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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 – 3 Mei 2016 

yang bertempat di Jl. Raya Dermo, Gg. Kamidin No. 46 Mulyoagung, Kabupaten 

Malang. 

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian eksperimental sesungguhnya 

(True Experimental Research), dikarenakan pada penelitian ini terdapat 

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Bentuk perlakuan yang diberikan 

pada penelitian ini berupa pemberian pakan limbah baglog jamur tiram putih 

(Pleurotus ostreatus) dan kotoran ayam. Menurut  Darmawan (2013) penelitian 

eksperimen adalah penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok-

kelompok eksperimen yang tiap kelompoknya dikenakan perlakuan-perlakuan 

tertentu dengan kondisi-kondisi yang dapat dikontrol. Cholid (2005) dalam 

Darmawan (2013) menambahkan bahwa penelitian eksperimen merupakan 

penelitian tentang hubungan sebab akibat dengan cara eksperimental dalam satu 

kondisi atau lebih dengan membandingkan hasil baik yang dikontrol atau tidak.  
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3.2.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain 

kelompok kontrol pretest-postest (The Pretest-postest Control Group Design). 

Jenis rancangan penelitian ini dipilih karena nantinya akan dilakukan pengukuran 

awal dan pengukuran akhir untuk melihat adakah peningkatan pertumbuhan dan 

produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus) setelah diberi pakan limbah 

baglog jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dan kotoran ayam. Menurut Aziz 

(2015) pemberian pakan yang baik adalah 1 kg cacing tanah : 1 kg pakan. 

Berdasarkan pendapat ini maka ditetapkan bahwa konsentrasi perlakuan 

pemberian pakan yang akan diberikan adalah ( 0% ; 15% ; 20% ; 25%) pakan 

limbah baglog jamur tiram (A), dan kotoran ayam (B) Adapun skemanya adalah 

sebagai berikut : 

 

Kelompok Pre Test Perlakuan Post Test 

Eksperimen T1 X1 T2 

Kontrol T1 X0 T2 

Keterangan : 

X1  = Perlakuan Eksperimen  

XO   = Perlakuan Kontrol  

T1  = Pre Test 

T2  = Post Test 

3.3 Desain Percobaan 

Desain percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desain faktorial 

4 x 4 menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari Faktor A 

Tabel 3.1. Rancangan penelitian The Pretest-postest Control Group Design 
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(Limbah Baglog Jamur Tiram Putih), Faktor B (Kotoran Ayam) yang masing-masing 

faktornya diberi perlakuan konsentrasi 0% , 15%, 20%, 25%. Menurut Sigit, S. 

(2001) desain faktorial berasal dari modifikasi dari desain kelompok kontrol only-

posttest atau kelompok kontrol pretest-posttest yang memberikan kesempatan peneliti 

menggunakan variabel bebas lebih dari satu, serta mempelajari interaksi antar satu 

variabel bebas dengan variabel bebas lainnya. 

3.3.1 Desain Faktorial 

 

Keterangan : 

A0B0 (Kontrol)  = dedak jagung 50% 

A1B0   = Limbah baglog jamur tiram putih 15% 

A2B0   = Limbah baglog jamur tiram putih 20% 

A3B0   = Limbah baglog jamur tiram putih 25% 

A0B1   = Kotoran ayam 15% 

A0B2  = Kotoran ayam 20% 

A0B3   = Kotoran ayam 25% 

A1B1  = Limbah baglog jamur tiram putih 15% + Kotoran ayam 15% 

A1B2  = Limbah baglog jamur tiram putih 15% + Kotoran ayam 20% 

A1B3   = Limbah baglog jamur tiram putih 15% + Kotoran ayam 25%  

A2B1   = Limbah baglog jamur tiram putih 20% + Kotoran ayam 15%  

A2B2  = Limbah baglog jamur tiram putih 20% + Kotoran ayam 20%  

FAKTOR 
A 

Limbah Baglog Jamur Tiram Putih 

A0 (0%) A1 (15%) A2 (20%) A3 (25%) 

