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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

sesungguhnya (True Experiment Research).  Penelitian eksperimen murni 

sesungguhnya (True Experimental Research) bertujuan untuk mengetahui 

kemungkinan saling berhubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau 

lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan 

membandingkan hasilnya  dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak 

dikenali kondisi perlakuan (Rofieq, 2015), ciri-ciri utama dari  true experimental 

adalah sampel yang  digunakan untuk eksperimen  maupun sebagai kelompok 

kontrol diambil secara random dari populasi tertentu (Sugiyono, 2016). 

Penelitian  ini menggunakan rancangan penelitian Posttest-only Control 

Design. Dalam design ini terdapat dua  kelompok yang  dipilih secara random, 

kelompok pertama diberi perlakuan  dan kelompok yang kedua tidak diberi 

perlakuan, kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan 

kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol (Sugiyono, 

2016), kelompok pertama diberi 3 perlakuan yaitu limbah baglog jamur, ampas 

tebu, dan serabut kelapa. Dan kelompok kedua tidak diberi perlakuan dan sebagai 

kelompok kontrol. 

 

 



 

30 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan (60 hari) pada tanggal februari - 

maret 2019. Penelitian ini bertempat di laboratorium pertanian fakultas pertanian 

dan peternakan universitas muhammadiyah malang. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi penelitian 

 Populasi adalah obyek yang akan diteliti dengan kualitas dan karakter 

yang harus sesuai dengan kebutuhan penelitian dan ditentukan oleh peneliti 

(Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian ini adalah cacing tanah (Lumbricus 

rubellus) yang diperoleh dari peternakan cacing di malang, baglog jamur yang 

diperolah dari petani jamur malang, serabut kelapa diperoleh dari pasar, ampas 

tebu yang diperolek dari pabrik penggilingan tebu/pabrik gula. 

 

3.3.2 Sampel Penelitian  

 Sempel adalah bagian dari populasi yang di ambil sebagian namun harus 

mewakili populasi (Sugiyono, 2010). Sampel dari penelitian ini menggunakan 

cacing tanah (Lumbricus rubellus) yang berasal dari peternakan cacing di desa 

Gading Kulon kecamatan Dau kabupaten Malang, ampas tebu yang diperoleh dari 

peternakan cacing di desa Gading Kulon kecamatan Dau kabupaten Malang, 

baglog jamur yang berasal dari tempat budidaya jamur di desa Tegalgondo 

kecamatan Karangploso kabupaten Malang (lebih tepatnya utara kampus 3 

UMM), serabut kelapa yang diperoleh dari pasar merjosari Malang. 
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3.3.3 Teknik Sampling 

 Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah simple 

random sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak dan tanpa 

memperhatikan hasil yang diakibatkan oleh pemberian perlakuan terhadap sampel 

(Sugiyono, 2010). Dalam setiap sampel memiliki kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi perwakilan untuk diteliti. Teknik pengambilan sample dengan cara 

ini dilakukan bila semua anggota sampel homogen. Sample penelitian ini adalah 

18 kotak cacing tanah dari 3 kelompok perlakuan dan setiap kelompok terdiri dari 

6 kali ulangan. 

 Menurut Sugiyono (2010) untuk menghitung jumlah ulangan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

t  (n – 1 ) ≥ 15 

3 (n - 1) ≥ 15 

3n-3 ≥ 15 

 3n= 18 

   n= 18/3 

   n= 6 

Keterangan : n = ulangan 

          t = perlakuan 

 

 

 

t (n-1) ≥ 15 
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3.4 Jenis Variabel Penelitian  

3.4.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah media pertumbuhan cacing 

tanah yaitu baglog jamur, ampas tebu, dan serabut kelapa semua media yang 

digunakan tanpa campuran/murni dan kadarnya sesuai dengan ketebalan media 

yang dibutuhkan yaitu 5cm. 

 

3.4.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah perkembangan berat dari 

cacing tanah (Lumbricus rubellus). 

 

3.4.3 Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol dari penelitian ini adalah kelembapan ketebalan media, 

suhu, dan pemberian makanan bagi cacing sebanyak 50 gram. 

