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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah 

Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tanggal 2 -11 Agustus 2016. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 tahap penelitian. Tahap pertama adalah 

penelitian eksperimen dan pada tahap kedua studi pengembangan dengan 

menggunakan model Learning Cycle 3E.  

3.3 Penelitian Experimental 

3.3.1 Jenis Penelitian Eksperimen dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental 

sesungguhnya (True Experimental Research). Dikarenakan penelitian ini dilakukan 

penyelidikan sebab-akibat perlakuan lama penyimpanan dan berbagai konsentrasi 

filtrat daun lidah buaya terhadap mutu buah tomat. Sesuai dengan pernyataan 

Sugiyono (2010) dikatakan true experimental karena peneliti dapat mengontrol 

semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari true 

experimental adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai 

kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah 

adanya kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. 

Berdasarkan faktor yang diteliti, rancangan perlakuan yang digunakan adalah 

rancangan faktorial (Factorial Design). Factorial design digunakan untuk 
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menyelidiki secara bersamaan efek dari beberapa faktor yang dikombinasikan. 

Tujuan dari rancangan ini adalah untuk mengukur pengaruh antar variabel, 

menentukan variabel yang paling berpengaruh dan mengukur pengaruh interaksi 

antar variabel (Ambarwati, 2016). Penelitian ini terbagi menjadi 2 faktor yaitu 

faktor pertama yaitu lama penyimpanan (A) yang terdiri dari A0 (hari ketiga 

penyimpanan), A1 (hari keenam penyimpanan), A2 (hari kesembilan penyimpanan). 

Sedangkan faktor kedua adalah pemberian konsentrasi filtrat daun lidah buaya yang 

terdiri dari B0 (kontrol), B1 (konsentrasi 2%), B2 (konsentrasi 4%), B3 (konsentrasi 

6%) dan B4 (konsentrasi 8%). Rancangan penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 

3.1 yaitu:  

  Tabel 3.1 Rancangan Faktorial 3 x 5 

 Faktor A 

A0 A1 A2 

 

 

Faktor B 

B0 A0B0 A1B0 A2B0 

B1 A0B1 A1B1 A2B1 

B2 A0B2 A1B2 A2B2 

B3 A0B3 A1B3 A2B3 

B4 A0B4 A1B4 A2B4 

Keterangan: 

Faktor A : Lama Penyimpanan 

  A0 : Lama Penyimpanan hari ke-3 

  A1 : Lama penyimpanan hari ke-6  

  A2 : Lama penyimpanan hari ke-9  

Faktor B : Konsentrasi filtrat daun lidah buaya 

  B0 : Kelompok kontrol tanpa perlakuan (0%) 

  B1 : Konsentrasi filtrat daun lidah buaya sebesar 2% 

  B2 : Konsentrasi filtrat daun lidah buaya sebesar 4% 

  B3 : Konsentrasi filtrat daun lidah buaya sebesar 6% 

  B4 : Konsentrasi filtrat daun lidah buaya sebesar 8% 



48 
 

Rancangan percobaan yang digunakan untuk menempatkan unit 

eksperimental dalam lingkungan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Lengkap Faktorial (Completely Randomized Design). Ciri-ciri rancangan  jenis  ini  

dilakukan  dilingkungan  yang  dianggap homogen. Pengacakan dilakukan agar 

setiap satuan percobaan memiliki peluang yang  sama  untuk  memperoleh  suatu  

perlakuan.  Namun  dalam  suatu  penelitian diperlukan  adanya  suatu  ulangan  

karena  hal  ini  berkaitan  dengan  derajad ketelitian  terhadap  suatu  penelitian, 

dengan jumlah unit eksperimen 45 yang diperoleh dari hasil mengalikan kombinasi 

perlakuan dengan ulangan.Sehingga susunan denah RAL faktorial tersaji dalam 

Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Denah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

 

A0B0 (I) A2B4 (II) A0B1 (III) 

A1B3(II) A2B0(I) A2B1(II) 

A1B1(I) A1B1(III) A2B3(II) 

A1B2(III) A1B0(I) A0B3(III) 

A1B4 (III) A1B2(I) A2B0 (II) 

A2B2(II) A1B3(I) A1B3(III) 

A0B3(I) A0B4(II) A1B1(II) 

A0B2(II) A0B2 (III) A2B2 (III) 

A2B1(I) A0B0 (III) A1B4 (I) 

