
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen sesungguhnya (True Experimental Research) dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu 

terhadap perlakuan yang lain dalam kondisi yang terkendali. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan tujuan untuk meneliti pada 

sampel atau populasi tertentu dengan teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis 

data bersifat kuantitatif. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Hama dan Proteksi Tanaman Balai 

Besar Pelatihan Pertanian Ketindadn, Lawang, Malang dan Laboratorium Pakan 

Ternak Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 26 Juni - 9 Juli 2018. Pada penelitian ini parameter 

yang diuji adalah: 

a. Uji kadar protein dilakukan di Laboratorium Pakan Ternak Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. 

b. Uji kadar lemak dilakukan di Laboratorium Pakan Ternak Fakultas 

Kedokteran Hewan Universitas Airlangga. 
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c. Uji kadar air dilakukan di Laboratorium Pakan Ternak Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga 

d. Uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ikan lele (Clarias sp.) yang ada 

di pasar area Malang. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling. Teknik simple random sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi. 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan lele (Clarias sp.) 

dalam keadaan hidup yang diperoleh dari pasar daerah Landungsari, Dau, Malang. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

a. Variabel Bebas  

Variabel bebas pada penelitian ini adalah lama perendaman ikan lele 

(Clarias sp.) pada asap cair sekam padi yaitu 0 menit (tanpa perlakuan/perlakuan 

kontrol), 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. 
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b. Variabel Terikat  

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kandungan gizi ikan lele (Clarias 

sp.) yang meliputi uji kadar protein, kadar lemak, dan kadar air serta uji 

organoleptik yang meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur ikan lele (Clarias sp.). 

c. Varibel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah konsentrasi asap cair sekam 

padi sebesar 3%, lama pengeringan menggunakan sinar matahari selama 3 hari, 

ikan lele (Clarias sp.) sebanyak 4 kg (29 ekor) dengan panjang 22-25 cm dan 

berat ikan sebesar 100-130 gr/ekor. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Pengaruh Lama Perendaman Asap 

Cair Sekam Padi terhadap Kandungan Gizi Ikan Lele (Clarias sp.) dan Kajian 

Implementasi sebagai Sumber Belajar”, maka definisi operasional variabel yang 

perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut, 

a. Jenis Ikan yang digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian adalah 

ikan lele (Clarias sp.).  

b. Lama perendaman asap cair sekam padi pada ikan lele (Clarias sp.) yang 

diujicobakan adalah sebagai berikut, 

LP0 = Lama Perendaman 0 menit  (tanpa perlakuan/perlakuan kontrol) 

LP1 = Lama Perendaman 30 menit 

LP2 = Lama Perendaman 45 menit 

LP3 = Lama Perendaman 60 menit 
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c. Parameter yang diuji pada penelitian ini adalah kandungan gizi ikan lele 

(Clarias sp.) yang meliputi uji kadar protein, kadar lemak, dan kadar air 

serta uji organoleptik yang meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur ikan lele 

(Clarias sp.) dilakukan di Laboratorium Pakan Ternak Fakultas Kedokteran 

Hewan Universitas Airlangga. 

d. Instrumen penelitian uji organoleptik ikan lele (Clarias sp.) sebagai bahan 

subtitusi berupa kuisioner.  

e. Hasil penelitian dapat diimplementasi sebagai sumber belajar materi teknik 

pengasapan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Jurusan Teknik 

Pengolahan Hasil Perikanan Kelas XI. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

3.5.1.1 Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan analitik, pisau, 

gelas ukur, kertas label, panci, gunting, telenan, spuit, penggaris, dan kawat kasa. 

Alat yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.5.1.2 Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ikan lele (Clarias sp.), 

aquades (5 liter), dan asap cair sekam padi (3 liter). Bahan yang digunakan dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL) faktorial. Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan 
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dengan 6 kali ulangan dan jenis desain penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah The Posttest-Only Control Group Design. Dengan skema 

desain penelitian dapat disajikan pada Gambar 4. 

