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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kegiatan Penelitian 

 Kegiatan yang dilakukan terdiri dari 2 tahap. Kegiatan tahap I merupakan 

penelitian deskriptif analitik. Kegiatan tahap II adalah pengembangan hasil 

penelitian yang menggunakan model Learning Cycle 3E, kegiatan tahap II akan 

dilaksanakan setelah kegiatan tahap I. Hasil penelitian yang dilakukan pada Tahap 

I akan dikembangan menjadi sebuah produk media pembelajaran berupa buku 

saku media informasi untuk masyarakat di penelitian Tahap II. 

 

3.2 Kegiatan Penelitian Tahap I 

Jenis kegiatan tahap I adalah penelitian deskriptif analitik. Penelitian 

deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan pengetahuan 

higieni sanitasi produsen, mulai dari proses produksi hingga penyimpanan, data 

yang didapatkan disajikan apa adanya. Penelitian dilakukan dengan melakukan 

pengamatan ke 10 produsen di 10 kelurahan Kota Malang yaitu produsen 

Kelurahan Klojen, produsen Kelurahan Rampal, produsen Kelurahan Blimbing, 

prosen Kelurahan Jodipan, produsen Kelurahan Kotalama, produsen Kelurahan 

Sawojajar, Kelurahan Pisangcandi, produsen Kelurahan Sukun, produsen 

Kelurahan Tlogomas, dan produsen Kelurahan Sumbersari, untuk mengumpulkan 

data mengenai pengetahuan higieni sanitasi produsen sari kedelai 

Penelitian analitik dilakukan untuk mencari hubungan antar variabel yaitu 

dengan melakukan suatu analisis terhadap data hasil uji laboratorium total 
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koliform dan total bakteri dengan pengetahuan higieni sanitasi. Hasil penelitian 

mengenai total bakteri dan total koliform selama proses penyimpanan pada suhu 

kamar dan hubungannya dengan pengetahuan higieni sanitasi produsen akan 

dikembangkan menjadi buku saku. 

3.2.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada beberapa industri rumah tangga sari kedelai di 

10 kelurahan diKecamatan Kota Malang. Analisa kandungan koliform dan 

mikroba dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang yang beralamat di Jl. Bendungan Sutami 188A Malang. Penelitian ini 

akan dilaksanakan pada September 2017. 

3.2.2 Populasi dan Teknik Sampling 

3.2.2.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah  produsen minuman sari kedelai yang 

berada di 10 Kelurahan Kota Malang, yaitu Kelurahan Klojen, Kelurahan Rampal, 

Kelurahan Blimbing, Kelurahan Jodipan, Kelurahan Kotalama, Kelurahan 

Sawojajar, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tlogomas, dan  

Kelurahan Sumbersari, ciri ciri produsen yang akan dijadikan sebagai penelitian 

adalah sebagai berikut: 1) produsen sari kedelai industri rumah tangga, 2) 

produsen sari kedelai juga bertindak sebagai pedagang 3) produk sari kedelai yang 

diperjual belikan tidak disimpan dalam kulkas. 
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3.2.2.2 Teknik Sampling 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan 

teknik Cluster Random Sampling yaitu jenis sampling yang mempunyai dua tahap 

yang harus dilakukan yaitu tahap pertama menentukan sampel daerah dan tahap 

kedua untuk menentukan sampel individu pada daerah secara sampling juga 

(Sugiyono, 2010). Teknik ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek 

yang diteliti sangat luas. 

Langkah pertama penentuan sampel dalam penelitian ini adalah 

sebelumnya memilih populasi produsen sari kedelai diKota Malang, populasi 

produsen sari kedelai berada di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Klojen, 

Kecamatan Blimbing, Kecamatan Kedung kandang, Kecamatan Lowokwaru dan 

Kecamatan Sukun, dari kelima kecamatan tersebut terdiri atas 57 kelurahan. 

