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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian yang dilakukan terdiri dari 2 tahap. Pada penelitian 

kegiatan tahap I merupakan penelitian eksperimen murni. Sedangkan pada 

penelitian kegiatan tahap II adalah pengembangan hasil penelitian yang 

menggunakan Learning Cycle 3E. Kegiatan tahap II akan dilakukan setelah 

kegiatan tahap I. Hasil penelitian yang dilakukan pada Tahap I akan dikembangkan 

menjadi media pembelajaran berupa buku panduan praktikum untuk siswa di 

penelitian Tahap II. 

3.2 Kegiatan Penelitian Tahap I 

3.2.1 Jenis Kegiatan Tahap I dan Rancangan Penelitian 

 Jenis kegiatan tahap I yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

eksperimen murni (true experimental). Penelitian eksperimen murni bertujuan 

untuk mengetahui kemungkinan hubungan dengan mengenakan  empat kelompok 

eksperimen yang diberi dua perlakuan. 

3.2.2 Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah factorial 

design yang terdiri dari faktor A (varietas kopi) dan faktor B (suhu pengeringan). 

Adapun skema rancangannya  “factorial design” disajikan pada Gambar 3.1. 
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Tabel 3.1 Rancangan Factorial Design 

Faktor A Faktor B 

B0 B1 B2 B3 

A1 A1B0 A1B1 A1B2 A1B3 

A2 A2B0 A2B1 A2B2 A2B3 

A3 A3B0 A3B1 A3B2 A3B3 

A4 A4B0 A4B1 A4B2 A4B3 

Keterangan: 

Faktor A adalah varietas kopi yang terdiri dari empat kategori: 

A1  : Kulit buah kopi arabika 

A2  : Kulit buah kopi robusta 

A3  : Kulit buah kopi liberika 

A4  : Kulit buah kopi jawa 

Faktor B adalah suhu pengeringan 

B0  : Tanpa pengeringan (Kontrol) 

B1  : Suhu pengeringan 45ºC 

B2  : Suhu pengeringan 50ºC 

B3  : Suhu pengeringan 55ºC 

 

3.2.3 Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial. Rancangan ini memiliki ciri-ciri 

penelitian yang dilakukan di lingkungan laboratorium dianggap homogen. 

Rancangan ini perlakuannya diletakkan dan dilakukan secara acak pada setiap 

percobaan dan memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan 

(Sukmadinata, 2012). Dalam suatu penelitian diperlukan suatu ulangan dalam 

perlakuan, hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat ketelitian terhadap suatu 

penelitian. Menurut Siyoto et al., (2015), jumlah ulangan dianggap cukup baik 

apabila memenuhi syarat sebagai berikut: 

Keterangan: 

r = Jumlah ulangan (replikasi) 

t = Banyak kelompok perlakuan (treatment) 

 (t-1) (r-1) ≥ 15 

(16-1) (r-1) ≥ 15 

(t-1) (r-1) 15 
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15 (r-1) ≥ 15 

15r-15  ≥ 15 

 r ≥  
15+15

15
=

30

15
= 2 

Jumlah unit percobaan yang digunakan pada penelitian adalah sebanyak 32 

sampel dengan jumlah kelompok perlakuan sebanyak 16 dan 2 kali ulangan. Teknik 

teknik pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling, dengan hasil 

pengundian pada Gambar 3.1. 

A4B0 I A3B3 II 

A4B2 II A4B3 II 

A1B2 I A2B2 II 

A3B1 I A1B0 I 

A2B0 II A3B0 II 

A4B2 I A4B3 I 

A1B2 II A1B1 II 

A2B2 I A2B3 I 

A4B1 II A2B1 I 

A3B2 II A2B3 II 

A1B1 I A3B0 I 

A1B3 II A2B1 II 

A3B3 I A1B3 I 

A4B0 II A1B0 II 

A2B0 I A4B1 I 

A3B1 II A3B2 I 

Gambar 3.1 Denah rancangan acak lengkap faktorial 

Keterangan: 

I : Pengulangan ke-1 

II : Pengulangan ke-2 
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3.2.4 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 14 September – 03 Oktober 2018  

2018 di Laboratorium Kimia Terpadu Kampus 2 Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.2.5 Populasi dan Teknik Sampling 

3.2.5.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini kulit buah kopi dari varietas kopi arabika 

(Coffea arabica), kopi robusta (Coffea robusta), kopi liberika (Coffea liberica), dan 

kopi jawa (Coffea java) yang didapatkan dari perkebunan kopi Jatiarjo Pasuruan. 

