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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik 

pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen sesungguhnya (True Experimental), 

yang bertujuan untuk menyelidiki adanya kemungkinan saling cara mengenakan 

salah satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan 

kelompok control yang tidak dikenai perla`kuan. Rancangan eksperimen 

sungguhan yaitu harus memenuhi tiga prinsip yaitu randomisasi, replikasi,dan 

adanya perlakuan kelompok, atau perlakuan control atau pembanding (Rofieq, 

2001).Ciri utama dari penelitian eksperimen sesungguhnya adalah kelompok dan 

sampel dipilih secara random. Rancangan penelitian ini menggunakan The 

Postest-Only Control Group Desaign. 

Rancangan penelitianyang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL). Denah Rancangan Acak Lengkap (RAL) disusun berdasarkan rancangan 

Posttest Only Control Group Design. Karena terdapat dua kelompok yang 

maising-masing dipilih secara random. Kelompok pertama diberi perlakuan dan 

kelompok kedua tidak diberi perlakuan. Menurut Sugiyono (2010), di dalam 
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penelitian Posttest Only Control Group Design kelompok yang diberi perlakuan 

disebut kelompok eksperimen, sedangkan kelompok yang tidak diberi perlakuan 

disebut kelompok kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Skema Rancangan Penelitian 

Keterangan:  

R : Randomisasi 

RT : Kelompok perlakuan 

K : Kelompok kontrol 

O : Observasi 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian pembuatan nori  dilakukan di Laboratorium Teknologi 

Pengolahan Hasil Pertanian BBPP Ketindan Malang. Penelitian pengaruh 

perbandingan konsentrasi Eucheuma cottoni L. dan rimpang temulawakpada uji 
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Mutu Nori(Kandungan karbohidrat, protein, kadar abu, kadar air dan kadar serat) 

dan (Kandungan kurkumin)nori dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Negeri Malang. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2018. 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah  rumput laut jenis Eucheuma cottoni L. 

danrimpang temulawak (Curcuma xanthoriza Roxb.). 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple 

Random Sampling yang merupakan pengambilan anggota sampel dari populasi 

yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang diuji dalam penelitian ini adalah nori Eucheuma cottoni 

L.yang telah ditambahkan (Curcuma xanthoriza Roxb.).Perhitungan cara 

menentukan jumlah ulangan menurut Kemas (2003) adalah sebagai berikut : 

(t – 1) x ( r - 1) ≥ 15 
(7– 1) ( r – 1) ≥ 15 
6(r - 1) ≥ 15 
6r – 5≥ 15  
6r ≥ 15 + 5 
r ≥  20 /6= 3,33 
 
Keterangan : 
t = jumlah perlakuan 
r = jumlah ulangan 

Pengulangan dilakukan pada masing-masing perlakuan sebanyak 3 kali 

pengulangan. 
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N =     t x r  =7 x 3 
  = 21 

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 21sampel. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Eucheuma cottoni L. dengan 

menggunakan konsentrasi 100%, 95%, 90%, 85%, 80%, 75%, dan 70% dengan 

penambahan rimpang temulawak 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan  30%. 

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah mutu nori yang terdiri dari 

kandungan  karbohidrat, serat, protein, abu, air, dan kandungan kurkumin serta uji 

organoleptik oleh 30 responden tidak terlatih. 

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah suhu perebusanbubur rumput 

laut yaitu 1000 C, konsentrasi KOH 0,01%, suhu pengeringan nori dengan 

menggunakan oven 500Celcius selama 16 jam. Tempat cetakan nori dengan 

menggunakan nampan persegi dengan ukuran 20x10 cm. Rimpang Temulawak 

yang  didapat dari pasar tradisional Karangploso berusia 12 bulan dan rumput laut 

Eucheuma cottoni.L yang diperoleh dari petani rumput laut di Pamekasan berusia  

45 hari. 
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3.4.2 Defini Operasional Variabel 

1. Jenis rumput laut yang digunakan adalah Eucheuma cottoni L.Dengan 

perlakuan perbandingan antara Eucheuma cottoni L.danCurcuma 

xanthoriza Roxb. adalah : 

R0= 100% Eucheuma cottoni : T00%Curcuma xanthoriza Roxb. 
R1= 95% Eucheuma cottoni  : T1 5%Curcuma xanthoriza Roxb. 
R2= 90% Eucheuma cottoni  : T210%Curcuma xanthoriza Roxb.  
R3= 85% Eucheuma cottoni : T3 15%Curcuma xanthoriza Roxb. 
R4= 80% Eucheuma cottoni : T4 20%Curcuma xanthoriza Roxb. 
R5= 75% Eucheuma cottoni : T5 25%Curcuma xanthoriza Roxb. 
R6= 70% Eucheuma cottoni : T6 30%Curcuma xanthoriza Roxb. 
 

