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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini adalah penelitian true eksperimental dengan post  test  only 

control  group  design.  Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing - 

masing dipilih secara acak atau random. Kelompok yang diberi perlakuan 

dinamakan dengan kelompok eksperimen sedangkan kelompok yang tidak diberi 

perlakuan disebut dengan kelompok kontrol.  

Skema rancangan post test only control group design dapat dilihat pada Gambar 

3.1 sebagai berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema rancangan post test only control group design  

 

Keterangan: 

P:  Kelompok eksperimen  

X:  Kelompok kontrol 

O1: Hasil perlakuan kelompok eksperimen  

O2: Hasil perlakuan kelompok kontrol  
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian pembuatan ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides L) 

dilakukan UPT. Materia Medica Batu sedangkan untuk pengujian zona hambat 

ekstrak daun bandotan (Ageratum conyzoides L) terhadap jamur Fusarium 

oxyporum dilakukan di laboratorium biomedik Universitas Muhammadiyah 

Malang dilaksanakan pada bulan Januari 2019. 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah biakan jamur Fusarium oxyporum yang 

diperoleh di laboratorium biomedik Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

3.3.2 Teknik Sampling 

Pada penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling, dimana 

sampel dari penelitian tersebut diambil secara acak.  

 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah jamur Fusarium 

oxyporum. Menurut Supranto (2000), untuk menentukan jumlah ulangan yang 

digunakan menggunakan rumus federer sebagai berikut ini.  

(n-1)(t-1) ≥ 15 

Keterangan :  

n : Menunjukkan jumlah ulangan minimal dari tiap perlakuan 

t   : Menunjukkan jumlah perlakuan  
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Berdasarkan rumus perhitungan diatas dapat diperoleh sebagai hasil 

berikut.  

 (n-1)(t-1) ≥ 15 

(n-1)(7-1) ≥ 15 

(n-1)(6) ≥ 15 

(6n-6) ≥ 15 

6n ≥ 21 

n ≥ 3.5 

Dari rumus perhitungan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam uji 

ini jumlah ulangan yang digunakan sebanyak 3,5 kali. Namun untuk menghindari 

kesalahan dalam penelitian, peneliti membulatkan menjadi 4 kali ulangan.  

 

3.4 Variabel penelitian 

3.4.1 Jenis variabel 

1) variabel bebas 

variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak daun bandotan (Ageratum 

conyzoides L) dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80% dan 100% 

2) Variabel terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah zona hambat jamur Fusarium 

oxysporum 

3) Variabel kontrol 

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah lamanya inkubasi jenis perendaman 

kertas cakram dan jenis medium yang digunakan untuk uji daya hambat jamur.  
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3.4.2 Definisi operasional variabel 

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1) Ekstrak daun Bandotan (Ageratum conyzoides L) merupakan sediaan pekat 

yang dihasilkan dengan cara mengekstraksi zat aktif dari simplisia daun 

bandotan menggunakan pelarut yang sesuai hingga memperoleh larutan pekat.  

2) Jamur Fusarium oxysporum merupakan salah satu genus cendawan yang 

banyak ditemukan pada tanaman yang menyebabkan penyakit layu. 

3) Konsentrasi ekstrak merupakan konsentrasi yang paling berpengaruh dan 

efektif untuk menghambat pertumbuhan jamur Fusarium oxysporum.  

4) Efektivitas adalah adanya pengaruh yang terbaik terhadap aktivitas anti jamur 

Fusarium oxysporum.  

5) Lama inkubasi adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengukur zona hambat 

jamur Fusarium oxysporum.  

 

3.5 Prosedur penelitian 

3.5.1 Persiapan penelitian 

Persiapan penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu persiapan alat dan 

bahan dan tahap penelitian.  

1) Persiapan alat dan bahan 

Persiapan alat dan bahan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 

dan Tabel 3.2 sebagai berikut ini.  
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Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam penelitian  

No Alat Jumlah 

1 Tabung reaksi 10 buah 

2 Jarum ose 1 buah 

3 Beker glass 1 buah 

4 Pipet 3 buah 

5 Kapas alcohol 5 buah 

6 Cawan petri 24 buah 

7 Batang pengaduk 1 buah 

8 Autoclave 1 buah 

9 Inkubator 1 buah 

10 Erlemeyer 1 buah 

11 Corong buncher 1 buah 

12 Botol cokelat 1 buah 

13 Neraca analitik 1 buah 

14 Jangka sorong 1 buah 

15 Stirrer 1 buah 

16 

17 

18 

Vortex 

Spuid 2 ml 

Pelubang kertas 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Bahan Jumlah 