3.2.5.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling, yaitu cara pengambilan sampel dengan cara acak sehingga setiap satuan 

sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih 

kedalam sampel seperti Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Teknik simple random sampling 

 

Populasi 

Keseluruhan kulit buah kopi yang diperoleh dari 

perkebunan kopi Jatiarjo Pasuruan 

Pengambilan sampel secara acak 

Kulit buah kopi yang sudah dikeringkan sebanyak 1 kg 

setiap varietasnya. Usia buah kopi yang digunakan yaitu 11 bulan. 

 

Sampel 
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3.2.5.3 Sampel 

Jumlah sampel sebayak 1 kg pada setiap varietasnya. Usia buah kopi yang 

digunakan yaitu 11 bulan. 

3.2.6 Jenis Variabel 

Jenis variabel dalam penelitian ini yaitu: 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah suhu pengeringan 45ºC, 50ºC 

dan 55ºC dan varietas kopi arabika (Coffea arabica), kopi robusta (Coffea robusta), 

kopi liberika (Coffea liberica), dan kopi jawa (Coffea java). 

2. Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas wedang kulit kopi  yaitu 

kadar kafein, tingkat keasaman, dan sifat organoleptik terhadap rasa dan warna. 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah lama pengeringan selama 12 

jam, usia buah kopi 11 bulan, oven dishwasher, air penyeduhan wedang, suhu air 

penyeduhan 92ºC. 

3.2.7 Definisi Operasional Variabel 

1. Suhu pengeringan dalam penelitian ini menggunakan suhu pengeringan oven 

dengan suhu 45ºC, 50ºC dan 55ºC.  

2. Varietas kopi yang digunakan adalah varietas kopi arabika (Coffea arabica), 

kopi robusta (Coffea robusta), kopi liberika (Coffea liberica), dan kopi jawa 

(Coffea java). Bagian kulit kopi dalam penelitian ini yang digunakan sebagai 

wedang kulit kopi yaitu bagian kulit buah (epikarp) dan daging buah (mesokarp). 
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3. Kualitas wedang kulit kopi dalam penelitian ini berdasarkan kadar kafein dan 

tingkat keasaman. Kadar kafein yang aman dikonsumsi menurut SNI 01-7152-

2006 untuk makanan dan minuman adalah 150 mg/hari dan 50 mg/sajian. Kadar 

asam yang aman dikonsumsi berdasarkan penelitian (Ana, Evi & Andri, 2013) 

yaitu berdasarkan ketentuan pH Qick Reference Food Charts, batas pH makanan 

dan minuman 4-9. 

4. Lama pengeringan dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan pendapat (Endri 

& Suryadi, 2013) yang menyatakan bahwa lama pengeringan selama 12 jam.   

5. Tingkat kematangan buah kopi dalam penelitian ini berdasarkan pendapat 

Wardiana (2013) yaitu buah yang sudah masak ditandai dengan warna merah 

pada kulit buah kopi dan usia buah kopi 11 bulan. 

3.2.8 Prosedur Penelitian 

3.2.8.1 Persiapan Alat dan Bahan 

1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini tersaji pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Daftar alat-alat untuk penelitian 

No Alat Jumlah 

1 Oven dishwasher 1 buah 

2 Timbangan analitik 1 buah 

3 Mangkok 1 buah 

4 Beaker glass 200 ml 1 buah 

5 Beaker glass 50 ml 8 buah 

6 Labu ukur 100 ml 1 buah 

7 Labu ukur 10 ml 5 buah 

8 Pipet volume 5 ml 1 buah 

9 Pipet tetes 1 buah 

10 Mortar pestle 4 buah 

11 Hot plate 1 buah 

12 Gelas ukur 20 ml 1 buah 

13 Gelas ukur 5 ml 1 buah 

14 Chamber 2 buah 

15 Pipa kapiler 60 buah 

16 KLT densitometri 1 buah 

17 pH meter 1 buah 
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2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini tersaji pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Daftar bahan-bahan untuk penelitian 