 

3.4.4 Definisi Oprasional Variabel 

 Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan setiap variabel yang digunakan didalam penelitian ini. Adapun 

oprasional variabel tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Cacing tanah merupakan hewan tingkat rendah yang tidak bertulang 

belakang dan hidup di dalam tanah. Cacing tanah spesies Lumbricus 

rubellus dengan berat awal keseluruhan 500 gram adalah sampel yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. 
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2. Baglog jamur digunakan sebagai media pertumbuhan cacing tanah. Baglog 

jamur merupakan istilah untuk media jamur yang terdiri dari serbuk 

gergaji, tepung tapioka, bekatul/ dedak, kapur dan lain-lain. 

3. Ampas tebu digunakan sebagai media pertumbuhan cacing tanah. Ampas 

tebu adalah suatu residu dari proses penggilingan tanaman tebu 

(Saccharum oficinarum) setelah diekstrak atau dikeluarkan niranya. 

4. Serabut kelapa digunakan sebagai media pertumbuhan cacing tanah. Sabut 

kelapa merupakan bagian mesokarp (selimut) yang berupa serat-serat 

kasar kelapa. 

5. Kelembapan yang dibutuhkan cacing tanah berkisar antara 60-90% 

(Sihombing, 2002). 

6. Ketebalan media 5cm merupakan ukuran tinggi dari media pertumbuhan 

cacing tanah yang sangat mempengaruhi proses pertumbuhan. 

7. Suhu optimum untuk perkembangan L. rubellus adalah 18°C (Anas, 1990). 

8. Pemberian makanan untuk cacing tanah harus berkala dan tidak boleh 

kekurangan makanan karena cacing adapat meninggalkan media 

pertumbuhan jika kekurangan makanan. pertumbuhan dan laju reproduksi 

cacing tanah tergantung pada jenis dan jumlah pakan yang dikonsumsi 

(Catalan, 1981). 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

 Dalam penelitian ini Prosedur penelitian dibagi menjadi tiga tahapan 

persiapan, pelaksanaan, dan pengamatan. 
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3.5.1 Tahapan Persiapan 

A. Menyiapkan alat yang akan digunakan dalam penelitian, adapun alat 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Alat pembuatan media 

a. Timbangan   1 Buah 

b. Kotak plastik   24 Buah 

c. Batang kayu   24 Buah 

d. Ember     1 Buah 

e. Kertas    10 Lembar 

f. Kain     24 Lembar 

g. Isolasi     1 Buah 

h. Cutter    1 Buah 

i. Penggaris   1 Buah 

j. Kuas    1 Buah 

B. Menyiapkan bahan yang akan digunakan dalam penelitian , bahan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Cacing tanah   9 Kg 

b. Baglog jamur   6 Kg 

c. Serabut kelapa   6 Kg 

d. Ampas tebu   6 Kg 

e. Air    3 Liter 

f. Tanah    3 Kg 

g. Slurry    6 liter 
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3.5.2 Rancangan Penelitian 

 Untuk penelitian yang akan dilakukan digunakan rancangan penelitian satu 

faktor (single factorial experiment), dengan menggunakan satu faktor yaitu 

perbedaan media pertumbuhan yang digunakan pada penelitian ini. Dalam 

penelitian ini menggunakan tiga perlakuan media yang berbeda. Pembagian 

perlakuan tersebut perlakuan 1 menggunakan media baglog jamur, perlakuan 2 

menggunakan media ampas tebu, perlakuan 3 menggunakan media serabut kelapa. 

Adapun rancangan desain faktorialnya adalah sebagai berikut: 

 A : Baglog jamur 

 B : Ampas tebu 

 C : Serabut kelapa 

 D: Kontrol 

 Rancangan penelitian yang digunakan untuk menempatkan unit 

eksperimen dalam lingkungan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Peletakan perlakuan dalam rancangan ini dilakukan secara acak pada seluruh 

petak percobaan. Hal ini berarti seluruh unit percobaan mempunyai peluang sama 

besar untuk menerima perlakuan. Pengulangan terhadap perlakuan sebanyak 6 

kali agar masing-masing unit eksperimen diacak secara sempurna sebagai hasil 

undian. Pengambilan undian pertama diletakkan pada kotak nomor 1, dan 

pengambilan kedua pada kotak nomor 2 dan seterusnya sampai kotak ke 16. 
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ULANGAN MEDIA 

