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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam kegiatan ini adalah menggunakan jenis penelitian observasi 

analitik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasi analitik, karena 

penelitian diarahkan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua variabel 

secara observasional, dimana bentuk hubungan berupa analisis perbedaan 

(Arikunto, 2006). Pendekatan yang digunakan adalah Cross Sectional, variabel 

sebab atau resiko dan akibat atau kasus yang terjadi pada objek penelitian diukur 

dan dikumpulkan secara simultan atau dalam waktu yang bersamaan (Arikunto, 

2006). 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analitic 

Research Cross Sectional. Analitic Research Cross Sectional merupakan penelitian 

yang meneliti dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan efek, dengan 

cara pendekatan observasi atau pengumpulan data variabel bebas dan variabel 

terikat dilakukan sekali waktu pada saat yang bersamaan. Secara skematis rancangan 

penelitian ini dapat digambarkan berikut: 

 

  

 

Gambar 3.1 Rancangan Perlakuan Waktu Pemerahan Susu Sapi Segar 

Keterangan : 

P : Populasi sapi perah 

S : Sampel sapi perah yang dipilih secara purposive sampling 

PP : Pemerahan Pagi hari 

PS : Pemerahan Sore hari 

P S 

(R) 

PP 

PS 02 

01 

29 
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O1 : Observasi pada susu yang diperah pada pagi hari 

O2 : Observasi pada susu yang diperah pada sore hari 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Balai Besar Pelatihan Peternakan yang 

beralamat di Jl. Raya Songgoriti No.24 Batu dan pengambilan sampel di UPT PT 

Hijauan Makanan Ternak Batu yang beralamat di Jl. Raya Tlekung, Desa Beji  Kec. 

Junrejo Batu. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 04 Juni 2016. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Penelitian ini terdapat populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang 

diteliti yang memiliki karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 

2010). Populasi dalam penelitian ini adalah susu dari 50 sapi perah yang diternakan 

oleh UPT PT Hijauan Makanan Ternak Batu yang memiliki kriteria beratk ±650 

Kg, usia 2 tahun, dan memiliki kesehatan baik . 

3.3.2 Sampel 

Sampel penelitian ini adalah 14 sampel sapi perah. Sampel tersebut kemudian 

akan diberikan perlakuan sebanyak 2 kali perlakuan yaitu perlakuan pemerahan 

pada waktu pagi hari dan pemerahan pada waktu sore hari.  

3.3.3 Sampel Size  

 Penentuan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan 

melihat tabel yang dikembangkan dari Isaac dan Michel, untuk tingkat kesalahan 

1%, 5%, dan 10%, sedangkan dalam penelitian ini diambil kepercayaan sampel 

terhadap populasi 95% atau tingkat kesalahan 5%. Untuk mendapatkan responden 

yang memadai dari populasi yang ada, maka dalam penelitian dengan populasi yang 
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besar bisa digunakan sampel sebagai responden dalam hal ini Sugiyono (2012) 

memberikan rumus : 

𝑛 =
𝑁

𝑁. 𝑑2 + 1
 

Keterangan:  

n : Sampel 

N : Populasi 

d : Taraf Kesalahan 

𝑛 =
15

15. 0,052 + 1
 

𝑛 =
15

1,0375
 

𝑛 = 14 

3.3.4 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. 

Purposive sampling merupakan taknik pengambilan sampel dengan memilih 

sampel berdasarkan pertimbangan tertentu seperti sifat-sifat populasi ataupun ciri-

ciri yang sudah diketahui sebelumnya.  

Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut: langkah 

pertama adalah memilih seluruh susu sapi perah yang memiliki kriteria sapi yang 

sudah ditentukan di UPT PT Hijauan Makanan Ternak Batu. Langkah kedua yaitu 

dari seluruh sapi perah dari sapi perah yang diternakan oleh UPT PT Hijauan 
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Makanan Ternak Batu yang sudah dipilih berdasarkan kriteria tertentu tersebut 

kemudian dipilih sebanyak 14 sapi untuk dijadikan sebagai sampel perlakuan. 