2. Pengujian mutu nori melalui uji organoleptik (warna, rasa,  aroma dan 

tekstur), uji kimia yaitu meliputi uji proksimat (Kandungan karbohidrat, 

protein, kadar abu, kadar air dan kadar serat) serta uji kandungan 

kurkumin nori di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Malang. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

3.5.1.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah plastik PP, panci perebus, 

kompor, gelas ukur, sudip, pipet tetes, blender, pelat kaca berukuran 20x10 cm, 

timbangan analitik, cabinet dryer. 

 

3.5.1.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Eucheuma cottoni 

L.kering yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari petani rumput laut 
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yang berasal dari daerah Pamekasan Madura, rimpang temulawak yang dibeli dari 

pasar tradisional Karangploso Malang, aquades, gliserin, KOH 0,01%. 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rancangan 

Acak Lengkap (RAL), dengan desain penelitian The posttest-only control group 

desaign dan diasumsikan bahwa dalam suatu populasi tertentu,setiap unit populasi 

adalah homogen. Artinya karakteristik antar unit populasi adalah sama, maka 

pengukuran awal tidak dilakukan karena dianggap sama semua kelomok berasal 

dari satu populasi yang sama (Sugandi, & Sugiarto, 1994). Penelitian ini 

menggunakan 7 perlakuan dengan 3 kali ulangan, denah rancangan penelitian ini 

adalah :  

Rancangan percobaan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 4 berikut. 

 
Gambar 4. Rancangan Percobaan 

 

Keterangan : 
R0= 100% Eucheuma cottoni : T0 0%Rimpang temulawak 
R1= 95% Eucheuma cottoni  : T1 5%Rimpang temulawak 
R2= 90% Eucheuma cottoni :  T2 10%Rimpang temulawak 
R3= 85% Eucheuma cottoni :  T3 15%Rimpang temulawak 
R4= 80% Eucheuma cottoni :  T4 20%Rimpang temulawak 
R5= 75% Eucheuma cottoni :  T5 25%Rimpang temulawak 
R6= 70% Eucheuma cottoni :  T6 30%Rimpang temulawak 
 

R1T13 R0T01 R4T41 

R3T31 R1T11 R5T53 

R0T02 R2T23 R0T03 

R6T62 R5T52 R6T63 

R0T03 R3T33 R5T51 

R1T12 R3T32 R6T61 

R4T42 R2T22 R2T21 
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3.5.3. Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 tahapan 

meliputi penelitian pendahuluan dan penelitian utama. 

a. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan ini bertujuan untuk menentukan perbandingan 

konsentrasi yang sesuai antara Eucheuma cottoni L. dan Curcuma xanthoriza 

Roxb. dalam pembuatan nori yang nantinya akan digunakan pada penelitian 

utama. Perbandingan pada penelitian pendahuluan dengan perbandingan 

Eucheuma cottoni L. dan Curcuma xanthoriza Roxb. (100%;0%) ; (90%:10%); 

(80%: 20%) ; (70%:30%) ; (60%:40%). Kemudian dilakukan uji organoleptik 

kepada 30 responden tidak terlatih. Respon uji organoleptik yang dilakukan 

meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. 

b. Penelitian Utama 

Penelitian utama yaitu pembuatan nori Eucheuma cottoni L. dan rimpang 

temulawak(Curcuma xanthoriza Roxb.) dengan menggunakan selisih 

perbandingan pada penelitian pendahuluan dengan berdasarkan pada penelitian 

terdahulu yang didapatkan melalui studi jurnal, kemudian diambil perbandingan 

kosnentrasi terbaik dari proses pembuatan dan uji organoleptik dengan 

perbandingan konsentrasi Eucheuma cottoni L. dan rimpang temulawak 

(Curcuma xanthoriza Roxb.) adalah (100%: 0%); (95%: 5%); (90%:10%) ; (85%: 

15%); (80%:20%); (75%: 25%); (70%:30%). Kemudian dilakukan pengujian 

produk nori yang telah dibuat untuk mengetahui kandungan nutrisi yang terdapat 
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pada nori meliputi uji proksimat (kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar serat, 

kadar karbohidrat) serta uji kadar kurkumin yang terdapat pada nori. Uji 

organoleptik ( warna, aroma, rasa, dan tekstur) untuk mengetahui kesukaan 

panelis terhadap nori pada penelitian ini. 

