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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kegiatan Penelitian 

Penelitianyang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitukegiatantahap Imerupakan 

penelitian ekspos fakto dengan pendekatan observasional, sedangkan pada 

kegiatan tahap II adalah studi pengembanganyang menggunakan modifikasi 

model studi pengembangan Learning Cycle3E. Kegiatan tahap II akan 

dilaksanakan setelah kegiatantahap I. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahap 

Iakan dimanfaatkan menjadi sebuah produk yaitusumber belajar biologi 

berupabuku panduan praktikum untuk materi pokok “Archaebacteria dan 

Eubacteria, ciri, karakter, dan peranannya” pada mata pelajaranBiologi Kelas 

XSMA . 

 
3.2 Kegiatan Tahap I 

3.2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Kegiatantahap I merupakan penelitianekspos fakto dimana penelitian ini 

termasuk dalam penelitian non eksperimen. Jenis pendekatan pada penelitian ini 

yaitu pendekatan observasional. Penelitian ekspos fakto memerlukan kondisi 

sebagai kelompok pembanding dari kondisi yang diteliti, dalam penelitian ini lalat 

yang mengandung bakteri Escherichia coli di kawasan pemukiman dan sebagai 

pembanding adalah lalat yang mengandung Escherichia colidi TPST 

MulyoagungMalang. 
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3.2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakanpada Bulan November 2018, pengumpulan 

sampel dilaksanakan di kawasan pemukiman dan TPST Mulyoagung yang 

beralamat di Jl. Tpst, Mulyoagung Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang 

dilakukan selama 4 kali dalam dua minggu pada pukul 14.00-17.00 wib dan uji 

laboratorium dilaksanakan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jalan Bendungan Sutami No.188, 

Sumbersari, Lowokwaru, Kecamatan Lowokwaru, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, 

Kota Malang, 65145. 

 
3.2.3 Populasi, Teknik Sampling,dan Sampel 

3.2.3.1 Populasi 

Populasi dalampenelitian ini adalah lalat yangberada di kawasan 

pemukiman dan TPST Mulyoagung Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. 

3.2.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposivesampling. 

3.2.3.3 Sampel 

 Sampel dalampenelitian ini adalah lalat rumah (Musca domestica), lalat 

hijau (Chrysomya megacephala) dan lalat buah (Drosophilla sp) yang ditangkap 

dengan fly net di kawasan pemukiman dan TPST Mulyoagung Kecamatan Dau, 

Kabupaten Malang dan diteliti pada permukaan tubuh dari ketiga jenis lalat 

tersebut. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan penelitian, maka 

sampel yang akan digunakan sebagaiberikut. 
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Menurut Siyoto & Ali (2015), jumlah ulangan dianggap cukup baik apabila 

memenuhi syarat sebagai berikut. 

(t - 1) x (r - 1) ≥ 15 

(6 - 1) x (r - 1) ≥ 15 

5 (r - 1)          ≥ 15 

5r – 5              ≥ 15 

5r                   ≥ 15 + 5 

r                     ≥ 20 : 5 = 4 kalipengambilan sampel 

Keterangan. 

t= treatment ( jumlah perlakuan) 

r= replikasi (jumlah ulangan) 

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah ulangan dilakukan pada masing-

masingperlakuan sebanyak4 kali pengulangan/ pengambilan sampel, maka jumlah 

sampel dapat dihitung sebagai berikut. 

n = t x r 

   = 6 x 4= 24 sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 sampel. 
 
 

3.2.4 Variabel Penelitian 

3.2.4.1 Jenis variabel 

1. Variabel Terikat :  Jumlah bakteri Escherichia coli. 

2. Variabel Bebas : Jenis Lalat (Musca domestica, Chrysomya megacephala, 

dan Drosophilla sp) dan  lokasi pengambilan (kawasan pemukiman dan TPST 

Mulyoagung Malang). 
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3.2.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel digunakan untuk menghindari kesalahan 

makna dalam tiap variabelyang digunakan dalam penelitianini. Definisi 

operasional variabel tersebut yaitu sebagai berikut. 

