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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 2 tahapan, 

yaitu Tahap I jenis penelitian deskriptif dan penelitian Tahap II adalah studi 

pengembangan yang menggunakan model Learning Cycle 3E. Penelitian Tahap 

II akan dilaksanakan setelah penelitian Tahap I. Hasil penelitian yang dilakukan 

pada Tahap I akan dikembangkan menjadi sumber belajar biologi pada pokok 

bahasan bahan kimia dalam kehidupan kelas VIII SMP Semester II. 

3.2 Penelitian Tahap I 

Jenis penelitian Tahap I adalah deskriptif yaitu suatu penelitian dimana 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat tentang fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang ada 

(Nisa, 2016). Penelitian deskriptif pada penelitian ini yaitu mengidentifikasi 

jenis pewarna sintetis non pangan dalam makanan jajanan di lingkungan SMPN 

kota Malang. Selanjutnya hasil penelitian dikembangkan menjadi sumber belajar 

biologi dalam media leaflet dengan pokok bahasan Bahan Kimia dalam 

Kehidupan kelas VIII Semester II. 

3.2.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan sampel dilakukan di 3 SMPN kota Malang, yaitu SMPN 4, 

SMPN 8, dan SMPN 21. Lokasi pengujian Rhodamin B dan Methanil yellow 

akan dilakukan di Laboratorium Putra Indonesia. Waktu penelitian akan 

dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 2017. 
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3.2.2 Populasi dan Teknik Sampling 

3.2.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam 

penelitian adalah seluruh makanan jajanan berpewarna yang diperdagangkan 

di lingkungan sekolah SMPN kota Malang yaitu SMPN 4, SMPN 8, dan 

SMPN 21.  

3.2.2.2 Teknik Sampling 

Menurut pendapat Arikunto (2010) mengatakan bahwa sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Menurut Sugiyono (2014), sampel 

adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Teknik sampling yang digunakan yaitu Cluster Random Sampling, dimana 

untuk menentukan sampel bila obyek atau sumber data yang akan diteliti 

sangat luas. 

Sampel dipilih dengan menggunakan Teknik Cluster Random 

Sampling yaitu cara pengambilan sampling yang dilakukan dengan cara acak 

kelompok. SMPN kota Malang masuk kedalam tiga Rayon sebagai populasi 

daerah kemudian masing-masing rayon dipilih satu SMPN favorit sebagai 

tempat penelitian dengan cara melakukan undian. SMPN yang terpilih harus 

mempunyai kriteria yang telah ditentukan bahwa disekitar SMPN tersebut 

terdapat kantin/warung/pedagang kaki lima yang menjual makanan jajanan 

dengan radius ± 100 meter dari SMPN akan dipilih sebagai kelompok sampel. 
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Berdasarkan pada ketentuan tersebut dapat diperoleh 3 SMPN sebagai 

kelompok sampel. Banyaknya SMPN yang digunakan sebagai kelompok 

sampel ditentukan secara proporsional. Sampel individu dipilih dengan 

menggunakan Teknik Cluster Random Sampling sehingga didapatkan 

kantin/warung/pedagang kaki lima di lingkungan SMPN kota Malang. 

Material yang diteliti adalah makanan jajanan yang diindikasi mengandung 

Rhodamin B dan Methanil yellow. Teknik ini dapat digambarkan seperti 

Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Skema Teknik Sampling 
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3.2.3 Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini adalah kandungan Rhodamin B dan Methanil 

Yellow yang didefinisikan sebagai berikut: 

1. Rhodamin B merupakan zat yang dilarang penggunaanya sebagai bahan 

tambahan pangan karena pada umumnya digunakan sebagai pewarna dalam 

bahan tekstil, sehingga Rhodamin B masuk kedalam golongan pewarna 

sintetis non pangan yang bebahaya bila dikonsumsi. 

2. Methanil yellow merupakan zat yang dilarang penggunaanya sebagai bahan 

tambahan pangan karena pada umumnya digunakan dalam produk tekstil, 

cat kayu dan cat tembok, sehingga Methanil yellow masuk kedalam 

golongan pewarna sintetis non pangan yang berbahaya bila dikonsumsi. 

3.2.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian akan dilaksanakan melalui 2 tahapan. Tahap I yaitu 

mengambil sampel di kantin/warung/pedagang kaki lima yang ada di lingkungan 

sekitar SMPN 4, SMPN 8 dan SMPN 21 kemudian melakukan pengujian 

laboratorium untuk mengetahui kandungan pewarna sintetis non pangan yaitu 

Rhodamin B dan Methanil yellow. Tahap II yaitu pembuatan sumber belajar 

leaflet. Tahapan yang perlu dilakukan diantaranya adalah mempersiapkan alat 

dan bahan. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai 

berikut: 
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3.2.4.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan 

digunakan dalam penelitian meliputi alat dan bahan. 

