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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen sesungguhnya 

(True Exsperimental Research) dengan menggunakan rancangan yaitu The Posttes-

Only Control Grup Design. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada 

tidaknya hubungan sebab akibat serta besar hubungan sebab akibat tersebut dengan 

memberikan perlakuan (treatment) pada beberapa kelompok eksperimen.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium PT Materia Medica Kota Batu untuk 

pembuatan sediaan ekstrak daun meniran pada bulan Juli 2018 serta Laboratorium 

Biomedik Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan Juli 2018 sebagai tempat 

pembiakan dan perlakuan uji.  

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah ekstrak daun meniran (Phyllanthus niruri 

L.) dan Fusarium oxysporum. 
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3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik simple random sampling. Teknik tersebut digunakan karena pengambilan 

sampel dari populasi dilakukan secara acak dan anggota populasi dianggap homogen. 

Pengambilan sampel daun meniran diambil di PT Materia Medica Kota Batu dalam 

bentuk serbuk.  

3.3.3 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah daun meniran (Phyllanthus niruri L.)  yang 

sudah dalam bentuk serbuk dengan usia pemilihan tanaman yakni ± 1 bulan.  

3.4 Variabel Penelitian  

Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsentrasi larutan uji 

ekstrak daun meniran (Phyllanthus niruri L.) dimana senyawa ini ditandai dengan 

terbentuk bagian yang berwarna bening di daerah kertas cakram. Terhitung sebagai 

parameter zona hambat dari senyawa tersebut.  

3.4.1 Jenis Variabel  

a. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak daun meniran dengan 

konsentrasi 0% (perlakuan kontrol negatif); 20%,40%,60% dan 80% (perlakuan 

eksperimen); dan nystatin (perlakuan kontrol positif).  

b. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat yang terbentuk 

dari penggunaan ekstrak daun meniran (Phyllanthus niruri L.) 

c. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah medium biakan, temperatur serta lama 

pemeraman. 
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3.4.2  Definisi Operasional Variabel 

Setiap variable yang digunakan perlu di definisikan untuk mengurangi terjadi 

kesalahan makna dalam suatu kalimat. Adapun definisi operasional dalam penelitian 

ini  

1. Proses ektraksi menggunakan etanol 96% (pelarut yang terdiri dari 96% etanol dan 

4% aquades).  

2. Konsentrasi ekstrak daun meniran yang digunakan adalah 0% sebagai kontrol 

negatif (tanpa diberi perlakuan); 20%, 40%, 60% ,80% sebagai kelompok 

eksperimen; dan nystatin sebagai kontrol positif (perlakuan yang  kemungkinan 

besar menghasilkan perubahan) 

3. Diameter zona hambat merupakan daerah bening yang terbentuk disekitar cakram 

disk dan dilakukan pengukuran diameter menggunakan jangka sorong. Menurut 

(Sariningsih et al., 2015) menyatakan bahwa, apabila zona hambat yang terbentuk 

≥ 20 mm kategori sangat kuat, 10-20 mm kategori kuat, 5-10 mm kategori sedang 

dan ≤ 5 kategori lemah. Jamur dilakukan dengan masa inkubasi selama 48 jam.  

4. Daun meniran merupakan jenis daun herba yang memiliki khasiat sebagai 

antibakteri dan antivirus. Bahan yang digunakan yakni seluruh bagian daun 

meniran hijau (Phyllanthus niruri L.) dengan usia tanaman ± 1 bulan dan 

merupakan jenis daun tunggal.  

5. Jamur Fusarium oxysporum merupakan jenis jamur patogen yang menyerang 

tanaman melalui media tanah dan dapat menyebabkan penyakit layu akibat 
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keberadaannya. Jamur diperoleh dari isolat murni pada Laboratoium Biomedik 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.5 Prosedur Penelitian   

3.5.1 Persiapan Penelitian Alat dan bahan 

Berikut merupakan alat dan bahan yang tercantum dalam Tabel 3.1 sebagai 

berikut: 

Tabel. 3.1 Daftar Peralatan dan Bahan Penelitian 

No Daftar Peralatan dan Bahan Penelitian  Jumlah 

1 Alat  

1. Timbangan Analitik Balance 

2. Erlenmeyer 

3. Kertas saring 

4. Batang pengaduk 

5. Bekker glass 

6. Rotary evaporator vacuum 

7. Cawan petri 

8. Incubator 

9. Penggaris 

10. Mikro pipet 

11. Jarum ose 

12. Kertas disk cakram 

13. Bunsen 

14. Tabung reaksi 

15. Rak tabung 

 

1 buah 

3 buah  

3 lembar 

2 buah 

1 buah  

1 buah 

4 buah 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

1 lembar 

24 lembar 

1 buah 

5 bauh 

1 rak 

 

 

2   Bahan  

1. Serbuk daun meniran  

2. Etanol 96%  

3. SDA 

4. Aquades 

5. Isolat Jamur Fusarium oxysporum 

6. Pereaksi Lieberman-Burchardat 

7. Serbuk Mg 

8. HCl pekat 

 

