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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

   Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental sungguhan (True 

experimental research) karena memenuhi tiga persyaratan yaitu ada replikasi 

(ulangan) berarti suatu perlakuan dalam suatu percobaan terdapat lebih dari satu 

kali. Fungsi ulangan adalah menaksir galat percobaan dan mempertinggi 

ketepatan pengukuran pengaruh perlakuan. Randominasi (pengacakan) 

menempatkan perlakuan ke dalam unit percobaaan secara acak, kontrol, 

pengawasan setempat bertujuan untuk memperkecil galat percobaan.  

  Tujuan penelitian eksperimental adalah untuk menyelidiki kemungkinan 

saling hubungan sebab akibat dengan cara mengenakan kepada suatu atau lebih 

kelompok eksperimental satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan 

hasil dengan suatu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya 

dengan satu atau lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan 

satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan (Rofieq 

dan Widodo 2002). Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah The 

Postest- Only Control Design yaitu diasumsikan dalam satu populasi tertentu. 

3.2   Waktu Dan Tempat Penelitian  

3.2.1  Waktu Penelitian 

   Waktu Penelitian dimulai pada tanggal 20 Februari - 20 April 2016. 
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3.2.2 Tempat Peneltian  

  Penelitian ini dilaksanakan di Pantai Indrakilo Kabupaten Pacitan. 

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1  Populasi Penelitian 

  Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

ingin diteliti (sugiharto, 2001). Dengan peneltian ini maka populasinya adalah 

bibit tumbuhan bakau jenis Avicennia Sp yang berumur 5 bulan yang telah siap 

tanam. Tinggi tumbuhan bakau jenis Avicennia sp 20-30, memiliki daun 8-12 

helai. 

3.2.2 Sampel Peneltian 

  Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang dipilih dengan 

menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya 

(Sugiharto, 2001). 

  Sampel dalam penelitian ini adalah tumbuhan bakau jenis Avicenia Sp 

sebanyak 20 tumbuhan dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Tumbuhan bakau jenis 

Avicennia sp 20 polibag (masing- masing polybag terdapat 1 tumbuhan). 

Tumbuhan bakau jenis avicennia sp diperoleh di Mangrove centre di Probolinggo 

dengan karakteristik berumur 5 bulan dan memiliki tinggi tumbuhan 20-30 cm 

dan memiliki daun 8-12 helai. 
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3.4  Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

 Variabel yang bebas yaitu faktor yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh 

peneliti dengan maksud untuk mengetahui perubahan-perubahan apa yang terjadi 

(Purwanti, et al, 1994). 

  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah limbah tambak udang dengan 

konsentrasi 0%, 25%, 50%, 75% dan 100%. Diperoeleh di tempat penampungan 

limbah tambak udang di Pantai Indrakilo Kabupaten Pacitan. Dengan 

perbandingan atau perhitungan menurut arifin (2004) antara lain: 

      0%  = Tanpa limbah Tambak Udang (500 ml air tawar)  

      25% = 150 ml limbah tambak udang + 350 ml air tawar  

 50%= 250 ml  limbah tambak udang + 250 ml air tawar  

 75% = 350 ml limbah tambak udang + 150 ml air tawar 

 100%= Tanpa Pengenceran (500 ml limbah tambak udang)  

3.4.2 Variabel Terikat 

  Variabel terikat adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel 

bebas (Sugiharto, 2001). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan 

Tumbuhan bakau jenis Avicennia sp yang terdiri atas: Pertumbuhan Tumbuhan, 

Jumlah Daun. 

3.4.3 Variabel Kontrol  

  Variabel kontrol adalah variable yang unsur atau gejala yang sengaja 

dikendalikan supaya variasinya tidak mempengaruhi variable bebas dan variabel 

terikatnya. Variabel control dalam penelitian ini adalah air tawar. 
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3.5   Definisi Operasional 

  Adapun Definisi Operasional dari penelitian ini sebagai berikut: 

3.5.1 Konsentarasi   

  Konsentrasi adalah suatu ukuran yang digunakan untuk penyiraman dalam 

penelitian. 

3.5.2 Pertumbuhan Tumbuhan 

  Batas pengukuran tinggi tumbuhan yaitu dari ujung bagian batang atau 

tumbuhnya daun bagian ujung batang dapat ditentukan sebagai batas 

teratas tumbuhan, sedangkan pada bagian bawah tumbuhan yaitu batang 

bagian bawah di atas permukaan tanah. Pengukuran dilakukan pada saat 

tumbuhan berumur 60 hst dengan menggnakan penggaris. 

3.5.3 Jumlah Daun 

  Jumlah daun dihitung dari daun yang telah membuka sempurna. 

Pengukuran dilakukan pada saat tumbuhan berumur 60 hari setelah tanam. 

