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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian sesungguhnya (True Experimental Design) yaitu 

penelitian yang digunakan 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 dikenai kondisi perlakuan. Penelitian ini bermaksud untuk 

mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak daun jeruk purut (Citrus hystrix 

DC.) terhadap diameter zona hambat biakan Colletotrichum gloeosporioides. Penelitian 

ini menggunakan RAL (Rancangan Acak Lengkap) dengan desain penelitian The 

Posttest Only Group Design. Pengukuran dilakukan setelah perlakuan pada penelitian. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitianakan dilaksanakan di Laboratorium Biomedik Universitas 

Muhammadiyah Malang pada tanggal 1 Desember 2018 – 12 Januari 2019. 

 

3.3 Populasi, Sampel, Sampel Size, Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi  digunakan dalam 

penelitian ini adalah biakan Colletotrichum gloeosporioides. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah biakan jamur 

Colletotrichum gloeosporioides yang diperoleh dari BALITSA Lembang, Jawa 

Barat. 

 

3.3.3 Sampel Size 

Agar terhindar dari kesalahan sekecil mungkin, maka banyaknya 

pengulangan terhadap eksperimen digunakan perhitungan cara menentukan 

jumlah ulangan sebagai berikut: 

n = t.r 

   = 6.4 

n = 24 sampel 

 

(t-1) (r-1) ≥ 15     

(6-1) (r-1) ≥ 15      

5 (r-1) ≥ 15      

5r- 5 ≥ 15 

r ≥ 20 

       5 

r ≥4  
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Maka jumlah replikasi atau pengulangan yang dilakukan pada penelitian 

ini berjumlah 4 pengulangan 

Keterangan : 

r : Replikasi 

t : Treatment (perlakuan) 

n : Jumlah sampel (perlakuan) 

 

3.3.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple 

random sampling. Dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu (Sugiyono, 2015). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau perubahannya atau timbulnya variabel 

terkait (Sugiyono, 2015).Variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini 

adalah konsentrasi ekstrak daun jaruk purut (Citrus hystrix DC.) yaitu 0%, 

10%, 20%, 30%, 40%, 50% 

2. Variabel Terikat  

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena ada variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat yang 

digunakan pada penelitian ini adalah diameter zona hambat pertumbuhan 

jamur Colletotrichum gloeosporioides 
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3. Variabel Kontrol  

Variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan atau dibuat 

konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2015). Variabel 

kontrol yang digunakan pada penelitian ini adalah lama inkubasi, suhu 

inkubasi, dan medium biakan. 

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut yaitu: 

1. Konsentrasi ekstrak adalah perbandingan kuantatif antara zat pelarut dan zat 

terlarut antara ekstrak daun jeruk purut dengan aquadest. Konsentrasi yang 

digunakan dalam penelitian ini sebesar 0%, 10%, 20%, 30%,40%, 50% 

2. Diameter zona hambat pertumbuhan adalah daerah jernih disekitar 

disekitar cakram disk yang tidak ditumbuhi oleh jamur Colletotrichum 

gloeosporioides sebagai daya hambat yang diujikan dan biasanya ditandai 

dengan daerah yang berwarna bening. 

3. Lama inkubasi adalah waktu yang diperlukan untuk menginkubasi masing-

masing perlakuan dalam penelitian ini yaitu 3 x 24 jam. 

4. Suhu inkubasi adalah suhu yang digunakan untuk menyimpan cawan petri yang 

sudah diinokulasi jamur Colletotrichum gloeosporioides yang sudah diberi 

papper disk. Suhu yang digunakan 28°C, cawan petri disimpan di dalam 

incubator yang sebelumnya sudah diatur sesuai dengan suhu yang diinginkan 
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5. Medium biakan adalah media yang akan digunakan untuk membiakkan 

jamur C. gloeosporioides. Media yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah SDA dalam cawan petri dengan volume media 20 ml. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

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

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

3.5.1.1 Alat Penelitian 

a) Zona Hambat C. gloeosporioides 

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) 