Langkah kedua yaitu dari populasi produsen sari kedelai tersebut dipilih 10 

kelurahan, yaitu Kelurahan Klojen, Kelurahan Rampal, Kelurahan Blimbing, 

Kelurahan Jodipan, Kelurahan Kotalama, Kelurahan Sawojajar, Kelurahan 

Pisangcandi, Kelurahan Sukun, Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Sumbersari, dari 

masing-masing kelurahan diambil 1 produsen sari kedelai. Kemudian masing 

masing sari kedelai yang diperoleh akan diambil untuk dijadikan sampel. Berikut 

adalah skema 3.1 teknik sampling: 
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Gambar 3.1 : Skema Teknik Sampling (Cluster Sampling) 

Jumlah sampel penelitian adalah 10 minuman sari kedelai yang terdapat 

dari 10 kelurahan, kemudian sampel sari kedelai tersebut  diberi perlakuan dengan 

penyimpanan pada suhu kamar, uji sampel dilakukan 3 kali yaitu pada 0 jam, 4 

jam penyimpanan pada suhu kamar setelah produksi, dan 8 jam  penyimpanan 

pada suhu kamar setelah produksi, sehingga jumlah sampek keseluruhan adalah 

10 x 3 adalah 30 sampel. 

3.2.3 Jenis dan Defini Operasional Variabel 

3.2.3.1 Jenis Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi perubahan atau timbulnya 

variabel terikat (Sugiyono, 2010). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  

pengetahuan higieni sanitasi produsen dan lama penyimpanan sari kedelai 

pada suhu kamar. 

Produsen 
sari kedelai 
di 57 
kelurahan di 
Kota 
Malang 

Sari kedelai Risa 
Sari kedelai sumarianto 
Sari kedelai kurnia 
Sari kedelai Yuli 
Sari kedelai soyya 
Sari kedelai soya milk 
Sari kedelai sumi 
Sari kedelai dwi putra 
Sari kedelai pak yus 
Sari kedelai rohman 
 

Teknik Cluster 
Random 

Sampling 

Pengetahuan 

Higieni 
sanitasi 

produsen 

Total Bakteri 

dan total 
koliform 
selama proses 

penyimpanan 
pada suhu 

kamar selama 
0 jam 4 jam 

dan 8 jam 

Produsen sari kedelai 10 
kelurahan: 

Kelurahan Klojen 
Kelurahan Rampal 
Kelurahan Blimbing 
Kelurahan Jodipan 
Kelurahan Kotalama 
Kelurahan Sawojajar 
Kelurahan 
Pisangcandi 
Kelurahan Sukun 
Kelurahan Tlogomas 
Kelurahan Sumbersari  
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2. Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah, total koliform dan total mikroba dalam sari kedelai. 

3. Variabel kendali 

Variabel kendali adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan antar variabel tidak dipengaruhi oleh faktor  luar yang 

diteliti (Sugiyono, 2010). Variabel kendali dalam penelitian ini adalah varietas 

kedelai dan air bahan baku pembuatan. 

3.2.3.2 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam setiap variabel  maka perlu 

didefiniskan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini, adapun 

operasional variabel tersebut yaitu: 

1. Pengetahuan higieni sanitasi produksi sari kedelai adalah acuan yang terdapat 

pada prinsip-prinsip higieni sanitasi makanan dan minuman yang digunakan 

sebagai penentu kualitas minuman sari kedelai, Prinsip higieni saitasi makanan 

yang digunakan terdapat dalam KEPMENKES No. 942/ MENKES/ 

SK/VII/2003  Tentang  Higieni Sanitasi Makanan Jajanan. Nilai akan diperoleh 

dari kemampuan menjawab 12 pertanyaan tentang higieni sanitasi produksi dan 

penyimpanan setelah produksi. Kegiatan yang dilakukan dalam memproduksi 

sari kedelai dengan memperhatikan sanitasi produksi dan penyimpanan 

minuman setelah produksi, dimana penilaian higieni sanitasi produsen 
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dilakukan oleh peneliti dan 3 orang pengamat yang lain, kemudian hasil dari 

skor penilain dirata-rata. 

2. Total koliform adalah jumlah keseluruhan koliform yang terdapat dalam sari 

kedelai. Dalam penelitian ini koliform yang dihitung adalah koliform fekal, 

dimana koliform ini sebagai indikator tercemarnya minuman tersebut oleh tinja 

manusia, dan sebagai indicator adanya bakteri pathogen lain dengan 

menggunakan metode TPC (Total Plate Count). Medium yang digunakan 

untuk uji total koliform adalah Mac Konkey Agar. Metode TPC yang dilakukan 

berdasarkan  langkah-langkah yang terdapat dalam buku jurnal Herigstad 

(2001). 

