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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah Quasi eksperimen. Menurut Cook and Campbell 

(1979)  Quasi eksperiment didefinisikan sebagai eskperimen yang memiliki 

perlakuan, pengukuran dampak, unit eksperimen namun tidak menggunakan 

penugasan acak untuk menciptakan perbandingan dalam rangka menyimpulkan 

perubahan yang disebabkan perlakuan. 

3.2 Rancangan Penelitian : 

Rancangan penelitian dalam kegiatan ini adalah posttest only control 

group design, karena pengukuran hanya dilakukan pada saat akhir / hasil dari 

kegiatan penelitian. Pada penelitian ini pengukuran awal tidak dilakukan, karena 

diasumsikan bahwa setiap populasi tertentu tiap populasi adalah homogen maka 

pengukuran dilakukan setelah pemberian perlakuan. Perlakuannya adalah 

pemberian konsentrasi ekstrak kulit pisang ambon (Ma), ekstrak kulit pisang 

kepok (Mk), dan campuran keduanya (Mc).  

 

 

 

 

 



 

20 
 

Dengan sekema sebagai berikut: 
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Keterangan : 

R    : Randominasi. 

Ma 1-Ma 3 : Perlakuan eksperimen ekstrak kulit pisang ambon. 

Mk 1-Mk 3 : Perlakuan eksperimen ekstrak kulit pisang kepok. 

Mc 1-Mc 3 :Perlakuan eksperimen campuran ekstrak kulit pisang 

ambon dan kulit pisang kepok. 

X : Perlakuan Kontrol. 

Pa 1-Pa 3 : Pengamatan setelah perlakuan ekstrak kulit pisang 

ambon. 

Pb 1-Pb 3 : Pengamatan setelah perlakuan ekstrak kulit pisang 

kepok. 

Pc 1-Pc 3 : Pengamatan setelah perlakuan campuran ekstrak kulit 

pisang ambon dan kulit pisang kepok. 

Pk : Pengamatan setelah perlakuan control.  

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populasi 

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah kulit pisang kepok dan kulit 

pisang ambon di Pasar Kota Malang 

 

. 
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3.1.2 Sampel  

 Adapun populasi dalam penelitian ini adalahkulit pisang yang dijual di 

pasar kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan 2 sampel kulit pisang 

yang diperoleh yang dijual di Pasar Kota Malang. 

 

3.4 Variabel penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel : 

a) Variabel Bebas : 

 Jenis kulit pisang yaitu kulit pisang kepok (Musa sp) dan kulit 

pisang ambon(Musa pardisiaca sapientum sp). 

 Variasi kulit pisang yang digunakan, yaitu:  kulit pisang kepok, 

kulit pisang ambon, dan campuran antara kulit pisang kepok dan 

kulit pisang ambon. 

b) Variabel Terikat: 

 Kualitas briket kulit pisang. 

c) Variabel Kontrol: 

 Waktu pembusukan pisang selama 2 minggu. 

 Jenis serbuk gergaji yang digunakan yaitu serbuk gergaji yang 

berasal dari pemotongan pohon kelapa. 
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3.4.2 Definisi Operasional Variabel:  

 Jenis kulit pisang adalah berbagai jenis kulit pisang yang 

digunakan untuk menghasilkan briket kulit pisang yang paling 

baik. 

 Kualitas briket kulit pisang adalah kualitas kulit pisang yang 

digunakan sebagai bahan bakar alternatif energi.  

 Waktu pembusukan adalah lamanya waktu yang digunakan dalam 

perubahan secara kimia yang membuat objek dapat mengalami 

perusakan susunan atau struktur yang dilakukan oleh dekomposer 

(termasuk semut, belatung, bakteri dan jamur) 

 Serbuk gergaji adalah serbuk kayu berasal dari kayu yang 

dipotong dengan gergaji yang merupakan bahan sebagai pengikat 

energi dalam pembuatan briket kulit pisang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kimia
http://id.wikipedia.org/wiki/Semut
http://id.wikipedia.org/wiki/Belatung
http://id.wikipedia.org/wiki/Bakteri
http://id.wikipedia.org/wiki/Jamur
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3.4.3 Skema hubungan antar variabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut: 

3.5.1 Data Primer 

Data primer diperoleh melalui uji pendahuluan yakni jenis 

kulit pisang yang digunakan, yaitu kulit pisang kepok dan kulit 

pisang ambon..  

Variabel Bebas 

 Jenis kulit pisang yaitu kulit pisang 

kepok (Musa sp) dan kulit pisang 

ambon(Musa pardisiaca sapientum sp). 

 Variasi kulit pisang yang digunakan, 

yaitu:  kulit pisang kepok, kulit pisang 

ambon, dan campuran antara kulit 

pisang kepok dan kulit pisang ambon. 

 

 

 

Variabel  Terikat 

 Kualitas briket 

kulit pisang. 