 

Gambar 3.2 Desain Skema Teknik Purposive Sampling 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh 

peneliti dengan maksud untuk mengetahui pengaruhnya pada objek yang diteliti. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah perlakuan waktu pemerahan. Waktu 

pemerahan dilaksanakan pada waktu pagi dan sore hari. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah sejumlah faktor atau gejala yang muncul dan diukur 

untuk mengetahui dampak adanya variasi atau perubahan dari variabel yang lain 

terutama variabel bebasnya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas 

susu sapi segar. Kualitas susu yang akan diteliti meliputi kualitas fisik yaitu warna, 

rasa, bau, temperatur, titik beku dan conductivity sedangkan kualitas kimia yaitu 
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berat jenis, pH, kadar lemak, kadar protein, bahan kering tanpa lemak, laktosa dan 

total solids. 

3.4.3 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel adalah variabel yang diungkap dalam definisi 

konsep tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam 

lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti. Definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Waktu Pemerahan merupakan salah satu faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi kualitas dan kuantitas susu sapi. Waktu pemerahan ini 

dilaksanakan 2 kali yaitu pagi hari dan sore hari pada pukul 05.30 WIB dan 

sore hari pukul 13.30 WIB dengan interval waktu pemerahan 8 jam dan 16 jam.   

2. Kualitas Susu Sapi Segar merupakan suatu yang menjadi dasar pembayaran 

harga susu. Kualitas susu sapi yang akan dilihat pada penelitian ini adalah 

kualitas fisik dan kualitas kimia. Kualitas fisik meliputi warna, bau, rasa, 

temperatur, titik beku dan conductivity sedangkan kualitas kimia meliputi 

kadar lemak, protein, berat jenis, berat bahan kering, pH, laktosa dan total 

solids. Peraturan pemerintah (milk codex) yaitu minimal kadar lemak 2,7%, 

berat jenis 1,028 gr/cm3, protein 3,00%, berat bahan kering 7,8 %, pH sebesar 

6,3-7, laktosa 4%, total solids 3%, temperatur 2,75 oC dan titik beku -0,520 

sampai -0,560 oC. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Penyiapan Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1) Uji Kualitas Fisik 

a) Warna, rasa, dan bau: Tabung reaksi, gelas ukur, sendok, pipet tetes, dan susu 

sapi perah 

b) Temperatur: Susu sapi segar dan laktodensimeter 

c) Titik beku: kryskop yang dilengkapi thermometer beckmann dengan 

pembagian skala hingga 0,001oC, tabung gelas yang kedua ujungnya terbuka, 

14 tabung reaksi yang berdiameter 2,5 cm dan 5 cm, 7 bak cairan pendingin, 

14 pengaduk yang terbuat dari logam yang tidak bereaksi dengan susu yang 

berdiameter 1-1,5 mm, cairan pendingin dengan suhu ±-4oC (yang terbuat dari 

NaCl yang telah ditumbuk halus di dalam 200 cc air dan kemudian dimasukkan 

ke dalam 400 gr es) 

d) Conductivity: conductivity meter, KCl 0,01 M, dan susu sapi segar 

2) Uji Kualitas Kimia 

a) Berat Jenis: 14 Gelas Ukur Volume 100 ml, 1 clan, 1 Laktodensimeter, air susu 

1L 

b) Kadar Lemak: 14 Beker gelas, 3 Pipet Scala, 1 Centrifuge, 2 Butyrometer,  2 

Penangas Air, 2 Sumbat karet, H2SO4 91 % - 92 % Amyl, alkohol, air panas ± 

65 0C 

c) Kadar Protein: 1 Pemanas Kjeldahl yang dihubungkan dengan pengisap uap 

aspirator,  Labu Kjeldahl, 2 Alat , distilasi, 5 Erlenmeyer, 2 Buret 50ml, 1 

Neraca, analitik, 10 Gelas kimia, 5 Labu Ukur, susu, Asam Sulfat (H2SO4), 

Kalium Sulfat (K2SO4), Raksa Oksida  (HgO), Larutan Natrium Hidroksida-
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Natrium Tiosulfat (NaOH-Na2S2O3), Larutan Asam Borat (H3BO3) jenuh, 