 

  



38 
 

 

b) Ekstrak Daun Jeruk Purut 

Tabel 3.2 Perlatan 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) 

 

3.5.1.2 Bahan 

a) Zona Hambat C. gloeosporioides 

Tabel 3.3 Bahan pada proses zona hambat 

No Nama Bahan Jumlah 

1. SDA (Sabouraud Dextrosa Agar)  (23,4 gram) 

2. Aquades  (700 ml) 

3. Alumunium foil  (1 pack) 

4. Kapas (50 gram) 

5. Alkohol 70%  (1 liter) 

6. BaCl2 1%  (0,05 ml) 

7. H2SO4 1%  (9,95 ml) 

8. Kertas cakram  (24 lembar) 

9. Kertas label  (1 lembar) 

10. Biakan murni C. gloeosporioides  (2 cawan petri) 

 

b) Ekstrak Daun Jeruk Purut 

Tabel 3.4 Bahan membuat ekstrak 

No. Nama Bahan Jumlah 

1. Daun jeruk purut (250 gram) 

2. Etanol 96%    (500 ml) 

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

4.  Alumunium foil (1 lembar) 

 



39 
 

 

3.5.1.3 Sterilisasai Alat dan Bahan 

Seluruh alat yang digunakan untuk percobaan ini disterilisasi di autoclave 

pada suhu 121°C selama 15 menit dengan tekanan 1,5 atm setelah dicuci bersih, 

keringkan dan dibungkus dengan kertas 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan desainThe Posttest Control Group 

Design dan diasumsikan bahwa dalam suatu populasi tertentu, setiap unit populasi 

adalah sama, maka pengukuran awal tidak dilakukan karena dianggap sama semua 

kelompok berasal dari satu populasi yang sama (Sugiono, 2010).  

Denah RAL terdiri dari 6 kelompok perlakuan dengan masing-masing 4 kali 

ulangan. Penempatan setiap unit eksperimen pada setiap petak di lapangan 

dilakukan dengan cara pengundian secara acak. 

Tabel 3.5 Denah Rancangan Acak Lengkap 

B2 C1 F2 A3 

F1 E3 B1 D1 

C4 A4 D4 F4 

A2 F3 E2 C2 

D3 B4 A1 E4 

E1 D2 C3 B3 

 

Keterangan: 

kelompok eksperimen yang menggunakan perlakuan ekstrak daun jeruk purut 

terdiri  enam kategori: 

A  : Konsentrasi ekstrak daun jeruk purut 10% 

B  : Konsentrasi ekstrak daun jeruk purut 20% 
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C  : Konsentrasi ekstrak daun jeruk purut 30% 

D  : Konsentrasi ekstrak daun jeruk purut 40% 

E  : Konsentrasi ekstrak daun jeruk purut 50% 

F  : Kontrol negatif (aquades) 

1  : Pengulangan ke 1 

2  : Pengulangan ke 2 

3  : Pengulangan ke 3 

4  : Pengulangan ke 4 
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3.5.3 Alur Penelitian dan Pelaksanaan Penelitian 

3.5.3.1 Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

Menyiapkan alat dan bahan penelitian 

 

Inkubasi selama 24 jam suhu 28°C 

 

Membuat media SDA 

 

Memasukkan paper disk yang telah 

dicelupkan ke dalam berbagai jenis 

konsentrasi ekstrak ke dalam cawan 

petri yang berisi biakan C. 

gloeosporioides 

 

Inokulasi jamur Colletotrichum 

gloeosporioides 

 

Membuat konsentrasi pengenceran dari 

ekstrak daun jeruk purut (Citrus hystrix) 

10%, 20%, 30%, 40%, 50% 

 

Membuat ekstrak daun jeruk purut 

(Citrus hystrix) 

 

Pengamatan diameter zona hambat C. 

gloeosporioides 

 

Membuat Suspensi 
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3.5.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembuatan Ekstrak  

Adapun proses pembuatan ekstrak sebagai berikut: 

1. Daun jeruk purut dicuci dengan air mengalir kemudian daun dirajang 

kasar sehingga menjadi kecil-kecil. 