1 kg  

1500 ml 

2,34 gram 

60 ml 

Secukupnya 

2 tetes 

secukupnya 

secukkupnya 
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3.5.2 Rancangan Penelitian  

Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen murni dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). Rancangan tersebut digunakan 

karena penelitian dilalukan secara in vitro. Desain rancangan yang digunakan yaitu The 

Posttes-Only Control Grup Design.  Pada penelitian ini perlakuan yang digunakan 

sebanyak 6 jenis perlakuan konsentrasi yakni 0%, 20%, 40%, 60% ,80% dan nystatin 

dengan skema rancangan seperti pada Gambar 3.1 berikut ini: 

 

Gambar 3.1: Skema Rancangan Penelitian 

 

  

                               Perlakuan             observasi 

      Kel. eksperimen  

 

            Kel. eksperimen 

  

                               Kel. eksperimen 

 

             Kel. eksperimen 

 

                          Kel. Kontrol 0% 

                                   Kel. Kontrol nystatin  

Keterangan : 

P1  = Perlakuan 1 dengan konsentrasi 20% 

P2  = Perlakuan 2 dengan konsentrasi 40% 

P3  = Perlakuan 3 dengan konsentrasi 60% 

P4  = Perlakuan 4 dengan konsentrasi 80% 

X1  = Perlakuan kontrol konsentrasi 0%  

X2  = perlakuan kontrol positif nystatin  

O   = Observasi / Hasil zona hambat yang terbentuk setelah perlakuan 

R 
P3

 

P4

 

X1

 

O2 

O3 

O4 

O5 

X2

 

O6 

P2

 

P1 O1 
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Penelitian ini menggunakan penggulangan demi memperoleh hasil yang 

akurat dan signifikan. Pengulangan dilakukan dengan cara perhitungan menggunakan 

rumus pada Gambar 3.2: 

Gambar 3.2 Rumus Perhitungan Jumlah Ulangan 

 

Rancangan acak penelitian perlu dilakukan penentuan ragam unit eksperimen 

untuk mempermudah letak dari sampel penelitian serta memastikan jumlah setiap 

ulangan sudah dilakukan. Berikut merupakan denah rancangan pada Gambar 3.2: 

 

 

Gambar  3.2 : Denah RAL (Rancangan Acak Lengkap) 

 

3.5.2 Pelaksanaan dan Alur Penelitian  

Langkah- langkah pelaksanaan penelitian ekstrak daun meniran terhadap 

penyakit layu fusarium terdiri dari beberapa tahapan antara lain : 

    (t-1) (r-1) ≥ 15      

(6-1) (r-1) ≥ 15 

5 (r-1) ≥ 15 

5r –5 ≥ 15 

r ≥ 4 

r≥ 4 (Ulangan yang digunakan adalah sebanyak 4 kali) 

Keterangan : 

N : Jumlah sampel (Perlakuan) 

r : Replikasi  

t : Treatment ( Perlakuan) 

P21 P22 P23 P44 

P41 X2 P43 X4 

X1 P42 P33 P34 

P11 P32 X3 P14 

P31 P12 P13 P24 

X21 X22 X23 X24 

n = t.r 

 = 6.4 

 = 24 
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3.5.2.1 Bahan Uji 

Bahan tanaman yang digunakan pada penelitian ini adalah daun meniran 

(Phyllanthus niruri L.) yang diperoleh di Metria Medika Kota Batu. Penelitian 

mengambil sampel daun meniran yang berwarna hijau. Mikroba uji diperoleh di 

Laboratorium Mikrobiologi Universitas Negeri Malang.  

3.5.2.2  Proses Ekstrasi 

Proses ekstraksi menurut Mangunwardoyo, Cahyaningsih & Usia (2009) adalah 

sebagai berikut : 

1. Menimbang  1 kg serbuk daun meniran dimaserasi dengan menggunakan etanol 

96% sampai semua serbuk terendam. 

2. Maserasi dilakukan selama 3 hari, digoyang menggunakan shaker dengan 

kecepatan 60 ppm.  

3. Rendaman di refluks selama 3 jam dan disaring menggunakan kertas saring 

Whatman 42. 

4. Ampas kembali di refluks dengan etanol 96%, diulang sebanyak 2 kali. 

5. Etanol dalam filtral dihilangkan dengan cara diuapkan menggunakan evaporator 

vakum pada suhu 40oC sampai atanol habis dan diperoleh ekstrak etanol 96%. 

3.5.3.3 Pembuatan Media  

1. Melakukan perhitungan bahan SDA (Sodium Dextrose Agar) dengan menggunakan 

rumus : 

 SDA = ∑
jumlah cawan petri x takaran standart volume

1000
x standart media 
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=
4x 15 ml

1000
x 39 gram  

= 2,34 gram  

1. Perhitungan jumlah aquades  

Aquades = jumlah cawan petri x takaran standart  

          = 4 x 15 ml 

          = 60 ml.  