Larutan Asam Klorida (HCl) 0.02N, Larutan Indikator metal merah, Indikator 

metil blue.  

d) Uji Keasaman (pH): kertas lakmus, susu sapi segar. 

e) Uji Laktosa   : 10 ml KIO3 0,100 N, 2,5 ml H2SO4 4 N, 2,5 ml Kl 5%, 

Na2S2O3, amilum 1%, erlenmeyer, alat titrasi, dan susu sapi segar. 

3.5.2 Langkah-langkah Kegiatan Penelitian 

1) Persiapan Sampel Susu 

Sampel susu yang akan digunakan uji kualitasnya diambil dengan pemerahan 

pagi dan sore hari. Pemerahan pagi hari diperah pada pukul 05.30 sebanyak 1 liter 

per sampel, sedangkan pemerahan sore hari diperah pada pukul 13.30 sebanyak 1 

liter per sampel. 

2) Uji Kualitas Fisik 

Tabel 3.1 Instrument Penilaian Kualitas Warna, Rasa, dan Bau 

No Penilaian Skor 1 Skor 2 

1 Warna Putih Putih Kekuningan 

2 Rasa Pahit, asam Manis keasinan 

3 Bau Tengik, asam Khas bau sapi 

 

a) Uji Warna 

1. Memasukkan 5 ml susu segar ke dalam tabung reaksi. 

2. Melihat dengan latar belakang putih. Diamati warna susu dan kemungkinan 

adanya kelainan pada warna susu.  

3. Warna susu normal (putih kekuningan)  diberi skor 2 sedangkan warna susu 

yang menyimpang diberi skor 1. 
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b) Uji Rasa 

1. Susu dituangkan sedikit ke sendok kemudian dicicipi dan rasakan susu 

tersebut.  

2. Rasa susu normal : sedikit manis dan sedikit asin diberi skor 2, sedangkan 

rasa yang menyimpang diberi skor 1 

c) Uji Bau 

1. Memasukkan 5 ml susu segar ke dalam tabung reaksi. 

2. Mencium bau susu segar. 

3. Bau susu normal : khas bau susu diberi skor 2 sedangkan bau yang 

menyimpang diberi skor 1. 

d) Uji Temperatur 

1. Menyiapkan sampel susu sapi segar 

2. Mencelupkan termometer ke dalam susu 

3. Melihat skala pada termometer 

e) Uji Titik Beku 

1. Memasukkan 30 cc aquadestilata yang telah dimasak dan didinginkan ke dalam 

tabung reaksi yang berdiameter 2,5 cm. 

2. Menyumbat tabung dengan gabus yang mempunyai dua lubang. Pada lubang 

pertama masukkan kristal es dan aduk cairan dengan alat pengaduk, sedangkan 

lubang yang satu lagi dimasukkan thermometer beckmann dengan ujungnya 

tepat berada di pertengahan cairan. 



37 
 

 
 

3. Memasukkan tabung ke dalam cairan pendingin berisolasi dengan suhu -2 

sampai -6oC sambil diaduk terus secara teratur dan perlahan-lahan sampai suhu 

dalam tabung mencapai 1oC dibawah titik beku air. 

4. Masukkan tabung ke dalam tabung reaksi berdiameter 5 cm sehingga mantel 

pendingin dan tabung pembeku tidak bersentuhan. 

5. Masukkan keduanya ke dalam cairan pendingin kembali dimana cairan 

pendingin harus kira-kira 4 cm lebih tinggi dari permukaan air di dalam tabung 

pertama. 