B 

Kotoran 

Ayam 

B0  

(0%) 
A0B0 (Kontrol) A1B0 A2B0 A3B0 

B1 

(15%) 
A0B1 A1B1 A2B1 A3B1 

B2 

(20%) 
A0B2 A1B2 A2B2 A3B2 

B3 

(25%) 
A0B3 A1B3 A2B3 A3B3 

Tabel 3.2. Desain Faktorial  
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A2B3   = Limbah baglog jamur tiram putih 20% + Kotoran ayam 25% 

A3B1  = Limbah baglog jamur tiram putih 25% + Kotoran ayam 15% 

A3B2  = Limbah baglog jamur tiram putih 25% + Kotoran ayam 20% 

A3B3  = Limbah baglog jamur tiram putih 25% + Kotoran ayam 25% 

3.3.2 Ulangan 

Kegiatan penelitian memerlukan suatu ulangan dalam suatu perlakuan, 

hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat ketelitian terhadap suatu penelitian. 

Menurut Federer (1963) dalam Herlina (2011) dalam  jumlah ulangan dianggap 

telah cukup baik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

(   )(   )     

(    )(   )     

  (   )     

          

          

       

          

    

Jadi dari hasil perhitungan diatas maka didapatkan bahwa jumlah 

pengulangan yang diperlukan adalah sebanyak   2 kali pengulangan. 

Berdasarkan hasil ini maka ditetapkan penelitian ini menggunakan 2 kali 

pengulangan. 

3.3.3 Rancangan Acak Lengkap 

Rancangan percobaan pada penelitian ini menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL) dikarenakan bahan percobaan dan kondisi percobaan bersifat 

homogen. Penentuan desain rancangan acak lengkap menggunakan teknik 

Keterangan  

r = Replikasi (jumlah ulangan) 

t = Treatment (jumlah perlakuan) 
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pengundian berdasarkan tabel bilangan acak pada buku Sudjana (2001) langkah 

pertama yaitu dengan menentukan terlebih dahulu nomor urut dari 1 hingga 32, 

kemudian langkah kedua menempatkan ujung pensil secara sembarang, ternyata 

ujung pensil berada tepat pada baris ke 3 kolom ke 9, langkah ketiga memilih 32 

angka dalam susunan 3 digit terakhir secara vertikal ke bawah setelah itu 

menempatkan 32 angka tersebut ke dalam tabel yang berisi nomor urut dan 

perlakuan, setelah itu ditambahkan nomor peringkat untuk menentukan posisi 

perlakuan. Berikut hasil rancangan acak lengkap berdasarkan tabel bilangan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Populasi dan  Teknik Sampling 

 3.4.1 Populasi 

Menurut Sugiyono (2010) populasi adalah keseluruhan objek yang 

memiliki kualitas dan karakter tertentu untuk diteliti. Populasi pada penelitian ini 

adalah cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang telah memiliki klitelum. 

 

A3B3 II A2B3 II A3B2 I A3B0 I 

A3B3 I A1B1 II A2B3 I A1B0 II 

A1B3 II A1B1 I A3B2 II A2B0 II 

A3B1 I A1B0 I A0B1 II A1B2 I 

A2B2 II A0B2 I A3B0 II A2B1 II 

A0B0 I A3B1 II A0B0 II A1B3 I 

A0B1 I A0B2 II A0B3 I A0B3 II 

A1B2 II A2B0 I A2B2 I A2B1 I 

Tabel 3.3. Rancangan Acak Lengkap  
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3.4.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

berjumlah 640 ekor yang memiliki klitelum. 

3.4.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan model 

Simple Random Sampling sehingga setiap cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

yang ada pada populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi 

sampel. 

3.5 Jenis dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 3.5.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah berbagai limbah organik padat, 

sedangkan limbah organik yang digunakan pada penelitian ini adalah limbah 

baglog jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus) dan kotoran ayam. 

