
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, karena 

pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang data analisisnya adalah berupa 

data-data numerikal atau angka yang proses pengolahannya menggunakan metode 

statistika. 

3.1.2 Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang digunakan dalamPenelitian ini adalah Quasi 

Eksperiment Design atau eksperimen semu, sebab dalam penelitian ini tidak 

dilakukan atau tidak adanya perlakuan kontrol, dimana syarat dari Quasi Eksperiment 

Design adalah salah satu dari 3 syarat dari eksperimen murni yaitu kontrol, replikasi, 

dan randomisasi tidak dilakukan.Dalam penelitian ini menggunakan Skema 

rancangan Factorial Design, dimana faktor 1 dan faktor 2 dikombinasikan untuk 

memperoleh ragam perlakuannya. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

 Pembuatan atau penyulingan minyak atsiri dilakukan di Laboratorium Kimia 

Kampus Putera Indonesia Malang, Jl. Barito No 5, Bunulrejo, Blimbing, Malang-

Jawa Timur, sedangkan  Lokasi penelitian lalat buah di lakukan di Kebun Jambu Pak 
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Arifin, Jl. Dul Slamet, Bulukerto, Bumiaji Kota Batu, Malang-JawaTimur. Lokasi 

Kebun Jambu Pak Ipin dapat dilihat pada Gambar 3.2.2. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada tanggal 02-15September 2018. 

 

Gambar 3.2.2 Peta Lokasi Kebun Jambu berdasarkan google maps, Bumiaji, 

kota Batu 

(Sumber: Google Maps, 2018) 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh  Lalat  buah yang ada di daerah 

Bumiaji. 

3.3.2 Teknik Sampling 

 Teknik Sampling merupakan cara atau teknik pengambilan sampel, dalam 

penilitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan Simple Random Sampling. 

Simple Random Sampling merupakan teknik pengambilan sampel secara acak tanpa 
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melihat kedudukan yang ada dalam  populasi jadi setiap unit populasi mempunyai 

kesempatan atau probability yang sama untuk menjadi sampel.  

3.3.3 Sampel 

 Dalam penelitian ini Sampel yang digunakan adalah Lalat buah yang berada 

di kebun Jambu Pak Arifin di daerah Bulukerto, Bumiaji. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel Bebas dalam penelitian ini ada 2 variabel yaitu minyak Atsiri (serai 

dan kemangi), dan warna perangkap (merah, kuning dan hijau). 

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel Terikat merupakan variabel yang di pengaruhi yang menjadi akibat 

dalam penelitian oleh variable bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

banyaknya Lalat buah yang terperangkap. 

3.4.1.3 Variabel kontrol 

Variabel kontrol atau biasa di sebut juga dengan kontrol kendali. Varibel 

kontrol dalam penelitian ini adalah waktu pemasangan perangkap, dan ketinggian 

perangkap. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

1.        Minyak atsiri tanaman Kemangi dan Serai  di peroleh menggunakan 

destilasi uap, daun kemangi yang digunakan adalah daun muda beumur 4 

minggu setelah tanam dengan ciri-ciri daun tipis lebar, tekstur halus tidak 

kering dan berlubang serta warna hijau  segar.  Sedangkan daun Serai yang 
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digunakan berumur ± 5 bulan setelah tanam dengan ciri-ciri daun hijau segar, 

bagian bawah daun sedikit kasar. Dosis perlakuan minyak atsiri adalah 1 ml 

2.        Warna perangkap yang digunakan berasal dari cat Avian, sebab cat ini 

tidak memiliki bau. Warna yang digunakan adalah warna Merah, kuning, dan 

hijau 

3.         Perhitungan lalat buah dilakukan pada hari terakhir penelitian yaitu hari 

ketujuh setelah pemasangan perangkap. Cara menghitung dengan 

mengeluarkan lalat buah yang terjebak di dalam perangkap 

4.         Waktu pemasangan perangkap adalah pada pagi hari pukul 10.00 WIB, 

dan ketinggian perangkap adalah 1,5 m dengan jarak antar perangkap 1 m dan 

jarak antar blok 2 m. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan penelitian 

