
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Kegiatan Penelitian 

 Kegiatan penelitian yang dilakukan terdiri dari 2 tahap yaitu : kegiatan tahap 

I merupakan penelitian eksperimen murni, sedangkan pada kegiatan tahap II adalah 

studi pengembangan yang menggunakan Learning Cycle 3E. Kegiatan tahap II akan 

dilaksanakan setelah kegiatan tahap I. Hasil penelitian yang dilakukan pada tahap I 

akan dikembangkan menjadi sebuah produk yakni sumber belajar biologi berupa 

buku panduan praktikum untuk Materi Metabolisme pelajaran Biologi Kelas XII 

SMA. 

3.2. Kegiatan Penelitian Tahap I 

3.2.1. Jenis Penelitian  

  Jenis kegiatan tahap I yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen murni sesungguhnya (true experimental research) yaitu dengan 

memenuhi tiga prinsip yang terdiri dari randominasi, replikasi dan adanya 

kelompok kontrol. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah desaun penelitian The Posttest-Only Control Group Design.  Pada desain 

penelitian ini pengaruh dari suatu perlakuan terhadap variabel terikat akan diuji 

dengan cara membandingkan keadaan variabel terikat pada kelompok eksperimen 

setelah dilakukan perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberi perlakuan. 

  



36 

 

  

R 

M 

Kel. Eksperimen 
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Gambar 3.1 Rancangan The Posttest-Only Control Group 

Keterangan : 

R : Randominasi 

M : Match 

B1 : Suhu Refrigerator (120C + 1) 

B2 : Suhu Ruang (250C + 1) 

A0 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0% 

A1 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0,2% 

A2 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0,4% 

A3 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0,6% 

A0B1 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0% dalam Suhu Refrigerator (120C + 1) 

A1B1 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0,2% dalam Suhu Refrigerator (120C + 1) 

A2B1 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0,4% dalam Suhu Refrigerator (120C + 1) 

A3B1 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0,6% dalam Suhu Refrigerator (120C + 1) 

A0B2 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0% dalam Suhu Ruang (250C + 1) 

A1B2 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0,2% dalam Suhu Ruang (250C + 1) 

A2B2 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0,4% dalam Suhu Ruang (250C + 1) 

A3B2 : Konsentrasi ekstrak daun stevia 0,6% dalam Suhu Ruang (250C + 1) 
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3.2.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. Waktu penelitian 

dimulai pada tanggal 24 Juni – 10 Juli 2019. 

3.2.3. Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan nira dari pohon siwalan 

yang diperoleh dari wilayah Kecamatan Karang Asem Kabupaten Lamongan. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah nira siwalan dengan waktu penyadapan 

sore hari pukul 16.00 WIB dan telah dipasteurisasi dengan suhu 900C selama 5 

menit yang diambil secara acak. Untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan 

penelitian, maka dilakukan perhitungan sampel yang akan digunakan. Menurut 

Supranto (2007), jumlah ulangan dianggap cukup baik apabila memenuhi syarat 

berikut. 

(t-1) (r-1) > 15 

Keterangan : 

t : banyak kelompok perlakuan (treatment) 

r : jumlah replikasi/ulangan (replikasi) 

 

(t-1) (r-1) > 15 

(8-1) (r-1) > 15 

7 (r-1) > 15 

7r – 7 > 15 

7r > 22 

r > 3,1 dibulatkan menjadi 4 
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 Berdasarkan hasil perhitungan jumlah ulangan yang dilakukan pada 

masing-masing perlakuan sebanyak 4 kali pengulangan atau pengambilan sampel, 

maka jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut. 

n = t . r 

   = 8.4 

   = 32 sampel 

 

Keterangan : n = sampel 

3. Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple random 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara acak sehingga setiap 

satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

dipilih ke dalam sampel. Teknik sampel yang digunakan sebagaimana terdapat di 

Gambar 3.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Teknik Simple random sampling 

 

3.2.4. Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak daun stevia 

(Stevia rebaudiana Bertoni M) dan suhu penyimpanan.  

Keseluruhan nira dari pohon siwalan yang diperoleh 

di wilayah Kec. Karang Asem Kab. Lamongan 

Nira siwalan dengan waktu penyadapan sore hari pukul 

16.00 WIB dan telah dipasteurisasi dengan suhu 900C 

selama 5 menit. 