3. Total mikroba yang diteliti adalah total bakteri yang merupakan jumlah 

keseluruhan bakteri yang terdapat dalam sari kedelai, namun dalam penelitian 

ini tidak mengidentifikasi jenis bakterinya hanya menghitung jumlah total 

bakterinya saja dengan menggunakan metode TPC (Total Plate Count) dan 

medium yang digunakan adalah Plate Count Agar (PCA). Metode TPC yang 

dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang terdapat dalam buku jurnal 

Herigstad (2001). 

4. Lama penyimpanan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu penyimpanan 

sari kedelai yang pada 0 jam,  4 jam pada suhu kamar, dan 8 jam pada suhu 

kamar, dari beberapa perbedaan waktu penyimpanan tersebut akan diambil 

sampel untuk mengetahui total mikroba dan total koliform. Penyimpanan sari 

kedelai pada suhu kamar yang dimaksudkan yaitu sari kedelai hanya diletakkan 

pada wadah dan bukan di dalam kulkas. Selain itu Sherrington (1992) 
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menyebutkan bahwa pada suhu optimum, bakteri dapat membelah diri dengan 

pembelahan biner setiap 20 menit, pada kondisi yang cocok, akan 

menghasilkan beberapa juta sel selama 7 jam.  Pada penelitian yang sama yang 

dilakukan oleh Al Muzafri di Pekanbaru mengenai pertumbuhan bakteri pada 

minuman, pada penyimpanan minuman pada suhu kamar setelah 4 jam 

menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan bakteri koliform telah melebihi 

standart yang ditetapkan oleh BPOM, dan pertumbuhan bakteri terlihat 

meningkat tinggi pada penyimpanan suhu kamar 8 jam. 

5. Varietas kedelai akan dijadikan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. 

Varietas kedelai yang dipilih adalah varietas anjasmoro, dimana varietas 

tersebut merupakan salah satu jenis varietas yang banyak dijual dan diijadikan 

sebagai bahan pangan di daerah malang. Untuk memastikan varietas yang 

digunakan sebagai bahan dasar sari kedelai setiap produsen, peneliti akan 

mengambil sampel kacang kedelai dari produsen dan menyerahkan sampel 

kepada laboratorium pertanian dan peternakan universitas muhammadiyah 

malang, jika varietas kedelai bahan baku bukan varietas yang dimaksud maka 

peneliti akan membantu produsen untuk membeli bahan baku di Balitkabi 

Malang.  

6. Air bahan baku pembuatan akan dijadikan variabel control dalam penelitian 

ini, dimana air bahan baku yang digunakan adalah air kran yang bersumber 

dari sumur.  
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3.2.4 Metode Pengambilan Data 

Metode pengambilan data dilakukan untuk mendapatkan informasi data 

yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Metode pengambilan data 

dalam kegiatan Tahap I yakni: 

3.2.4.1 Observasi  

Observasi yang dilakukan pada penelitian ini bersifat non partispatif, yaitu 

peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan orang yang sedang di observasi 

tetapi hanya sebagai pengamat kegiatan, jadi peneliti akan melakukan pengamatan 

secara langsung aktivitas keseharian produsen sari kedelai. Observasi dilakukan 

untuk mengumpulkan data informasi untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam 

penelitian ini instrument yang digunakan untuk observasi adalah lembar observasi.  

Lembar observasi diisi untuk mengetahui pengetahuan higieni sanitasi. Poin-

poin potongan yang terdapat pada lembar observasi berupa acuan yang terdapat 

pada prinsip-prinsip higieni dan sanitasi makanan. Pada lembar observasi terdapat 

12 pernyataan berupa sikap higieni sanitasi yaitu seperti penjamah makanan tidak 

sedang sakit saat memproduksi makanan, menjaga kebersihan kuku, mencuci 

tangan, mencuci peralatan dengan air bersih, mencuci peralatan dengan sabun, 

mengeringkan peralatan dengan lap bersih, menyediakan tempat sampah yang 

tertutup, memasak air hingga mendidih, memeras sari kedelai dengan peralatan 

atau dengan tangan dengan menggunakan sarung tangan bersih, mengemas sari 

kedelai dengan pembungkus yang tidak ditiup, mengangkut makanan dengan 

wadah tertutup dan bersih. Adapun lembar observasi terdapat dalam lampiran 1.   
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3.2.4.2 Aspek Pengukuran 