3.5.1.1 Alat 

Tabel 3.5.1.1 Alat 

No. Alat Jumlah 

1. Seperangkat alat penyulingan 1 unit 

2. Botol air mineral bekas  1500 ml 24 buah 

3. Kawat  1 lilitan 

4. Spuit 2 buah 

5. Gunting 1 buah 

6. Kuas 2 buah 

7. Botol minyak atsiri 2 buah 

8. Cutter 2 buah 

9. Tang  1 buah 
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3.5.1.2 Bahan 

Tabel 3.5.1.2 Bahan 

No. Bahan Jumlah/satuan 

1. Tanaman Serai 12 kg 

2. Tanaman kemangi 23 kg 

3. Minyak Atsiri 2 botol 

4. Air 20 liter 

5. Lem lilin 1 batang 

6. Cat warna avian 100 cc (merah, kuning, hijau) 

7. Pelarut n-heksana 200 ml 

8. Kapas 35 g 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri 

dari 2 faktor dan 4 ulangan. Dua faktor yang digunakan adalah: 

Faktor 1: Minyak Atsiri     

A1= Minyak Atsiri Serai 1 ml   

A2= Minyak Atsiri Kemangi 1 ml 

Faktor 2: Warna Perangkap 

 B1= Merah 

B2= Kuning 

 B3= Hijau 

Berdasarkan 2 faktor tersebut maka diperoleh kombinasi seperti pada Tabel 3.5.2 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.5.2 Kombinasi faktor 1 dan 2 

A/B B1 B2 B3 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 

Keterangan:  

A1B1 : Minyak Atsiri Serai + warna perangkap Merah 

A1B2 : Minyak Atsiri Serai + warna perangkap Kuning 

A1B3 : Minyak Atsiri Serai + warna perangkap Hijau 

A2B1 : Minyak Atsiri Serai + warna perangkap Merah 

A2B2 : Minyak Atsiri Serai + warna perangkap Kuning 

A2B3 : Minyak Atsiri Serai + warna perangkap Hijau 

 

Berdasarkan faktor 1 dan 2 yang dikombinasikan di dapatkan 6 perlakuan 

untuk itu agar data valid dilakukan pengulangan, maka banyaknya pengulangan 

perlakuan ditentukan dengan rumus Faderersebagai berikut: 

 

 6 (n – 1) ≥ 15 

6n – 6 ≥ 15 

6n    ≥21 

n   ≥21/6 

  n   = 3,5 dibulatkan menjadi 4 

Jadi pengulangan adalah sebanyak 4 kali.  

Oleh karena masing-masing perlakuan terdapat 4 kali ulangan maka 

banyaknya unit eksperimen adalah:banyak kombinasi perlakuan x banyak ulangan 

 6 x  4=24 

jadi banyak unit eksperimen =24unit eksperimen 

t (n-1)≥ 15 t = banyaknya perlakuan 

n = banyaknya ulangan 
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Gambaran denah rancangan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.5.2. 

                         Blok 1  U                                                Blok 4 

   

 

 

             Blok 2     Blok 3 

 

 

 

 

Gambar 3.5.2 Denah rancangan Penelitian 

Ket:  Blok 1 = ulangan 1 

 Blok 2 = ulangan 2 

 Blok 3 = ulangan 3 

 Blok 4 = ulangan 4 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian  

 1. Penyulingan 

a. Sampel daun kemangi dan batang sereh dipotong kecil-kecil  

b. Sampel dioven dengan suhu 60-650C selama 24 jam sampai 

menghasilkan sampel kering 

c. Memasukan sampel kering de dalam keranjang tangki distilasi uap 
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d. Distilat ditampung dalam botol untuk dilakukan pemisahan minyak 

dengan teknik ekstrasi 

e. Distilat dalam botol tampung dilarutkan dengan n-heksana sebagai 

pelarut minyak agar minyak terpisah dengan air, kemudian minyak yang 

larut dipisahkan dengan corong pisah 

f. Minyak yang larut dalam pelarut n-heksana dipisahkan dengan metode 

penguapan vakum penguap putar (rotary vacum evaporator) 