 

Pengambilan sampel secara acak 

Sampel 

Populasi 
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2. Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini yakni kualitas nira siwalan yang diukur 

dengan pengamatan kualitas nira (nilai pH dan nilai total gula). 

3. Variabel Kontrol 

    Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah jenis pohon siwalan yang 

diambil niranya (Borassus flabellifer), suhu pemanasan nira, lama pemanasan dan 

lama penyimpanan. 

3.2.5. 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 yakni. 

1. Ekstrak Daun Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni M) adalah pemisahan bahan 

dari campuran dengan pelarut yang sesuai pada daun stevia (Stevia rebaudiana 

Bertoni M). 

2. Konsentrasi ekstrak yang digunakan yakni 0%, 0,2%, 0,4% dan 0,6%. 

Konsentrasi tersebut didapatkan dari penelitian sebelumnya oleh Putri & 

Megawati, (2017) dimana konsentrasi ekstrak daun stevia (Stevia rebaudiana 

Bertoni M) paling efektif adalah 0,20%. 

3. Suhu penyimpanan yakni pengaturan suhu selama proses penyimpanan. Dalam 

penelitian ini pengaturan suhu diatur pada suhu refrigerator (120C + 1) dan 

suhu ruang (250C + 1). Penentuan suhu tersebut didapatkan dari Koswara 

(2009) dimana suhu penyimpanan untuk minuman susu dan produk yang 

mudah rusak lainnya yakni pada suhu 30C - 80C. Penentuan suhu ruangan 
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didapatkan dari pengamatan suhu ruangan selama 2 minggu sehingga 

didapatkan rata-rata suhu ruangan yakni 250C + 1. 

4. Kualitas dalam hal ini dilihat dari aspek yang menentukan nilai kualitas nira 

meliputi parameter pengamatan nilai pH dan analisis total gula. 

3.2.6. Rancangan Percobaan 

      Rancangan yang digunakan yakni Randomized Complete Block Design, dimana 

terdapat 1 variabel independen dan variabel kedua sebagai kelompok (blok) yang 

digunakan untuk mengontrol variabel acak. Variabel independen dalam penelitian 

ini yakni konsentrasi ekstrak stevia dan variabel kelompok yakni suhu 

penyimpanan. Desain Randomized Complete Block Design terdapat pada Gambar 

3.3. 

Kelompok Suhu penyimpanan (120C + 1) 

 (B1) 

Suhu penyimpanan (250C + 1)  

(B2) 

A0 A1 A2 A3 A0 A1 A2 A3 

1         

2         

3         

4         

Gambar. 3.3 Desain Randomized Complete Block Design 

 

Keterangan : 

A0 = konsentrasi ekstrak 0% 

A1 = Konsentrasi ekstrak 0,2% 

A2 = Konsentrasi ekstrak 0,4% 

A3 = Konsentrasi ekstrak 0,6% 

 B1 = Suhu penyimpanan 120C + 1  

 B2 = Suhu penyimpanan 250C + 1 

 

Jumlah unit percobaan yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 32 

dengan jumlah kelompok perlakuan sebanyak 8 dan 4 kali ulangan. Rancangan 

yang digunakan dalam penelitian ini yakni Rancangan Acak Kelompok (RAK).  
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Rancangan percobaan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

terdapat pada Gambar 3.4. 
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Gambar 3.4. Denah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

 

Keterangan : 

A0B1 : Ekstrak daun stevia konsentrasi 0% dalam Suhu penyimpanan 120C + 1 

A1B1 : Ekstrak daun stevia konsentrasi 0,2% dalam Suhu penyimpanan 120C + 1 

A2B1 : Ekstrak daun stevia konsentrasi 0,4% dalam Suhu penyimpanan 120C + 1 

A3B1 : Ekstrak daun stevia konsentrasi 0,6% dalam Suhu penyimpanan 120C + 1 

A0B2 : Ekstrak daun stevia konsentrasi 0% dalam Suhu penyimpanan 250C + 1 

A1B2 : Ekstrak daun stevia konsentrasi 0,2% dalam Suhu penyimpanan 250C + 1 

A2B2 : Ekstrak daun stevia konsentrasi 0,4% dalam Suhu penyimpanan 250C + 1 

A3B2 : Ekstrak daun stevia konsentrasi 0,6% dalam Suhu penyimpanan 250C + 1 

(1) : Pengulangan ke 1 

(2) : Pengulangan ke 2 

(3) : Pengulangan ke 3 

(4) : Pengulangan ke 4 

 

3.2.7. Kerangka Kerja Penelitian 

Adapun alur penelitian eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini dapat 

diamati pada Gambar 3.5.  
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3.2.8. Prosedur Penelitian 

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

pelaksanaan dan tahap pengamatan. 

