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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya 

adalah eksperimental sesungguhnya (true experimental research). Ciri utama dari 

true experimental research adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen 

maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. 

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jawa Timur pada bulan Mei 2019. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

 Populasi dalam penelitian ini adalah jamur Pityrosporum ovale. 

3.3.2  Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah biakan jamur Pityrosporum ovale 

diperoleh dari Medan-Sumatera Utara. Agar terhindar dari kesalahan sekecil 

mungkin, maka banyaknya pengulangan terhadap eksperimen digunakan 

perhitungan cara menentukan jumlah ulangan dapat dilihat pada Gambar 3.1:
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Gambar 3.1 Penentuan Jumlah Ulangan 

Maka jumlah replikasi atau pengulangan yang dilakukan pada penelitian ini 

berjumlah 4 pengulangan 

Keterangan: 

r : Replikasi 

t : Treatment (perlakuan) 

n : Jumlah sampel (perlakuan) 

3.3.3  Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random 

Sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, dimana setiap individu 

atau unit anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel. 

 

 

  n = t.r 

   = 7.4 

n = 28 sampel 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(7-1) (r-1) ≥ 15  

6 (r-1) ≥ 15      

6r- 6 ≥ 15 

r ≥ 21 

       6 

r ≥3,5 dibulatkan menjadi 4 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

a) Variabel Bebas 

 Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.) dengan konsentrasi 30%, 45%, 60%, 75%, dan 90% 

dengan perlakuan ketoconazole. 

b) Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah besar zona hambat 

Pityrosporum ovale dengan diberi perlakuan menggunakan ekstrak bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.). 

c)  Variabel Kontrol 

 Variabel kontrol adalah variabel dalam penelitian yang berpengaruh tetapi 

dapat dikendalikan. Variabel kontrol dalam pada penelitian ini adalah suhu, lama 

inkubasi, zona hambat, dan medium biakan. Suhu inkubasi yang digunakan dalam 

penelitian adalah 37oC, lama inkubasi 24 jam, dan biakan jamur menggunakan SDA 

(Saboraud Dekstrosa Agar). 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

 Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dalam setiap variabel, agar 

tidak terjadi kesalahan konsep atau makna yang maka itu perlu didefinisikan 

beberapa istilah tersebut sebagai berikut: 

a) Ekstrak 

 Ekstrak merupakan sediaan pekat diperoleh dengan cara ekstraksi senyawa 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani dengan pelarut yang sesuai 
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(Depkes, 2000). Simplisia yang digunakan berupa tanaman bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.) dengan bagian tanaman yang diekstrak adalah 

bagian umbi karena sebagian besar senyawa fenolik yang terkandung pada umbi 

sebagai antijamur. 

b) Maserasi  

 Maserasi merupakan metode yang mudah dilakukan dan tidak memerlukan 

alat khusus (Voigt, 1994). Pelarut alkohol (etanol) digunakan karena pelarut ini 

dapat mengektstraksi hampir semua senyawa kimia yang terdapat pada tumbuhan. 

Proses yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan perendaman simplisia 

menggunakan pelarut etanol 96 %, sedangkan lama perendaman yaitu 1 x 24 jam 

(1 hari). 

c) Konsentrasi 

 Konsentrasi adalah ukuran banyaknya jumlah zat pelarut dan zat terlarut 

antara ekstrak umbi bawang dayak (Eletherine palmifolia Merr.) dengan satuan 

persen (Adha, 2015). 

d) Zona Hambat  

 Daerah yang tidak dapat ditumbuhi oleh jamur disekitar kertas cakram. 

Pengukuran zona hambat yang dibentuk disekeliling kertas cakram dalam 

penelitian ini menggunakan jangka sorong (Berlian, 2016). 

3.5 Prosedur Penelitian 

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

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 
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3.5.1 Persiapan Penelitian 

3.5.1.1 Alat Penelitian 

Alat yang digunakan untuk penelitian zona hambat esktrak umbi bawang 

dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) terhadap jamur Pityrosporum ovale disajikan 

pada Tabel 3.1 dan untuk pembuatan ekstrak umbi bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia Merr.) disajikan pada Tabel 3.2. 