3.5.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah pertumbuhan cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) dan produksi kokon cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

Parameter pertumbuhan cacing tanah (Lumbricus rubellus) dilihat dari 

penambahan rata-rata berat dan panjang cacing tanah tiap perlakuan, dan 

parameter produksi kokoon cacing tanah (Lumbricus rubellus) dihitung dari 

jumlah kokoon pada tiap perlakuan. 
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3.5.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol pada penelitian adalah suhu, kelembapan, dan pH media 

pemeliharaan cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

 3.5.4 Definisi Operasinal Variabel 

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran makna variabel pada penelitian ini, 

maka perlu didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun operasional variabel tersebut, yaitu: 

1. Limbah organik padat adalah sisa-sisa komponen makhluk hidup 

berbentuk padat yang tidak diperlukan hasil dari kegiatan industri, 

perikanan, peternakan dan pertanian. 

2. Konsentrasi adalah nilai angka perbandingan dalam menentukan jumlah 

volume pemberian pakan dengan volume media yang dinyatakan dalam 

persentase. 

3. Parameter adalah tolak ukur yang digunakan untuk menentukan hasil 

penelitian. 

4. Rata-rata berat adalah nilai rata-rata hasil pembagian dari jumlah bobot 

badan tiap cacing tanah setelah ditimbang dengan jumlah cacing tanah 

yang ditimbang. 

5. Rata-rata panjang tubuh cacing tanah adalah nilai rata-rata hasil 

pembagian jumlah panjang setiap cacing tanah dengan jumlah cacing 

tanah yang diukur. 
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Gambar 3.1. Kerangka Operasional Penelitian 

6. Kokoon adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan telur cacing 

tanah (Lumbricus rubellus). 

7. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu ruangan 

atau benda. Di Indonesia suhu dinyatakan dalam bentuk Celcius. 

8. Kelembapan media pemeliharaan adalah tingkat kandungan air dalam 

media pemeliharaan cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

9. pH media pemeliharaan merupakan derajat yang digunakan untuk 

menentukan tingkat keasaman dan kebasahan media pemeliharaan cacing 

tanah (Lumbricus rubellus). 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemilihan Tempat 

penelitian 

Pengumpulan Limbah Baglog Jamur Tiram 

Putih dan Kototan Ayam 

Pemilihan Sampel 

Lumbricus rubellus Pengukuran awal  Pemberian Perlakuan 

Perawatan Pemanenan Pengukuran Akhir 

Pengumpulan Data 
Kesimpulan 

Penelitian 
Analisis Data 
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 3.6.2 Bahan dan Alat Penelitian 

 3.6.2.1 Bahan  

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

1. Cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang memiliki klitelum 640 ekor 

2. Limbah baglog jamur tiram putih (Pleurotus ostreatus)  5 Kg 

3. Kotoran Ayam 5 Kg 

4. Humus 5 Kg 

5. Air 4 Liter 

3.6.2.2 Alat 

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

1. Timba  2 buah 

2. Baskom diameter 15 cm dan tinggi 9 cm   32 buah 

3. Wexler  1 buah 

4. Soiltester  1 buah 

5. Timbangan kue  1 buah 

6. Semprotan air  1 buah 

7. Timbangan analitik  1 buah 

8. Cetok bangunan  1 buah 

9. Penggaris 1 buah 
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 3.6.3 Tahap Persiapan Penelitian 

Pada tahapan ini beberapa hal yang dilakukan adalah: 

1. Persiapan Wadah dan Media Pemeliharan. 

a. Menyiapkan wadah pemeliharaan dari baskom yang berdiameter 15 cm dan 

tinggi 9 cm, kemudian memberikan label perlakuan setiap baskom 

menggunakan kertas label yang ditulis dengan spidol hitam besar. 

b. Memberi humus sebanyak 500 gram yang sebelumnya ditimbang terlebih 

dahulu menggunakan timbangan kue ke dalam baskom sebagai media 

pemeliharaan cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

c. Menyemprot air menggunakan semprotan air ke media pemeliharaan yang 

telah disi humus secukupnya. Penyemprotan ini berfungsi agar media 

melapuk, menurunkan suhu, dan meningkatkan kelembapan media. 

d. Menunggu selama 10 menit sampai air benar-benar meresap, kemudian 

mengukur suhu media pemeliharaan menggunakan wexler pada tiap 

perlakuan, setelah itu dilanjutkan mengukur pH dan kelembapan media 

pemeliharaan menggunakan soiltester.  