g. Sampel dimasukan ke dalam labu sampel evaporator di proses dengan 

suhu 60-650C 

h. minyak atsiri dari proses penguapan dimasukan ke dalam botol kaca 

gelap kemudian di tutup agar terjaga kualitasnya dan tidak menguap 

 2. Pembuatan Perangkap 

a. Mencuci botol hingga bersih 

b. Memotong mulut botol, dan dipasangkan terbalik 

c. Merekatkan botol dengan molot botol menggunakan lem lilin 

d. Melapisi cat warna pada ujung-ujung perangkap, dibiarkan mengering 

selama 24 jam 

e. Bagian tengah botol diberi lubang untuk gantungan kapas yang ditetesi 

minyak atsiri 

f. Memasang kawat gantung perangkap 

(secara detail bentuk perangkap dapat dilihat pada Gambar 3.5.3.1) 
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 3. Pemasangan perangkap 

a. Sebelum di pasang, minyak atsiri serai dan kemangi diteteskan pada 

segumpal kapas sebanyak 1 ml 

b. Kapas dimasukan ke dalam perangkap 

c. Pada dasar perangkap di beri air secukupnya 

d. Perangkap di pasang pada ranting atau batang Jambu biji yang 

terlindung (kanopi) 

e. Perangkap di pasang pada ketinggian 1,5 m 

f. Jarak antar perangkap dalam blok adalah 3 m, dan jarak antar blok 20 

m.Perangkap dibiarkan selama 7 hari, dengan penambahan minyak atsiri 

pada hari ketiga setelah pemasangan perangkap, karena minyak atsiri 

mampu bertahan selama 3-4 hari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.3.1 Bentuk perangkap 

(Sumber : Kardinan, 2003) 

 

Keterangan gambar: 

A : Air 

B : Kawat 

C : mulut botol yang dipasang terbalik 

D : Kapas yang ditetesi minyak atsiri 

 : bagian luar perangkap yang dilapisi warna 

B 

C D 
A 
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3.5.3.2 Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5.3.2 Bagan Alur penelitian 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data menggunakan metode 

observasi. Pengamatan dilakukan secara bertahap dimulai pada hari ketiga, hari 

kelima dan hari ketujuh (hari terakhir) pemasangan perangkap. Pengamatan 

dilakukan denganmenghitung jumlah lalat buah yang terjebak di dalam dengan cara 

mengeluarkan isi dalam perangkap kemudian menghitung lalat buah yang terjebak 

dalam perangkap dan mengidentifikasikannya. Pada hari ketiga setelah pemasangan 

perangkap, dilakukan penambahan minyak atsiri. Data-data yang di dapatkan saat 

pengamatan langsung atau observasi di lapang di catat dalam sebuah tabel hasil 

pengamatan, Contoh tabel Hasil pengamatan dilihat pada tabel 3.6. 

Persiapan alat dan bahan 

Penyulingan minyak atsiri Serai dan kemangi di Lab. Kimia Kampus Yayasan 

Putera Indonesia dengan metode Penyulingan Uap 

Pembuatan Perangkap menggunakan botol air mineral bekas, dilapisi cat warna 

pada kedua ujung perangkap 

Pemasangan perangkap pada ranting atau batang tanaman Jambu biji yang 

terlindung, dengan ketinggian perangkap 1,5 m 

Penelitian + Pengumpulan data pada hari ketiga, kelima dan ketujuhsetelah 

pemasangan perangkap 
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Tabel 3.6 Contoh tabel Hasil Pengamatan 

No Perlakuan Ulangan Total Rerata 

1 2 3 4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Jumlah 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian teknik analisis data menggunakan SPSS (Statistic Program 

For Social Science)  yaitu uji analisis varian 2 jalur (Two-Way Anova)dengan nilai 

probabilitasnya 0,05. Namun sebelum melakukan uji analisis varian 2 jalur (Two-Way 

Anova) dilakukan terlebih dahulu uji normallitas (Liliefors) untuk mengetahui 

kenormalan data, setelah data yang di dapat normal maka dilanjutkan dengan uji 

Homogenitas (Livent test) untuk mengetahui apakah varian populasi dalam data 

adalah homogen.  

Jika data yang dapat normal dan varian populasinya homogen maka 

dilanjutkan dengan uji analisis varian 2 jalur (Two-Way Anova). Kemudian 

dilanjutkan dengan uji lanjut Duncan’s untuk mengetahui perlakuan manakah yang 

paling berpengaruh. Apabila data berdistribusi tidak normal dan varian populasi tidak 

homogen maka dialihkan menggunakan uji nonparametrik yaitu uji Kruskall-wallis. 