2. Keringkan daun yang sudah dirajang dengan cara diangin-anginkan 

kemudian di blender 

3. Timbang sebanyak 250 gram kemudian dimasukan ke dalam 

erlenmeyer  

4. Memberi larutan etanol 96% sebanyak 500 ml ke dalam erlenmeyer 

yang sudah berisi daun jeruk purut 

5. Menutup erlenmeyer dengan alumunium foil 

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

dilakukan proses maserasi 

7. Ekstrak disaring menggunakan corong bucher dan kain saring, 

kemudian diambil filtratnya. 

8. Filtrat atau hasil ekstrak dievaporasi dengan menggunakan rotary 

evaporator dengan suhu 60ºC sampai 80ºC. 

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

10. Kemudian melakukan pengenceran ekstrak dengan cara pengenceran 

seri menggunakan aquades untuk mendapatkan ekstrak daun jeruk 

purut pada konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dengan rumus 

pengenceran sebagai berikut: 
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Keterangan: 

V1 = Volume yang dicari 

V2 = Volume yang diinginkan 

N1 = Konsentrasi awal 

N2 = Konsentrasi yang diinginkan 

Adapun perhitungan penentuan konsentrasi ekstrak daun jeruk purut dapat dilihat 

pada tabel 3.6 

Tabel 3.6 Perhitungan Konsentrasi Ekstrak Daun Jeruk Purut 

Konsentrasi dibutuhkan Ekstrak Daun Jeruk Purut 

(ml) 

Aquades (ml) 

10%   

   
x 10 = 1 9 

20%   

   
x 10 = 2 8 

30%   

   
x 10 = 3 7 

40%   

   
x 10 = 4 6 

50%   

   
x 10 = 5 5 

 

2. Pembuatan SDA (Sabouraud Dextrosa Agar) 

1. Menimbang SDA menggunakan timbangan analitik 

Perhitungan pembuatan SDA 

24 cawan petri = 24 x 15 ml = 360 ml 

Gram SDA = 
  

    
 x standar 

  = 
   

    
 x 65 gram = 

     

    
 

        = 23,4 gram 

2. Menambahkan aquadest steril pada bubuk SDA sesuai dengan 

kebutuhan  

V1 . N1 = V2 . N2 
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3. Menghomogenkan larutan SDA di dalam erlenmeyer dengan 

menggunakan magnetik stirer hingga 10 menit 

4. Mensterilisasi alat dan media yang telah dibuat dengan autoklaf pada 

tekanan 15 atm selama 30 menit 

5. Mengangkat media dari autoklaf kemudian menungkan ke dalam 

cawan petri masing-masing 15 ml 

6. Membiarkan suspense padat danmenyimpanya ke dalam inkubator 

selama 2 x 24 jam 

3. Pembuatan suspensi 

Larutan Mac Farland nomor tabung 0,5 digunakan dengan membandingkan 

kekeruhan biakan dalam media cair dengan kepadatan 1,5 x 10
8 

sel/ml dengan 

langkah sebagai berikut: 

1. Membuat larutan dengan memasukan Barium Clorida (BaCl2) 1 % 

2. Membuat larutan dengan memasukkan Asam Sulfat (H2SO4) 1% 

3. Mencampurkan kedua larutan pada tabung reaksi, dengan perbandingan 

0,05 ml BaCl2 1 % dan 9,95 ml H2SO4 1% 

4. Menyimpan larutan dalam ruangan LAF 

5. Mengambil 3-7 koloni biakan Colltotrichum gloeosporioides dan 

diencerkan dengan aquades 9 ml sampai tercapai larutan homogeny untuk 

mendapatkan kepadatan jamur yaitu 1,5 x 10
8
 sel/mm 

6. Membandingkan dengan larutan standar Mac Farland 0,5. Jika biakan C. 

gloeosporioides belum sama dengan larutan pembanding, maka ditambahkan 

jamur dengan jarum ose hingga mencapai kekeruhan yang sama. 
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Tabel 3.7 Standar Mac Farland 