No Bahan Jumlah 

1 Kafein standar 0,05 gram 

2 Kulit buah kopi 1 kg 

3 Aquades  4500 ml 

4 Kloroform 850 ml 

5 Metanol  9 ml 

6 Plat KLT 8 lembar 

 

3.2.8.2 Tahap Pelaksanaan 

a. Pembuatan Baku Standar Kafein 

1. Menimbang kafein sebanyak 0,01 gram 

2. Campurkan kafein 0,01 gram tersebut kedalam labu ukur 100 ml 

kloroform sebagai baku induk sampai batas cincin 

3. Baku induk tersebut dibuat standar atau pembanding kafein dengan 

konsetrasi 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 60 ppm, dan 80 ppm. 

Baku V (80 ppm) 

Diambil 8 ml baku induk dicampur dengan 10 ml kloroform. 

Baku III (40 ppm) 

Diambil 5 ml baku V dicampur dengan 10 ml kloroform. 

Baku II (20 ppm) 

Diambil 5 ml baku III dicampur dengan 10 ml kloroform. 

Baku I (10 ppm) 

Diambil 5 ml baku II dicampur dengan 10 ml kloroform. 

Baku IV (60 ppm) 

Diambil 6 ml baku induk dicampur dengan 10 ml kloroform. 
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b. Pembuatan Ekstrak pada Sampel Kulit Kopi 

1. Sampel ditimbang sebanyak 1 gram 

2. Haluskan sampel menggunakan mortar pestle 

3. Panaskan aquades sampai mendidih hingga mencapai suhu 92˚C 

4. Masukkan sampel kedalam beaker glass 100 ml kemudian seduh dengan 

aquades 92˚C selama 15 menit 

5. Menyaring sampel menggunakan kertas saring  

c. Uji Kadar Kafein 

1. Mengambil sampel menggunakan pipa kapiler 5 mikro mili 

2. Ditotolkan sampel tersebut pada plat sebanyak 2 kali sampai totolan 

tersebut kering 

3. Masukkan plat tersebut kedalam chamber yang berisi kloroform dan 

metanol 19:1 

4. Kemudian masukkan plat tersebut kedalam densito untuk membaca kadar 

kafein pada setiap sampel tersebut 

d. Uji Tingkat Keasaman 

1. Pengukuran tingkat keasaman pada setiap sampel menggunakan pH meter. 
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Ringkasan tahapan pelaksanaan penelitian tahap I disajikan dalam Gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  

 

 

 

                     Gambar 3.3 Alur penelitian tahap 1 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

Pengujian Organoleptik 

Kulit buah kopi Perlakuan 

Arabika 

Robusta 

Liberika 

Jawa 

Tanpa pengeringan 

45ºC 

50ºC 

55ºC 

Ekstraksi sampel 

Uji kandungan kafein menggunakan KLT 

Densitometri dan uji tingkat keasaman menggunakan 

pH  meter 

 
Analisis kandungan kafein dan tingkat keasaman 
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3.2.9 Metode Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan uji kadar kafein di 

laboratorium dan data yang dihasilkan berupa angka hasil kadar yang diukur 

menggunakan KLT Densitometri dan keasaman mengunakan pH  meter. 

3.2.10 Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan uji normalitas 

(Lilliefors) untuk mengetahui varians populasinya normal atau tidak dan uji 

homogenitas (Bartlett) merupakan asumsi penting di dalam perhitungan analisis 

varians. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-masing data 

sudah terpenuhi atau belum. Jika data berdistribusi normal dan homogen kemudian 

dilakukan uji ANOVA Two Way, kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan untuk 

mengetahui suhu pengeringan dan varietas apa yang paling baik terhadap kualitas 

wedang kulit kopi. Untuk uji organoleptik terhadap rasa dan warna dilakukan 

dengan mencari nilai modus.  

