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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada 3 - 27 Februari  2019, pengambilan sampel 

dilaksanakan di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) yang 

beralamat di Jalan Raya Karangploso Km. 4 Kotak Pos 199, Kepuh Utara, 

Kepuharjo, Karangploso, Malang. Pembuatan ekstrak dilakukan di Materia 

Medica Batu Jl. Lahor No.87, Pesanggrahan, Kecamatan Batu dan uji zona 

hambat dilakukan di Laboratorium Biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang, Jl. Bendungan Sutami No.188, Malang. 

 

3.2 Kegiatan Penelitian 

Kegiatan penelitian yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu penelitian 

tahap I merupakan penelitian eksperimen murni, sedangkan kegiatan tahap II 

adalah studi pengembangan yang menggunakan Learning Cycle 3E. Hasil 

penelitian yang dilakukan pada tahap I akan dikembangan menjadi sebuah produk 

sumber belajar biologi berupa bagian dari buku panduan praktikum untuk materi 

pokok “Jamur, Ciri dan Karakteristik, serta Peranannya dalam Kehidupan” pada 

mata pelajaran Biologi Kelas X SMA. Penelitian tahap II adalah penelitian 

tentang pengujian kelayakan buku panduan praktikum. 
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3.3 Kegiatan Penelitian Tahap I 

3.3.1 Jenis Kegiatan Tahap I dan Rancangan Penelitian 

Jenis kegiatan tahap I dalam penelitian ini adalah penelitian eksperimen 

murni sesungguhnya. Rancangan penelitian adalah the posttest-only control group 

design. Desain ini menggambarkan pengaruh dari suatu perlakuan terhadap 

variabel terikat yang akan di uji dengan cara membandingkan keadaan variabel 

terikat pada kelompok eksperimen setelah dikenai perlakuan dengan kelompok 

kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Adapun skema rancangan “The Posttest-

Only Control Group Design” sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1Skema Rancangan “The Posttest-Only Control Group Design” 

Keterangan: 

R : Randomisasi 

M : Match 

A1 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 30% 

A2 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 40% 

A3 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 50% 

A4 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 60% 

A5 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 70% 

KI : Kontrol positif (dengan pemberian Ridomil Gold MZ 4/64 WG 5%) 

K2 : Kontrol negatif (dengan pemberian DMSO 10%) 

OA1 : Hasil setelah pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) 30% 

OA2 : Hasil setelah pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) 40% 

OA3 : Hasil setelah pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) 50% 

OA4 : Hasil setelah pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) 60% 

OA5 : Hasil setelah pemberian ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) 70% 

OK1 : Hasil setelah pemberian Ridomil Gold MZ 4/64 WG 5% 

OK2 : Hasil setelah pemberian DMSO 10% 

 

M 
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3.3.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap non faktorial. Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuannya 

diletakkan dan dilakukan secara acak pada setiap percobaan. Suatu penelitian 

diperlukan pengulangan dalam setiap perlakuan, hal ini karena dibutuhkan derajat 

ketelitian terhadap suatu penelitian. 

Berdasarkan Kemas (1994), jumlah pengulangan dianggap cukup baik 

apabila memenuhi syarat berikut. 

 

Keterangan : 

t = banyak kelompok perlakuan (treatment) 

r = jumlah replikasi/ulangan (replikasi) 

n = sampel 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(7-1) (r-1) ≥ 15 

6 (r-1) ≥ 15 

6r – 6 ≥ 15 

r  ≥ 
21

6
 

r  ≥ 3,5 

r  ≥ 4 

n = t.r 

   = 7 . 4 

n = 28 sampel 

 

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka jumlah unit percobaan yang 

digunakan pada penelitian ialah sebanyak 28 dengan 7 kelompok perlakuan  dan 4 

kali ulangan. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara simple random 

sampling, dengan hasil pengundian sebagai berikut. 