 

3.5.3.2 Alur Penelitian 

a. Pembuatan Bubur Eucheuma cottoni L. 

Modifikasi Teddy (2009), rumput laut kering dibersihkan dari kotoran-

kotoran yang menempel.Setelah itu direndam dalam larutan KOH 0,01% yang 

bertujuan untuk melunakkan jaringanrumput laut agar memudahkan pada saat 

proses ekstraksi. Air yang digunakanyaitu sebanyak 20 kali berat rumput laut, 

perendaman ini dilakukan selama 12 jam.Kemudian rumput laut dicuci kembali 

dengan air. Proses selanjutnya yaitupenghancuran rumput laut menggunakan 

blender dengan perbandingan air (1:1)sampai terbentuk bubur rumput laut. 

Diagram alur pembuatan bubur rumput lautdapat dilihat pada Lampiran 1. 

b. Pembuatan Larutan Curcuma xanthoriza Roxb. 

Modifikasi Hidayat & Saati (2006), rimpang temulawak sebanyak 100-200 

gram yang telah dibersihkan dari kotoran, kemudian di cuci hingga bersih sampai 

tidak ada kotoran lagi. Rimpang kemudian diiris kecil-kecil berukuran 2 mm. 

Tambahkan air sebanyak 150 ml dimasukkan ke dalam blender dan biarkan 

sampai benar-benar halus. Kemudian saring larutan temulawak dengan 

menggunakan kain kasa. Diperoleh pigmen (pewarna) yang siap digunakan, yaitu 

larutan Curcuma xanthoriza Roxb. 
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c. Pembuatan Nori  

Modifikasi Teddy (2009), tahap pembuatan nori dalam penelitian ini 

diawali dengan mencampurkan bubur Eucheuma cottoni L. denganCurcuma 

xanthoriza Roxb. sesuai denganformulasi perlakuan di atas. Selanjutnya proses 

pencampuran pada kompor dengan penambahan air sebanyak 150 ml. Pencetakan 

dilakukan pada plat kaca berukuran 20x10 cm. Tahap selanjutnya pengeringan 

menggunakan cabinet dryer dengan suhu 500 Celcius selama 16 jam. Setelah 

pemanasan dengan menggunakan cabinet dryer, nori yang sudah mengering  

kemudian dilepaskan dari cetakan.  

Diagram alur pembuatan nori dapat dilihat pada Lampiran 3. 

d. Uji Organoleptik Nori 

Uji organoleptik nori meliputi warna, rasa dan tekstur. Uji organoleptik 

pada penelitian ini dilakukan dengan metode uji hedonik. Uji hedonik merupakan 

penilaian berdasarakan kriteria tingkat kesukaan seseorang terhadap sampel yang 

disajikan berdasarkan skala hedonis yang telah ditentukan pada 30responden tidak 

terlatih yang telah ditentukan oleh peneliti. Penentuan sampel terpilih dengan 

melakukan uji statistika skoring.Berikut prosedur dari ujiorganoleptik hedonik 

menurut (Ihsan, 2016) : 

1. Masing-masing sampel diletakkan pada wadah atau piring berwarna putihagar 

dapat dilihat perbedaan warnanya dengan jelas. Tiap sampel diberi 

kodedengan bilangan tiga angka yang disusun secara acak. 

2. Pengujian ini dilakukan dalam suatu ruangan responden dengan responden 

laindibatasi oleh sekat sehingga antar responden tidak dapat berkomunikasi. 



44 
 

3. Kepada responden diberikan formulir penilaian tingkat kesukaan responden 

terhadap sifat organoleptik nori. 

4. Responden diminta menyatakan tingkat kesukaannya terhadap sampel 

yangdisajikan dengan memberi nilai berupa angka yang terdiri dari angka 1, 

2, 3, 4dan 5 pada setiap kolom sampel yang dianggap sesuai dengan tingkat 

kesukaan responden. 

Angket ujiorganoleptik hedonik pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Lampiran 4. 

e. Uji Komposisi Kimia Nori 

Uji komposisi kimia berupa uji proksimat (kadar air, kadar abu, kadar 

protein, kadar serat,dan kadar karbohidrat)serta kandungan kurkumin pada nori 

yangdilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Negeri Malang. Uji ini 

meliputi uji proksimat yang terdiri dari kadar abu, kadar air, kadar protein, serat, 

kadar karbohidrat, serta kadar kurkumin yang dilakukan guna mengetahui 

kandungan kurkumin yang terdapat pada nori. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data 

primer.Data tentang pembuatan nori dengan perlakuan perbandingan konsentrasi 

Eucheuma cottoni L.danCurcuma xanthoriza Roxb.Uji organoleptik 

menggunakan metode uji hedonik dengan instrument penelitian berupa kuisioner 
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angket dengan responden tak terlatih sebanyak 30 orang. Sedangkan uji 

kandungan kimia nori dilakukan di Laboratorium Kimia universitas Negeri 

Malang. Penelitian dalam pembuatan nori dilakukan di laboratorium pengolahan 

hasil pertanian BBPP Ketindan Malang. 