6. Masukkan kristal es murni kecil ke dalam cairan pendingin dan diaduk secara 

merata. Penaikan tiang raksa harus diperhatikan hingga kira-kira selama 1 menit 

tiang raksa tidak bergerak lagi. 

7. Bila hal ini sudah tercapai, ketuk thermometer perlahan-lahan dan tingginya 

tiang air raksa diperiksa dengan loupe hingga 0,001oC. Bila es yang terbentuk 

sudah meleleh lagi, ulangi lagi cara kerja ini dengan catatan perbedaannya tidak 

boleh lebih dari 0,005oC. 

f) Uji Conductivity 

1. Memasukkan elektroda ke dalam sampel susu, dilakukan pengulangan 

sabanyak 3 kali sampai conductivity meter menunjukkan pembacaan skala 

yang tetap. 

2. Mencatat hasil pembacaan skalanya. 

3) Kualitas Kimia 

a) Uji Berat Jenis 

1. Pemeriksaan berat jenis sebaiknya dilakukan 3 jam setelah air susu diperah. 
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2. Pengadukan air susu harus sempurna. 

3. Tuangkan air susu kedalam tabung tanpa menimbulkan buih ± 500 ml. 

4. Masukkan Laktodensimeter secara perlahan-lahan ke dalam gelas ukur yang 

berisi air susu. 

5. Setelah tenang, bacalah skala berat jenis (BJ). 

6. Baca suhu air susu. 

7. Baca skala yang ditunjukkan dan angka yang terbaca menunjukkan angka ke-

2 dan ke-3 dibelakang koma, sedangkan desimal ke-4 dikira-kira 

8. Dilakukan 3 kali pengamatan (dengan sedikit sentuhan pada laktodensimeter). 

9. Menghitung Berat Jenis. Berat jenis dapat dihitung dengan menggunakan 

rumus : 

𝐵𝑒𝑟𝑎𝑡 𝐽𝑒𝑛𝑖𝑠 = 1 +
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐿𝑎𝑘𝑡𝑜𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟

1000
+ (2,75 − 𝑇) × 0,0002 

Keterangan:  

T = Suhu Susu 

 

b) Uji Kadar Lemak 

1. Air susu diaduk hingga homogen, kemudian dituang dalam beker gelas yang 

lain. 

2.  Beri tanda sampel pada Butyrometer dengan mulut diatas. 

3. Kedalam masing-masing Butyrometer diisi 10 ml H2SO4 dari pipet 

(mulut pipet diletakkan ke dinding Butyrometer) dan air susu 11 ml dialirkan 

pelan-pelan. Sedemikian pula sehingga kedua cairan tersebut tetap terpisah. 

4. Isikan masing-masing 1 ml amyl alkohol dari pipet otomat 

kedalam butyrometer. 



39 
 

 
 

5. Butyrometer disumbat dengan penyumbat karet yang diputar sedalam-

dalamnya. 

6. Butyrometer satu persatu dibungkus dengan lap dan dikocok dengan sempurna 

sehingga tidak terdapat bagian-bagian yang padat, warna menjadi keunguan. 

7. Masukkan Butyrometer ke dalam pemanas air selama 5 menit dengan 

suhu 65°C (bagian skala harus selalu diatas). 

8. Aturlah sumbat sehingga seluruh lemak berada dalam skala. 

9. Masukkan butyrometer ke dalam sentrifuge (skala dipusat). 

10. Homogenkan selama 3 menit dengan kecepatan 1200 rpm. 

11. Penyumbat diatur sedemikian rupa sehingga lemak berada di bagian 

yang berskala. 

12. Masukkan ke dalam alat pemanas lagi selama 5 menit pada suhu 56°C. 

13. Butyrometer di lap dan skala dibaca. 

c) Uji Kadar Protein 

1. Memasukkan ke dalam labu Kjeldahl susu, batu didih,  10 gram K2SO4 dan 

0,25 gram CuSO4. Kemudian tambahkan 20 ml H2SO4 dan campur dengan 

baik. 