1. Escherichia coli merupakanbakteri gram negatif berbentuk batang pendek 

yang bersifat anaerob fakultatif, dengan koloni berbentuk bulat cembung, 

yang diawali dengan teknik isolasi bakteri menggunakan medium selektif 

Agar Eosin Methylen Blue (EMB Agar), dan dihitung jumlah Escherichia coli 

menggunakan colony counter yang dilakukan di Laboratorium Biomedik 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Lalat merupakan vektor pembawa bakteri, virus dan telur parasit melalui 

makanan yang mengakibatkan penyakit seperti diare yang ditangkap pada 

pukul 14.00-17.00 wib selama 4 kali dalam dua minggu menggunakan fly net 

di kawasan pemukiman dan TPST Mulyoagung Malang. 

3. Kawasan pemukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan 

hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan 

prasarana dan sarana lingkungan. Pengambilan sampel yang dilakukan pada 

kawasan pemukiman dengan munculnya populasi lalat yang berterbangan 

pada pemukiman warga yang berdekatan dengan TPST Mulyoagung Malang.  

4. TPST Mulyoagung adalah salah satu tempat pembuangan sementara terpadu 

di daerah kawasan Dau Kabupaten Malang yang memiliki lokasi 

diterapkannya program pengelolaan sampah seperti kegiatan pengumpulan, 

pemilihan, dan pendauran ulang sampah berbasis masyarakat di Desa 
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Mulyoagung. Pengambilan sampel yang dilakukan pada daerah TPST 

Mulyoagung terbagi dari 3 titik lokasi yakni zona pertama, zona kedua dan 

zona ketiga. 

5. Buku panduan praktikum adalah buku yang memuat topik praktikum, tujuan, 

dasar teori, alat bahan, prosedur, lembar hasil pengamatan serta soal evaluasi 

yang dirancang berdasarkan tujuan praktikum. Buku panduan praktikum yang 

akan digunakan untuk siswa SMA kelas X semester I pada kurikulum 2013 

pada mata pelajaran biologi. 

6. Materi koloni bakteri yakni pada materi pokok “Archaebacteria dan 

Eubacteria, ciri, karakter, dan peranannya” dengan Kompetensi Dasar 4.4 

“Menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran archaebacteria dan eubacteria 

dalam kehidupan berdasarkan hasil pengamatan dalam bentuk laporan 

tertulis” untuk siswa SMA kelas X semester I pada Kurikulum 2013. 

 
3.2.5 Prosedur Kegiatan Tahap I 

 Pada penelitian inimelaksanakan analisa di laboratoriumuntuk mengetahui 

jumlah  Escherichia coli. Prosedur penelitiandibagi menjadi 3 tahap, yaitutahap 

persiapan, tahap pelaksanaan,dan tahap pengamatan. 

3.2.5.1 Persiapan Alat dan Bahan 

1. Persiapan Alat 

Penelitian ini menggunakan alat-alat yang disajikan pada Tabel 3.1. 

 

 

 



44 
 

 
 

Tabel 3.1 Peralatan yang digunakan dalam penelitian 
No Nama Alat Jumlah 
1 Autoklaf 1 buah 
2 Vacu tainer merk ONEMED 1 pack 
3 Inkubator                         1 buah 
4 Fly Net 2 buah 
5 Lemari Pendingin 1 buah 
6 Mikroskop 1 buah 
7 Cawan Petri 24 buah 
8 LAF 1 buah 
9 Hot Plate 1 buah 

10 Beaker glass 500 ml 1 buah 
11 Magnetic stirrer 1 buah 
12 Corong kaca 1 buah 
13 Kantong  plastik 3 buah 
14 Timbangan Analitik 1 buah 
15 Pinset 3 buah 
16 Spuit uk. 3ml 1 buah 
17 Spidol merah “Snowman” 1 buah 
18 Jarum ose 3 buah 
19 Bunsen 1 buah 
20 Pembakar bunsen 1 buah 
21 Labu erlenmeyer 100 ml 1 buah 
22 Jaring ikan 2 buah 

 
2. Persiapan Bahan 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan yang disajikan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam penelitian 
No Nama Alat Jumlah 
1 Musca domestica 20 ekor 
2 Chrysomya megacephala 20 ekor 
3 Drosophilla sp 20 ekor 
4 Air tape 300 ml 
5 Aquadest steril “WaterOne” 1 liter 
6 EMB Agar 9,375 gram 
7 Alkohol 70% 10 ml 
8 Kertas label 1 lembar 

 

3.2.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

1. Proses Sterilisasi Alat dan Bahan 

 Proses sterilisasi alatdan bahan Menurut Waluyo (2013), sebagai berikut. 

