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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksperimen murni (True 

Experiment Research), yaitu penelitian yang dirancang untuk mengetahui 

kemungkinaan saling berhubungan antara satu atau lebih perlakuan dengan 

kelompok eksperimen, dan membandingkan hasilnya dengan kelompok kontrol 

yang tidak dikenakan perlakuan (Narbuko & Achmadi, 2005). 

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Pusat Pengembangan 

Bioteknologi Universitas Muhammadiyah Malang, Desa Tegalgondo, Kecamatan 

Karangploso, Kabupaten Malang. Pada ketinggian tempat 550 dpl, suhu rata-rata 

260C – 280C dan kelembapan 70 – 80. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Oktober sampai November 2018. 

  

3.3  Populasi dan Sampel Penelitian  

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah miselium bibit F1 jamur tiram merah 

(Pleurotus flabellatus) dengan karakteristik pertumbuhan yaitu panjang miselium 

(cm) dan penyebaran miselium. Populasi menurut Gunawan (2013) adalah 
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keseluruhan objek penelitian baik hasil perhitungan atau pengukuran berdasarkan 

karakteristik tertentu yang nantinya akan dikenai generalisasi.    

3.3.2 Sampel  

Penelitian ini menggunakan sampel bibit F0 jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus) dari medium PDA (Potato Dextrosa Agar) yang diperoleh dari 

Laboratorium Pusat Pengembangan Bioteknologi Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Penelitian ini menggunakan teknik Simple Random Sampling (acak 

sederhana). Dalam Simple Random Sampling, cara pengambilan sampel dilakukan 

secara acak dan sederhana, dengan setiap unit ataupun anggota berpeluang sama 

untuk mewakili populasi (Gunawan, 2013). 

 

3.4  Variabel Penelitian  

3.4.1 Jenis Variabel 

Penelitian ini menggunakan 3 variabel yaitu variabel bebas, variabel terikat, 

dan variabel kontrol. Variabel yang digunakan adalah seperti berikut ini. 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas penelitian ini yaitu jenis media berupa kulit kacang tanah 

dan kulit biji bunga matahari dan konsentrasi media sebanyak 0%, 25%, 50%, 75%, 

dan 100%. 
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2. Variabel Terikat  

Penelitian ini menggunakan variabel terikat pertumbuhan miselium bibit F1 

jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus) yang meliputi pertumbuhan panjang 

miselium (cm) dan penyebaran miselium. 

3. Variabel Kontrol 

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol jenis jamur, serbuk gergaji 

kayu, temperatur, pH, kelembapan, dan intensitas cahaya. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel  

1. Media bibit yang digunakan berupa kulit kacang tanah dan kulit biji bunga 

matahari yang kering dan dijadikan serbuk kasar. 

2. Jenis bibit yang digunakan untuk menghasilkan bibit F1 berasal dari bibit F0 

jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus) yang dibiakkan pada medium PDA 

(Potato Dextrosa Agar). 

3. Pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram merah (Pleurotus flabellatus) 

diamati selama ± 17 hari setelah inokulasi (HSI) dengan parameter 

pertumbuhan yaitu panjang dan penyebaran miselium. Panjang miselium diukur 

dengan kertas milimeter blok yang ditempelkan pada permukaan botol.  

4. Kontaminasi media pembibitan dapat muncul dikarenakan bibit dan penyakit, 

seperti berikut. 

a) Bibit 

Penggunaan bibit F0 harus diperhatikan kualitasnya dan mendapat 

kepastian masa kadaluarsa. Apabila tidak diperhatikan maka akan berakibat 

fatal terhadap pertumbuhan miselium jamur. 
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b) Penyakit 

Penyakit yang rentan terjadi disaat pembibitan yaitu munculnya jamur asing 

yang tidak diharapkan. Hal tersebut dikarenakan kurang sempurnanya 

proses sterilisasi media maupun alat yang digunakan. 

 

3.5  Prosedur Penelitian  

3.5.1 Persiapan Penelitian  

Alat dan bahan yang diperlukan sangat penting untuk dipersiapkan. Berikut 

uraian beberapa alat dan bahan beserta jumlah yang dibutuhkan sesuai dengan 

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Alat Penelitian 

No Alat Jumlah 

1 Botol saus berukuran 5,5 cm x 15 cm 250 ml 30 buah 

2 Karet penutup botol 30 buah 

3 Nampan 30 buah 

4 Autoklaf 1 buah 

5 Timbangan analitik 1 buah 

6 Bunsen 1 buah 

7 Sprayer 1 buah 

8 Spatula 1 buah 

9 Ruang sterilisasi 3 x 1,5 m 1 ruang 

10 Kertas miilimeter block 3 lembar  

11 Kertas label 3 lembar 

12 Kompor 1 buah 

13 Gas elpigi 1 buah 

14 Alat tulis 1 set 

 