1. Alat 

Serat Wool 2 Buah 

Kertas saring Secukupnya 

Pipet tetes Secukupnya 

Erlenmeyer 40 Buah 

Beaker glass 40 Buah 

Pembakar Spirtus 5 Buah 

Lempeng KLT 1 Buah 

Chamber 1 Buah 

 

2. Bahan  

Sampel jajanan 40 Buah 

Bahan baku standar Rhodamin B Secukupnya 

Bahan baku standar Methanil Yellow Secukupnya 

Aquades Secukupnya 

Amonial 10% & 2% Secukupnya 

Asam asetat 10% Secukupnya 

Etanol 96% dan 70% Secukupnya 

HCL encer (1:9) dan pekat Secukupnya 

NaOH 10% Secukupnya 

Asam sulfat pekat Secukupnya 

Alkohol Secukupnya 

n-butanol Secukupnya 

etil asetat Secukupnya 
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3.2.4.2 Pelaksanaan Penelitian Tahap I 

1. Pengambilan Sampel 

Pengambilan sampel dilakukan ketika jam istirahat siswa dan 

makanan jajanan yang diambil adalah seluruh jajanan yang ada di 

lingkungan sekitar SMPN 4, SMPN 8, dan SMPN 21. Sampel yang sudah 

diambil kemudian langsung dilakukan pengujian laboratorium 

menggunakan metode reaksi warna dan uji pemisahan komponen 

menggunakan plat KLT dengan lapisan bahan absorben (silika gel, 

aluminium oksida dan selulosa) sebagai penentu dalam fase diam dan 

eluen sebagai penentu dalam fase gerak. Metode tersebut merupakan 

teknik pemisahan campuran senyawa menjadi senyawa murninya dan 

mengetahui kuantitas yang digunakan (Kurniawati, 2017). Setelah 

dilakukan pemeriksaan kemudian didapatkan hasil terhadap sampel, 

selanjutnya dilakukan analisis menggunakan analisis deskriptif terhadap 

jenis pewarna sintetis non pangan yang teridentifikasi.  

2. Analisis Pewarna Sintetis Non Pangan 

Analisis dilakukan untuk melihat ada tidaknya jenis pewarna 

sintetis non pangan Rhodamin B dan Methanil Yellow pada makanan 

jajanan. Adapun tahapan yang perlu dilakukan untuk analisa kandungan 

pewarna berbahaya adalah sebagai berikut: 
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a. Identifikasi Pewarna Sintetis Non Pangan  

1. Menimbang 25,00 mg Rhodamin B dan 25,00 Methanil Yellow 

kemudian larutkan  dalam 25,0 ml etanol 96%   

2. Preparasi sampel untuk uji kualitatif yaitu menimbang makanan 

jajanan sebesar 3 gr kemudian memasukkan pada Erlenmeyer 

3. Merendam sampel makanan jajanan  pada 10 ml larutan ammonia 2 

% (yang dilarutkan dalam etanol 70%) selama 30 menit 

4. Menyaring larutan ammonia menggunakan kertas saring kemudian 

larutan dipindahkan kedalam beaker glass dan panaskan di atas 

pembakar spirtus 

5. Melarutkan endapan dari penguapan sebanyak 6 ml air yang berisi 

asam (larutan asam dibuat dengan menggabungkan 4 ml air : 2 ml 

asam asetat 10%) 

6. Benang wool dengan panjang 15 cm, dipotong menjadi 5 bagian 

kemudian memasukkannya pada larutan asam dan menunggu 

hingga mendidih selama 20 menit 

7. Setelah pewarna mewarnai bagian dari benang wool, kemudian 

benang diangkat dan mencucinya dengan air dan memasukan 

larutan basa yaitu 10 ml ammonia 10% (yang dilarutkan dalam 

etanol 70%) dan menunggu mendidih di atas pembakar spirtus 

8. Benang wool akan melepaskan warna, kemudian warna akan 

masuk kedalam larutan basa 
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9. Larutan basa yang didapatkan kemudian dipekatkan yang akhirnya 

akan dipakai menjadi cuplikan sampel pada analisis KLT 

10. Menotolkan cairan sampel pada plat KLT dengan menggunakan 

pipa kapiler pada jarak 1 cm dari bagian bawah plat dimana jarak 

antara noda adalah 1,25 cm, kemudian dibiarkan hingga 

mengering beberapa saat 

11. Plat KLT yang sudah berisi cuplikan akhirnya dimasukkan ke 

dalam Chamber yang sudah dijenuhkan di awal dengan fase gerak 

berupa N-nutanol : etil asetat : amonnia 10 : 4: 5, N-butanol : 

asam asetat : air = 40:10:50 

12. Membiarkan hingga lempeng terelusi sempurna, Kemudian plat 

KLT diangkat dan dikeringkan 

13. Mengamati warna secara visual jika terdapat bercak berwarna 

hampir sama dan nilai Rf yang hampir mendekati maka sampel 

dikatakan positif mengandung pewarna sintetis non pangan 

(Pamungkas, 2016). 