Sebelum melaksanakan penelitian, siapkan seluruh alat dan bahan yang akan 

digunakan. Semua alat disterilisasi terlebih dahulu dengan cara alat-alat 

yangterbuat dari gelas dibungkus menggunakan plastik yangtahan panas, kecuali 
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untuk cawan petri dibungkus menggunakan kertas biasa kemudian dimasukkan ke 

dalam plastik agar air atau bakteri tidak dapat masuk. Bahan atau media 

yangdigunakan untuk menumbuhkanbakteri setelah direbus sampai mendidih di 

atas hot plate kemudian dimasukkan ke erlenmeyer, ditutup kapas dan 

dimasukkan ke.dalam plastik tahan panas. Alat dan bahan yang telah dibungkus 

dimasukkan ke dalam autoklaf dengan mengatur posisi katup air pada tutup 

autoklaf sehingga posisinya tegak. Proses sterilisasi selama 15menit dengan 

suhu121°C dan tekanan1 atm. 

2. Pengambilan Sampel 

Lalat ditangkap dengan menggunakan jaring penangkap lalat (fly net) yang 

telah disterilkan terlebih dahulu menggunakan alkohol 70%, pada tiap lokasi 

penangkapan dilakukan ayunan (sweeping) dan diberi umpan berupa air tape agar 

baunya menarik bagi lalat khususnya lalat buah untuk datang. Penangkapan lalat 

ini dilaksanakan pada sore hari sekitar pukul 14.00-17.00 wib selama 4 kali dalam 

seminggu. Lalat yang telah terjaring diambil menggunakan pinset kemudian 

dipindahkan ke dalam vacu tainer yang telah diisi aquadest steril. Lalat yang telah 

ditangkap dibawa ke laboratorium biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

3. Proses Isolasi 

Proses isolasi pada penelitian ini menggunakan cara penggesekan atau 

penggoresan (strike plate), sampel air yang berisi lalat kemudian diencerkan 

dalam suatu tabung sentrifuse kemudian diguncang keras selama 1 menit, dari 

pengenceran tersebut diambil 1 ml untuk diencerkan lagi sampai beberapa tingkat 
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pengenceran (Waluyo, 2010). Larutan pada tabung sentrifuse dimasukkan pada 

inkubator 370C selama 24 jam. Hasil pengenceran tersebut diinokulasi pada 

medium selektif Agar Eosin Methylen Blue (EMB Agar) yang diletakkan pada 

cawan petri dengan mengambil 1 tunggal suspensi bahan yang mengandung 

bakteri, dilanjutkan dengan membuat goresan pada permukaan agar. Proses 

selanjutnya balik cawan petri yang telah diberi label nama dan dibungkus 

kembali, kemudian disimpan pada suhu ruang 37°C ke dalam inkubator selama 

1x24 jam untuk proses inkubasi. 

 
4. Metode identifikasi Escherichia coli 

Identifikasi Escherichia coli dilakukan dengan pengelihatan langsung 

dimana koloni Escherichia coli berwana hijau keemasan seperti kilatan logam 

(metallic sheen) dan perhitungan jumlah Escherichia coli menggunakan colony 

counter dengan satuan (CFU/ml). 

 
3.2.5.3 Alur Kegiatan Tahap I 

Ringkasan alur kegiatan tahap I disajikan dalam Gambar 3.1 sebagai berikut. 
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Gambar 3.1  AlurKegiatan Tahap I 
 
 

3.2.6 Metode Pengumpulan Data Tahap I 

3.2.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknikatau metode yang digunakanuntuk pengumpulan datadalam 

penelitian ini bersifat menghimpun dengan melakukan observasi. Peneliti 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang sedang diamati 

dengan prosedur berencanayang melibatkan kegiatanmelihat, pengambilan sampel 

dan uji laboratorium yang ditabulasikan dalam bentuk master tabel.  