 Tabel 3.1 Peralatan yang digunakan dalam zona hambat 

No Nama Alat Jumlah 

1. Autoklaf (1 buah) 

2. Tabung reaksi (1x15) (6 buah) 

3. Rak tabung reaksi (1 buah) 

4. Cawan petri (d=15cm) (25 buah) 

5. Jarum ose (1 buah) 

6. Inkubator  (1 buah) 

7. Timbangan analitik (1 buah) 

8. Gelas ukur (100 ml) (1 buah) 

9. Erlenmeyer (100 ml) (1 buah) 

10. Magnetik stirrer (1 buah) 

11. LAF (1 buah) 

12. Bunsen (1 buah) 

13. Jangka sorong (1 buah) 

14. Penjepit (1 buah) 

15. Kapas lidi (6 buah) 

16. Spidol (1 buah) 

17. Handscoon  (1 pack) 

 

Tabel 3.2 Peralatan yang digunakan untuk membuat ekstrak 

No Nama Alat Jumlah 

1. Autoclaf (1 buah) 

2. Tabung reaksi (1x15cm)   (8 buah) 

3. Rak tabung reaksi    (1 buah) 

4. Gelas ukur (25 ml)  (1 buah) 

5. Erlenmeyer (100 ml) (1 buah) 

6. Blender (1 buah) 

7. Timbangan analitik (1 buah) 

8. Oven (1 buah) 

9. Penjepit (1 buah) 

10. Pipet tetes (2 buah) 

11. Corong bucher  (1 buah) 

12. Rotary evaporator (1 buah) 

13. Toples tutup (1 buah) 

14. Karet hisap (1 buah) 
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3.5.1.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian zona hambat jamur Pityrosporum 

ovale disajikan pada Tabel 3.3 dan untuk bahan pembuatan ekstrak umbi bawang 

dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) disajikan pada Tabel 3.4. 

Tabel 3.3 Bahan pada proses zona hambat 

No Nama Bahan Jumlah 

1. SDA (Sabouraud Dextrosa Agar) (26 gram) 

2. Aquades (1 liter) 

3. Alumunium foil (1 pack) 

4. Kapas (50 gram) 

5. NaCl 0,9% (1 ml) 

6. Kertas cakram (24 lembar) 

7. Kertas label (1 lembar) 

8. Biakan murni Pityrosporum ovale (1 tabung reaksi) 

9. Tween 20 & ketoconazole (15 ml) 

 

Tabel 3.4 Bahan membuat ekstrak 

No. Nama Bahan Jumlah 

1. Umbi bawang dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) (500 gram) 

2. Etanol 96%    (500 ml) 

3. Kertas saring Whatman no. 2 (10 x 10 cm) 

4.  Alumunium foil (1 lembar) 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

 Rancangan penelitian dengan menggunakan desain The Posstest Only 

Group design, desain  ini  terdapat dua kelompok yang dipilih secara random, satu 

kelompok sebagai kelompok kontrol dan kelompok lain bertindak sebagai 

kelompok perlakuan. Setelah perlakuan selesai, dilakukan pengukuran terhadap 

kedua kelompok. Perbandingan hasil antara kedua kelompok menunjukkan efek 

perlakuan yang telah diberikan. Kelompok kontrol berfungsi sebagai pembanding 

dengan kelompok perlakuan selama kurun waktu tertentu. Penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 1 faktor yaitu 

konsentrasi sebagai berikut: 
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Ragam Unit Eksperimen: 

A1 = A11, A12, A13, A14 

A2 = A21, A22, A23, A24 

A3 = A31, A32, A33, A34 

A4 = A41, A42, A43, A44 

A5 = A51, A52, A53, A54 

A0 = A01, A02, A03, A04 

A01 = A011, A012, A013, A014 

 

Gambar 3.2 Rancangan Acak Lengkap 

 

 

  

A53 A21 A52 A03 A13 A012 A32 

A14 A24 A31 A04 A23 A11 A01 

A22 A43 A011 A12 A014 A41 A34 

A54 A013 A44 A51 A33 A42 A02 

Keterangan:  