3.6.4 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Pada tahapan ini beberapa hal yang akan dilakukan adalah  

1. Tahap Aklimatisasi dan Pengukuran Pre-test Cacing Tanah (Lumbricus 

rubellus). 
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a. Mengambil sampel cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang digunakan 

sebagai penelitian sebanyak 640 dari populasi yang telah tersedia, yang 

nantinya di setiap wadah perlakuan diberi cacing sejumlah 20 ekor. 

b. Menyiapkan plastik ukuran ¼ kg sebanyak 32 buah, kemudian menuliskan 

kode perlakuan pada masing-masing plastik menggunakan spidol 

permanen. 

c. Memasukan 20 ekor cacing tanah (Lumbricus rubellus) ke tiap plastik 

ukuran ¼ kg yang sebelumnya telah diberi tanda kode perlakuan.  

d. Menimbang berat per individu cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

menggunakan timbangan analitik, dan mengukur panjang menggunakan 

penggaris mistar per individu cacing tanah (Lumbricus rubellus) di tiap 

plastik berkode yang berjumlah 32 plastik, setiap plastik tersedia cacing 

tanah (Lumbricus rubellus) sebanyak 20 ekor. Setelah selesai menimbang 

dan mengukur cacing tanah (Lumbricus rubellus) dikembalikan lagi sesuai 

kode plastiknya. Setelah itu cacing tanah (Lumbricus rubellus) dituangkan 

ke dalam wadah pemeliharaan sesuai dengan kode perlakuan di plastik. 

e. Menunggu selama 60 menit untuk tahap Aklimatisasi cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) di media pemeliharanya, setelah cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) masuk kedalam media dan tidak keluar dari wadah 

pemeliharaan dapat dikatakan bahwa media pemeliharannya cocok. 
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2. Tahap Pemberian Pakan 

a. Menyiapkan 5 kg baglog jamur tiram putih dan kotoran ayam yang 

sebelumnya telah ditimbang menggunakan timbangan kue. 

b. Membersihkan terlebih dahulu baglog jamur tiram putih dan kotoran ayam 

dari benda-benda seperti plastik, hewan-hewan dan serangga-serangga 

yang hidup disana. Setelah bersih kemudian menuangkannya ke dalam 

timba masing-masing. 

c. Menuangkan air sebanyak 3 liter kedalam masing-masing timba, untuk 

merendam baglog jamur tiram putih dan kotoran ayam. Selama merendam, 

baglog jamur tiram putih diremas-remas menggunakan tangan untuk 

menghaluskan limbah baglog jamur tiram putih yang memadat, dan 

kotoran ayam diaduk-aduk menggunakan balok kayu agar tidak ada 

kotoran ayam yang masih memadat. Perendaman dilakukan selama 15 

menit. 

d. Setelah itu, limbah baglog jamur tiram putih dan kotoran ayam diambil 

menggunakan cetok bangunan dan menimbang menggunakan timbangan 

kue sesuai dengan kode perlakuan yang tertulis di setiap wadah 

pemeliharaan. Setelah menimbang, kemudian langsung menuangkan ke 

wadah pemeliharaan sesuai perlakuannya. 
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3. Tahap Pemeliharaan Cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

a. Melakukan pengecekan setiap jam 21.00 WIB mencegah cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) dimakan tikus atau serangga lain yang dapat 

mengancam kehidupan cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

b. Melakukan penyemprotan air secara rutin menggunakan alat semprotan air 

setiap jam 06.00 WIB. 

c. Melakukan pengukuran suhu media pemeliharaan menggunakan 

thermometer tanah, pengukuran pH dan kelembapan media pemeliharaan 

menggunakan soiltester secara berkala tiap dua hari sekali. 