2. Diperoleh total kebutuhan SDA 2,34 gram untuk 4 cawan petri dan total jumlah 

aquades 60 ml.  

3. Campurkan dengan magnetic stirrer 

4. Letakkan pada media didalam autoclave  

5. Tambahkan isolate Fusarium  oxysporum menggunakan jarum ose di dalam 

autoclave.  

6. Berikan perlakuan sesuai dengan konsentrasi yang digunakan. 

7. Pemeraman 3 hari dan kemudian amati zona hambat yang terbentuk. 

3.5.3.4 Identifikasi Golongan Senyawa  

1. Uji Fitokimia Senyawa Triterpenoid (Terpenoid ) 

- Ambil 2 ml larutan ekstraksi  

- Tambahkan 8ml aquades yang telah dipanaskan 

- Filtrat disaring masukkan kedalam tabung reaksi, + HCl pekat beberapa tetes 

- Tambahkan serbuk Mg sedikit.  

- Hasil positif : warna merah tua, merah muda, merah bata 
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2. Uji Fitokimia Senyawa Flavonoid  

- Larutan ekstrak 2 ml larutan ekstraksi 

- Tambahkan 8ml aquades yang telah dipanaskan 

- Filtrat disaring masukkan kedalam tabung reaksi, + 3 tetes bouchardat 

- Hasil positif : warna orange atau jingga kecoklatan  

 

3.6  Sumber Belajar  

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk pengembangan penelitian 

murni ke dalam pendidikan adalah sebagai berikut: 

1. Kejelasan Potensi dalam penelitian ini adalah perlakuan identifikasi ekstrak daun 

meniran didasarkan atas beberapa studi literatur jurnal dan uji pendahuluan bahwa 

didalam daun meniran mengandung senyawa yang yakni senyawa triterpenoid dan 

flavonoid melalui uji fitokimia yang dapat dijadikan sebagai kegiatan praktikum 

pada siswa kelas X semester I untuk lebih memahami tingkatan keanekaragaman 

hayati dan upaya pelestariannya dalam ekosistem teruatama flora dan fauna.   

2. Kejelasan sasaran merupakan siswa SMA kelas X semester I yang mempelajari 

materi berbagai tingakatan keanekaragaman hayati Indonesia dalam KD 4.2 

menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati 

Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai 

keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan 

dalam berbagai bentuk media informasi 
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3. Kesesuaian dengan tujuan belajar yakni siswa diharapkan dapat mengetahui 

tingkatan keanekaragaman hayati Indonesia dan menganalisis upaya pelestarian 

keanekaragaman hayati yang ada.  

4. Kejelasan Informasi yang diungkap yaitu daun meniran merupakan jenis flora yang 

dapat dilestraikan dengan cara mengembangkan dan meningkatkan kajian ilmiah 

terkait dengan pemanfaatannya dalam berbagai bidang.  

5. Kejelasan pedoman eksplorasi yakni siswa dapat melakukan pengamatan uji 

fitokimia pada senyawa flavonoid dan terpenoid dengan buku petunjuk praktikum 

yang telah dimodifikasi serta mengetahui tingkatan keanekargaman hayati di 

Indonesia.  

6. Kejelasan perolehan yakni siswa mengetahui peranan tumbuhan meniran yang 

dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan maupun bidang pertanian, mengetahui 

tingkatan ekosistem dan menganalisis upaya pelestariannya keanekaragaman 

hayati.  

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data  

Data dalam penelitian ini diperoleh setelah menghitung diameter zona hambat 

pada sekitar kertas cakram yang terbentuk pada masing-masing konsentrasi dan 

ulangan yang telah dibuat kemudian dilakukan perhitungan menggunakan  SPSS 17 

(Statistical Program for the Sosial Sciences). 

 

 



33 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif berupa data 

diameter zona hambat yang terbentuk pada masing-masing media dengan konsentrasi 

dan ulangannya dengan melakukan uji Anova satu jalan untuk mengetahui perbedaan 

pengaruh antar perlakuan dengan tingkat ketelitian 0,05. Uji prasyarat perlu dilakukan 

guna memastikan data yang digunakan telah memenuhi standart untuk dilakukan uji 

Anova satu jalan. Oleh karena itu, perlu dilakukan uji normalitas data dengan 

menghitung nilai skweness dan nilai kurtosis dan uji homogenitas dengan Levene’s test 

untuk mengetahui data berdistribusi normal dan homogen. Apabila data berdistribusi 

normal dan homogen maka dapat dilakukan uji Anova satu jalan. Namun, bila data 

tidak berdistribusi normal dan homogen maka perlu dilakukan uji non parametrik 

dengan Uji Kruskal-Wallis. Jika hasil uji Anova satu jalan menunjukkan bahwa 

hipotesis penelitian diterima, maka dapat dilanjutkan dengan uji Duncan untuk 

mengetahui beda nyata terkecil dari masing-masing perlakuan dan mengetahui 

kelompok perlakuan yang paling efektif.  