 
 

Menyiapkan alat dan bahan 

Proses inokulasi pada media Agar Eosin Methylen Blue 

Mengambil sampel di kawasan pemukiman dan TPST Mulyoagung 
menggunakan fly net 

Meletakkan hasil isolasi pada inkubator 

Melakukan identifikasi Escherichia colidengan penglihatan secara 
langsung dan perhitungan jumlah bakteri menggunakan colony counter 

Memasukkan lalat pada vacu tainer yang telah diberi aquadest steril 

Mencatat hasil dan mendokumentasikan 
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3.2.6.2 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui 

perbandingan Escherichia coli pada berbagai jenis lalat di kawasan pemukiman 

dan TPST Mulyoagung Malang disajikan pada Tabel 3.3 sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Instrumen penelitian 
Lokasi  Jenis 

Lalat 
Total Escherichia coli (CFU/ml) Rata-rata 

∑ Escherichia coli 
Lalat 

 
Rata-rata 

 
 1 2 3 4   

A L1       
L2      
L3      

B L1       
L2      
L3      

Keterangan: L1 (Lalat Rumah); L2 (Lalat Hijau); L3 (Lalat Buah) 
         A : Kawasan Pemukiman; B : TPST Mulyoagung Malang 

 
3.2.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis datayang digunakan dalam penelitian ini,untuk mengetahui 

perbandingan Escherichia coli pada berbagai jenis lalat di kawasan pemukiman 

dan TPST Mulyoagung Malang adalah uji normalitas dapat dilakukan dengan 

Shapiro wilk sebagai asumsi untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi 

normal atau tidak. Uji homogenitas menggunakan Levene’s Test sebagai uji 

asumsi untuk mengetahui data yang diperoleh bersifat homogen atau tidak. 

Kemudian dilanjutkan dengan uji variandua jalan dengan level signifikansi yaitu 

5% untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan dari identifikasi yang telah 

dilakukan. Untuk menentukan manakah perbedaan antar kelompok berbeda atau 

tidak maka dilanjutkan uji Duncan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 21 

for windows, apabila data tidak homogen maka dapat diganti dengan uji statistik 

non parametrik. 
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3.3 Kegiatan Tahap II 

Jenis kegiatan yangdilakukan pada tahap II adalah studi pengembangan 

yang menggunakan modifikasi model LearningCycle 3E. Pada kegiatan ini hasil 

kegiatan dari tahap I akan dimanfaatkan menjadi sebuah produk sumber belajar 

berupa buku panduan praktikum dengan menggunakan Learning Cycle 3E yang 

dimodifikasike dalam penelitian pengembangan. Model pembelajaran Leaning 

Cycle 3E adalah pembelajaran yang dilakukan melalui fase pembelajaran. Model 

pembelajaran Learning Cycle 3E terdiri dari tiga tahap yaitu, tahap eksplorasi 

(exploration), tahap penjelasan konsep (explanation) dan tahap penerapan konsep 

(elaboration)(Fajaroh & Dasna, 2007). 

Pada tahap eksplorasi hal yang perlu diperhatikan adalah analisis kebutuhan 

yaitu dengan melihat hasil penelitian, silabus/RPP,dan kebutuhan siswa maupun 

guru sehingga akan menghasilkan kebutuhan pengembangan yang berupa 

kumpulan konsep esensial. Pada tahap kedua, yaitu eksplanasi merupakan tahap 

menguraikan konsep esensial dari tahapan sebelumnya denganstudi pustaka dan 

hasil penelitian yang bertujuan untuk menguraikan konsep-konsep esensial dari 

tahap sebelumnya. Tahapan selanjutnya dengan melakukan penjabaran konsep 

esensial yang dijadikan produk berupa buku panduan praktikum. Modifikasi 

model studi pengembangan menggunakan model Learning Cycle 3E disajikan 

pada Gambar 3.2. 
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1E (EKSPLORASI) 
1. Hasil.penelitian.. 
2. Silabus, dan 

kebutuhanguru/siswa.. 
 

3E (ELABORASI) 

Pengembangan.Produk. 

 

2E”(EKSPLANASI)” 

1. Hasil tahap 
eksplorasi 

2. Studi Pustaka 

 

 
. 