 

 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

 



39 
 

 
 

 

Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap Nonfaktorial 

A2(2) K2(4) A1(4) KI(3) 

A3(3) A2(2) A3(4) A5(3) 

A1(3) A5(4) K2(2) A1(2) 

A4(4) K1(2) A2(3) A3(3) 

A1(1) A4(3) K1(4) A2(1) 

A5(2) A3(2) A5(1) K2(1) 

K1(1) K2(3) A4(1) A4(2) 

Keterangan: 
A1 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 30% 

A2 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 40% 

A3 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 50% 

A4 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 60% 

A5 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 70% 

KI : Kontrol positif (dengan pemberian Ridomil Gold MZ 4/64 WG) 

K2 : Kontrol negatif (dengan pemberian DMSO) 

(1) :Pengulangan ke 1 

(2) : Pengulangan ke 2 

(3) : Pengulangan ke 3 

(4) : Pengulangan ke 4 

 

3.3.3 Populasi, Teknik Sampling, dannSampel 

3.3.3.1 Populasi 

Populasi penelitian ini adalah keseluruhan kapang Fusarium moniliforme 

S. yang diperoleh dari Laboratorium Fitopatologi Balai Penelitian Tanaman 

Pemanis dan Serat (Balittas). 

3.3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara acak. 
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Populasi 

 
 
 
 

 
Sampel 

Gambar 3.2 Teknik Simple random sampling 

 

3.3.3.3 Sampel 

Sampel penelitian ini adalah biakan kapang Fusarium moniliforme S. yang 

sudah dikultur pada media PDA (Potato Dextrosa Agar) atau yang telah 

diinkubasi selama 24 jam pada suhu 35ºC-37ºC yang diambil secara acak. 

 

3.3.4 Jenis Variabel 

3.3.4.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak Nigella sativa L.dengan 

konsentrasi 30%,40%,50%, 60%,dan 70%. 

3.3.4.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat penelitian ini adalah zona hambat kapang Fusarium 

moniliforme S. yang diukur menggunakan jangka sorong dengan satuan 

millimeter. 

 

  

Keseluruhan kapang Fusarium moniliforme S. 

yang diperoleh dari Laboratorium Fitopatologi 

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat 

(Balittas). 

 

Pengambilan sampel secara acak 

Biakan kapang Fusariummoniliforme S.yang sudah 

dikulturkan dalam media PDA (Potato Dextrosa 

Agar) 
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3.3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol penelitian ini adalah sterilisasi alat dan bahan, proses 

pengekstrakan biji jintan hitam (Nigella sativa L.) suhu, pH, lama maserasi, 

temperatur inkubasi. 

 

3.3.5 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional variabel digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

makna dalam tiap variabel. Adapun operasional variabel tersebut, yaitu: 

1. Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) adalah pemisahan bahan dari 

campuran dengan pelarut yang sesuai pada biji jintan hitam (Nigella sativa L.)  

2. Konsentrasi ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) dalam penelitian ini 

sebesar 30%, 40%,50%,60%, dan 70%. Perbedaan konsentrasi yang 

digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Dharma & Subaryanti, (2013) 

dengan menggunakan ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.)  konsentrasi 

20%, 30%, 40%, 50% dan 60%  dan dihasilkan konsentrasi paling efektif  

adalah 50% sehingga konsentrasi tersebut menjadi patokan dalam penelitian 

ini. Konsentrasi untuk kontrol perlakuan adalah menggunakan DMSO, 

sedangkan untuk kontrol positif menggunakan fungisida Ridomil Gold MZ 

4/64 WG 5%. 

3. Zona hambat pertumbuhan adalah daerah jernih disekitar papper disk yang 

tidak ditumbuhi oleh kapang sebagai daya hambat yang diujikan dan biasanya 

ditandai dengan daerah yang berwarna bening. Berpengaruh atau tidaknya 

bahan antifungi ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) dalam 
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menghambat kapang Fusarium moniliforme S.dapat dilihat dari besar kecilnya 

area yang tidak ditumbuhi kapang.  

4. Proses ekstraksi menggunakan pelarut ethanol 96%kemudian didestilasi 

menggunakan rotary evaporator. 