3.6.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

penelitian uji organoleptik nori. Angket merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiono, 2015).  Berikut ini adalah tabel 

skala hedonik yang digunakan dalam uji organoleptik nori dalam penelitian 

Pengaruh Konsentrasi Eucheuma cottoni L.dan Rimpang Temulawak (Curcuma 

xanthoriza Roxb). terhadappeningkatan Nutrisi Nori sebagai Pangan Fungsional. 

Tabel 3. Kriteria skala hedonik 

Skala Hedonik Skala Kriteria 
Sangat tidak suka 

Tidak suka 
Biasa 
Suka 

Sangat suka 

1 
2 
3 
4 
5 

(Sumber : Kartika dalam Zulkipli, 2016) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan ANOVA satu jalur ( One Way Anova) dengan terlebih dahulu harus 

memenuhi syarat uji asumsi Nornalitas dan Homogenitas, kemudian dilanjutkan 

dengan uji analisis varians satu arah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

konsentrasi Eucheuma cottoni L. dan rimpang temulawak (Curcuma 
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xanthorizaRoxb.) dalam peningkatan nutrisi nori. Namun, jika data berdistribusi 

tidak normal, maka dapat dilakukan uji statistik non parametrik yaitu dengan uji 

kruskal-wallis. Uji ini digunakan sebagai alternatif apabila uji anova satu jalan 

tidak dapat dilakukan dikarenakan data berdistribusi tidak normal atau homogen. 

Uji selanjutnya yang dilakukan yaitu uji Duncan’s dengan taraf 5% untuk 

mengetahui konsentrasi yang terbaik. 

1. Uji Normalitas (Uji Liliefors) dan (Uji Shapiro-wilk) 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui varian populasi normal atau tidak. 

Langkah pertama yaitu dengan memilih Analyze  Descriptive 

Statistics  Frequencies. Maka akan muncul tampilan yang 

menampilkan kotak dialog Frequencies. Kemudian memindahkan variabel 

yang akan diuji kenormalan datanya, kemudian memilih Skewness dan 

Kurtosis. Kemudia klik OK sehingga memperoleh tabel Statistics. Uji nilai 

Skewness dan Kurtosis dengan syarat nilai Skewness dan nilai Kurtosis 

terletak diantara ±2. Uji kenormalan lain yang digunakan untuk normalisasi 

data adalah dengan menggunakan uji Shapiro-wilk apabila jika 

menggunakan uji kenormalan dengan Frequencies data tidak berdistribusi 

normal. 

2. Uji Homogenitas  

Analyze   Compare means    One way anova   Options. 

 Tampilan kotak dialog Statistics dan mencentang Homogenity of 

VarianceTest. Pilih continue lalu klik OK. 

3. Uji Anova 1 arah (One Way Anova) 
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Data yang telah berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji 

homogenitas. Uji ini digunakan untuk menguji apakah Ho diterima atau 

ditolak dan untuk menguji suatu efek akibat atau pengaruh dari suatu 

variabel yang diteliti. Pilih Analye   Compare means            One    Way 

Anova. Muncul kotak dialog One Way Anova, memindahkan sebuah 

variabel numeric ke kotak Dependent list, kemudia memindahkan variabel 

faktor Independent  ke kotak faktor kemudian klik OK.  

4. Uji Duncans’s 5% 

Uji yang terakhir setelah uji Anava dengan Uji Duncan’s 5%. Uji ini 

dilakukan untuk membandingkan antar perlakuan dalam percobaan yang 

paling signifikan atau terbaik. Langkah-langkahnya yaitu:  

Pilih Analyze           Compare means        One Way Anova, kemudian pilih 

Post hock Duncan’s. Selanjutnya kembali ke awal lalu pilih 

OptionsDescriptive dan Homogen. Kemudian klik OK. 

 

3.8 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Berlajar  berupa LKPD 

 Hasil dari penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar bagi peserta didik khususnya siswa/siswi SMK Jurusan Tata Boga. LKPD 

dalam proses pembelajaran memiliki arti yang begitu penting, megingat LKPD 

diharapakan mampu memberikan informasi maupun pengetahuan baru kepada 

peserta didik, terutama dalam hal pengolahan pangan.  