No. Tabung BaCl 1% (ml) H2SO4 1% (ml) Jumlah Koloni (10
8
/ml) 

0,5 0,05 9,95 1,5 

1 0,1 9,9 3 

2 0,2 9,8 6 

3 0,3 9,7 9 

4 0,4 9,6 12 

5 0,5 9,5 15 

6 0,6 9,4 18 

7 0,7 9,3 21 

8 0,8 9,2 24 

9 0,9 9,1 27 

10 0,10 9,0 30 

Sumber: Maslikah, 2014 

4. Inokulasi biakan murni biakan Colletotrichum gloeosporioides 

1. Mendinginkan selama beberapa saat media SDA dengan tujuan untuk 

menghilangkan uap air yang terdapat pada cawan petri 

2. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam pengujian ke 

dalam LAF 

3. Mengambil suspensi C. gloseoporioides yang telah diencerkan 

menggunakan kapas lidi kemudian menginokulasi secara merata pada 

permukaan media SDA dengan teknik sinambung. 

4. Meletakan paper disk ke dalam cawan petri yang telah terisi media agar 

dan diletakkan tepat ditengah media. Agak ditekan supaya menempel. 

5. Menetesi papper disk dengan berbagai konsentrasi ekstrak daun jeruk 

purut dan perlakuan kontrol 

6. Menutup kembali cawan petri sambil diputar 180º di atas api bunsen 

dengan tujuan agar lebih steril 

7. Menginkubasi dalam inkubator pada suhu kamar 27-30ºC selama 48 jam 

dengan posisi tutup cawan petri terbalik. 
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5. Pengujian Daya Antifungi Ekstrak Daun Jeruk Purut (Citrus hystrix) 

terhadap jamur Colletotrichum gloeosporioides 

1. Meletakkan cawan-cawan petri berderet diatas meja sesuai dengan 

perlakuannya setelah diinkubasi selama 48 jam dengan suhu 27-30ºC. 

2. Meletakkan cawan petri secara terbalik dan tutup cawan petri tidak dibuka. 

3. Mengukur zona hambat pada masing-masing perlakuan dengan jangka 

sorong. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati daya hambat ekstrak daun 

jeruk purut tehadap perkembangan koloni jamur C. gloeosporioides (diameter 

pertumbuhan jamur) yang dilakukan pada saat koloni jamur pada medium tanpa 

perlakuan (kontrol) telah memenuhi cawan petri. Penghitungan diameter koloni 

dilakukan dengan cara membuat garis vertikal dan horizontal berpotongan tepat 

pada titik tengah koloni jamur di bagian luar alas cawan petri sesuai dengan rumus 

berikut : 

D = 
     

 
 

Keterangan:  

D1 : diameter vertical jamur yang diamati 

D2 : diameter horizontal jamur yang diamati 

 Setelah diketahui diameter koloni pada setiap perlakuan dan ulangan 

kemudian dihitung persentase penghambatan (P) masing-masing konsentrasi 

dengan rumus menurut Ahmad dan Ido (2009) 
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P = 
     

 
        

Keterangan: 

D1 : Diameter koloni jamur C.gloeosporioides kontrol 

D2 : Diameter koloni jamur C. gloeosporioides setiap perlakuan 

Data yang diperoleh akan dicatat dan dimasukkan ke dalam tabel 3.8 

Tabel 3.8 Pengukuran Diameter Zona Hambat Colletotrichum gloeosporioides 

Setelah Diberi Perlakuan Ekstrak Daun Jeruk Purut 

 
No Perlakuan 

Konsentrasi 

(%) 

Ulangan ke- Diameter Zona 

Hambat (mm) 

Rerata 

I II III IV V 

1 0%        

2 10%        

3 20%        

4 30%        

5 40%        

6 50%        

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data hasil peneltian dianalisis menggunakan One way anava,  tetapi 

sebelumnya data yang diperoleh terlebih dahulu dianalisis dengan uji normalitas, 

yaitu untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Berdistribusi 

normal dengan asumsi jika sig > 0,01 maka populasi data berdistribusi normal. 