5. Lama maserasi ekstrak bijijintan hitam (Nigella sativa L.) dengan merendam 

larutan etanol 96% selama 2 x24 jam. 

6. Media yang digunakan dalam penelitian ini adalah media PDA (Potato 

Dextrosa Agar) dalam cawan petri. 

7. Temperatur inkubasi adalah suhu yang digunakan untuk menyimpan cawan 

petri yang sudah diinokulasi kapang Fusarium moniliforme S.yang sudah 

diberi paper disk. Suhu yang digunakan 37ºC, cawan petri disimpan di dalam 

inkubator yang sebelumnya sudah diatur sesuai suhu yang diinginkan. 

8. Lama inkubasi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh ekstrak biji jintan 

hitam (Nigella sativa L.) terhadap kapang Fusarium moniliforme S. selama 24 

jam menggunakaninkubator. 

9. Isolat kapang Fusarium moniliforme S. pada tanaman tebu yang sudah 

teridentifikasi dari Laboratorium Fitopatologi Balai Penelitian Tanaman 

Pemanis dan Serat (Balittas). Ciri-ciri koloni biakan pokahbung pada media 

PDA yaitu berwarna putih keunguan. Pemurnian dilakukan dengan 

menggunakan media PDA. Isolat pokahbung murni dibiakan selama 10 hari 

sebelum pembentukan filtrat Fusarium moniliforme S. 

10. Suhu optimum untuk pertumbuhan kapang Fusarium moniliforme S. adalah 

35ºC-37ºC. 
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3.3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.3.6.1 Persiapan Alat dan Bahan Penelitian 

Tabel 3.2 Alat yang Digunakan dalam Penelitian 

No Nama Alat Jumlah 

1 Autoklaf 1 buah 

2 Vortex 1 buah 

3 Rotary evaporator  1 buah 

4 Lemari pendingin 1 buah 

5 Magnetic stirer 1 buah 

6 Penyaring 1 buah 

7 Hotplate 1 buah 

8 Spuit 1 buah 

9 Alat penggiling 1 buah 

10 Mikropipet 1 buah 

11 Jangka sorong 1 buah 

12 Rak tabung reaksi 1 buah 

13 Cawan petri 1 buah 

14 Beaker Glass 1 buah 

15 LAF 1 buah 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Erlenmeyer 

Jarum ose 

Penjepit 

Inkubator 

Water Bath 

Toples tertutup 

Tabung reaksi 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

12 buah 
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Tabel 3.3 Bahan yang Digunakan dalam Penelitian 

No Nama Bahan Jumlah 

1 Bunsen  1 buah 

2 Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) 210 ml 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Aquades  

PDA (Potato Dextrose Agar) 

Alumunium foil 

Aquades 

DMSO 

Kertas cakram 

Plastik wrap 

Label 

1 liter 

900 gr 

1 role 

1 liter 

100 ml 

50 buah 

1 buah 

1 buah 

 

3.3.6.2 Strerilisasi Alat 

Semua alat yang dibuat dari kaca dicuci bersih dan dikeringkan. Setelah 

itu dibungkus dengan kertas alumunium. Sterilisasi dilakukan dengan autoklaf 

pada suhu 121
o
C selama 15 menit, sedangkan alat yang terbuat dari plastik 

disterilkan dengan menggunakan alkohol 70%. Ose dan pinset disterilkan dengan 

pemijaran. 

 

3.3.7 Pelaksanaan Penelitian dan Alur Penelitian 

3.3.7.1 Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembuatan Ekstrak Biji Jintan Hitam 

Adapun proses pembuatan ekstrak sebagai berikut. 

1. Biji jintan hitam (Nigella sativa L.) sebanyak 1,5 kg dalam keadaan kering 

dihaluskan dengan menggunakan mesin penggiling. 

2. Serbuk biji jintan hitam diletakkan dalam wadah kaca bening, direndam dalam 

ethanol 96% dan disimpan selama 2x24 jam. 