1 Daun bandotan  500 gram 

2 Jamur Fusarium oxyporum - 

3 Media Sabouraud  Dextrose Agar 

(SDA) 

6  gram 

4 Aquades 500 ml 

5 Etanol 96% 2 liter 

6 Alumunium foil 1 buah 

7 Kertas whatman 2 lembar 

9 Nystatin 1 tablet 

10 Kertas wrap 1 buah 

 

2) Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan pada penelitian ini dilakukan beberapa tahap yaitu 

sebagai berikut.  

a. Sterilisasi alat 

1. Mencuci semua alat yang digunakan dengan sabun 

2. Membungkus semua peralatan dengan kertas dan sterilkan dengan autoclave 

pada suhu 121
o
C dan tekanan 15 atm selama 15 menit.  
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b. Penyiapan simplisia 

1. Daun bandotan di sortasi basah 

2. Mencuci daun bandotan 

3. Marajang daun bandotan 

4. Sortasi kering 

5. Membuat serbuk dari daun bandotan 

6. Menyimpan serbuk daun bandotan ke dalam wadah kering yang tertutup dari 

sinar matahari 

c. Pembuatan ekstrak daun bandotan ( Ageratum conyzoides L)  

1. Menimbang serbuk simplisia 50 gram kemudian direndam dengan 

menggunakan etanol 96% 

2. Menyaring simplisia dengan kertas saring sehingg diperoleh filtrat 

3. Filtrat dipekatkan menggunakan vacuum rotary evaporator  sampai diperoleh 

ekstrak kental  

4. Menyimpan ekstrak pada lemari pendingin 

d. Pembuatan media agar 

1. Melarutkan serbuk Sabouraud Dextrose Agar (SDA) seberat 11.7 gram 

dengan air 300 ml air dalam gelas beaker menggunakan hot plate dan 

magnetic stirrer sampai tercampur 

2. Mensterilkan media agar ke dalam autoclave pada suhu 121
o
C dengan 

tekanan 1 atm selama 15 menit.  
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e. Uji Aktivitas Antijamur Fusarium oxyporum  

1. Menuangkan media agar seberat 20 gram pada cawan petri.  

2. Mendiamkan media agar tersebut sampai dingin dan memadat 

3. Menggoreskan inoculum jamur ke dalam permukaan media agar tersebut 

4. Membuat kertas cakram dari kertas saring Whatman yang berukuran 6 mm.  

5. Kertas cakram dicelupkan ke dalan larutan uji  selama 10 menit kemudian 

tunggu larutan sampai tidak ada larutan yang menetes 

6. Kertas cakram yang mengandung larutan uji kemudian diletakkan diatas 

permukaan media agar 

7. Menutup cawan petri kemudian diinkubasi  selama 5 hari pada suhu 37
o
C  

f. Pengukuran zona hambat jamur Fusarium oxyporum  

Pengukuran zona hambat jamur Fusarium oxyporum dengan menggunakan 

jangka sorong. Menurut Toy et al., (2015), zona hambat terbentuk disekitar kertas 

cakram dengan mengukur diameter vertikal dan horizontal. Pengukuran diameter 

zona hambat dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut.  

 

 

 

Gambar 3.2 Pengukuran Diameter Zona Hambat 

(Sumber : Toy et al., 2015) 

 

Diameter zona hambat dapat diukur dengan rumus sebagai berikut.  

(DV – DC ) + (DH – DC)  

2 

 

Keterangan:  

DV : Diameter vertikal 

DH : Diameter horizontal 

DC : Diameter cakram 
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3.5.2 Rancangan percobaan  

Penelitian ini disebut penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan satu faktor perlakuan yaitu konsentrasi ekstrak daun bandotan. 

Perlakuan dalam penelitian ini menggunakan konsentrasi ekstrak dengan 5 

perlakuan, yaitu konsentrasi 20 %, 40 %, 60%, 80%, dan 100% sebagai perlakuan 

eksperimen sedangkan untuk perlakuan kontrol menggunakan aquades sebagai 

kontrol negatif dan nystatin sebagai kontrol positif. Denah rancangan percobaan 

dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut ini.  