A B C D 

1 A1 B1 C1 D1 

2 A2 B2 C2 D2 

3 A3 B3 C3 D3 

4 A4 B4 C4 D4 

5 A5 B5 C5 D5 

6 A6 B6 C6 D6 

 

Keterangan : 

 A : Perlakuan media Baglog jamur 

 B : Perlakuan media Ampas tebu 

 C : Perlakuan media Serabut kelapa 

 D: Kontrol 

 

3.5.3 Tahapan Pelaksanaan 

 A. Pembuatan media 

1.  Menyiapkan alat dan bahan. 

2.  Memotong kain menggunakan cutter denagn ukuran panjang 80 cm   

dan lebar 60 cm. 

3.  Menaruh kain didalam kotak plastik yang berfungsi sebagai alas 

cacing tanah. 

4.  Memberi isolasi dipinggiran kain dan dilekatkan kekotak plastik. 
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5.  Menimbang bahan yang digunakan sebagai media yaitu: baglog 

jamur, serabut kelapa, dan ampas tebu. 

6.   Memasukkan media kedalam kotak plastik yang sudah dilapisi 

kain. 

7.   Menyiramkan air keatas media yang sudah di persiapkan agar 

media tersebut menjadi lembab. 

8.  Memberi label disetiap media dengan menggunakan batang kayu 

dan kertas. 

9.   Memasukkan cacing tanah kedalam masing-masing media. 

10. Memberi makan cacing setiap 2 hari dan menyiramkan air setiap 

tiga hari sekali agar media tetap lembab. 

 

3.5.4 Tahapan Pengamatan 

Tahapan pengamatan dalam penelitian ini hal-hal yang harus diamati 

adalah ketebalan media, kelembapan media, dan pertumbuhan cacing tanah. 
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3.5.5 Kerangka Oprasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

 Setelah pengamatan selesai selanjutnya dilakukan pengambilan data 

dengan cara observasi eksperimen. Observasi eksperimen adalah cara yang 

digunakan dalam penelitian dengan teknik pengambilan data secara langsung 

dengan cara mengamati dan mencatat aktifitas yang sedang berlangsung 

Persiapan lahan dan pengumpulan alat bahan 

Membuat media pertumbuhan 

Menimbang cacing seberat setengah 

kilo untuk satu kotak media 

Menebar cacing tanah kedalam media 

yang telah disiapkan 

Pengamatan selama 45 hari 

Menimbang berat akhir cacing tanah 

A C B D 
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(Sugiyono, 2010). Tabel yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur 

hasil pertambahan berat cacing tanah adalah sebagai berikut: 

 1 2 3 4 5 6 Rata-

rata 

A        

B        

C        

D        

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Menurut Hadi (1985) penelitian yang dilakukan untuk mengetahui akibat 

yang ditimbulkan dari suatu perlakuan yang diberikan secara sengaja oleh peneliti 

disebut dengan penelitian eksperimen murni. Analisis yang digunakan adalah 

analisis kuantitatif. Penganalisisan data dilakukan dengan cara analisis varian 

tunggal / satu jalur untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari media yang 

digunakan terhadap pertumbuhan dari cacing tanah (Lumbricus rubellus).  

Untuk mendapatkan hasil data yang valid harus melalui langkah-langkah 

uji dalam pengolahan data menggunakan uji manual. Data harus diuji terlebih 

dahulu dengan menggunakan Uji Normalitas. Jika data berdistribusi normal maka 

dilanjutkan dengan Uji Homogenitas. Apabila data berdistribusi normal dan 

varians data homogen, selanjutnya data dapat dianalisis dengan menggunakan 

anava satu jalur, tetapi apabila data tidak homogen maka dapat diganti dengan uji 

statistik non-parametrik yaitu Uji Friedman. Bila ada pengaruh yang sangat nyata 
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diantara perlakuan maka dilakukan Uji Duncans. Pengolahan data dilakukan 

dengan cara manual dengan langkah-langkah teknik analisis sebagai berikut. 