3. Cairan hasil maserasi disaring menggunakan kain sehingga didapatkan sampel 

cairan berwarna hitam yang bebas dari partikel kasar. 
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4. Cairan hasil maserasi diupakan dengan rotary evaporator, kemudian 

dipekatkan diatas waterbath hingga menjadi ekstrak kental. 

5. Ekstrak kental diencerkan menggunakan DMSO, untuk mendapatkan ekstrak 

biji jintan hitam pada konsentrasi 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70% dengan 

rumus pengenceran sebagai berikut: 

V1 . N1 = V2 . N2 

Keterangan: 

V1 = Volume yang dicari 

N1 = Konsentrasi Awal 

V2 = Volume yang diinginkan 

N2 = Konsentrasi yang diinginkan 

 

a. Konsentrasi 30% didapatkan dari: 

N1 . V1  = N2 . V2 

100 . V1 = 30 . 5 

    V1 = 150 : 100 

     V1 =  1,5ml 

(1,5 ml ekstrak biji jintan hitam dan 3,5 ml DMSO) 

 

b. Konsentrasi 40% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1= 40 . 5 

        V1 = 200 : 100 

        V1 = 2 ml 

(2 ml ekstrak biji jintan hitam dan 3 ml DMSO) 
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c. Konsentrasi 50% didapatkan dari: 

N1 . V1  = N2 . V2 

100 . V1 = 50 . 5 

        V1 = 250 : 100 

        V1 = 2,5 ml 

(2,5 ml ekstrak biji jintan hitam dan 2,5 ml DMSO) 

 

d. Konsentrasi 60% didapatkan dari: 

N1 . V1   = N2 . V2 

100 . V1  = 60 . 5 

         V1 = 300 : 100 

         V1 = 3 ml 

(3 ml ekstrak biji jintan hitam dan 2 ml DMSO) 

 

e. Konsentrasi 70% didapatkan dari: 

N1 . V1  = N2 . V2 

100 . V1 = 70 . 5 

   V1 = 350 : 100 

   V1 = 3,5 ml 

(3,5 ml ekstrak biji jintan hitam dan 1,5 ml DMSO). 
 

2. Membuat Larutan Kontrol 

Proses pembuatan larutan kontrol sebagai berikut. 

1. Larutan kontrol positif (+), menggunakan Ridomil Gold MZ 4/64 WG. 

Adapaun proses pembuatan sebagai berikut. 

a. Serbuk Ridomil Gold MZ 4/64 WG sebanyak 25 mg dilarutkan dalam 25 ml 

pelarut DMSO (dimethyl sulfoxide), sehingga diperoleh larutan dengan 

konsentrasi 1 mg/ml.  

b. Kemudian dilarutkan sebanyak 0,10 ml larutan stok ke dalam pelarut DMSO 

10% sehingga diperoleh larutan Ridomil Gold MZ 4/64 WG dengan 

konsentrasi 5 μg/ml. 

2. Larutan kontrol negatif (-), menggunakan DMSO 10% sebanyak 5 ml. 
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3. Pembuatan Media Agar 

Proses pembuatan media PDA sebagai berikut. 

1. Serbuk PDA ditimbang 

Perhitungan pembuatan Potato Dextrosa Agar 

28 cawan petri = 28 x 15 ml = 420 ml 

Gram PDA  = 
ml

1000
 x standar  

   =  
420

1000 
 x 20 gr = 8,4 gram 

2. Serbuk PDA ditambahkan aquades steril sebanyak 120 ml dan diaduk 

hingga homogen 

3. Larutan PDA direbus hingga tercampur menggunakan magnetik stirrer 

4. Larutan PDA didingankan dalam water bath pada suhu 45-47˚C, setelah 

itu dituang kedalam cawan petri sebanyak 15 ml.  

5. Suspensi dibiarkan padat dan disimpan ke dalam LAF steril selama 24 

jam. 

4. Pembuatan Suspensi 

Biakan murni Fusarium moniliforme S. diperoleh dari isolat murni yang telah 

melalui subkultur selama 24 jam. Diambil dengan ose dan dimasukkan ke dalam 1 

ml larutan NaCl 0,9 % steril sampai kekeruhannya setara dengan McFarland 0,5. 