Jika data berdistribusi normal maka data dapat dilanjutkan ke uji homogenitas, 

yaitu uji untuk mengetahui apakah varian populasi homogen dengan asumsi Fhitung 

> Ftabel maka varian data bersifat homogen dan diperkuat dengan nilai sig > 0,01.  

 

3.7.1 Uji Normalitas 

Langkah yang digunakan untuk uji normalitas dengn metode Lilifors 

adalah sebagai berikut: 
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1. Menghitung rata-rata dan simpangan baku 

2. Menghitung nilai Zi dengan rumus sebagai berikut: 

Zi = 
     ̅

 
 

(X dan δ masing-masing merupakan rata-rata dan simpangan baku) 

3. Menghitung peuang F (Zi) = p (Z ≤ Zi) 

4. Menghitung proporsi Z1, Z2, ….., Zn yang ≤ dengan Zi. Jika proporsi ini 

dinyatakan oleh S(Zi), maka: 

S(Zi) = 
                             

 
 

5. Menghitung selisish F(Zi) – S(Zi), kemudian tentukan harga mutlaknya dan 

menyusun tabel. 

Tabel 3.9 Uji Normalitas 
Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi) – S(Zi) 

     

Keterangan: Xi  = Data pengamatan 

      Zi  = Hasil nilai baku 

  F(Zi)  = Tabel normalitas 

6. Mengambil harga ataunilai tertinggi/terbesar diantara harga-harga mutlak 

selisih tersebut, harga terbesar ini disebut L0. 

7. Untuk menolak atau menerima hipotesa nol, kita bandingkan L0 ini dengan 

nilai kritis L yang  diambil dari table nilai untuk uji Lilifors dengan taraf 0,01. 

Apabila hipotesa nol diterima berarti populasi berdistribusi normal. Jika L0 

kurang dari Ltabel dan hipotesa nol ditolak, berarti populasi berdistribusi tidak 

normal. 
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Jika data tersebut penyebarannya tidak normal maka dilakukan transformasi 

log (Y+1) sehingga pengujian dapat mendekati kesalahan dengan langkah-langkah 

berikut : 

1. Memeriksa apakah data tidak memenuhi asumsi plot sekali lagi nilai tengah 

perlakuan dalam diagram tebar JK simpangan baku meningkat secara 

proporsional dengan nilai tengah maka, ini memberi indikasi bahwa data 

tidak memperlihatkan kehomogenan ragam.  

2. Memeriksa apakah ada data yang bernilai kurang dari 10% untuk menentukan 

transformasi log (Y+1) jika ada yang bernilai kurang dari 10 maka gunakan 

log (Y+1).  

3. Memeriksa sekali lagi melalui diagram tebar apakah data transformasi telah 

memperlihatkan kehomogenan. Jika tidak terdapat lagi hubungan antara nilai 

tengah perlakuan dan simpangan bakunya pada data transformasi maka nilai 

menunjukkan bahwa transformasi telah dilakukan dengan sukses. 

 

3.7.2 Uji Homogenitas 

Langkah yang dilakukan untuk melakukan uji homogenitas Barlett adalah 

sebagai berikut: 

1. Data yang diperoleh dari masing-masing sampel dalam perlakuan adalah Vij 

(i = 1, 2, 3,…, nk), dihitung dari variannya masing-masing adalah (Si)
2
, (S2)

2
, 

… (Sk)
2
. 

