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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember  tahun 2014. 

Dilaksanakan di Laroratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam kegiatan ini adalah eksperimental 

sesungguhnya (True Experimental Research). Menurut Sugiyono (2010) 

dikatakan true experimental karena dalam penelitian, peneliti dapat 

mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. 

Ciri utama dari  true experimental  adalah sampel yang digunakan untuk 

eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari 

populasi tertentu. Jadi cirinya adalah kelompok kontrol dan sampel dipilih 

secara random. 

Rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 Kel. Kontrol    X  O1 

 Kel. Eksperimen   P1  O2 

 Kel. Eksperimen   P2  O3 

 Kel. Eksperimen   P3  O4 

         Perlakuan  Observasi  

Gambar: The Posttest-Only Control Group Design 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti yang memiliki 

kualitas dan karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 

2010). Populasi dalam penelitian ini adalah ikan bandeng (Chanos 

chanos) dengan berat sama yaitu 100 gram yang diperoleh dari 

tambak perikanan Pasuruan. 

3.3.2 Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple 

random sampling. Simple random sampling adalah teknik 

pengambilan sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan  ciri/strata yang ada pada populasi itu. Cara demikian 

dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen (Sugiono, 2010). 

Sampel penelitian ini adalah ikan bandeng yang dibagi 

menjadi 6  kelompok perlakuan yang masing-masing kelompok terdiri 

dari 4 kali ulangan. Perhitungan cara menentukan jumlah ulangan 

menurut Kemas (1993) adalah sebagai berikut: 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(6-1) (r-1) ≥ 15 

5 (r-1) ≥ 15 

5r –5 ≥ 15 

r ≥ 20/5 

r ≥ 4 = 4 kali ulangan 
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Keterangan: 

r  =  Replikasi (jumlah ulangan) 

t  =  Treatment (jumlah perlakuan) 

Adapun sampel pada penelitian ini adalah 24 ekor ikan 

bandeng (Chanos chanos) dengan berat masing-masing 100 gr. 

Dengan perhitungan n= t x r 

          = 6 x 4 

          = 24 

Pengamatan dilakukan pada semua populasi ikan. Pengamatan 

terhadap jumlah bakteri dilakukan setelah mengaplikasikan filtrat 

lengkuas terhadap ikan bandeng. 

3.4 Variabel penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah atau 

dimanipulasi oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui 

pengaruhnya pada objek yang diteliti. Varibel bebas pada penelitian 

ini adalah berbagai konsentrasi filtrat lengkuas (Alpinia galanga). 

3.4.1 Variable Terikat 

Variabel terikat adalah sejumlah faktor atau gejala yang 

muncul dan diukur untuk mengetahui dampak adanya variasi atau 

perubahan dari variabel atau perubahan dari variabel yang lain 

terutama variabel bebasnya. Variabel tergantung pada penelitian ini 

adalah bakteri pada ikan bandeng (Chanos chanos). 
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3.4.2 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel dalam penelitian yang 

berpengaruh tetapi dapat dikendalikan. Variabel kontrol pada 

penelitian ini adalah PH dan suhu. 

3.4.4. Definisi Operasional Variabel 

1. Konsentrasi filtrat lengkuas adalah ukuran atau banyaknya filtrat 

lengkuas yang akan digunakan untuk perendaman ikan bandeng. 

Konsentrasi yang digunakan pada penelitian ini ditentukan dari 

uji pendahuluan. 

2. Bakteri pada ikan bandeng adalah koloni bakteri yang terdapat 

pada ikan bandeng  

3. Ph adalah suatu ukuran keasaman atau kebasaan dari suatu 

larutan. 

4. Suhu adalah yang menyatakan derajat panas dingin  suatu zat atau 

benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah 

termometer.  

3.5 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak 

lengkap (RAL), dengan 24 ekor ikan bandeng untuk perlakuan perendaman 

alami yang menggunakan filtrat lengkuas. Pelaksanaan percobaan dengan 

menggunakan rancangan acak lengkap dilaksanakan dengan langkah-

langkah sebagai berikut :  
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Pengacakan, yaitu penempatan perlakuan pada unit percobaan  

dilakukan secara acak. 

1. Menentukan jumlah perlakukan dan jumlah kelompok 

2. Menentukan lokasi percobaan 

3. Membuat rancangan denah percobaan berdasarkan jumlah 

perlakuan dan jumlah ulangan 

4. Lakukan pengacakan perlakuan pada semua unit percobaan dan 

buat denah percobaan. 

5. Berdasarkan denah percobaan, laksanakan percobaan di 

laboratorium. 