Tabel 3.2 Bahan Penelitian 

No Bahan Jumlah 

1 Serbuk kulit kacang tanah 950 gr 

2 Serbuk kulit biji bunga matahari 1050 gr 

3 Serbuk gergaji 1970 gr 

4 Bekatul 160 gr 

5 Tepung jagung 80 gr 

6 Kapur 1 gr 

7 Bibit F0 jamur tiram merah medium PDA 3 tabung reaksi 

8 Air Secukupnya 

9 Alkohol 70% Secukupnya 

10 Spirtus Secukupnya 
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3.5.2 Rancangan Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 2 faktorial. Denah RAL ditentukan sesuai 

design rancangan The Posttest Only Control Group. Rancangan ini menandakan 

karakterisktik antar unit populasi adalah sama, sehingga tidak dilakukan 

pengukuran di awal. Perlakuan yang digunakan adalah 8 perlakuan dan 2 kontrol 

dengan jumlah ulangan sebanyak 3 kali yang dihitung dengan menggunakan rumus 

menurut Kemas (1994) sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

t = jumlah perlakuan (treatment) 

r = jumlah ulangan (replication) 

(t-1) (r-1)    ≥ 15 

(10-1) (r-1) ≥ 15 

9 (r-1)         ≥ 15 

9r – 9          ≥ 15 

9r                ≥ 15 + 9 

9r                ≥ 24 

r                  ≥ 2,67 dibulatkan menjadi 3 

 Berdasarkan hasil perhitungan rumus di atas diketahui bahwa banyaknya 

ulangan (r) adalah 3 kali ulangan, maka jumlah sampel sebanyak n = 10 x 3 = 30 

sampel. Faktor-faktor yang digunakan antara lain: 

Faktor 1 yaitu jenis media (M) meliputi 2 taraf, yaitu: 

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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M1 : Kulit kacang tanah  

M2 : Kulit biji bunga matahari  

Faktor 2 yaitu konsentrasi media (K) meliputi 5 taraf, yaitu: 

K0 : Konsentrasi media 0% (kontrol) 

(Serbuk gergaji kayu sengon 100% + jenis media 0%) 

K1 : Konsentrasi media 25%  

(Serbuk gergaji kayu sengon 75% + jenis media 25%) 

K2 : Konsentrasi media 50% 

(Serbuk gergaji kayu sengon 50% + jenis media 50%) 

K3 : Konsentrasi media 75% 

(Serbuk gergaji kayu sengon 25% + jenis media 75%) 

K4 : Konsentrasi media 100% 

(Serbuk gergaji kayu sengon 0% + jenis media 100%)  

  Penempatan kombinasi perlakuan dari jenis media (M) dan konsentrasi 

media (K) disajikan dalam Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Kombinasi Perlakuan 

Jenis media (M) 
 Konsentrasi media (K)  

K0 K1 K2 K3 K4 

M1 M1K0 M1K1 M1K2 M1K3 M1K4 

M2 M2K0 M2K1 M2K2 M2K3 M2K4 

 

  Pada penelitian ini, sekelompok subyek diambil secara acak dari 8 

kombinasi perlakuan, 2 kontrol, dan 3 kali ulangan. Berikut Gambar 3.1 denah 

percobaan rancangan acak lengkap faktorial. 
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M1K0 (2) M2K3 (2) M1K4 (3) 

M1K2 (2) M2K1 (3) M1K4 (1) 

M1K3 (1) M1K1 (1) M1K1 (2) 

M1K1 (3) M2K3 (3) M1K2 (3) 

M1K0 (3) M2K1 (2) M1K3 (2) 

M2K4 (1) M2K3 (1) M1K0 (1) 

M2K0 (3) M1K2 (2) M1K4 (2) 

M1K3 (3) M2K4 (3) M2K1 (1) 

M2K0 (1) M1K2 (1) M2K4 (2) 

M2K2 (3) M2K2 (1) M2K0 (2) 

 

 
Gambar 3.1 Denah Percobaan RAL Faktorial 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian  

1. Pelaksanaan  

a. Persiapan  

Pada tahap persiapan dimulai dengan mempersiapkan alat dan bahan yang 

akan digunakan. Media dasar yang digunakan berupa tepung jagung, bekatul, 

kapur, dan air. Serbuk gergaji kayu maupun kulit sebelum digunakan sebagai 

media, terlebih dahulu dijemur di bawah sinar matahari sambil di bolak-balik 

hingga kering. Jumlah bahan yang dibutuhkan ditimbang masing-masing dengan 

timbangan analitik sesuai takaran. 

b. Pencampuran 

Pada tahap ini campurkan media serbuk gergaji kayu, sebuk kulit kacang 

maupun kulit biji bunga matahari dengan bekatul, tepung jagung, kapur dan 

dibasahi dengan air hingga mencapai kelembapan ± 65%. Perbandingan bahan yang 

Keterangan: 

M1   : Kulit kacang tanah 

M2   : Kulit biji bunga matahari 

K0   : Konsentrasi media 0% 

K1   : Konsentrasi media 25% 

K2   : Konsentrasi media 50% 

K3   : Konsentrasi media 75% 

K4   : Konsentrasi media 100% 

(1)   : Pengulangan pertama 

(2)   : Pengulangan kedua 

(3)   : Pengulangan ketiga 

 