Skala sikap yang digunakan dalam lembar observasi untuk penelitian ini yaitu 

dengan rating scale. Data mentah yang diperoleh dengan rating scale yang berupa 

angka kemudian akan dapat ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Pengukuran 

dengan rating scale lebih fleksibel, dapat mengukur sikap dan presepsi terhadap 

suatu fenomena, mengukur pengetahuan, atau kegiatan. Masing-masing 

pernyataan yang dicantumkan pada lembar observasi mempunyai poin sesuai 

acuan pada prinsip higieni sanitasi makanan menurut KEPMENKES No. 

942/MENKES/SK/VII/2003. Jawaban lembar observasi harus diisi oleh peneliti 

dan 3 orang pengamat lain saat melakukan pengamatan dan wawancara pada 

produsen sari kedelai. 

Setiap jawaban pernyataan mempunyai skor 1, 2, 3, 4 yang bergradasi dari 

positif (angka besar) hingga sangat negatif (angka kecil). Skor setiap poin 

pernyataan yang diisi oleh peneliti dan 3 orang pengamat akan dirata rata untuk 

mendapatkan skor akhir dan kemudian dianalisis. Skor jawaban merupakan nilai 

jawaban yang diberikan untuk penilaian perilaku, jawaban tersebut dapat 

diberikan skor seperti dibawah ini: 

1 = Sangat tidak baik 

2 = Tidak baik 

3 = Baik 

4    = Sangat baik  
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3.2.5 Prosedur Penelitian  

Pada penelitian ini ada 2 tahap kegiatan yang dilakukan. Tahap I adalah 

melakukan uji laboratorium untuk mengetahui total koliform dan total bakteri, 

sedangkan pada tahapp II  adalah pembuatan buku saku. 

3.2.5.1 Tahap Persiapan Uji Total Koliform dan Total Bakteri  

Tahap persiapan merupakan tahap yang dilakukan untuk mempersiapkan 

semua hal yang dibutuhkan sebelum melaksanakan prosedur penelitian. Alat dan 

bahan yang diperlukan untuk menguji total bakteri dengan total koliform dalam 

sari kedelai dengan uji TPC , yaitu: 

1. Alat 

a. Microplate  

b. Sentrifuge 

c. Magnetic stirrer 

d. Timbangan analitik 

e. Erlenmeyer 

f. Gelas ukur 

g. Pipet tetes 

h. Cawan petri,  

i. aluminium foil 

j. tip 

k. Autoclave 

 

l. Enkast 

m. Incubator 

n. coloni counter 

o. mikroskop 

p. kertas label, spuit 

q. plastic wrap 

r. lampu spiritus 

s. alcohol 70% 

 

 

2. Bahan  

a. Sari kedelai original (tanpa tambahan rasa) 

b. aquades 

c. agar Mac Konkey dan PCA 
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3.2.5.2 Pelaksanaan Penelitian  

1. Pengisian Lembar Observasi  

Pengisian lembar observasi dilakukan oleh peneliti pada saat melakukan 

observasi dan wawancara dengan produsen sari kedelai. 

2. Pengambilan sampel  

Pengambilan sampel sari kedelai dilakukan pada 10 lokasi Kelurahan Klojen, 

Kelurahan Rampal, Kelurahan Blimbing, Kelurahan Jodipan, Kelurahan Kotalama, 

Kelurahan Sawojajar, Kelurahan Pisangcandi, Kelurahan Sukun, Kelurahan 

Tlogomas, Kelurahan Sumbersari, dari 10 kelurahan tersebut diambil 1 produsen 

secara acak, dan diambil sebanyak 3 kali setelah produksi dan disimpan pada suhu 

kamar selama 0 jam, 4 jam dan 8 jam, kemudian sampel yang sudah diambil 

kemudian dibawa ke laboraturium. 