 

 

 
 
 
a. Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan tahapan yang membawa peserta didik untuk 

memperoleh pengetahuan langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan 

dipelajari. Tahapan ini dapat dilakukan dengan mengobservasi,bertanya, dan 

menyelidiki konsep dari bahan-bahan pembelajaran yang telah disediakan 

sebelumnya. Perlu diadakan penilaian kebutuhan(need assesment) dengan melihat 

hasil kegiatan pada tahap I dan silabus/RPP serta kebutuhan guru maupun peserta 

didik. Kegiatan tahap I membahas “Perbandingan Escherichia coli pada Berbagai 

Jenis Lalat di Kawasan Pemukiman dan TPST Mulyoagung Malang”. Hasil pada 

kegiatan tahap I ini berkaitan dengan salah satu materi pokok kelas X SMA pada 

Kompetensi Dasar 4.4 yaitu “Archaebacteria dan Eubacteria, ciri, karakter, dan 

peranannya”. Kompetensi dasar dari silabus tersebutdipelajari sehingga 

menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa kumpulan konsep esensial. 

Konsep esensial diperoleh meliputi ciri dan karakter Eubacteria, salah satu 

contohnya adalah koloni bakteri  dariEscherichia coliyang terdapat pada lalat. 

 

b. Eksplanasi 

Gambar 3.2 Modifikasi model studi pengembangan menggunakan. 
Learning Cycle 3E... 
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Tahap ini bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan, dan 

mengembangkankonsep yang telah diperoleh pada tahap sebelumnya. Dalam 

kegiatan ini terdapat dorongan untuk menjelaskankonsep yang sudah diperoleh 

dengan bahasa sendiri sehingga dapat menentukan istilah-istilah dari konsep yang 

dipelajari. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan studi pustaka 

dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Studi pustakadilanjutkan dengan 

membuat desain produk buku panduanpraktikum yang akan dikembangkan. 

c. Elaborasi 

Kegiatan ini mengarah pada penerapan-penerapan konsep yangtelah 

dipahami. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah konsep yang telah 

dikembangkan menjadi sebuahproduk buku panduan praktikum. Produk tersebut 

digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik sehingga dapat 

membuat hubungan dengankonsep yang telah dipelajari agar lebih jelas dan 

mudah dipahami dalam kegiatan praktikum.  

 
3.3.1 Prosedur Kegiatan Tahap II 

3.3.1.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan tahap II diantaranya alat 

berupa Microsoft word pada komputer. Bahan berupa silabus mata pelajaran 

Biologi SMAKelas X kurikulum 2013, tinjauan pustaka berupa dokumen cetak 

maupun dari internet mengenai materi Archaebacteria dan Eubacteria dan hasil 

analisa kegiatan pada tahap I. 
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3.3.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Tahap II 

Pelaksanaan kegiatan II adalah pembuatan desain buku panduan praktikum 

berdasarkan dari kesesuaian antara model desain studi pengembangan Learning 

cycle 3E, kompetensi dasar pada silabus Biologi SMA Kelas X, tinjauan pustaka 

dan hasil analisa data kegiatan tahap I yang disusun secara sistematis. 

3.3.1.3 Alur Kegiatan 

Berdasarkan langkah-langkah kegiatan penelitian yang telah diuraikan, 

alur kegiatan tahap I dan tahap II disajikan pada Gambar 3.3 sebagai berikut. 

Gambar 3.3 Kerangka Alur Kegiatan Penelitian 

Alur Penelitian 

Kegiatan Tahap I 

Melakukan uji analisa Escherichia 
coli dengan isolasi pada media 

EMB Agar 

Mengambil sampel berbagai 
jenis lalat 

Kegiatan Tahap II 

Melakukan observasi di 
kawasan pemukiman dan 

TPST Mulyoagung 

Membuat Buku 
Panduan Praktikum 

Eksplanasi       
(studi pustaka dan konsultasi para ahli)

 Eksplorasi       
(hasil penelitian tahap I, silabus 

dan need assesment)

Membandingkan total Escherichia coli 

Menyiapkan alat dan bahan 

Elaborasi  
(mengembangkan produk) 