McFarland barium sulfat standar adalah kombinasi larutan BaCl2 1% dan H2SO4 

1%. Langkah-langkah dalam pembuatan suspensi sebagai berikut. 

1. Larutan 0,05 Barium Clorida (BaCl2) 1% sebanyak 1 ml dan larutan Asam 

Sulfat (H2SO4) 1% sebanyak 9,95 ml dicampurkan pada tabung reaksi.  
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2. Larutan disimpan dalam suhu kamar dan tempat gelap serta tidak terkena sinar 

matahari langsung. 

3. Biakan Fusarium moniliforme S. diambil 3-7 koloni dan diencerkan dengan 

aquades sampai tercapai larutan homogen untuk mendapatkan kepadatan 

kapang yaitu 1,5 x 106CFU/mL.  

4. Larutan dibandingkan dengan larutan standar McFarland 0,5. Jika biakan 

kapang Fusarium moniliforme S. belum sama dengan larutan pembanding, 

maka ditambahkan aquades. Jika terlalu keruh, dapat tambahkan kapang 

dengan jarum ose. 

 

5. Inokulasi Kapang 

1. Suspensi Fusarium moniliforme S. yang telah diencerkan diambil 

menggunakan kapas lidi, kemudian diinokulasi secara merata pada permukaan 

PDA secara zig-zag. 

2. Papper disc diletakkan ke dalam cawan petri yang telah berisi media PDA dan 

ditanam tepat ditengah-tengah media. 

3. Papper disc ditetesi dengan ekstrak biji jintan hitam sesuai perlakuan 

konsentrasi 30%, 40%, 50%, 60% dan 70%. 

4. Cawan petri disterilkan dengan api bunsen dan ditutup menggunakan plastik 

wrap. 

5. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 37˚C selama 24 jam dengan posisi tutup 

cawan petri terbalik. 
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6. Hasil Penelitian 

1. Setelah diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37ºC, cawan petri diletakkan 

berderat secara terbalik diatas meja sesuai perlakuan. 

2. Ukur zona hambat pada masing-masing perlakuan dengan jangka sorong. 

3. Penentuan kategori respon hambatan pertumbuhan menurut Davis & Stout, 

(1971) dapat dilihat pada Tabel 3.4. 

Tabel 3. 4 Klasifikasi Respon Hambatan Pertumbuhan Jamur 

Diameter Zona Bening Respon Hambatan Pertumbuhan 

>20 cm Sangat Kuat 

10 – 20 cm Kuat 

5 – 10 cm Sedang 

<5mm Lemah 
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3.3.7.2 Alur Penelitian Eksperimen 

 

Gambar 3.3 Alur Penelitian Eksperimen 

 

 

 

Prosedur Penelitian Tahap I 

Menyiapkan  alat dan bahan penelitian 

 

Membuat ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) sebanyak 210 ml 

Perlakuan Kultur Kapang Fusarium moniliforme S. sebanyak 28 dalam 

cawan petri dalam PDA 

 
 

Meletakkan kertas cakram sebanyak 1 buah papper disk yang sudah 

diberi perlakuan ekstak jintan hitam dengan konsentrasi 30%, 40%, 

50%, 60%, 70%, fungisida Ridomil Gold 4/64 WG sebagai kontrol 

positif dan DMSO sebagai perlakuan kontrol pada masing-masing 

cawan petri 
 

Seluruh cawan petri diletakkan pada suhu ruang kurang lebih 30
o
C 

selama 6 hari 
 

Pengukuran zona hambat menggunakan penggaris 
 

Melakukan penentuan kategori dengan tabel klasifikasi respon 

hambatan pertumbuhan kapang sehingga menghasilkan skor pada 

masing-masing perlakuan 

 
 

Membuat Media Agar menggunakan PDA (Potato Dextrosa Agar) 