A1B0(III) A0B1 (I) A1B0(II) 

A2B4 (I) A1B2(II) A2B3(III) 

A0B4 (III) A2B2 (I) A2B4(III) 

A0B1(II) A1B4 (II) A0B4 (I) 

A2B3(I) A2B1(III) A0B2(I) 

A2B0(III) A0B3(II) A0B0 (II) 

Keterangan: 

I  : ulangan ke 1 

II : ulangan ke 2 

III : ulangan ke 3 
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3.3.2 Populasi dan Teknik Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu diteliti yang ditentukan oleh peneliti 

untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2013). Populasi 

dalam penelitian ini adalah buah tomat pascapanen yang diperoleh dari Petani 

didaerah Punten-Batu, yaitu dengan ciri-ciri seperti berikut: tomat yang digunakan 

adalah spesies Lycopersicum esculentum varietas Buah, berwarna orange-

kemerahan, tidak memiliki luka/memar, serta dalam kondisi yang baik 

(memuaskan). 

2. Teknik Sampling 

Sampel adalah sebagian subjek/objek dari populasi yang diteliti, yaitu buah 

tomat. Sampel yang digunakan adalah 8 kg buah tomat pascapanen. Teknik 

sampling adalah teknik pengambilan sampel. Teknik sampling yang digunakan 

adalah simple random sampling, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak 

tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Teknik ini digunakan untuk 

sampel yang anggota populasinya homogen (Sugiono, 2013). Jumlah sampel 

diperoleh dari mengalikan faktor-faktor yang ada dalam factorial design dengan 

ulangan (replikasi), karena jumlah replikasi sudah ditentukan menjadi 3 kali 

ulangan sehingga jumlah sampel diperoleh adalah 45 sampel. Berikut adalah rumus 

menentukan jumlah sampel, yaitu: 
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Keterangan : 

 n : jumlah sampel 

 a : Faktor A (lama penyimpanan) 

 b : Faktor B (konsentrasi filtrat daun lidah buaya) 

 r : replikasi/ulangan  

3.3.3 Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2010). Variabel bebas 

dalam penelitian ini memiliki dua variabel, yaitu lama penyimpanan dan 

konsentrasi filtrat daun lidah buaya.  

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2010). Variabel terikat dalam penelitian 

ini adalah mutu buah tomat yang meliputi susut bobot, intensitas kecacatan, pH dan 

kandungan vitamin C. 

3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel bebas dan variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor 

luar yang tidak diteliti (Sugiono, 2010). Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah 

suhu dan tempat penyimpanan selama penelitian. 
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3.3.4 Definisi Operasional Penelitian 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun operasional 

variabel tersebut, yaitu: 

1. Konsentrasi filtrat daun lidah buaya adalah perbandingan kuantitatif antara 

zat pelarut dan zat terlarut. Komposisi filtrat daun lidah buaya diperoleh dari 

menghaluskan daun lidah buaya murni tanpa tambahan air maupun 

zat/senyawa lainnya. Hasil dari penghalusan tersebut diencerkan sesuai 

konsentrasi yang telah ditentukan yaitu, 0%; 2%; 4%; 6% dan 8%. Dengan 

mengalikan konsentrasi yang ditentukan dengan 1 liter air (1000 ml) maka 

diperoleh hasil konsentrasi yang akan digunakan. Penggunaan konsentrasi 

tersebut didasarkan pada penelitian terdahulu, yaitu penelitian Mardiana 

(2008), yang menyatakan bahwa konsentrasi 1% lidah buaya dapat 

memperpanjang umur simpan buah belimbing selama 21 hari dengan teknik 

pencelupan selama 5 menit. Data hasil penelitian pendahuluan juga 

menunjukkan bahwa konsentrasi 1% merupakan konsentrasi terbaik. 

Instrumen pengambilan data uji pendahuluan yang meliputi susut bobot, 

intensitas kecacatan (kondisi), pH, dan kandungan vitamin C terdapat pada 

lampiran 1.  

2. Lama penyimpanan adalah rentang waktu antara produksi hingga konsumsi 

dimana kondisi produk masih memuaskan konsumen. Lama penyimpanan 

pada penelitian ini sudah ditentukan yaitu 9 hari, dikarenakan buah tomat 

yang tingkat kematangannya ˃70% hanya mampu bertahan kurang dari 10 
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hari penyimpanan (Novita dkk, 2012). Pengamatan dilakukan selang per tiga 

hari setelah dilakukan perlakuan pada produk, yaitu pada hari ketiga, keenam 

dan kesembilan. Mutu dan tingkat kematangan buah tomat mempengaruhi 

lama penyimpanan, karena buah tomat yang telah dipanen masih melakukan 

metabolisme yang dapat menyebabkan pematangan, serta mengarah pada 

kebusukan/kerusakan. 