Tabel 3.3  Denah rancangan acak percobaan 

 

A1(1) A1(2) A6(2) A3(3) 

A2(2) A5(3) A1(3) A7(4) 

A4(1) A2(1) A3(1) A5(4) 

A3(2) A6(4) A4(3) A2(4) 

A6(1) A7(2) A5(3) A1(4) 

A5(1) A3(2) A7(4) A4(3) 

A7(1) A4(3) A2(2) A6(4) 

 

 

 

 

  

Keterangan: 

A1 :Konsentrasi 20%  

A2 : Konsentrasi 40%   

A3 : Konsentrasi 60% 

A4 : Konsentrasi 80%  

A5 : Konsentrasi  100% 

A6 : Aquades (kontrol negatif) 

A7 : Nystatin (kontrol positif) 

 

Banyaknya ulangan: 

(1) : Ulangan 1 

(2) : Ulangan 2 

(3) : Ulangan 3 

(4) : Ulangan 4 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian  

  

Gambar 3.3 Alur Penelitian 

Sterilisasi Alat 

Menyiapkan 

Alat dan Bahan 

Pembuatan Konsentrasi 

Ekstrak Daun Bandotan 

Pembuatan 

Media Agar 

Uji Daya 

Hambat 

Pengambilan Data 

Analisis Data 

Aquades Murni 

20% (b/v), 40% (b/v), 60% (b/v), 

80% (b/v), dan 100% (b/v) 

Sumber Belajar Biologi 

Nystatin 
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3.6 Metode Pengumpulan Data  

3.6.1 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut.  

a. Observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengamati secara 

langsung objek yang akan diteliti, dimana pada penelitian ini menggunakan 

jamur Fusarium oxyporum.  

b. Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah diameter zona hambat 

terhadap pertumbuhan jamur Fusarium oxyporum setelah diberi perlakuan 

dengan menggunakan ekstrak daun bandotan.  

 

3.6.2 Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan pada  penelitian ini  dapat dilihat  pada Tabel 

3.4 sebagai berikut ini.  

Tabel 3.4 Format rata-rata diameter zona hambat Fusarium oxyporum 

 

No konsentrasi Diameter Zona 

Hambat (mm) 
Rata-rata Zona Hambat Fusarium 

oxyporum 

Pengulangan 

1 2 3 4  

1 20% (b/v)      

2 40% (b/v)      

3 60 (b/v)      

4 80% (b/v)      

5 100% (b/v)      

6 Aquades (Kontrol -)      

7 Nystatin (Kontrol +)      
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan SPSS Statistics 22.0, 

dengan uji Anova satu jalan (One-Way Anova). Tahapan uji One-Way Anova 

adalah sebagai berikut.  

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Pada penelitian ini menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan nilai 

sig > 0,05 maka data berdistribusi normal dan dapat dilanjutkan ke tahap 

berikutnya yaitu uji homogenitas. 

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

dalam setiap kategori memiliki varian yang homogen atau tidak.  Uji homogenitas 

dengan menggunakan Levene Test. Data dikatakan homogen jika tingkat 

probabilitas > 0,05 dan dapat dilanjutkan dengan uji Anova, jika hasil data tidak 

homogen maka data ditranformasi untuk menghasilkan data yang homogen namun 

hasil dari transformasi tidak menjamin data menjadi homogen. Jika hal tersebut 

terjadi maka uji Anova (Analisis Varian) diganti dengan menggunakan uji 

Kruskal Wallis dan uji lanjut menggunakan Mann-Whitney. 

3) Uji Anova (Analisis varian) 

Setelah diketahui bahwa data tersebut berdistribusi normal dan homogen 

maka dilanjutkan dengan pengujian menggunakan uji anova satu jalan (One-Way 

Anova). Uji Anova digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 
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perlakuan atau perbedaan rata-rata setiap perlakuan memiliki hasil yang identik 

atau tidak identik.  

Hipotesis: 

H0 : Rata - rata ketujuh populasi identik.  

H1 : Rata - rata ketujuh populasi tidak identik.  

Pengambilan keputusan  

Berdasarkan probabilitas didapatkan hasil sebagai berikut  

a. Jika nilai probabilitas sig > 0.05 maka Ho diterima

b. Jika nilai probabilitas sig < 0.05 maka Ho ditolak

4) Uji Duncan

Uji ini digunakan untuk menentukan  perlakuan yang paling efektif dari

setiap perlakuan berdasarkan nilai rata-rata. Apabila nilai rata-rata setiap 

perlakuan terletak pada satu subset yang sama, maka perlakuan tersebut tidak 

memiliki perbedaan yang nyata sedangkan apabila nilai rerata setiap perlakuan 

terletak pada satu subset yang berbeda, maka perlakuan tersebut memiliki 

perbedaan yang nyata.  