A1 = Ekstrak Eleutherine palmifolia Merr. konsentrasi 30% 

A2 = Ekstrak Eleutherine palmifolia Merr. konsentrasi 45% 

A3 = Ekstrak Eleutherine palmifolia Merr. konsentrasi 60% 

A4 = Ekstrak Eleutherine palmifolia Merr.  konsentrasi 75% 

A5 = Ekstrak Eleutherine palmifolia Merr. konsentrasi 90% 

A0 = Tween 20 

A01 = Ketoconazole 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

  

 Gambar 3.3 Bagan Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

Menyiapkan media SDA(Saboraud Dekstrosa Agar) 

Mengambil sediaan suspensi jamur Pityrosporum ovale 

Inokulasi jamur Pityrosporum ovale pada media SDA 

Paper disk direndam dalam larutan kontrol dan ekstrak  

Kontrol (+) Ketoconazole 

dan kontrol (-) Tween 20 

Ekstrak umbi bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia) 

Meletakkan pada permukaan media SDA tepat ditengah media dan 

inkubasi 1 x 24 jam pada suhu 37ºC 

Cakram Ketoconazole dan 

Tween 20 

 

Cakram ekstrak umbi 

bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia) 

Diukur diameter zona hambat sekitar cakram Ketoconazole dan 

Tween 20 serta sekitar cakram ekstrak umbi bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia) 

Analisis Hasil 
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3.5.4 Pelaksanaan Penelitian 

1. Sterilisasi Alat 

 Berdasarkan Buku Petunjuk Praktikum Mikrobiologi Umum, alat-alat yang 

digunakan perlu disterilisasi untuk menghindari adanya kontaminasi, langkah-

langkah sterilisasi sebagai berikut: 

a. Mencuci semua alat yang terbuat dari gelas dengan satuan hingga bersih dan 

membiarkannya sampai kering. 

b. Membungkus semua peralatan menggunakan kertas sampul dan mensterilkan 

dalam autoklaf pada suhu 125ºC dengan tekanan 15 atmosfer selama 30 menit. 

2. Pembuatan Ekstrak Umbi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) 

a. Mencuci bersih Umbi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) lalu di 

keringkan dengan di angin-anginkan hingga tidak mengandung air.  

b. Menghancurkan Umbi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) 

menggunakan blender. 

c. Memasukkan Umbi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) ke dalam 

erlenmeyer dan beaker glass. 

d. Memberi larutan etanol 96% sebanyak 2 liter yang dibagi menjadi empat 

tempat, masing-masing 250 gr Umbi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia 

Merr.) diberi 500 ml etanol 96%. 

e. Menutup erlenmeyer dengan alumunium foil. 

f. Menyimpan bahan pada ruang tertutup selama 2 x 24 jam untuk dilakukan 

proses maserasi. 
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g. Menyaring ekstrak menggunakan corong bucher dan kain saring yang 

kemudian diambil filtratnya. 

h. Filtrat atau hasil ekstrak dievaporasi dengan menggunakan rotary evaporator 

dengan suhu 60ºC sampai 80ºC. 

i. Hasil evaporasi disimpan didalam oven dengan suhu 40ºC. 

j. Pembuatan berbagai konsentrasi ekstrak Umbi Bawang Dayak (Eleutherine 

palmifolia Merr.) sebesar konsentrasi 30%, 45%, 60%, 75%, dan 90%, 

kemudian dilakukan pengenceran dengan aquades dari hasil ekstrak Umbi 

Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia Merr.  100% menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

  

Keterangan:  

N1 : Konsentrasi sebelum pengenceran 

V2 : Volume sebelum pengenceran 

N2 : Konsentrasi setelah pengenceran 

V2 : Volume setelah pengenceran  

Tabel 3.5 Pengenceran Umbi Bawang Dayak (Eleutherine palmifolia Merr.) 

 

  

Konsentrasi Ekstrak 

Eleutherine palmifolia Merr. 