3. Variabel terkendali pada penelitian ini adalah suhu dan tempat penyimpanan. 

Suhu merupakan besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda 

dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah thermometer.  Suhu 

pada Lab Kimia antara 27-29 ̊C. Sedangkan  tempat penyimpanan adalah 

wadah/tempat yang digunakan untuk menaruh atau meletakkan sesuatu baik 

cairan ataupun padatan. Tempat penyimpanan yang digunakan untuk 

menaruh buah tomat adalah kotak  yang terbuat dari bahan kayu 

3.3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan mulai dari 

persiapan hingga pengambilan data. Prosedur pengawetan buah tomat 

menggunakan konsentrasi lidah buaya dijelaskan sebagai berikut: 

1. Persiapan Penelitian 

A. Alat dan Bahan Pembuatan Konsentrasi Filtrat Daun Lidah Buaya 

1) Alat 

a) Pisau    : 1 buah 

b) Blender   : 1 buah 

c) Erlenmeyer (500 ml)  : 1 buah 

d) Kain saring   : 1 buah 

e) Beaker glass (1000 ml ) : 2 buah 

f) Beaker glass (100 ml)  : 2 buah 

g) Toples plastik   : 3 buah 

h) Loyang plastik   : 2 buah 



53 
 

i) Spatula    : 2 buah 

j) Pipet    : 1 buah 

k) Karet hisap   : 1 buah 

l) Timbangan Analitik  : 1 buah 

m) Kertas lebel   : 1 pack 

n) Stopwatch   : 1 buah 

o) Talenan    : 1 buah  

2) Bahan   

a) Daun lidah buaya      

b) Aquadest     

 

B. Alat Dan Bahan untuk Mengukur Mutu Buah Tomat (Susut Bobot, 

Intensitas Kecacatan, pH dan Kandungan Vitamin C) 

1) Alat 

a) Timbangan Digital  : 1 buah 

b) Kertas pH   : 1 box 

c) Erlenmeyer 250 ml  : 30 buah 

d) Labu takar 500 ml  : 1 buah 

e) Labu takar 1000 ml  : 1 buah 

f) Beaker glass 100 ml  : 2 buah 

g) Beaker glass 1000 ml  : 2 buah 

h) Corong kaca   : 15 buah 

i) Kertas saring   : 4 rol 

j) Blender   : 1 buah 

k) Spatula    : 2 buah 

l) Buret    : 1 buah 

m) Statif    : 1 buah 

n) Gelas arloji   : 2 buah 

o) Klem    : 1 buah 

p) Kertas label   : 1 lembar 

 

2) Bahan 

a. Buah tomat 

b. Aquades 

c. HgI2     

d. Pati      

e. KI     

f. I2  

 

 

  

2. Pelaksanaan Penelitian 
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Langkah pelaksanaan penelitian pengaruh lama penyimpanan dan konsentrasi 

filtrat daun lidah buaya terhadap mutu buah tomat adalah sebagai berikut: 

1) Pembuatan Konsentrasi Filtrat Daun Lidah Buaya  

Filtrat daun lidah buaya dapat dibuat dengan berbagai cara dan metode, salah 

satu contohnya yaitu seperti berikut: 

a) Menyiapkan alat dan bahan 

b) Mencuci daun lidah buaya agar terlepas dari kotoran dan benda asing 

c) Memotong daun lidah buaya menjadi kecil-kecil 

d) Menghaluskan daun lidah buaya menggunakan blender (hasil dari 

pengahalusan murni  100% juice lidah buaya karena tidak menambahkan 

apapun dalam proses ini) 

2) Membuat Filtrat daun lidah buaya dalam berbagai konsentrasi 

Variasi filtrat daun lidah buaya terbagi menjadi 5 konsentrasi yaitu, 0% 

sebagai kontrol negatif menggunakan aquades; konsentrasi 2% filtrat daun lidah 

buaya; konsentrasi 4% filtrat daun lidah buaya; konsentrasi 6% filtrat daun lidah 

buaya dan konsentrasi 8% filtrat daun lidah buaya, menggunakan teknik pencelupan 

selama 5 menit.  