Perhitungan:  
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Tabel 3.1 Data Hasil Uji Kualitatif Kandungan Pewarna Sintetis  

Non Pangan Pada Makanan Jajanan 

 

No. Nama Sampel 
Kode 

Sampel 

Hasil Uji 

Rhodamin B Methanil Yellow 

     

     

     

     

Keterangan :   

+ : Mengandung Pewarna Non Pangan (Rhodamin B dan Methanil yellow)  

-  : Tidak Mengandung Pewarna Non Pangan (Rhodamin B dan Methanil  yellow) 

3.2.5 Teknik Pengambilan Data 

Pengambilan data merupakan prosedur untuk memperoleh data yang 

diinginkan. Menurut Nisa (2016), untuk memperoleh data yang diperlukan, 

maka kita perlu mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian 

sebagai salah satu prosedur. Pengambilan data dalam penelitian Tahap I 

adalah survei. Survei pengamatan dilakukan peneliti sendiri untuk mengamati 

secara langsung beberapa produk pangan yang terindikasi menggunakan 

pewarna non pangan, kemudian sampel diambil dan dilakukan analisis 

kandungan pewarna pada makanan jajanan yang dilakukan di Laboratorium 

Putra Indonesia Malang.  

3.2.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2014), menjelaskan bahwa statistik deskriptif dapat digunakan 

untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data 

yang telah terkumpul sebagaimana adanya, dalam penelitian ini analisis 

dilakukan dengan menggunakan persentase jenis pewarna sintetis non pangan 
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Rhodamin B dan Methanil Yellow dalam makanan jajanan di lingkungan 

SMPN 4, SMPN 8 dan SMPN 21. 

3.3 Penelitian Tahap II 

Penelitian Tahap II merupakan studi pengembangan, yaitu setelah 

melakukan penelitian Tahap I, hasil penelitian tersebut dikembangkan menjadi 

sebuah sumber belajar berupa leaflet pada pokok bahasan “Bahan Kimia dalam 

Kehidupan” kelas VIII Semester II. Agar hasil penelitian dapat dikembangkan 

menjadi sebuah produk, maka perlu dilakukan uji keberbutuhan yang telah 

dimodifikasi dari model Learning Cycle 3E. Menurut Saudah (2013) Learning 

Cycle adalah rangkaian tahapan kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa 

sehingga siswa dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran.  

Learning Cycle menurut Robert Karpus yang dimodifikasi dengan Jainuri 

(2014) yaitu pembelajaran dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara 

tepat dan teratur. Tahap pengembangan hasil penelitian ini hanya menggunakan 

metode Learning Cycle 3E karena konsep 3E tidak diuji coba produk yang 

dihasilkan melainkan hanya sebatas pembuatan media. Learning Cycle 3E, 

terdapat 3 tahapan dalam pembuatan sebuah media, yaitu eksplorasi 

(exploration), menjelaskan (explanation), dan memperluas (elaboration 

extention). Tahap eksplorasi yang perlu diperhatikan adalah penilaian kebutuhan 

(Need assesment). 
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Need assesment adalah proses menentukan prioritas pendidikan yang 

dasarnya adalah kesenjangan antara apa yang tersedia dengan apa yang 

diharapkan (Sanjaya, 2008). Proses mengumpulkan informasi dengan melihat 

hasil penelitian, silabus, RPP, dan kebutuhan siswa/guru, sehingga menghasilkan 

suatu kebutuhan pengembangan berupa konsep esensial. Tahap selanjutnya yaitu 

tahap eksplanasi, yaitu mencari dasar teori mengenai konsep esensial dengan 

studi pustaka dan konsultasi kepada para ahli/pembimbing agar digunakan 

sebagai dasar perbaikan dalam tahapan selanjutnya. Tahap elaborasi, yaitu 

konsep esensial yang dijelaskan dengan studi pustaka dan para ahli/pembimbing 

kemudian dikembangkan menjadi sebuah produk sumber belajar biologi berupa 

leaflet.  