3.6 Metode Kerja 

3.6.1 Alat-Alat yang Digunakan 

1. Penggiling atau blander merk miyako  1 buah 

2.  Baskom (d=20cm)    1 buah 

3.  Baskom (d=25cm)    1 buah 

4.  Saringan (d=20cm)    1 buah 

5.  Corong      1 buah 

6.  Beaker glass (1000 ml)   3 buah 

7.  Beaker glass (600 ml)    1 buah 

8.  Timbangan kue     1 buah 

9.  Spatula kaca      2 buah 

10. Erlenmayer (100 ml)    1 buah 

11. Erlemayer (500 ml)    1 buah 
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12. Erlenmayer (1000 ml)    2 buah 

13. Plastik       1 pc 

14. Gelas ukur (100 ml)    1 buah 

15. Gelas ukur (10 ml)    1 buah 

16. Timbangan analitik (Mether)   1 buah 

17. Magnetic stirrer (Labinco)   1 buah 

18. Plastik wrap      1 rol 

19. Alumunium foil     1 rol 

20. Karet  

21. Kertas label      1pc 

22. Alat bedah     1 set 

23. Mortal martil     1 buah 

24. Spuit (3ml)     5 buah 

25. Steriofom     24 buah 

26. Gunting      1 buah 

27. Tisu       1 pc 

28. Rak tabung reaksi    14 buah 

29. Tabung reaksi     168 buah 

30. Cawan petri      168 buah 

31. Autoclave (All American)   1buah 

32. Laminar air flow    1 buah 

33. Incubator (Memmert)    1 buah 
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3.6.2 Bahan-Bahan Yang Digunakan 

1. Ikan bandeng      24 ekor 

2. Lengkuas      1,2 kg 

3. Nutriean agar      30 gram 

4. Aquades     3 liter 

5. Alkohor 96%     1 Liter 

3.6.3 Cara Kerja 

1. Tahap Persiapan: 

a. Menyiapkan alat-alat serta mensterilkan alat-alat yang akan 

digunakan penelitian. 

b. Menyiapkan bahan (lengkuas, ikan bandeng, alkohol dan 

aquades). 

2. Membuat filtrat lengkuas yaitu sebagai berikut: 

a. Membersihkan dan mencuci lengkuas menggunakan alkohol 

yang telah diencerkan 70%. 

b. Menghaluskan lengkuas dengan menggunakan penggiling atau 

blender. Apabila diperlukan air, maka menambahkan air sedikit 

mungkin. 

c. Lengkuas yang sudah dihaluskan, kemudian disaring dengan 

menggunakan kertas saring sehingga terpisah antara filtrat 

dengan ampasnya. 

d. Filtrat yang diperoleh (diendapkan) minimal satu jam, 

kemudian pisahkan filtrat dengan endapan. 
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3. Melakukan perendaman ikan bandeng dengan filtrat lengkuas 

sesuai dengan perlakuan berbagai konsentrasi masing-masing 

selama 2 jam. 

4. Menyiapkan/membuat media agar. 

5. Mensterilkan media agar dengan autoclave. 

6. Setelah 2 jam mengambil bagian daging dari ikan bandeng dengan 

alat bedah sebanyak 1 gram. 

7. Menghaluskan sampel dengan menggunakan mortal martil. 

8. Meletakkan sampel yang sudah dihaluskan pada tabung reaksi 

sesuai dengan perlakuan untuk melakukan pengenceran bertingkat. 

9. Menanam sampel sebanyak 1 ml dari hasil masing-masing 

pengenceran pada media agar. 

10. Menginkubasi sampel tesebut dengan suhu 3600C dan waktu 

selama 24 jam. 

11. Mengamati pertumbuhan dan koloni bakteri yang terdapat pada 

media agar. 

12. Dokumentasi 

3.6.4 Pengamatan dan Pengambilan Data 

Pengamatan jumlah total bakteri dilakukan dengan metode 

Total Plate Count (TPC). Setiap konsentrasi atau perkelompok 

mengamati jumlah bakteri yang tumbuh dalam media agar. Semakin 

banyak bakteri yang timbul, yaitu semakin cepat pembusukannya. 
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Pengambilan data ditinjau dari seberapa banyak bakteri yang 

tumbuh pada sediaan agar dari masing-masig sampel yang di uji 

setelah 24 jam.  

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Analisis Varians 1-jalan (One Way Anova). Adapun langkah-langkah sebelum 

melakukan teknik Anava satu jalu1 jalan  terlebih dahulu melakukan uji 

prasyarat dan terakhir dilakukan uji akhir yaitu uji Duncan. Pengolahan data 

menggunakan cara manual. Langkah-langkah uji statistik yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas (Uji Lilliefors) 

1. Pengamatan X1 , X2 ,……Xn dijadikan bilangan baku Z1 , Z 2 

,……Zn dengan menggunakan rumus : Z = 
𝑋𝑖−𝑋

𝑆
  

( X = rata-rata sample, S = simpangan baku sampel ) 

2. Untuk tiap-tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi 

normal baku kemudian dihitung peluang F(Zi ) = P(Z ≤ Zi ), maka: 

S(Zi ) =  
𝑍1,𝑍2…𝑍𝑛

𝑛
 

3. Untuk menghitung selisih F(Zi ) - S(Zi ) kemudian tentukan harga 

mutlaknya. 