2. Memanaskan hingga tidak ada uap, teruskan pemanasan sampai mendidih 

sekali-kali  labu diputar. 

3. Setelah cairan dalam labu terlihat jernih dan tidak berwarna, teruskan 

pemanasan selama 90 menit, kemudian didinginkan. 

4. Setelah mencapai suhu kamar, tambahkan 150 ml aquades derta beberapa butir 

batu gelas, campur dan biarkan hingga dingin. 
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5. Di dalam erlenmeyer terpisah masukkan 50 ml asam borat,  4 tetes indikator 

dan campurkan. Kemudian tempatkan di bawah pendingin (Leibig) sehingga 

ujung pipa mengenai asam borat. 

6. Melalui dinding, masukkan secara perlahan-lahan dan hati-hati 80 ml larutan 

NaOH ke dalam labu Kjeldahl sehingga NaOH tidak tercampur dengan isi dari 

labu tersebut. 

7. Pasanglah labu Kjeldahl dengan segera pada alat destilasi. Panaskan labu 

Kjeldahl, mula-mula secara perlahan-lahan sampai dua lapisan cairan 

tercampur, kemudian panaskan dengan cepat sampai mendidih. Atur panasnya 

sampai terjadi proses destilasi (waktu pemanasan minimum 20 menit). 

8. Menjelang berakhirnya proses destilasi letakkan erlenmeyer pada tempat yang 

lebih rendah sehingga ujung pipa tidak menyentuh larutan asam borat lagi. 

9. Mendinginkan hasil destilasi dan jaga agar larutan asam borat tidak turut panas. 

10. Titrasi destilat dengan HCl 0,1 N 

11. Lakukan prosedur di atas terhadap 5 ml aquades sebagai kontrol 

12. Menghitung hasilnya dengan cara sebagai berikut: 

𝐾𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 (%) =
1,4 × 𝑁 × (𝐴 − 𝐵) × 6,38

𝐶
 

Keterangan:  

N = Normal HCl 

A = Jumlah HCl yang digunakan untuk titrasi sampel 

B = Jumlah HCl yang digunakan untuk titrasi kontrol 

1,4 = Berat dai N (secara analitik), ekivalen untuk 1 ml HCl 0,1 N 

C = Berat sampel susu yang digunakan 

 

d) Uji Tingkat Keasaman (pH) 

1. Susu sebanyak 20 ml dimasukkan ke dalam tabung reaksi. 
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2. Mencelupkan kertas lakmus ke dalam tabung yang berisi susu.  

3. Hasilnya dibaca pada skala.  

4. Diulangi lagi pada tiap-tiap susu sapi segar 

e) Uji Berat Kering Tanpa Lemak 

1. Menentukan kadar Berat Kering 

2. Menentukan kadar Lemak susu 

3. Menghitung nilai Berat Kering Tanpa Lemak dengan rumus: 

𝐵𝐾𝑇𝐿 = 𝐵𝐾 − 𝐿 

Keterangan:  

BK : Berat Kering 

L : Lemak 

 

f) Uji Laktosa 

1. Standarisasi Na2S2O3 dengan KIO3 

 Masukkan 10 ml KIO3 0,100 N ke dalam labu erlenmeyer 250 ml 

 Menambahkan 2,5 ml H2SO4 4 N 

 Menambahkan 2,5 ml Kl 5% 

 Melakukan titrasi Na2S2O3 sampai warna kuning muda 

 Menambahkan indikator amilum 1% 

 Melakukan titrasi lagi Na2S2O3 sampai warna biru tepat hilang. 

2. Penetapan Kadar Laktosa 

 Memasukkan susu ke dalam labu ukur, dan menambahkan dengan 50 ml 

aquades. 

 Menambahkan larutan K4Fe(CN)6 3 ML dan Zn asetat 9 ml  
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 Pipet filtrat 0,0 ml dan masukkan dalam erlenmeyer, tambahkan 25,0 ml 

reagen luff schoorl. 