 

Gambar 4. Desain Penelitian 

 

Konsentrasi asap cair sekam padi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 3%. Menurut Himawati (2010), penentuan pengulangan dalam 

penelitian didasarkan pada rumus Federer dengan persamaan: 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

Keterangan: 

 t = Treatment (jumlah perlakuan) 

 r = Replikasi (jumlah ulangan) 

t (jumlah perlakuan) dalam penelitian ini adalah 4, maka: 

(t-1) (r-1)  ≥ 15 

(4-1) (r-1)  ≥ 15 

3 (r-1)   ≥ 15 

3r-3   ≥ 15 

3r   ≥ 15+3 

3r   ≥ 18 

r   ≥ 6 
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 Berdasarkan persamaan tersebut pengulangan dalam penelitian ini 

dilakukan sebanyak 6 kali pada masing-masing perlakuan, sehingga ragam unit 

eksperimen dalam penelitian ini terdiri dari: 

I   = LP01, LP02, LP03, LP04, LP05, LP06 

II = LP11, LP12, LP13, LP14, LP15, LP16 

III = LP21, LP22, LP23, LP24, LP25, LP26 

IV = LP31, LP32, LP33, LP34, LP35, LP36 

 Setiap petak pada RAL faktorial yang digunakan dalam penelitian ini 

memiliki sifat homogen sehingga penempatan unit ekperimen pada petak 

dilakukan dengan cara acak. Denah faktorial dalam penelitian ini dapat disajikan 

pada Gambar 5. 

 

Gambar 5. Denah Rancangan Penelitian 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

a. Persiapan bahan baku 

Ikan lele (Clarias sp.) yang digunakan adalah ikan yang masih segar masih 

dalam keadaan hidup yang diambil langsung dari tempat penjualan ikan, hal ini 

diharapkan agar ikan tersebut masih utuh dan belum mendapat perlakuan 

pengawetan sebelumnya. 

b. Penyiangan  

Ikan lele (Clarias sp.) yang akan digunakan dalam penelitian harus melalui 

proses penyiangan, proses ini berfungsi untuk menghilangkan jeroan pada ikan 

dan untuk memudahkan dalam proses pemisahan daging dari duri ikan (Fillet). 

c. Pencucian 

Pencucian dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan atau 

menghilangkan kontaminan-kontaminan yang menempel pada Ikan lele 

(Clarias sp.) seperti darah. Pencucian ikan menggunakan air bersih yang 

mengalir langsung dari kran agar proses pencucian lebih maksimal. 

d. Perendaman 

Ikan lele (Clarias sp.) yang telah ditimbang kemudian dilakukan proses 

perendaman dengan konsentrasi asap cair sekam padi sebesar 3% dan variasi 

lama perendaman yaitu 0 menit (perlakuan kontrol tanpa asap cair sekam padi), 

30 menit, 45 menit, dan 60 menit. 
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e. Penyimpanan 

Pada proses ini Ikan lele (Clarias sp.) yang telah direndam dengan asap 

cair sekam padi selanjutnya ikan diletakkan diatas kawat kasa dan dijemur 

dibawah sinar matahari selama 3 hari, selanjutnya disimpan pada suhu ruangan 

dan dikeringakan menggunakan kipas angin (penyimpanan malam hari). 

f. Penimbangan 

Ikan lele (Clarias sp.) yang telah dikeringkan selanjutnya ditimbang 

sebesar 10gr/ekor sebanyak 24 sampel. Tujuan dari penimbangan adalah untuk 

menyeragamkan berat ikan yang akan digunakan dalam analisis uji komposisi 

kimia yang meliputi uji kadar protein, kadar lemak, dan kadar air. 

Penimbangan dilakukan dengan menggunakan timbangan analitik. 

g. Analisa 

Ikan lele (Clarias sp.) yang telah direndam dengan asap cair sekam padi 

dengan lama perendaman yang berbeda-beda selanjutnya dilakukan analisis 

hasil pengujian pada ikan lele (Clarias sp.) yaitu uji komposisi kimia yang 

meliputi uji kadar protein, kadar lemak, dan kadar air serta uji organoleptik 

yang meliputi warna, rasa, aroma dan tekstur. 
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3.5.3.2 Alur Penelitian 

  Ikan lele (Clarias sp.) 