1)  
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3.3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tahap I yaitu 

observasi eksperimen. Observasi eksperimen dilakukan dengan cara mengamati, 

mencatat aktivitas, mencatat hasil penelitian eksperimen berlangsung. Data 

variabel terikat  yang terkumpul diaplikasikan dalam lembar observasi setelah 

diberi perlakuan. Lembar observasi tersebut akan mencakup data zona hambat tiap 

perlakuan dengan 4 kali ulangan pada setiap kali perlakuan. Lembar observasi 

tingkat zona hambat pada penelitian tahap I tersebut akan diaplikasikan dengan 

cara seperti berikut: 

1) Setelah diukur zona bening dengan jangka sorong, dilanjutkan dengan 

melakukan penentuan kategori respon hambatan pertumbuhan dan 

menyesuaikan dengan tabel yang sudah ada. 

2) Memasukkan masing-masing skor pada lembar observasi 

3) Menghitung rerata skor pada masing-masing perlakuan. 

Tabel 3. 5 Pengamatan Zona Hambat Miselium 

Perlakuan 

Zona Hambat (mm) 
Total 

(mm) 

Rerata 

(mm) U1 

(mm) 

U2 

 (mm) 

U3 

 (mm) 

U4 

(mm) 

A1       

A2       

A3       

A4       

A5       

K1       

K2       

Total       

 

Keterangan: 

A1 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.)  konsentrasi 30% 

A2 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.)  konsentrasi 40% 

A3 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.)  konsentrasi 50% 

A4 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 60% 

A5 : Ekstrak biji jintan hitam (Nigella sativa L.) konsentrasi 70% 

K1 : Kontrol positif (dengan pemberian Ridomil Gold MZ 4/64 WG 5%) 

K2 : Kontrol negatif (dengan pemberian DMSO 10%) 
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U1 : Pengulangan 1 

U2 : Pengulangan 2 

U3 : Pengulangan 3 

U4 : Pengulangan 4 

 

3.3.9 Teknik Analisis Data  

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

One Way ANOVA untuk mengetahui pengaruh ekstrak Nigella sativa L. terhadap 

zona hambat kapang Fusarium moniliforme S. Data harus diuji terlebih dahulu 

dengan menggunakan uji normalitas (Shapiro-Wilk) untuk mengetahui varians 

populasinya berdistribusi normal atau tidak dengan melihat nilai probalilitas (p), 

jika p.> 0,05 maka data berdistribusi normal. Apabila berdistribusi normal dan 

dilanjutkan dengan uji homogenitas Uji Levene dilakukan untuk memastikan 

apakah asumsi masing-masing data berdistribusi homogen dengan melihat nilai 

p.> 0,05. Selanjutnya data di Uji One Way ANOVA, atau jika data tidak homogen 

maka menggunakan uji statistik non-parametrik yaitu Uji Kruskal-Wallis One 

Way ANOVA. Kemudian dilakukan uji Duncan untuk mengetahui pengaruh 

diantara perlakuan. Pengolahan data dilakukan menggunakan program SPSS versi 

22. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas (Shapiro-Wilk) untuk mengetahui varian populasinya 

berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah untuk uji normalitas sebagai 

berikut. Langkah-langkah untuk uji normalitas sebagai berikut. 

1) Mengsisi halaman input pada Variabel View 

2) Mengisi halaman input pada Data View 
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3) Mengklik menu Analyed - Descripttve statistics – Explore – Plots - Pilih Stem 

and Leaf - Centang Normality plots with test - Continue. 

4) Mengklik OK, melihat output hasil nilai p. > 0,05 maka data berdistribusi 

normal. 

2. Uji Homonegitas  

Uji homogenitas (Uji Levene) untuk mengetahui asumsi masing-masing data 

berdistribusi homogen. Jika sudah terpenuhi maka bisa dilanjutkan ke Uji One 

Way ANOVA. Langkah-langkah uji homogenitas sebagai berikut:  

1) Mengklik menu Analyed - Compare means - One Way Anova - memasukkan 

skor posttest ke kolom dependent list dan perlakuan ke kolom faktor – klik 

options- pilih homogeneity of variance – Descriptive - klik continue - klik Ok. 

2) Melihat output hasil nilai p.>0,05 maka data berdistribusi homogen. 