 Panaskan menggunakan kondensor hingga terbentuk endapan merah bata, 

dari mendidih tunggu selama 15 menit (jangan sampai birunya hilang). 

Angkat dan dinginkan. 

 Setelah dingin tambahkan 15 ml KI 15% dan 25 ml H2SO4 4N (tambahkan 

dengan pelan-pelan lewat dinding erlenmeyer). 

 Titrasi dengan larutan baku Na2S2O3 hingga kuning muda, lalu tambahkan 

0,5 ml indikator amilum, titrasi dilanjutkan sampai warna biru hilang. 

3. Penetapan Blanko 

 Ambil 25,0 ml reagen luff schrool dengan buret, kemudian masukkan dalam 

erlenmeyer. 

 Panaskan menggunakan kondensor hingga terbentuk endapan merah bata, 

dari mendidih tunggu selama 15 menit (jangan sampai birunya hilang). 

Angkat dan dinginkan. 

 Setelah dingin tambahkan 15 ml KI 15% dan 25 ml H2SO4 4N (tambahkan 

dengan pelan-pelan lewat dinding erlenmeyer). 

 Titrasi dengan larutan baku Na2S2O3 hingga kuning muda, lalu tambahkan 

0,5 ml indikator amilum, titrasi dilanjutkan sampai warna biru hilang. 

4. Perhitungan 

 Standarisasi Na2S2O3 dengan KIO3 

(𝑉 × 𝑁)𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 = (𝑉 × 𝑁)𝐾𝐼𝑂3 
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𝑁 𝑁𝑎2𝑆2𝑂3 =
(𝑉 × 𝑁)𝐾𝐼𝑂3

𝑁𝑎2𝑆2𝑂3
 

 Penetapan Kadar Laktosa  

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝐿𝑎𝑘𝑡𝑜𝑠𝑎 =
𝑚𝑙 𝐿𝑎𝑘𝑡𝑜𝑠𝑎 × 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛

𝑚𝑙 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛
× 100% 

g) Uji Total Solids  

1. Menentukan nilai kadar lemak 

2. Menentukan nilai berat jenis 

3. Menghitung nilai berat kering susu dengan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 1,23 𝐿 + 2,71
100(𝐵𝐽 − 1)

𝐵𝐽
 

Keterangan rumus: 

L = Kadar Lemak Susu 

BJ = Berat Jenis Susu 

 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

observasi eksperimen. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan prosedur 

berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan tertentu. Observasi 

dilakukan di laboratorium terhadap objek perlakuan. Observasi eksperimen yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan menganalisis kualitas fisik dan 

kualitas kimia pada waktu pemerahan pagi dan sore hari. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis uji 

paired sample t-test dengan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas. Uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui varians populasinya normal atau tidak, sedangkan 
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analisis paired sample t-test yaitu untuk mengetahui perbedaan rata-rata sampel 

yang berpasangan.  

1. Uji Normalitas (Liliefors)  

Tabel. 3.2 Tabel Uji Normalitas  

No Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 

1      

2      

3      

dst      

 

Keterangan: 

Xi = data pengamatan 

Zi = hasil nilai baku 

 

F(Zi) = tabel normalitas 

S(Zi) = 
banyaknya Z1,Z2…..Zn

Zn
 

Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Pengamatan X1, X2,….Xn  dijadikan bilangan baku Z1, Z2,….Zn  dengan 

menggunakan rumus: 

 z =
Xi−X̅

S
 

Keterangan:  

X = rata-rata dari sampel  

S = simpangan baku sampel 

 

b. Tiap-tiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal baku 

kemudian dihitung peluang F (Zi) = P (Z ≤ Zi) 

c. Selanjutnya menghitung proporsi Z1, Z2,….Zn yang  lebih kecil atau sama 

dengan Z1. Jika proporsi ini dinyatakan dengan oleh S (Z1) maka:  
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S (Z1) =
banyaknya Z1, Z2 … Zn

n
 

d. Hitung selisih F (Z1) – S (Z1), kemudian menentukan harga mutlak  

e. Mengambil harga paling besar dari harga mutlak selisih  tersebut, sebutlah 

harga tersebut ini adalah L0 (Lhitung)  

f. untuk menolak atau menerima hipotesis nol, dengan cara bandingkan nilai L0 

ini dengan nilai kritis untuk uji liliefors dengan taraf 5%  

 H0 ditolak jika L0 > L berarti populasi terdistribusi tidak normal  

 H0 diterima jika L0 < L berarti populasi berdistribusi normal (Sudjana, 

2005).  