3.6.5 Tahap Pengamatan  

Pada tahapan ini beberapa hal yang akan dilakukan adalah 

1. Tahap Pengambilan Data. 

a. Masing-masing cacing tanah (Lumbricus rubellus) di setiap wadah 

dilakukan perhitungan posttest rata-rata bobot tubuh dan rata-rata panjang 

cacing tanah, serta jumlah kokoon. Pengukuran bobot cacing tanah 

menggunakan timbangan analitik dan pengukuran panjang cacing tanah 

menggunakan penggaris mistar. Rumus pengukuran rata-rata berat cacing 

tanah (Lumbricus rubellus): 

  ̅ = 
∑  

  
 

Keterangan: 

  ̅ =  Rata-rata bobot 

∑ Bc  = Jumlah bobot Cacing 

Jc   = Jumlah Cacing 
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Rumus pengukuran rata-rata panjang cacing tanah (Lumbricus rubellus): 

  ̅ = 
∑  

  
 

Keterangan: 

  ̅ = Panjang rata-rata 

∑Pc  = Panjang Cacing 

Jc   = Jumlah Cacing 

b. Menghitung jumlah kokoon dengan teknik handsorting ditiap wadah 

perlakuan, yang sebelumnya dituangkan terlebih dahulu di atas karung. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini menggunakan teknik observasi berupa penimbangan rata-

rata berat dan pengukuran rata-rata panjang cacing tanah (Lumbricus rubellus) 

sebagai parameter pertumbuhan, serta menghitung jumlah kokoon cacing tanah 

(Lumbricus rubellus) sebagai parameter produksi kokoon. Beberapa form tabulasi 

data yang digunakan untuk mengumpulkan data hasil observasi adalah sebagai 

berikut: 

 

Perlaku

an 

Rabu, 

20 April 2016 

Jum’at, 

22 April 2016 

Minggu, 

24 April 2016 

dst 

pH Suhu 

Media 

Kelem

bapan 

Media 

pH Suhu 

Media 

Kelem

bapan 

Media 

pH Suhu 

Media 

Kelem

bapan 

Media 

 

A0B0 I           

A0B0 II           

B3A3 II           

B3A2 II           

Dst.           

 

 

 

Tabel 3.4. Tabulasi Data Variabel Kontrol 
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Tabel 3.5. Tabulasi data Bobot Cacing Tanah 

Tabel 3.6. Tabulasi data Panjang Cacing Tanah 

Tabel 3.7. Tabulasi data Jumlah Produksi Kokoon 

 

PERLAKUAN 
Cacing Tanah Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dst. 

Kontrol              

B0A1 I              

B0A2 II              

B0A3 III              

Dst.              

 

 

PERLAKUAN 
Cacing Tanah Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Dst. 

Kontrol              

B0A1 I              

B0A2 I              

B0A3 I              

Dst.              

 

 

Pengamatan Perlakuan 
B0A1 I B0A2 I B0A2 II B0A3 I B0A3 II B1A0 I Dst. 

Jumlah Kokoon        

3.8 Metode Analisis Data 

Metode analisis data pada penelitian ini adalah MANOVA dikarenakan 

memiliki variabel independent yang berjumlah lebih dari satu, dan memiliki variabel 

dependent lebih dari satu , dengan langkah-langkah SPSS sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data merupakan salah satu uji asumsi dalam MANOVA yang 

harus dilakukan untuk mengetahui apakah data populasi berdistribusi normal. 

Langkah-langkah uji normalitas Analyze > Descriptive Statistics > Frequencies. 
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Normalitas data didasarkan atas nilai Skewness dan nilai Kurtosis yang berada 

diantara ± 2. 

2. Uji homogenitas 

Uji ini ditujukan untuk mengetahui apakah varian data populasi pada hasil 

penelitian ini sama, apabila varians berbeda maka analisis selanjutnya tidak dapat 

dilanjutkan kembali. Uji homogenitas dilihat dari Tabel Levene’s Test of Equality of 

Error Variances berdasarkan nilai Signifikan. Apabila nilai sig. > 0,05 dapat 

dikatakan bahwa variasi populasi data sama (homogen), namun apabila nilai sig. < 

0,05 maka variasi populasi data berbeda. 

3. Uji MANOVA  

Apabila data berdistribusi normal dan variannya homogen, maka data tersebut 

dianalisis dengan MANOVA untuk mengetahui adakah pengaruh atau efek dari suatu 

variabel tertentu yang diteliti. Uji ini berdasarkan Tabel Tests of Between-Subjects 

Effects dilihat dari nilai probabilitas, apabila nilai sig. < 0,05 maka HO ditolak, 

namun jika sig. > 0,05 maka HO diterima. 

 

 

 

 