3. Uji One Way ANOVA  

Uji Anova satu jalan dilakukan karena untuk menguji pengaruh variabel bebas 

pada variabel terikat, langkah-langkahnya sebagai berikut:  

1) Mengklik menu Analyzed – Compare means – One Way ANOVA – 

memasukkan selisih rataan skor posttest ke kolom dependent list dan 

perlakuan ke kolom faktor. 

2) Melihat halaman output akan muncul beberapa Tabel Interpretasi nilai p. < 

0,05, maka Ho ditolak. 

4. Uji Duncan 

Uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND) yaitu dengan uji duncan 5%. Uji ini 

dilakukan untuk menentukan atau memilih perlakuan yang terbaik atau paling 
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efektif dari sejumlah n perlakuan dengan berdasar pada nilai rerata. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1. Mengklik Post Hoc untuk mengetahui perbandingan efektivitas dari beberapa 

perlakuan – centang Duncan – Continue – OK. 

2. Melihat Tabel Post Hoc Test dan mengamati nilai rataan pada masing-masing 

subset yang muncul. 

 

3.4 Kegiatan Tahap II 

Kegiatan tahap II adalah studi pengembangan hasil penelitian dari tahap I 

yang akan dikembangkan menjadi sumber belajar biologi berupa buku panduan 

praktikum dengan menggunakan Learning Cycle 3E. Model pembelajaran 

Learning Cycle 3E terdiri dari tiga fase yaitu, fase eksplorasi (exploration), fase 

penjelasan konsep (explanation) dan fase penerapan konsep (elaboration) 

(Fajaroh, et al., 2007). 

Pada tahap eksplorasi akan menghasilkan kebutuhan pengembangan yang 

berupa kumpulan konsep esensial dengan melihat hasil penelitian, silabus, dan 

kebutuhan pengembangan. Tahap eksplanasi dengan menguraikan tahap 

eksplorasi konsep essensial hasil penelitian dan studi pustaka. Kemudian 

menguraikan konsep esensial, untuk tahap pengembangan produk (elaborasi).  
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1E (EKSPLORASI) 

1. Hasil penelitian 

2. Silabus, dan 

kebutuhanguru/siswa 

 

3E (ELABORASI) 

Pengembangan Produk 

 

2E (EKSPLANASI) 

1. Studi Pustaka 

2. Konsultasi ke 

pakar/ahli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Model pembelajaran Learning Cycle 3E 

 

a. Eksplorasi  

Eksplorasi adalah fase siswa untuk memperoleh pengetahuan langsung yang 

berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Fase dilakukan dengan 

mengobservasi, bertanya, dan menyelidiki konsep dari bahan-bahan pembelajaran 

yang telah ada sebelumnya. Fase ini diadakan penilaian kebutuhan dengan melihat 

hasil penelitian pada tahap I dan silabus. Pada penelitian tahap I membahas “Uji 

Efektivitas Ekstrak Biji Jintan Hitam (Nigella  sativa L.) sebagai Fungisida Nabati 

Kapang Fusarium moniliforme S. pada Tanaman Tebu (Saccharum officinarum 

L.)”. Hasil penelitian tahap I berkaitan dengan salah satu materi pokok kelas X 

SMA pada Kompetensi Dasar 4.6 yaitu “menyajikan data hasil pengamatan ciri-

ciri dan peran jamur dalam kehidupan dan lingkungan  dalam bentuk laporan 

tertulis”. Kompetensi dasar dari silabus tersebut dipelajari sehingga menghasilkan 

kebutuhan pengembangan berupa kumpulan konsep esensial. Konsep esensial 

diperoleh meliputi ciri dan peran jamur dalam kehidupan, salah satu contohnya 

adalah ciri dan peran dari kapang Fusarium moniliforme S. 
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b. Eksplanasi  

Tahap eksplanasi untuk melengkapi, menyempurnakan, dan 

mengembangkan konsep tahap eksplorasi. Tahap ini menjelaskan konsep yang 

sudah diperoleh dengan bahasa sendiri. Kegiatan dilaksanakan dengan melakukan 

studi pustaka dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian membuat 

desain produk berupa buku panduan praktikum.  

c. Elaborasi  

Tahap elaborasi yairu penerapan-penerapan konsep yang telah dipahami 

untuk mengubah konsep yang telah dikembangkan menjadi sebuah produk buku 

panduan praktikum. Produk yang dikembangkan digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman siswa sehingga siswa dapat membuat hubungan dengan konsep yang 

telah dipelajari agar lebih mengerti dan dipahami. 