2. Uji Paired T-test 

Pada penelitian ini menggunakan uji t-test digunakan untuk menilai 

perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. 

a. Penggunaan Hipotesis 

Karena jumlah anggota sampel n1=n2, dan varian homogen (𝜎1
2 = 𝜎2

2) maka 

dapat digunakan rumus sebagai berikut: 

𝑡 =
𝑋1
̅̅ ̅ −  𝑋2

√
𝑆1

2

𝑛1
+

𝑆2
2

𝑛2

 

b. Membandingkan Thitung dengan Ttabel 

c. Menarik kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan Thitung dengan Ttabel. 

Langkah-langkah uji statistika dapat juga menggunakan aplikasi IBM SPSS 

version 20 dengan langkah sebagai berikut: 
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1. Uji Normalitas 

 Memasukkan data pada Variable View dan Data View 

 Memilih menu Analyze        Descriptive Statistic         Frequencies 

 Kemudian ujilah nilai skewnes dan nilai kurtosis terletak diantara ±2 

 

 

 

2. Uji Paired Sample T-Test 

 Memasukkan data pada Variable View dan Data View 

 Memilih menu Analyze        Compare Mean       Paired Sample T-Test 

 Memilih salah satu variable, sehingga akan ditampilkan sebagai variable 

pertama pada kotak current Selections 

 Memilih variable lain, sebagai pasangannya, sehingga akan ditampilkan 

sebagai variable kedua pada kotak current Selections 

 Klik OK untuk mendapatkan uji devault dari pasangan sampel dengan 

probabilitas 2-ttailed dan interval konfidensi 95% untuk perbedaan rata-rata. 

 

3.8 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar dalam Bentuk 

LKPD 

 

Pada penelitian ini data hasil penelitian akan dimanfaatkan menjadi LKPD 

(Lembar Kerja Peserta Didik) untuk wisata education siswa tingkat SMA. Lembar 

kerja peserta didik (LKPD) merupakan suatu panduan yang digunakan siswa siswa 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau pemecahan masalah (Munawaroh, 

2015). Langkah-langkah pembuatan LKPD adalah sebagai berikut: 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠 =
𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝐸𝑟𝑜𝑟𝑟 𝑜𝑓 𝑆𝑘𝑒𝑤𝑛𝑒𝑠
 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠 =
𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑡 𝐸𝑟𝑜𝑟𝑟 𝑜𝑓 𝐾𝑢𝑟𝑡𝑜𝑠𝑖𝑠
 

 



47 
 

 
 

1) Menentukan judul kegiatan. 

2) Tujuan wisata education.  

3) Alat dan bahan, jika kegiatan belajar memerlukan alat dan bahan, maka 

dituliskan alat dan bahan yang diperlukan. 

4) Prosedur Kerja, berisi petunjuk kerja untuk peserta didik yang berfungsi 

mempermudah peserta didik melakukan kegiatan belajar. 

5) Tabel Data, berisi tabel di mana peserta didik dapat mencatat hasil pengamatan 

atau pengukuran. Untuk kegiatan yang tidak memerlukan data bisa diganti 

dengan tabel/kotak kosong yang dapat digunakan peserta didik untuk menulis, 

menggambar atau berhitung. 

6) Bahan diskusi, berisi pertanyaan-pertanyaan yang menuntun peserta didik 

melakukan analisis data dan melakukan konseptualisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