2. Untuk memudahkan hitungan uji Barlet, maka hitungan disusun dalam tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.10 Uji Homogenitas 
Perlakuan Dk 1/dk δi

2
 Log δi

2
 (dk) Log δi

2
 

1. n1 – 1 1/ n1 - 1 δ1
2 

Log δ1
2
 (n1-1) Log δ1

2
 

2. n2 – 1 1/ n2 - 1 δ2
2
 Log δ2

2
 (n2-2) Log δ2

2
 

- - - - - - 

- - - - - - 

K nk – 1 1/ nk - 1 δk
2
 Log δk

2
 (nk-2) Log δk

2
 

Jumlah ∑ (ni - 1) ∑ (1/ni - 1) - - ∑ (ni - 1) Log δi
2
 

Dimana, dk = (n1 - 1) 

  δgab
2
 = 

               

          
 

3. Menghitung Log S 

4. Menghitung harga satuan B dengan rumus sebagai berikut: 

B = (Log S
2
) .∑ (ni - 1) 

5. Menghitung nilai X
2
 hitung untuk uji Barlet yaitu: 

X
2
 = 2,3026 {B - ∑ (ni - 1) Log δi

2
} 

6. Menentukan X
2
 tab 

X
2 

tab = (α) (dk) 

Keputusan : H0 ditolak jika X
2

hit ˃ X
2
tab (tidak homogen) 

  : H1 diterima jika X
2
hit ˂ X

2
tab (homogen) 

 

3.7.3 Uji One Way Anava 

Setelah data homogen dan normal, data dapat dianalisis lanjut dengan 

menggunakan Anova. Rumus One Way Anava sebagai berikut: 

1. Mengitung Jumlah Kuadrat Total 

JKT = ∑ Xt
2 

– (∑ Xt)
2
 / n 

2. Menghitung Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKP =  
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3. Menghitung Jumlah Kuadrat Galat/ Sisa 

JKG = JKT – JKP 

4. Menghitung db: 

dbp = k -1 

dbt = n – 1 

dbg = n – k 

5. Menghitung Kuadrat Tengah Perlakuan 

KTP = JKP / dpb 

6. Menghitung KTG 

KTG = JKG / dbg 

7. Fhitung = KTP / KTG 

8. Ftabel = F0,01 (dbp, dbg)  

Kesimpulan Fhitung > Ftabel 

Selanjutnya, jika Fhitung > Ftabel maka ada pengaruh yang diperkuat dengan nilai 

sig > 0,01 bila ada pengaruh data dilanjutkan dengan Uji Ducan’s 1% yang 

bertujuan untuk menguji perbedaan antara semua perlakuan yang mungkin 

tanpa memperluhatkan jumlah perlakuan yang ada dari percobaan serta masih 

dapat mempertahankan tingkat nyata yang ditempati kemudian. 

 

3.7.4 Uji Duncan’s 

Uji lanjut setelah anava yaitu dengan Uji Beda Jarak Nyata Duncan’s 

(BJND). 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:  
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a. Mengurutkan Rerata dari yang kecil ke yang besar  

b. Menentukan nilai Sy  

 

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

uji Duncan’s  

d. Menentukan Nilai MDRS 5%  

MDRS 5% =  

Keterangan :  

MDRS/BJND : Nilai Beda Jarak Nyata Duncan’s  

R   : Nilai Tabel Duncan’s  

P   : Golongan  

V   : Derajat Bebas Galat  

α   : 0,05 (pada tabel anava)  

KTG  : Jumlah Kuadrat Galat dibagi Derajat Kebebasan Galat  

R  : Banyaknya ulangan setiap perlakuan 

e. Membuat tabel Uji Duncan’s 

Tabel 3.11 Tabel Uji Duncan’s 

Perlakuan Rerata rp Rp. MDRS 5% Notasi 

A     

B     

C     

D     

E     

Apabila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 5%, berarti antar perlakuan 

terdapat beda nyata dan bila selisih tengah perlakuan lebih kecil dari MDRS 5%, berarti 

perlakuan tidak terdapat beda nyata. Perbedaan perlakuan yang diikuti notasi huruf 

yang sama, menunjukan tidak berbeda nyata, sedangkan perlakuan yang diikuti notasi 

dengan huruf yang tidak sama menunjukkan berbeda nyata.  
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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 dan Susilo, 

2015). 

Berikut merupakan instrument yang akan digunakan sebegai analisis kajian 

sumber belajar: 

Tabel 3.12 Tabel 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.   

 

 