 

3.4.1 Prosedur Kegiatan Tahap II 

3.4.1.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian tahap II mengenai 

pembuatan buku panduan praktikum Microsoft word. Bahan berupa silabus mata 

pelajaran Biologi SMA Kelas X kurikulum 2013, tinjauan pustaka berupa 

dokumen cetak maupun dari internet mengenai materi ciri-ciri dan peran jamur 

dalam kehidupan dan lingkungan hasil analisa penelitian pada tahap I. 
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3.4.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Tahap II 

Adapun pelaksanaannya adalah pembuatan desain buku panduan 

praktikum berdasarkan dari kesesuian antara model desain studi pengembangan 

Learning cycle 3E, kompetensi dasar pada silabus mata pelajaran Biologi SMA 

Kelas X, tinjauan pustaka berupa dokumen cetak maupun internet mengenai 

materi peranan bakteri bagi kehidupan, dan hasil analisa data penelitian tahap I 

yang kemudian disusun dengan sistematis. 

3.4.1.3 Pengamatan Kegiatan Tahap II 

Setelah buku panduan praktikum dicetak, dilakukan uji kelayakan media 

melalui 2 dosen penguji kelayakan yaitu dosen pertama sebagai penguji kelayakan 

materi dan dosen kedua sebagai penguji kelayakan media pembelajaran. 
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3.4.1.4 Alur Penelitian Tahap II 

Ringkasan alur penelitian tahap II disajikan dalam Gambar 3.3 sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Alur Penelitian Tahap II 

Alur Penelitian Tahap II 

 Eksplorasi (hasil penelitian tahap I, 

silabus dan need assesment) 

Eksplanasi (studi pustaka 

dan konsultasi para ahli) 

Elaborasi (mengembangkan 

produk) 

Membuat Buku Panduan Praktikum dengan materi 

pokok “Jamur, Ciri dan Karakteristik, serta 

Peranannya dalam Kehidupan” 

Menguji Kelayakan oleh dua dosen penguji 

kelayakan media 
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Berdasarkan langkah-langkah penelitian yang telah diuraikan, alur 

penelitian tahap I dan tahap II disajikan pada gambar 3.6 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Kerangka Alur Penelitian 

 

Alur Penelitian 

Penelitian Tahap I 

Pembuatan Media Agar 

 

Membuat Larutan 

Kontrol 

 

Penelitian Tahap II 

Pembuatan Ekstrak 

Biji Jintan Hitam 

 

Membuat Buku 

Panduan Praktikum 

Eksplanasi (studi 

pustaka dan 

konsultasi para ahli) 

 Eksplorasi (hasil 

penelitian tahap I, silabus 

dan need assesment) 

PembuatanSuspensi 

 

Menyiapkan alat dan 

bahan 

Elaborasi 

(mengembangkan 

produk) 

Menguji Kelayakan 
Inokulasi Kapang 

 

Tahap Pengujian 
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3.4.2 Metode Pengumpulan Data Tahap II 

Pada tahap yang selanjutnya pengumpulan data terkait studi 

pengembangan sumber belajar biologi yang digunakan adalah studi pustaka yang 

diperoleh berdasarkan kajian pustaka dokumen cetak maupun internet, hasil 

penelitian tahap 1 dan silabus SMA kelas X kurikulum 2013 semester 1 pada 

Kompetensi Dasar 4.6 yaitu “menyajikan data hasil pengamatan ciri-ciri dan peran 

jamur dalam kehidupan dan lingkungan  dalam bentuk laporan tertulis”. 

 