3.3 Kegiatan Penelitian Tahap II 

Jenis penelitian tahap II ini adalah penelitian pengembangan dengan 

menggunakan model Learning Cycle 3E. Menurut Yuliatii (2015), model Learning 

Cycle  adalah model pembelajaran yang terdiri fase – fase atau tahap – tahap 

kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai 

kompetensi–kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan 

berperan aktif. 
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Pada kegiatan ini hasil penelitian dari tahap I akan dikembangkan menjadi 

sebuah produk sumber belajar berupa buku panduan praktikum dengan 

menggunakan Learning Cycle 3E yang dimodifikasi ke dalam penelitian 

pengembangan. Model pembelajaran Leaning Cycle 3E adalah pembelajaran yang 

dilakukan melalui serangkaian tahap (fase pembelajaran). Menurut Lisma, 

Kurniawan, & Sulistri (2017) model pembelajaran Learning Cycle 3E terdiri dari 

tiga fase yaitu, fase eksplorasi (exploration), fase penjelasan konsep (explanation) 

dan fase penerapan konsep (elaboration) yang tersaji dalam Gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Modifikasi desain studi pengembangan menggunakan Learning Cycle 3E 

Kegiatan tahap II dilakukan dari hasil penelitian tahap I menghasilkan 

sebuah produk media pembelajaran biologi yaitu dalam bentuk buku panduan 

praktikum. Langkah-langkah kegiatan tahap II yang perlu dilakukan sebagai 

berikut: 

1. Tahap Eksplorasi 

Eksplorasi adalah fase yang membawa siswa untuk memperoleh 

pengetahuan langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Fase 

Eksplanasi 

1. Studi Pustaka 

2. Konsultasi ke 

pakar/ahli 

 

Eksplorasi 

1. Hasil penelitian 

2. Silabus, RPP, dan 

Kebutuhan guru/siswa 

 

  

Elaborasi 

Pengembangan Produk 
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ini dapat dilakukan dengan mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki konsep dari 

bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. Pada fase ini perlu 

diadakan penilaian kebutuhan (need assesment) dengan melihat hasil penelitian 

pada tahap I. Pada penelitian tahap I membahas Pengaruh Suhu Pengeringan dan 

Varietas Kopi Terhadap Kualitas Wedang Kulit Kopi. Hasil penelitian tahap I 

berkaitan dengan materi SMA kelas X pada buku biologi kurikulum 2013 BAB 11 

tentang pencemaran lingkungan pada sub materi pemanfaatan limbah dalam silabus 

biologi pada KD 3.10. Kompetensi dasar dari silabus tersebut dipelajari sehingga 

menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa kumpulan konsep esensial.  

2. Tahap Eksplanasi 

     Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan, dan 

mengembangkan konsep yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Dalam 

kegiatan ini terdapat dorongan untuk menjeaskan konsep yang sudah diperoleh 

dengan bahasa sendiri sehingga dapat menentukan istilah-istilah dari konsep yang 

dipelajari. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan studi pustaka 

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

pustaka melanjutkan membuat desain produk buku panduan praktikum yang akan 

dikembangkan. 

3. Elaborasi  

  Kegiatan pada fase ini mengarah pada penerapan-penerapan konsep yang 

telah dipahami. Hal ini bertujuan untuk mengubah konsep yang telah 

dikembangkan menjadi sebuah produk buku panduan praktikum. Produk tersebut 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa sehingga siswa dapat membuat 
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hubungan dengan konsep yang telah dipelajari dan membuatnya lebih mengerti dan 

paham. 

Adapun langkah-langkah pembuatan buku panduan praktikum 

pembelajaran biologi pada materi pemanfaatan limbah sebagai berikut: 

1) Membuka microsoft word pada laptop.

2) Mengatur ukuran buku panduan praktikum dengan memilih Layout =>

Hyphenation => Margin (Top, Left, Right dan Bottom dengan ukuran 2,54) =>

Paper dengan ukuran A4.

3) Bagian orientation pilih portrait

4) Mengetik buku panduan praktikum sesuai dengan sistematika kaidah penulisan

buku panduan praktikum.

a) Cover

b) Tata Tertib

c) Kata Pengantar

d) Daftar Isi

e) Tujuan Praktikum

f) Dasar Teori

g) Alat dan Bahan

h) Prosedur/ Langkah Kegiatan

i) Hasil Laporan

j) Daftar Pustaka

5) Diprint/dicetak sesuai kebutuhan.