a) Konsentrasi kontrol negatif (0%) yaitu, menggunakan 100% aquades murni 

tanpa tambahan apapun. 

b) Konsentrasi filtrat daun lidah buaya 2% yaitu, mengambil filtrat daun lidah 

buaya sebanyak 20 ml yang diperoleh dari mengalikan taraf konsentrasi 

dengan 1000 ml, kemudian menambahkan aquades sampai 100%. 
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c) Konsentrasi filtrat daun lidah buaya 4% yaitu, mengambil filtrat daun lidah 

buaya sebanyak 40 ml yang diperoleh dari mengalikan taraf konsentrasi 

dengan 1000 ml, kemudian menambahkan aquades sampai 100%. 

d) Konsentrasi filtrat daun lidah buaya 6% yaitu, mengambil filtrat daun lidah 

buaya sebanyak 60 ml yang diperoleh dari mengalikan taraf konsentrasi 

dengan 1000 ml, kemudian menambahkan aquades sampai 100%.  

e) Konsentrasi filtrat daun lidah buaya 8% yaitu, mengambil filtrat daun lidah 

buaya sebanyak 80 ml yang diperoleh dari mengalikan taraf konsentrasi 

dengan 1000 ml, kemudian menambahkan aquades sampai 100%.  

3) Pemberian Filtrat Daun Lidah Buaya pada Buah Tomat 

Pengaplikasian filtrat daun lidah buaya dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a) Menyiapkan buah tomat yang akan digunakan dalam penelitian. 

b) Mencelupkan buah tomat kedalam masing-masing konsentrasi filtrat daun 

lidah buaya (0%, 2%, 4%, 6%, dan 8%) selama 5 menit. 

c) Mengering-anginkan buah tomat, kemudian memberi label dan menyimpan 

buah tomat pada suhu ruang. 

 

 

 

4) Pengujian Kadar Vitamin C dengan Cara Sebagai Berikut:  
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Pengujian kadar vitamin C dapat dilakukan dengan bebera metode, salah 

satunya adalah titrasi (Setyawana, 2015). Adapun cara yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut:  

a) Membuat larutan pati yaitu dengan melarutkan 5 gr pati dan 10 mg HgI2 

dengan aquades panas sebanyak 200ml, kemudian menambahkan aquades 

sampai volume 1000 ml 

b) Membuat larutan iodine, yaitu dengan melarutkan 2 gr KI dan 1,2 gr I2 dengan 

aquades sampai volume 1000 ml 

c) Membuat filtrat tomat, yaitu menghaluskan buah tomat dengan blender, 

kemudian menimbang sebanyak 20 gr, menambahkan aquades 25 ml dan 

mengaduknya hingga tercampur 

d) Menyaring hasil pengahalusan dengan kertas saring, kemudian 

menambahkan aquades secara bertahap hingga tercapai volume 100 ml 

e) Mengambil filtrat tomat sebanyak 25 ml, menambahkan indikator pati 

sebanyak 0,5 ml dan menghomogenkannya 

f) Mentitrasi filtrat tomat dengan larutan iodine hingga terjadi perubahan warna 

menjadi biru, mencatat volune titrasi kemudian menghitung kadar vitamin C 

dengan rumus sebagai berikut : 

Mg vit C/100ml = 
ml Iod x N Iod x 88 x fp x 100

ml Sampel
 

Keterangan: 

ml Iod   : volume iodin 

N Iod  : molaritas iodin  

Konstanta  : 88 (diperoleh dari ketetapan bahwa 1 ml Iodin 0,01 N = 

0,88 ml vit C) 

Fp  : faktor produksi 

ml sampel : volume sampel yang di titrasi 
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5) Perhitungan Susut Bobot dan Intensitas Kecacatan pada Buah Tomat 

Kerusakan fisik misalnya susut bobot dapat dihitung berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Valverde et al., (2005) yaitu dengan mengambil buah tomat 

dari setiap perlakuan dan ditimbang berat buah tomat mulai hari ke-3 setelah 

perlakuan dan setiap 3 hari sekali selama 9 hari, sehingga dapat diperoleh data untuk 

hari ke-3, hari ke-6 dan hari ke-9.  Rumus penentuan susut bobot adalah sebagai 

berikut: 

Mass loss = 
𝐼𝑊−𝐹𝑊

𝐼𝑊
 X 100 

Keterangan: 