Penyiangan 

Pencucian 

Perendaman 

Pengeringan 

Analisis 

Konsentrasi asap cair 

sekam padi 3% dan lama 

perendaman (30 menit) 

Konsentrasi asap cair 

sekam padi 3% dan lama 

perendaman (45 menit) 

Konsentrasi asap cair 

sekam padi 3% dan lama 

perendaman (60 menit) 

Penyimpanan 

Uji Komposisi Kimia 

yang meliputi uji 

kadar protein, kadar 

lemak, dan kadar air 

Uji Organoleptik 

yang meliputi uji 

warna, rasa, aroma, 

dan tekstur 

Penimbangan 

Gambar 6. Alur Penelitian 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data 

berupa pengaruh lama perendaman asap cair sekam padi terhadap kandungan gizi 

ikan lele (Clarias sp.). Untuk mengukur kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) 

dengan uji komposisi kimia yang meliputi uji kadar protein, kadar lemak, dan 

kadar air. Data yang diperoleh dapat diaplikasikan dalam bentuk Tabel 6, 7, dan 8 

sebagai berikut, 

Tabel 6. Pengukuran Uji Komposisi Kimia (Kadar Protein) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-Rata 
1 2 3 4 5 6 

LP0         

LP1         

LP2         

LP3         
 

Tabel 7. Pengukuran Uji Komposisi Kimia (Kadar Lemak) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-Rata 
1 2 3 4 5 6 

LP0         

LP1         

LP2         

LP3         
 

Tabel 8. Pengukuran Uji Komposisi Kimia (Kadar Air) 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-Rata 
1 2 3 4 5 6 

LP0         

LP1         

LP2         

LP3         
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3.6.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen 

penelitian uji organoleptik ikan lele (Clarias sp.) berupa kuisioner. Kuisioner uji 

organoleptik ikan lele (Clarias sp.) dapat disajikan pada Lampiran 3. Berikut 

merupakan tabel skala hedonik yang digunakan dalam uji organoleptik ikan lele 

(Clarias sp.) dapat disajikan pada Tabel 9.  

Tabel 9. Skala Hedonik 

Skala Hedonik Skala Kriteria 

Sangat tidak suka 1 

Tidak suka 2 

Biasa 3 

Suka 4 

Sangat suka 5 

(Sumber : Kartika, 2016) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data uji komposisi kimia terhadap kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) 

yang meliputi uji kadar protein, kadar lemak, dan kadar air yang telah diuji, 

kemudian dianalisis dengan one way anova. Sebelumnya dilakukan uji normalitas 

Shapiro-Wilk dengan menggunakan distribusi frekuensi untuk mengetahui 

kenormalan data, dilanjutkan dengan uji homogenitas Levene untuk mengetahui 

varian data homogen. Setelah data dinyatakan normal dan homogen, selanjutnya 

dilakukan uji one way anova untuk mengetahui perbedaan lama perendaman asap 

cair sekam padi terhadap kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.). namun apabila 

data dinyatakan tidak normal dan homogen dilakukan uji Games Howell. Apabila 

terdapat perbedaan, maka dilanjutkan dengan uji Duncan’s New Multiple Range 

Test (DNMRT) pada taraf nyata 5% digunakan untuk mengetahui perbedaan antar 



46 

perlakuan. Jika data hasil lama perendaman asap cair sekam padi terhadap 

kandungan gizi ikan lele (Clarias sp.) tidak homogen maka akan dilanjutkan 

dengan pengujian statistika non parametrik. Semua proses analisis data yang 

dilakukan menggunakan bantuan Statistical Product and Service Solution (SPSS) 

22.0 for Windows. 

Teknik analisis data pada uji organoleptik (warna, rasa, aroma, dan tekstur) 

ikan lele (Clarias sp.) dilakukan uji Kruskal-Wallis dilanjutkan dengan uji 

Bonfarroni. 


