kelebihan dalam desain produk buku saku yang 

dikembangkan maupun dalam isi materinya. 

3. Tahap 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 masyarakat, sehingga dapat membuat hubungan 

konsep yang telah dipelajari dan membuat lebih mengerti dan paham. Berikut 

adalah langkah-langkah pembuatan buku saku: 

a. Menentukan tema dan tujuan pembuatan buku saku. 

b. Menyajikan gambar dengan memperlihatkan segi-segi artistik, sederhana dan 

memperhatikan komposisi warna yang pas.  

c. Menggunakan kalimat-kalimat dalam bahasa yang sederhana, populer, 

familiar dan akrab. Bentuk huruf yang digunakan sederhana dan tidak aneh-

aneh. 

d. Mencetak buku saku kemudian memberikan buku saku tersebut kepada 

masyarakat. 
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Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah diuraikan, prosedur kerja 

penelitian  Tahap I dan II digambarkan sebagai berikut: 

a. Prosedur Penelitian Tahap I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Menyiapkan alat dan bahan yang akan 

digunakan 

Sortasi bahan dan pencucian bahan bahan 

Kulit Buah lemon Temu giring 

Menimbang bahan masing masing 500 gram dan 2000 gram  beras 

kedelai 

Memotong kecil kecil kulit buah lemon 

Proses oven,  dengan suhu 80o C 

menggilingan kulit lemon 

 

Memotong kecil-kecil temu giring 
 

Proses oven,  dengan suhu 80o C 

 

menggiling temu giring 

serbuk temu giring 

Pembuatan tepung beras 

Lulur 

Pengaplikasian kombinasi kulit lemon dan temu giring sebanyak 20%, 30%, dan 

50%. 

serbuk kulit lemon 
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b. Prosedur Penelitian Tahap II

prosedur penelitian 

Eksplorasi (need assessment, hasil; 

wawancara dan survey, hasil 

penelitian)

Eksplanasi (studi pustaka dan 

konsultasi pada ahli) 

Elaborasi (mengembangkan 

produk) 

Membuat buku saku 

a.Menentukan tema dan tujuan

pembuatan poster

b.Menyajikan gambar dengan

memperlihatkan segi-segi artistik,

sederhana dan memperhatikan

komposisi warna yang pas.

c.Menggunakan kalimat-kalimat

dalam bahasa yang sederhana,

populer, familiar dan akrab.

Bentuk huruf yang digunakan

sederhana dan tidak aneh-aneh.

d.Mencetak buku saku kemudian

memberikan buku saku kepada

masyarakat.