IW : berat awal sampel 

FW : berat akhir sampel 

Intensitas kecacatan merupakan parameter yang diamati secara subjectif 

dengan cara melihat buah tomat secara langsung (Prastya, 2015). Tingkat 

kercacatan diukur dengan menggunakan skala satu sampai lima yang terbagi 

menjadi 5 kelompok yaitu, 1 untuk tekstur buah sangat busuk, 2 untuk tektur buah 

agak busuk, 3 untuk tekstur buah lunak, 4 untuk tekstur buah agak keras dan 5 untuk 

tekstur buah keras. Penentuan skala bertujuan untuk memberikan jenjang bertingkat 

sehingga memudahkan dalam penelitian. 

6) Perhitungan pH Dilakukan Sebagai Berikut: 

Menghancurkan buah tomat dengan menggunakan mortal-maltil. Kemudian 

mencelupkan kertas pH kedalam larutan sampel dan mencocokan warna yang 

dihasilkan dengan indikator nilai pH. 

3.3.6 Teknik Analisis Data 
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Data statistik yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji 

One-Way Anova (Anova 1 Jalan atau Anava 1 jalur). Anava 1 jalur adalah analisis 

varian yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata dua atau lebih kelompok 

(variabel independen) berbeda secara nyata (Trihendradi, 2012). Pengeloan data 

menggunakan software/aplikasi SPSS (Statistical Program for Social Sciences).  

Langkah-langkah uji statistik Anova 1 jalur adalah sebagai berikut: 

1. Buka program SPSS pada komputer (menggunakan SPSS versi 16) 

2. Input data hasil penelitian (catatan: pengisian variabel Name tidak boleh 

menggunakan spasi) 

3. Menganalisis data, klik Analyze →Compare Means→ One Way Anova  

4. Masukkan variabel terikat (susut bobot, intensitas kecacatan, pH, dan 

kandungan vitamin C) pada kolom pengisian Dependent List dan variabel 

bebas (perlakuan) pada Factor 

 

5. Klik Options isi bagian bawah Display dengan memilih Descriptive dan 

Homogeniety of variance test. Klik Continue. 
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6. Klik Post Hoc maka akan muncul pemberitahuan dialog  One-Way Anova:  

Post  Hoc Multiple Comparisons. Pada kotak Equal Variances Assumed 

beri checlist pada pilihan Duncan, selanjutnya klik Continue.  

 

7. Klik OK maka output dari data akan keluar. 

 

3.4 Studi Pengembangan 

Jenis penelitian tahap II ini adalah penelitian pengembangan dengan 

menggunakan model Learning Cycle 3E. Menurut Kulsum dkk (2011) Learning 

Cycle adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada siswa/pembelajar 

(student centered) dan guru berperan sebagai fasilitator. Model Learning Cycle 
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merupakan rangkaian dari tahap-tahap kegiatan (phase) yang diorganisasi 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-kompetensi yang 

harus dicapai dalam pembelajaran dengan jalan berperan aktif.  

Learning Cycle 3E terdiri dari 3 rangkaian/tahapan yaitu, Exploration 

(eksplorasi), Explanation (eksplanasi/penjelasan konsep) dan Elaboration 

(elaborasi/penerapan konsep) (Fajaroh dkk, 2007). Pada tahap Eksplorasi hal yang 

perlu diperhatikan adalah need assesment yaitu dengan melihat hasil penelitian 

tahap I, silabus, RPP dan siswa atau guru sehingga terkumpullah konsep esensial 

yang dapat dikembangkan. Pada tahap ekplanasi dilakukan penguraian konsep 

esensial dari tahap sebelumnya berdasarkan studi pustaka. Sedangkan tahap 

elaborasi adalah melakukan konsultasi kepada para pakar/ahli sebelum melakukan 

pengembangan produk. Berikut adalah gambaran rangkaian pengembangan 

Learning Cycle 3E. 