Ekstrak Eleutherine palmifolia Merr. (ml) Aquades (ml) 

30% 30

100 
 x 10 = 3 7 

45% 45

100 
 x 10 = 4,5 5,5 

60% 60

100 
 x 10 = 6 4 

75% 75

100 
 x 10 = 7,5 2,5 

90% 90

100 
 x 10 = 9 1 

N1 . V1 = N2 . V2 
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3. Perlakuan Kontrol 

 Adapun perlakuan kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kontrol negatif (-) menggunakan Tween 20. 

b. Kontrol positif (+) menggunakan Ketokonazole. 

4. Pembuatan SDA (Saboraud Dextrose Agar) 

a. Menimbang berat media SDA (Sabaraud Dextrose Agar) dengan 

menggunakan timbangan analitik. Media SDA yang diperlukan untuk 1 liter 

air adalah 65 gram. 

b. Memasukkan media SDA pada labu erlemeyer, kemudian ditambahkan 1 liter 

air. 

c. Memanaskan bahan diatas kompor listrik/ hot plate stirrer sambil mengaduk 

sehingga semua bahan terlarut semua. 

d. Menutup rapat labu erlemeyer dengan menggunakan kapas, kemudian 

melapiskannya dengan alumunium foil. 

e. Mensterilkan media dengan autoklaf pada tekanan 1 atm, temperatur 121oC 

selama 15-20 menit. 

f. Memanaskan media kembali, lalu menuangkannya pada cawan petri secara 

aseptik hingga merata. 

5. Peremajaan Jamur Pityrosporum ovale 

 Penyiapan Jamur Pityrosporum ovale meliputi penyiapan biakan dan 

penyiapan inokulum. Pityrosporum ovale dibiakkan di dalam media agar SDA yang 

dibuat membentuk agar miring dengan cara menggoreskan menggunakan jarum ose 

pada media agar miring. Kemudian menginkubasi pada suhu 25°C selama 5 hari. 
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6. Pembuatan Suspensi 

 Fungi yang telah diremajakan, selanjutnya akan disuspensi menggunakan 

larutan NaCl 0,9% dengan cara menimbang larutan NaCl 0,9 % sebanyak 2,25 g 

kemudian melarutkan ke dalam 250 ml aquades. Pembuatan suspensi jamur dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Mengambil koloni jamur dari biakan murni menggunakan jarum ose 

b. Memasukkan fungi ke dalam tabung reaksi yang berisi 1 ml NaCl 0,9%. 

7. Pengujian Aktivitasi Antijamur 

 Pengujian ini dilakukan dengan metode tuang (pour plate method) 

menggunakan kertas cakram berdiameter 6 mm.  

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Menuangkan media agar SDA (Seboraoud Dekstrose Agar) yang telah 

didinginkan ke dalam cawan petri 

b. Memasukkan 1 ml inokulum fungi uji ke dalam cawan petri 

c. Menggoyangkan cawan petri secara perlahan dengan gerakan memutar tanpa 

mengangkat dari permukaan meja, sehingga fungi uji tercampur dengan rata 

ke dalam medium agar. 

d. Mendiamkan medium agar hingga memadat 

8. Penanaman Kertas Cakram 

 Penanaman kertas cakram langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Membuat kertas cakram dengan diameter 6 mm dari kertas saring Whatman 

dan membuat bulat dengan alat pelubang kertas. 

b. Mencelupkan kertas cakram ke dalam larutan uji selama ± 10 menit. 
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c. Mengangin-anginkan hingga tidak ada larutan yang menetes. 

d. Meletakkan kertas cakram di atas permukaan medium agar. 

e. Memberi jarak kertas cakram satu dengan yang lain 3 cm dan tepi media 

sebesar 2 cm. 

f. Menutup cawan petri dan menginkubasi selama 5 hari pada suhu ruang. 

g. Mengamati aktivitas antifungi dengan melihat diameter daerah hambat yang 

ditunjukkan oleh daerah bening mengelilingi kertas cakram menggunakan 

jangka sorong. 