 

3.6  Prosedur Penelitian 

3.6.1  Alat Dan Bahan 

3.6.1  1  Alat 

 Gelas ukur ukuran 1000 ml    1 buah 

 Jerigen ukuran 10 liter     1 buah 

 Polybag ukuran 20 x 30     20 polybag 

 Ember       20 buah 

 Kertas label       1 bungkus 
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 Terpal ukuran 4 x 6     1 buah 

 Kayu       5 meter 

     2  Bahan  

 Bakau  jenis Avicennia sp siap tanam    20 Tumbuhan 

(Umur 5 Bulan ) 

  Limbah cair limbah tambak udang    15000 liter  

 Air tawar        15000 liter 

 

3.6.2  Tahap Pembibitan atau Penyemaian  

 Menyiapkan bahan 

 Membuat tempat dengan polybag yang berukuran 20 x 30 

 Bibit bakau Jenis (Avicennia sp) diambil dikemasan secara acak 

kemudian di tanam di polybag. 

 Menyiram dengan pemberian limbah tambak udang berdasarkan 

perlakuan 0%, 25%, 50%, 75% dan 100% sehari dua kali yaitu pada 

pagi hari pukul 06.00 dan sore hari pukul 15.30 Sampai Bakau 

berumur 60 hari (6 Minggu). 

 

 

 

Tabel.3 Denah Penempatan Tumbuhan. 

Keterangan: 

  T0, T1, T2, T3, T4, T5 = Unit Perlakuan 

  U1, U2, U3, U4, U5 = Ulangan 

T3U3 T1U4 T4U3 T4U4 T2U1 

T1U1 T3U1 T1U1 T2U3 T3U4 

T1U3 T2U2 T4U1 T0U2 T2U4 

T4U2 T0U4 T0U3 T3U2 T0U1 
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3.6.3  Pemeliharaan Tumbuhan  

 Pemiliharaan tumbuhan meliputi penyiangan terhadap tumbuhan 

penganggu serta pengendalian terhadap serangan hama 
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Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Operasional Penelitian 
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3.6.4 Pengamatan Untuk Pengambilan Data 

 Pengamatan dilakukan pada tumbuhan berumur 60 hst (hari setelah tanam) 

untuk melihat pertumbuhan dari masing masing-masing perlakuan. Parameter 

yang diamati antara lain Tinggi Tumbuhan, Jumlah Daun. 

3.7  Rancangan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan The Postest - Only Control Group Design 

dengan menggunkan rancangan acak lengkap (RAL) 4x6 pada 5 perlakuan dan 4 

ulangan  

3.8 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi 

langsung dan tidak langsung. Yang dimaksud dengan metode langsung adalah 

pengamatan tanpa membutuhkan alat bantu, sedangkan yang dimaksud dengan 

pengamatan tidak langsung adalah pengamatan yang membutuhkan alat bantu. 

Pada penelitian ini yang diamati secara langsung adalah jumlah daun, sedangkan 

pada pengamatan tidak langsung adalah Tinggi tumbuhan. 

3.9  Teknik analisa data 

 Data yang diperoleh diuji dahulu dengan uji normalitas yang bertujuan 

untuk mengetahui data yang diperoleh dari kegiatan penelitian mempuyai 

distribusi (sebaran) normal ataukah tidak dan uji homogenitas yang bertujuan 

untuk mengetahui data varias populasi homogen (sama sejenis) atau tidak 

homogen. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi 

yang dihasilkan dapat digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen jika 

nilai variabel independen ditentukan. Anova Satu arah yang bertujuan untuk 
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megetahui ada tidak pengaruh limbah tambak udang terhadap pertumbuhan semai 

tumbuhan bakau jenis Avicennia sp 

3.10  Penyusunan Media Buku Saku 

Penyusunan media buku saku merupakan pengembangan dari penelitian 

pengaruh limbah tambak udang terhadap pertumbuhan semai tumbuhan bakau 

jenis Avicennia sp di Pantai Indrakilo Kabupaten Pacitan. Menurut Asyhar (2012) 

validasi buku saku meliputi: isi materi atau buku saku penggunaan bahasa, 

penggunaan metode intruksional serta kemenarikan tampilan Buku saku. Adapun 

langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan penyusunan Buku 

Saku sebagai berikut. 

a. Hasil dari penelitian tentang pengaruh limbah tambak udang terhadap

pertumbuhan semai tumbuhan bakau jenis Avicennia sp ini cocok untuk

diterapkan di SMA kelas X pada materi perubahan lingkungan atau iklim

dan daur ulang limbah pada KD. 4.10 yaitu Menganalisis data perubahan

lingkungan dan dampak dari perubahan tersebut terhadap lingkungan.

Memecahkan masalah lingkungan dengan membuat desain produk daur

ulang dan upaya pelestarian lingkungan.

b. Menentukan judul media Buku Saku yang relevan dengan hasil penelitian

yaitu “Manfaat Limbah Tambak Udang Pertumbuhan Semai Tumbuhan

Bakau Jenis Avicennia Sp”.

c. Menentukan materi / isi untuk media Buku Saku

d. Dokumentasi hasil Penelitian

e. Daftar Pustaka