Alasan memilih leaflet sebagai produk sumber belajar adalah karena 

media tersebut sangat praktis dengan ukurannya yang kecil sehingga mudah 

dibawa dan disimpan oleh siswa, serta informasi yang disampaikan sangat 

singkat sehingga setelah informasi diterima maka diharapkan akan terjadi 

perubahan terhadap pola pikir siswa tentang kebiasaan mengkonsumsi makanan 

jajanan di sekolah maupun di tempat lain. Berdasarkan kriteria umum sumber 

belajar, ada beberapa syarat dalam memilih sumber belajar diantaranya yaitu 

ekonomis dan pemanfaatannya bisa dalam jangka waktu panjang. Dalam 

memilih sumber belajar juga haruslah yang praktis dan sederhana selain itu 

mudah diperoleh serta fleksibel. Sumber belajar yang fleksibel ini artinya dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai tujuan pembelajaran dan komponen pembelajaran 
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harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Berikut adalah modifikasi 

Learning Cycle 3E yang dapat dilihat melalui gambar 3.2  

Gambar 3.2 Studi Pengembangan Model Learning Cycle 3E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1 Pelaksanaan Penelitian Tahap II 

Setelah penelitian Tahap I selesai, maka dilanjutkan dengan penelitian 

tahap II yang termasuk jenis penelitian pengembangan dengan menggunakan 

model Learning Cycle 3E. Model tersebut terdiri dari 3 tahap yaitu 

eksplorasi, eksplanasi, dan elaborasi. Penelitian Tahap II akan dilakukan dari 

hasil penelitian Tahap I menjadi sebuah produk pembelajaran berupa leaflet. 

Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam penelitian Tahap II 

adalah sebagai berikut: 

 

1E (exploration) 

Need assesment: 

1. Hasil penelitian 

2. Silabus, RPP, dan kebutuhan 

guru/siswa 

Menghasilkan suatu kebutuhan 

pengembangan berupa konsep esensial 

2E (explanation) 

1. Studi Pustaka 

2. Konsultasi para 

ahli/pembimbing 

3E (elaboration extention) 

Mengembangkan menjadi 

sebuah produk Leaflet 
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3.3.1.1 Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan fase awal yang harus dilakukan untuk 

membawa siswa memperoleh pengetahuan dengan mendapatkan pengalaman 

langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Fase ini 

dapat dilakukan dengan mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki konsep 

dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. Fase ini 

perlu diadakan penilaian kebutuhan (need assesment) dengan melihat hasil 

penelitian pada Tahap I. Pada penelitian Tahap I membahas mengenai zat 

aditif yaitu Rhodamin B dan Methanil yellow pada makanan jajanan dimana 

bila makanan jajanan terindikasi mengandung zat aditif maka sudah pasti 

menimbulkan berbagai macam gangguan kesehatan tubuh.  

Hasil penelitian Tahap I berkaitan dengan salah satu materi Bahan 

Kimia dalam Kehidupan kelas VIII SMP semester II kompetensi Dasar 3.10 

Mendeskripsikan zat aditif (alami dan buatan) dalam makanan dan minuman 

(segar dan dalam kemasan), dan zat aditif-psikotropika serta pengaruhnya 

terhadap kesehatan. Kompetensi dasar dari silabus tersebut dipelajari 

sehingga menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa kumpulan konsep 

esensial. Konsep esensial diperoleh meliputi:  pengertian Rhodamin B & 

Methanil Yellow, kegunaan Rhodamin B & Methanil Yellow, dampak 

Rhodamin B & Methanil Yellow, penyalahgunaan Rhodamin B & Methanil 

Yellow dalam pangan, karakteristik pangan yang teridentifikasi Rhodamin B 

& Methanil Yellow, upaya yang dilakukan agar terhindar dari Rhodamin B & 

Methanil Yellow dalam pangan.   
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3.3.1.2 Eksplanasi 

Fase ini dilakukan untuk melengkapi, menyempurnakan dan 

mengembangkan konsep-konsep esensial yang telah diperoleh dari fase 

pertama. Kegiatan pada tahapan ini untuk mencari konsep-konsep yang 

relevan melalui studi pustaka dan konsultasi kepada para ahli. Hasil dari studi 

pustaka dan konsultasi para ahli  akan  memberikan pandangan bagi peneliti 

tentang desain produk yang akan dikembangkan. 

3.3.1.3 Elaborasi 

Elaboration  merupakan  tahap  akhir,  dimana  hasil  studi  pustaka  

dan konsultasi dengan para ahli yang akan digunakan untuk membuat sebuah 

produk. Kegiatan pada fase ini mengarah pada penerapan-penerapan konsep 

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

dikembangkan menjadi sebuah produk leaflet. Produk tersebut digunkan 

untuk meningkatkan pemahaman siswa sehingga siswa dapat membuat 

hubungan dengan konsep yang telah dipelajari dan membuatnya lebih 

mengerti dan paham. 