9. Pengukuran Zona Hambat 

 Pengukuran zona hambat dilakukan dengan melihat diameter sisi horizontal, 

vertikal, dan diagonal kemudian menjumlahkan dan menghitung. Berdasarkan 

pengukuran diketahui hasil diameter zona hambat dengan cara mengurangi 

diameter zona bening yang terbentuk disekitar kertas cakram dan diameter kertas 

cakram dengan kandungan ekstrak. Mengukur zona hambat pada masing-masing 

perlakuan dengan jangka sorong 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi di 

laboratorium dan data yang dihasilkan berupa angka hasil pengamatan jumlah 

koloni jamur Pityrosporum ovale yang diberi ekstrak bawang dayak (Eleutherine 

palmifolia Merr.) sebagai pengambatnya dengan konsentrasi tertentu. Kemudian 

hasil pengamatan dicatat ke dalam Tabel 3.6 berikut: 
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Tabel 3. 6 Pengamatan Jamur Pityrosporum ovale  

 

3.7  Analisis Data 

 Data dari hasil penelitian efektivitas ekstrak umbi bawang dayak 

(Eleutherine palmifolia Merr.) sebagai penghambat jamur Pityrosporum ovale 

penyebab dermatitis seboroik dianalisis dengan menggunakan alat bantu uji 

statistika yaitu SPSS Statistics 22. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji 

oneway ANOVA dengan taraf probabilitas 0.05. Sebelumnya dilakukan uji 

normalitas dan homogenitas apabila data yang akan dianalisis tidak berdistribusi 

normal dan homogen maka digunakan uji statistik nonparametrik dengan uji 

kruskal-Wallis dan dilanjutkan uji lanjut apabila data uji one way anova  

menunjukkan nilai probabilitas 0.00 < 0,05  maka data akan dilakukan uji lanjut 

dengan menggunakan uji Duncan’s yaitu untuk mencari konsentrasi yang terbaik.  

3.8 Instrumen Analisis Kajian Sumber Belajar 

 Penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar harus melalui kajian 

proses dan identifikasi hasil penelitian. Agar dapat digunakan sebagai sumber 

belajar, maka penelitian tersebut dapat ditinjau dari kajian proses dan hasil 

penelitian. Proses kajian penelitian berkaitan dengan pengembangan keterampilan 

sedangkan hasil penelitiannya berupa fakta dan konsep (Munajah & Susilo, 2015). 

Perlakuan 
Diameter Zona Hambat Pityrosporum ovale  

Rerata 
U1 U2 U3 U4 

30%      

45%      

60%      

75%      

90%      
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 Tabel 3.7 merupakan instrument yang akan digunakan sebegai analisis 

kajian sumber belajar: 

Tabel 3.7 Analisis Sumber Belajar 

No. Indikator Sumber Belajar Deskripsi Indikator Hasil Analisis 

1. Kejelasan potensi Kejelasan potensi 

ditunjukkan oleh 

ketersediaan objek dan 

ragam permasalahan yang 

dapat diungkap untuk 

menghasilkan fakta-fakta 

dan konsep hasil penelitian 

yang dapat diungkapkan 

sesuai dengan Kompetensi 

Dasar (KD) tertentu 

 

2. Kejelasan sasaran Kejelasan sasaran 

penelitian ini adalah objek 

dan subjek penelitian. 

 

3. Kesesuaian dengan tujuan 

pembelajaran 

Kesesuaian dengan tujuan 

belajar yang dimaksud 

adalah hasil penelitian 

dengan kompetensi dasar 

(KD) yang tercantum. 

 

4. Kejelasan informasi yang 

diungkap 

Kejelasan informasi yang 

diungkapkan dari 

penelitian ini adalah 

berupa proses pada saat 

penelitian.  

 

5. Kejelasan pedoman 

eksplorasi 

Kejelasan pedoman 

eksplorasi atau 

pengumpulan data melalui 

pengamatan yang akan 

dijadikan sebagai bahan 

diskusi untuk menarik 

suatu kesimpulan. 

 

6. Kejelasan perolehan Kejelasan perolehan yang 

diharapkan dari hasil 

penelitian ini untuk 

dijadikan sebagai sumber 

belajar yaitu berupa proses 

dan hasil sesuai dengan 

aspek-aspek dalam tujuan 

belajar biologi meliputi 

aspek kognitif, aspek 

afektif, dan aspek 

psikomotorik.   

 

 