51 
 

digunakan adalah 4:2:1 atau tergantung kebutuhan. Pada umumnya media > bekatul 

> tepung jagung, sedangkan kapur sekitar 1-2%. Tingkat kelembapan dapat 

diketahui dengan mengepal campuran media yang telah dibasahi. Bila tidak ada air 

yang menetes pada saat dikepal dan jika kepalan dilepas akan tetap dalam 

bentuknya, itu menandakan bahwa campuran media sudah mempunyai kelembapan 

65%.  

c. Pengomposan  

Pada tahap ini media yang sudah dicampur dengan bahan dasar, selanjutnya 

didiamkan atau dikomposkan selama satu hari satu malam (24 jam). 

d. Penempatan pada botol 

Pada tahap ini media yang sudah dikomposkan kemudian dimasukkan ke 

dalam botol saus sampai padat dan penuh mencapai leher botol. Selanjutnya tutup 

dengan karet penutup botol. Agar setiap perlakuan tidak tertukar, maka tandai 

dengan kertas label untuk memudahkan pengamatan. 

e. Sterilisasi 

Pada tahap ini botol yang sudah berisi media disterilisasi menggunakan 

autoklaf selama kurang lebih satu jam dengan suhu 1000C. Tahap ini bertujuan 

untuk mencegah kontaminasi dari jamur asing yang tidak diharapkan kehadirannya.  

f. Inokulasi 

Pada tahap ini sebelum media diinokulasi biakan murni (F0) terlebih dahulu 

didinginkan. Setelah dingin media siap diinokulasi, caranya terlebih dahulu ruangan 

harus steril begitu juga kontak inokulasi. Kemudian pinset disterilkan dengan 

mencelupkannya dalam larutan alkohol 70% atau membakarnya ± 5 detik di atas 
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bunsen sampai terlihat membara, setelah itu dinginkan. Langkah selanjutnya 

mengambil bibit miselium jamur dengan hati-hati dari dalam PDA (F0), kemudian 

menginokulasikannya dalam media bibit F1. Kegiatan ini harus secara aseptikal 

(berdekatan api bunsen) atau dengan steril mungkin agar terhindar dari kontaminasi 

jamur asing.     

g. Inkubasi 

Pada tahap ini media yang telah diinokulasi kemudian diletakkan dalam 

ruang inkubasi selama ± 17 hari dengan kondisi gelap. Tahap ini bertujuan untuk 

menumbuhkan miselium jamur agar tumbuh dengan baik. Temperatur optimal bagi 

pertumbuhan jamur antara 240C - 280C.  

h. Pemeliharaan  

Pada tahap ini terdapat beberapa faktor yang harus diperhatikan agar 

miselium jamur dapat tumbuh dengan optimal dan terhindar dari kontaminasi jamur 

asing yang tidak diharapkan. Faktor tersebut antara lain temperatur atau suhu 

ruangan, kelembapan, intensitas cahaya.  
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2. Alur Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2 Skema Alur Penelitian  

 

 

Media tumbuh bibit  

Serbuk kulit kacang tanah dan 

serbuk kulit biji bunga matahari 

Pencampuran 

dengan serbuk 

gergaji kayu 

Pengontrolan 

pH, kadar air, 

C/N ratio 

Penempatan pada botol 

Sterilisasi 

Biakan bibit jamur  

Biakan murni (F0) 

medium PDA dalam 

tabung reaksi 

Inokulasi 

Media bibit F1 Jamur 

Tiram Merah (Pleurotus 

flabellatus) 

Inkubasi 

240C - 280C, ± 21 hari 

Pengontrolan suhu ruangan, 

kelembapan, dan intensitas 

cahaya 

Bibit F1 Jamur Tiram Merah 

(Pleurotus flabellatus) 

Pengomposan 

Pemeliharaan 



54 

3.6  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

kepustakaan, dokumentasi, dan observasi. Metode kepustakaan merupakan metode 

bantu dalam mencari materi dari buku atau sumber pustaka yang nantinya akan 

digunakan untuk mendukung hasil penelitian. Metode dokumentasi digunakan 

untuk mendokumentasikan setiap tahapan dalam proses penelitian, sedangkan 

metode observasi merupakan metode pengamatan untuk memperoleh data hasil 

penelitian.  

3.7  Metode Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis 

secara kuantitatif menggunakan uji ANOVA taraf signifikansi 5% dengan aplikasi 

SPSS Statistics 22. Data yang diperoleh diolah dengan uji normalitas (Shapiro-

Wilk) bertujuan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau sebaliknya. 

Kemudian dilakukan uji homogenitas (Levene’s Test) untuk mengetahui data yang 

diperoleh homogen atau sebaliknya. Jika data berdistribusi normal dan homogen, 

selanjutnya dilakukan analisis varian dua faktor (Two Way ANOVA) untuk 

mengetahui pengaruh penambahan media kulit kacang tanah dan kulit biji bunga 

matahari terhadap pertumbuhan miselium bibit F1 jamur tiram merah (Pleurotus 

flabellatus). Apabila terdapat pengaruh nyata antar perlakuan, maka dilanjutkan 

dengan uji Duncan yang bertujuan untuk membandingkan mana perlakuan yang 

paling optimal.  