3. Analisis kandungan Total Koliform dan Total Bakteri 
dengan menggunakan metode TPC (Total Plate Count)  
 
Teknik drop plate adalah suatu teknik untuk memperoleh koloni murni suatu 

organisme. Teknik ini dilakukan dengan meneteskan sampel ke atas permukaan 

media tanpa menyentuh media tersebut dengan pipet kemudian masing-masing 

sektor yang telah ditandai diamati untuk melihat pertumbuhan mikroba dan dengan 

teknik ini perhitungan mikroba dapat dilakukan dengan cepat dan lebih akurat 

(Herigstad, 2001). Kelebihan teknik ini adalah mikroba yang tumbuh dapat tersebar 

merata pada agar, selain itu teknik ini lebih mudah dilakukan, dan bahan agar yang 

lebih ekonomis.  Tahapan uji mikroba  dengan teknik drop plate yaitu: 
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1. Mempersiapkan alat dan bahan.  

2. Mengambil agar Mac Konkey dan agar PCA kemudian ditimbang sesuai dengan 

jumlah sampel yang akan digunakan.  

3. Memasukkan agar Mac Konkey dan agar PCA ke dalam erlenmeyer dan 

diencerkan dengan menggunakan aquades.   

4. Menghomogenkan agar Mac Konkey dan agar PCA dengan menggunakan 

magnetic stirrer. 

5. Mensterilkan cawan petri sebelum digunakan dengan autoclave.  

6. Menuangkan agar Mac Konkey dan agar PCA dan mendiamkan selama satu 

malam agar media menjadi padat dan siap untuk digunakan. 

7. Mengambil sampel dan memasukkannya ke dalam miko sentrifuge.  

8. Mengambil sampel dengan menggunakan pipet steril sebanyak 0,1 ml dan 

meneteskan kedalam 0,9 ml larutan pengencer yang telah dimasukkan ke dalam 

mikroplate sehingga didapatkan pengenceran yang sesuai.  

9. Mengambil sampel yang telah diencerkan dengan meneteskan sampel sebanyak 

0,1 ml ke dalam cawan petri sesuai dengan media yang digunakan yaitu Mac 

Konkey agar untuk mengetahui total koliform, PCA untuk mengetahui total 

bakteri dan meneteskan sampel pada label pengenceran yang telah dituliskan 

dibawahnya.   

10. Mengulangi langkah kerja nomer 9 tersebut sampai semua pengenceran yang 

dilakukan selesai Menunggu sampel yang telah diteteskan meresap ke dalam 

media.  
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11. Memasukkan cawan petri ke dalam inkubator dengan suhu kurang lebih 37oC 

selama 24 jam. 

12. Mengamati mikroba menggunakan mikroskop dan menghitung koloni 

menggunakan coloni counter dengan ketentuan koloni 30-300 koloni/ml. 

13. Menentukan jumlah total koloni bakteri dengan penghitungan jumlah koloni 

per ml = jumlah koloni percawan. \ 

Data hasil uji total koliform selama proses penyimpanan pada suhu kamar 

dengan menggunakan metode Total Plate Count (TPC) dengan media mac konkey 

disajikan dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Total Koliform pada Sari Kedelai 

Sampel Sari Kedelai Pada 
Produsen di Kelurahan 

 
Total Koliform Selama Proses  

Penyimpanan (cfu/ml) 

Rata-Rata 

0 jam  4 jam 8 jam   

Klojen     
Rampal     
Blimbing     
Jodipan     

Kotalama     
Sawojajar     
Pisang candi     
Sukun     
Tlogomas     
Sumbersari      

 

Data hasil uji total bakteri selama proses penyimpanan pada suhu kamar 

dengan menggunakan metode Total Plate Count (TPC) dengan media PCA 

disajikan dalam Tabel 3.4 
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Tabel 3 .4 Total Bakteri pada Sari Kedelai 

Sampel Sari Kedelai Pada 
Produsen di Kelurahan 

 
Total Koliform Selama Proses  

Penyimpanan (cfu/ml) 

Rata-Rata 

0 jam  4 jam 8 jam   

Klojen     
Rampal     
Blimbing     
Jodipan     
Kotalama     
Sawojajar     
Pisang candi     
Sukun     
Tlogomas     
Sumbersari      

 

 

3.2.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Korelasi 

product moment. sebelum uji korelasi product moment, dilakukan uji asumsi 

terlebih dahulu yaitu uji normalitas dan uji liniaritas. Uji normalitas berfungsi 

mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak, sedangka 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Setelah uji normalitas dan uji 

linearitas dilakukan maka diteruskan dengan uji korelasi product moment. 