4. Mengambil harga paling besar dari harga-harga selisih tersebut, 

misalnya harga terbesar adalah Lo. 
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5. Untuk menolak atau menerima hipotesis nol, kita bandingkan nilai Lo 

ini dengan nilai kritis L yang diambil dari kritis untuk uji Lilliefors 

dengan taraf 1%. 

Ho ditolak jika Lo > L, berarti populasi berdistribusi tidak normal. 

Ho diterima jika Lo < L, berarti populasi berdistribusi normal 

(Sudjana2002 dalam Prsetyo, 2009). Jika data yang diperoleh berdistribusi 

tidak normal, maka untuk menormalkan data tersebut dapat dilakukan 

transformasi data. 

Tabel. Uji Normalitas 

Xi Zi F(zi) S(zi) F (zi-S(zi) 

 

 

 

 

    

 

Keterangan : 

 Xi = Data pengamatan 

 Zi = Hasil nilai baku 

 F(zi) = Tabel normalitas 

S(zi) =  
𝑍1,𝑍2…𝑍𝑛

𝑛
 

 

b. Uji Homogenitas (Uji Bartlett) 

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

adalah Yij (i = 1,2,…….,t) dan (j = 1,2,……..,ri) 

2. Menghitung Derajat Bebas (db) 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) 

a. Menghitung jumlah kuadrat total 

b. Menghitung jumlah kuadrat perlakuan 



59 
 

 

4. Menghitung Varians Gabungan (S2) 

5. Menghitung satuan B dengan satuan rumus: 

   B = (Log S2 ) Σ(r −1) 

6. Menghitung nilai X2 untuk uji Barlet : 

  X2 = ln 10{B - Σ(db )(logSi2 )} 

7. Menghitung Faktor Koreksi (C) 

8. Menghitung X2 Koreksi  

c. Uji Anava 1 Arah 

Setelah data yang didapat normal dan varian datanya homogen, 

dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik analisis faktorial 1 jalur. Adapun langkah-langkahnya 

adalah: 

1. Menghitung faktor koreksi (FK) 

FK =         (Total Umum)2 
= Y…

2 

 

2. Menghitung jumlah kuadrat (JKP) 

3. Menghitung Jumlah Kuadrat Total (JKT) 

JKP = ΣYj − FK 2 

4. Menghitung Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKG = JKT - JKP 

5. Menghitung kuadrat tengah antar perlakuan ( KT ) 

a. KTP = dbP 

      JKP 

b. KTG = dbG 

   JKG 

Jumlah Seluruh Observasi rxt 
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6. Menghitung F hitung 

 Fhit = KTG 

     KT 

d. Uji Duncan 

 Perhitungan uji Duncan : 

1. Mengurutkan rerata dari yang terkecil ke yang terbesar 

2. Mencari nilai BJND ( 1% ) pada tiap-tiap selingan 

3.8 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Setelah hasil penelitian hubungan kekerabatan famili Bucerotidae 

diperoleh, selanjutnya hasil penelitian tersebut kemudian dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar. Menurut Suhardi (2010 dalam Sari, 2012), suatu hasil 

penelitian jika akan diangkat sebagai sumber belajar biologi harus melalui 

beberapa tahapan antara lain: 

1. Identifikasi proses dan produk penelitian 

Proses dan produk hasil penelitian harus diidentifikasi berdasarkan syarat 

pemanfaatan sumber belajar sebagai berikut: 

a. Menganalisis kejelasan potensi dari hasil penelitian 

b. Menganalisis  kesesuaian tujuan pembelajaran yaitu berupa kesesuaian 

KD dan indikator 

c. Menganalisis sasaran materi dan peruntukkan, sasaran materi sesuai 

dari hasil penelitian dan diperuntukkan pada siswa kelas berapa sesuai 

dengan isi materi 

d. Menganalisis pedoman eksplorasi yang dapat dilakukan oleh siswa 

dengan pedoman petunjuk kerja yang sudah dimodifikasi 
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e. Menganalisis informasi yang diungkap berupa fakta-fakta yang 

didapatkan dari hasil penelitian 

f. Menganalisis perolehan yang akan dicapai berupa pengembangan 

keterampilan, pengembangan karakter, dan pengembangan konsep 

2. Seleksi dan modifikasi hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi. 

Menyeleksi dan memodifikasi hasil penelitian yang sudah memenuhi 

persyaratan sumber belajar sebagai sumber belajar biologi berupa 

memodifikasi silabus pemerintah. 

3. Penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai sumber belajar 

biologi. 

Merancang hasil penelitian yang sudah diseleksi dan dimodifikasi menjadi 

suatu rancangan sumber belajar dalam bentuk jurnal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