 

 Waktu pembusukan pisang selama 2 

minggu. 

 Jenis serbuk gergaji yang digunakan 

yaitu serbuk gergaji yang berasal dari 

pemotongan pohon kelapa. 

 

Variabel  Kontrol 
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  3.5.2 Data Sekunder 

Data Sekunder diperoleh melalui studi pustaka dari berbagai 

literatur yang relevan, yakni jurnal dan laporan penelitian. 

3.6 Prosedur Penelitian  

3.6.1. Alat dan bahan 

 Peralatan  

1. Ember 

2. Pengaduk 

3. Cetakan briket 

4. Tungku 

Nama Alat Spesifikasi 

Ember Sebagai tempat bubur kulit pisang 

Pengaduk Untuk mengnaduk bubur pisang 

Cetakan briket Untuk mencetak briket, ukuran 

cetakan 5 x 5 cm. 

Tungku Untuk membakar briket kulit pisang 

Penumbuk Untuk menumbuk kulit pisang 

 Bahan  

1. Kulit pisang ambon 

2. Kulit pisang kepok 

3. Serbuk gergaji 

4. Air 
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Nama bahan Spesifikasi 

Kulit pisang ambon Sebagai bahan untuk pembuatan 

briket 

Kulit pisang kepok Sebagai bahan untuk pembuatan 

briket 

Serbuk Gergaji Sebagai pencampur bubur briket 

Air Untuk pengencer 

Tabel perbandingan komposisi kulit pisang : serbuk gergaji 

Jenis kulit 

pisang 

Perbandingan kulit pisang dengan serbuk gergaji (gr) 

1:1 1:2 2:1 

Kepok 100 : 100 100:200 200:100 

Ambon 100 : 100 100:200 200:100 

Untuk campuran pisang kepok dan pisang ambon 

Jenis kulit pisang Perbandingan kulit pisang dengan serbuk gergaji 

(gr) 

½ : ½ : 1 ½ : ½ : 2 1 : 1 : ½ 

Kepok + ambon 50 : 50 : 100 50 : 50 : 200 100 : 100 : 50 

3.6.2. Cara Pembuatan 

 Kulit pisang yang telah membusuk dicampur dan ditumbuk menjadi satu 

 Dibakar. Setelah dibakar, kulit pisang tersebut akan berubah menjadi 
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seperti bubur. 

 Kemudian bubur akan dicampur dengan serbuk gergaji 

 Kemudian dipadatkan atau dikompres hingga terbentuk seperti balok 

 Balok kemudian dibakar kembali 

 Balok siap untuk digunakan 

 

3.7 Teknik analisis data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: uji 

normalitas (untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal) 

dan uji homogenitas (untuk mengetahui apakah varian datanya homogen), 

kemudian diteruskan dengan uji Anava satu-jalan (One Way Anova) untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 

Untuk menentukan manakah perlakuan yang paling baik atau paling efektif maka 

dilanjutkan uji Duncans 5%.  

Parameter yang Diamati  

Adapun parameter-parameter yang diuji adalah sebagai berikut: 

Kadar Air  

Penentuan kadar air dilakukan untuk setiap perlakuan pada setiap kali ulangan. 

Kadar air dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan:  

Kadar air (%) = {(A0 – A1)/A0} x 100%  

dimana,  A0 = berat contoh sebelum dikeringkan (gr)  
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               A1 = berat contoh setelah dikeringkan (gr) 

Kadar Abu 

Untuk mendapatkan nilai kadar abu, maka dapat digunakan persamaan 

berikut:  

Kadar abu (%)  = (B/A) x 100%  

Uji Duncan’s 5% 

Uji lanjut setelah anava yaitu dengan Uji Duncan’s 5%. Uji ini dilakukan 

untuk menentukan atau memilih perlakuan yang terbaik atau paling efektif dari 

sejumlah n perlakuan dengan berdasar pada nilai rerata. Adapun beberapa langkah 

– langkah yang harus ditempuh, yaitu : 

a. Mengurutkan Rerata dari yang kecil ke yang besar 

b. Menentukan nilai Sy 

Sy =  
r

KTG
 

 

Keterangan : 

KTG = MKG = MKD = jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasan 

galat 

r = ulangan 

 

c. Menentukan nilai R (p, v, ) dengan cara membandingkannya pada 

tabel uji Duncan.  

d. Menentukan Nilai MDRS 5% Selingan: rp, Sy 
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e. Menyusun tabel kerja uji Duncan’s 5% 

f. Menentukan nilai baku pada jarak (P) dan taraf signifikan 0,05 

berdasarkan dbG. Nilai baku P pada taraf signifikan 5%  dapat dilihat 

pada tabel uji Duncan’s 5% di lampiran 12. 

g. Menetukan nilai Duncan0,05 dan setiap jarak P dengan rumus  

Duncan0,05  = P(, p, dbG) x Sy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