Uji korelasi product moment bertujuan untuk mengetahui hubungan antar 

variabel kearah positif atau negatif, yaitu pada penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan total koliform dan total bakteri dan untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan higieni sanitasi produksi sari kedelai dengan total bakteri dan total 

kolifrom. Proses analisis data menggunakan SPSS versi 21. Adapun langkah 

analisis data adalah sebagaii berikut: 
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1. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui varians populasi berdistribusi 

normal atau tidak Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji 

normalitas yaitu: 

1) Membuka aplikasi SPSS 21, klik variable view 

2) Pada bagian nama tulis variable sanitasi kemudian pada decimals diubah 

angka 0 

3) Memasukkan data pada data view yang diperoleh dari uji lab klik Analyze         

kemudian klik  nonparametric test  kemudian klik legacy dialog kemudian 

pilih 1 Sample K-S dan data hasil uji lab berdasarkan lama penyimpanan 0 

jam, 4 jam dan 8 jam dimasukkan pada  kolom Variabel  list 

4) Melihat hasil data, data dapat dikatakan berdistribusi normal jika Sig > 0,05 

2. Uji Linearitas 

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linear yang signifikan atau tidak. Langkah-langkah yang 

dilakukan untuk melakukan uji linearitas adalah sebagai berikut: 

1) Membuka aplikasi SPSS 21, klik variable view 

2) Pada bagian nama tulis variabel, misal, total bakteri, total kolifom,  total skor 

higieni sanitasi kemudian pada decimals diubah angka 0 

3) Memasukkan data pada data view dan kemudian klik Analyz, lalu klik 

compare means klik means 

4) Muncul kotak dengan nama Means, masukkan variabel bebas (X) ke kotak 

Independet List dan variabel terikat (Y) ke kotak Dependet List  
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5) Selanjutnya, klik Options, pada Statistik for First Layer, pilih Test of 

Linearity, kemudian klik Continue kemudian klik ok 

3. Uji korelasi Product Moment 

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan atar variabel yang 

berisfat negatif atau positif. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan 

antara total bakteri dengan total koliform selama proses penyimpanan, dan juga 

untuk mengetahui hubungan total bakteri dan total koliform dengan pengetahuan 

higieni sanitasi produksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan uji 

Korelasi adalah sebagai berikut: 

1. Membuka aplikasi SPSS 21, klik variable view 

2. Pada bagian nama tulis variabel, misal, total bakteri, total kolifom,  total skor 

higieni sanitasi kemudian pada decimals diubah angka 0 

3. Memasukkan data pada data view yang diperoleh dari uji lab klik analyze pilih 

correlate dan kemudian klik evariate 

4. Memasukkan variabel kedalam kolom variables  

5. Pada kolom correlation coefficient  pilih pearson, pada test if significance 

pilih two tailedcentang flag significant correlation kemudian klik Ok 

6) Melihat hasil output hasil analisis berupa tabel statistics dan melihat hasil Sig. 

Jika Sig < 0,05, maka terdapat hubungan antar variabel. 

3.2.7 Kegiatan Tahap II 

Kegiatan Tahap II merupakan pengembangan hasil penelitian. 

Pengembangan hasil penelitian ini yaitu menjadi media buku saku dengan model 

Learning Cycle 3E. Menurut Trinto (2007) Learning Cycle adalah  suatu model 
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pembelajaran yang berdasarkan pada teori belajar konstruktivisme.  Model 

pembelajaran Learning Cycle 3E dikembangkan oleh Karplus pada tahun 1977 

(Purwoko, 2009). Model pembelajaran ini terdiri dari tiga fase, yaitu ekplorasi 

(exploration), pengenalan konsep (explanation), dan aplikasi konsep (elaboration). 

Pada tahap eksplorasi hal yang perlu diperhatikan adalah penilaian kebutuhan 

(need assesment) yaitu melihat hasil penelitian, sehingga akan menghasilkan 

kebutuhan pengembangan berupa pengumpulan konsep esensial. Kemudian 

dilanjutkan pada tahap yang kedua yaitu tahap explanation.  