3.4.1 Prosedur Pengembangan 

Prosedur penelitian pada Tahap II, dimulai dari data hasil penelitian Tahap I 

yang digunakan sebagai acuan dalam Studi Pengembangan, yang nantinya 

digunakan untuk membuat dan mengembangkan media pembelajaran. Prosedur 

studi pengembangan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Persiapan Penelitian 

A. Alat dan Bahan Studi Pengembangan 

1) Alat 

a) Komputer  

b) Kamera  

c) Whiteboard 

d) Spidol  

e) Penghapus  
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2) Bahan 

a) Data Hasil Penelitian Tahap I 

b) Silabus 

c) RPP 

d) Materi Bioteknologi 

 

2. Pelaksanaan Pengembangan 

Setelah penelitian tahap I selesai maka dilanjutkan dengan penelitian tahap II 

yaitu, studi pengembangan. Penelitian ini akan mengkaji hasil penelitian menjadi 

media pembelajaran audiovisual (Animasi) dengan menggunakan metode Learning 

Cycle 3E yang terdiri dari eksplorasi, eksplanasi dan elaborasi. Adapun langkah-

langkah yang perlu dilakukan pada penelitian tahap II ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Studi Pengembangan Model Learning Cycle 3E 

A. Eksplorasi 

Pada tahap eksplorasi adalah tahap need assesment dengan cara melihat hasil 

penelitian tahap I, silabus, RPP dan siswa atau guru. Tahapan ini dapat membawa 

siswa memperoleh penguasaan konsep-konsep esensial secara langsung. Hasil dari 

penelitian tahap I yang mengkaji pengaruh lama penyimpanan dan konsentrasi 

filtrat daun lidah buaya sebagai pengawet alami terhadap mutu buah tomat termasuk 

dalam Bioteknologi konvensional.  Materi Bioteknologi terdapat pada kelas XII 

EKPLORASI 
Need assesment :  

1. Hasil penelitian 

2. Materi, Silabus, RPP, siswa 

dan guru 

 

EKSPLANASI 

1. Studi pustaka 

2. Konsultasi Pakar/Ahli 

 

ELABORASI 
Pengembangan produk 



62 
 

SMA, pada Kompetensi Dasar 5.2 yaitu, menjelaskan dan menganalisis peran 

bioteknologi serta implikasi hasil-hasil bioteknologi pada salingtemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Rancangan Model Learning Cycle 3E (Eksplorasi) 

B. Eksplanasi 

Tahap eksplanasi  adalah  tahap  studi  pustaka  yang  bertujuan  untuk 

menguraikan konsep-konsep esensial dari tahap sebelumnya. Tahap studi pustaka 

ini  dapat  mendorong  siswa  untuk  menjelaskan  konsep  yang  ditemukan  pada 

tahapan  sebelumnya  kepada  para  pakar  atau  ahli.  Sehingga dari konsultasi dapat 

mengetahui memahami kekurangan dan kelebihan yang dapat digunakan untuk 

memperbaiki dan mengembangkan produk video. Penjelasan mengenai skema 

eksplanasi dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

 

 

 

Kajian pustaka 

Pakar/Ahli 
Disertai  

Eksplorasi  

Eksplanasi 

Daun lidah 

buaya segar 

Mencuci, memotong, menghaluskan,dan 
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dalam konsentrasi filtrat 

selama 5 menit 

Uji kadar susut bobot, pH, vitamin C, 

dan kondisi selama masa penyimpanan 

Pembagian konsentrasi filtrat daun lidah 
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Data Hasil penelitian  

TAHAP I 

Materi, RPP, Silabus dan Konsep 

dikombinasikan 

Eksplorasi 
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Gambar 3.3 Rancangan Model Learning Cycle 3E (Eksplanasi) 

C. Elaborasi 

Pada fase elaborasi ini mengarah pada penerapan konsep-konsep dan 

menggunakan pada situasi yang baru. Hal ini  bertujuan  utuk mengembangkan 

konsep-konsep dan hasil penelitian tersbut menjadi sebuah produk video. Produk 

video tersebut digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa. Langkah-

langkah dalam pembuatan produk video sebagai berikut: 

1) Menyiapkan sumber-sumber terkait materi Bioteknologi (Buku Biologi Kelas 

XII semester 2, silabus, RPP) 

2) Menyiapkan data hasil penelitian tahap I.  

3) Menyiapkan Kamera, Whiteboard, spidol, dan penghapus 

4) Membuat storyboard, memasukkan hasil penelitian dan materi dalam lembar 

kerja. 

5) Mengisi suara dalam animasi 

6) Menyimpan hasil kerja dalam flashdisk ataupun compacdisk (CD). 

Berdasarkan uraian pelaksanaan penelitian tahap I dan tahap II, maka bagan 

prosedur penelitian dapat dijelaskan melalui Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Skema Rancangan Penelitian Studi Pengembang 
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