Pada tahap explanation langkah yang dilakukan yaitu studi pustaka dan hasil 

penelitian yang bertujuan untuk menguraikan konsep-konsep esensial dari tahap 

sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penjabaran konsep 

essensial sebelum ke pengembangan produk, atau disebut tahap elaborasi. Pada 

kegiatan ini hasil penelitian akan dikembangkan menjadi sebuah produk media 

pembelajaran dengan menggunakan Learning Cycle 3E yang dimodifikasi ke 

dalam penelitian pengembangan. Modifikasi Learning Cycle 3E menurut Karplus 

dalam Mussani (2015) digambarkan dalam desain gambar 3.2 berikut ini: 

 

 

 

Gambar 3.2 Desain studi Pengembangan Menggunakan Learning Cycle 3E 

 

3.2.7.1 Pelaksanaan Kegiatan Tahap II  

Setelah kegiatan Tahap I selesai, maka dilanjutkan dengan kegiatan Tahap II 

yang termasuk pengembangan dengan menggunakan model Learning Cycle 3E. 

Elaboration 

Exploratiom  

Explanation 
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Model tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu eksplorasi, eksplorasi  dan elaborasi. 

Penelitian Tahap II akan dilakukan dari hasil kegiatan Tahap I menjadi sebuah 

produk pembelajaran berupa buku saku. Adapun langkah langkah yang perlu 

dilakukan dalam kegiatan Tahap II adalah sebagai berikut: 

1. Eksplorasi  

Eksplorasi merupakan fase yang membawa sasaran pendidikan (masyarakat) 

untuk memperoleh pengetahuan langsung yang berhubungan dengan konsep yang 

akan dipelajari. Fase ini dapat dilakukan dengan mengobservasi, bertanya, dan 

menyelidiki konsep yang telah berkembang di masyarakat khususnya produsen 

dan  konsumen sari kedelai. Pada fase ini perlu diadakan penilaian kebutuhan 

(need assesment) dengan melihat hasil kegiatan pada Tahap I. Konsep esensial 

diperoleh meliputi Pengetian sari kedelai dan Kandungan nutrisinya, Bakteri 

dalam sari kedelai, Penyebab kontaminasi dalam sari kedelai, Cara meminimalisir 

agar makanan atau minuman tidak terkontaminasi bakteri merugikan. 

2. Explanation 

Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan, dan 

mengembangkan konsep essensial yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. 

Dalam kegiatan ini terdapat dorongan untuk menjelaskan konsep yang sudah 

diperoleh dengan bahasa sendiri sehingga dapat menemukan istilah-istilah dari 

konsep yang dipelajari. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan melakukan 

studi pustaka dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian setelah 

melakukan studi pustaka melanjutkan membuat desain produk buku saku yang 

akan dikembangkan.  
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3. Elabration

Kegiatan pada fase ini mengarah pada penerapan konsep-konsep yang telah 

dipahami. Hal ini bertujuan untuk mengubah konsep yang telah dikembangkan 

menjadi sebuah produk buku saku. Produk tersebut digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman produsen  mengenai hubungan higieni sanitasi 

produksi dengan total bakteri dan total koliform. Langkah-langkah pembuatan 

buku saku sebagai berikut.  

1. Menyiapkan materi yang akan dibuat menjadi buku saku. Pada penelitian ini

materi yang digunakan adalah hasil dari penelitian Tahap I adalah peranan

bakteri dalam kehidupan manusia.

2. Membuka aplikasi Corel DRAW Graphics Suite X7 dan membuat posisi

kertas

A4 menjadi landscape, keudian mendesain cover untuk buku saku agar lebih

menarik

3. Kemudian klik rectangle tool 2 kali sehingga muncul garis kotak lalu pada

tool

widht bagi kertas menjadi 3 bagian dengan mengetikkan tanda 3 lalu enter.

4. Menuliskan judul buku saku yang akan  dan menambahkan gambar hasil

penelitian

5. Membuka MS.Word untuk menambahkan materi yang dikembangkan dari

konsep essensial dengan layout landsape dengan 2 kolom dan kemudian

mencetak buku saku