1.  Tahap persiapan 

Pada tahap persiapan ini terdiri atas persiapan alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam penelitian seperti yang tertera pada Tabel 3.2. dan Tabel 3.3. 

 

Menyiapkan Alat dan Bahan 

Membuat konsentrasi pengenceran dari ekstrak daun stevia (Stevia 

rebaudiana Bertoni M) (0%, 0,2%, 0,4% dan 0,6%) 

Gambar 3.5. Alur Penelitian Eksperimen 

Memasak nira pada suhu 900C selama 5 menit 

Membuat ekstrak daun stevia (Stevia rebaudiana Bertoni M) 

Menambahkan ekstrak daun stevia pada nira siwalan sesuai perhitungan 

Menyimpan sampel nira siwalan pada perlakuan suhu 120C + 1 dan 250C + 1 

Melakukan 

analisis 

sampel total 

gula 

Melakukan 

analisis nilai 

pH pada 

sampel 

Melakukan analisis data dan penarikan kesimpulan hasil kualitas nira 
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Tabel 3.2. Peralatan yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Alat Jumlah (Buah) 

1 Erlenmeyer  (500 ml) 8 

2 Shaker water bath  1 

3 Penyaring buchner 1  

4 Rotary vakum evaporator 1  

5 Gelas ukur (250 ml) 1  

6 Oven  1  

7 Pengaduk 1  

8 pH meter 1  

9 Autoclave 1  

10 Micro pipet (1 ml) 3  

11 Refrigriter 1  

12 Rak tabung reaksi 8  

13 Tabung Reaksi (24 x 150 mm) 32  

14 Botol Plastik (210 ml) 32  

15 Spektrofotometer Shimadzu UV-1800 1  

16 Termometer suhu ruang dengan skala 50C 1 

 

Tabel 3.3. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Bahan Jumlah 

1 Nira siwalan 10 L 

2 Aquades 1 L 

3 Ekstrak daun stevia 200 ml 

4 Kertas label  1 lembar 

5 Larutan buffer 4 dan 7  250 ml 

6 Alkohol 70% 1 L 

7 Kapas  50 g 

8 Tissue 1 roll 

9 Etanol 96% 7 L 

10 Fenol 5% 150 ml 

11 H2SO4 p.a 98%  500 ml 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini terdiri atas sterilisasi alat dan bahan, pembuatan 

ekstrak daun stevia dan penambahan ekstrak daun stevia pada nira siwalan. 
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a. Sterilisasi Alat dan Bahan 

 Seluruh alat yang digunakan dalam penelitian ini disterilisasi di autoclave 

pada suhu 1210C selama 15 menit dengan tekanan 1,5 atm setelah dicuci bersih, 

dikeringkan dan dibungkus dengan kertas. 

b. Pembuatan Ekstrak Daun Stevia 

Adapun proses pembuatan ekstrak daun stevia sebagai berikut. 

1. Mengeringkan 5 kg daun stevia dengan cara diangin-anginkan (tidak 

dipanaskan dengan sinar matahari langsung, hal ini bertujuan agar zat-zat kimia 

dalam daun stevia tidak rusak karena terpapar sinar matahari) selama + 24 jam. 

2. Menumbuk kasar daun stevia dan diangin-anginkan lagi sampai kering selama 

+ 48 jam. 

3. Menghaluskan dengan blender hingga menjadi serbuk sebanyak 3 kg. 

4. Merendam serbuk daun stevia tersebut dalam etanol 96% selama 24 jam. 

Proses ekstraksi daun stevia ini menggunakan pelarut etanol karena polifenol 

dari daun stevia bersifat polar dan relatif stabil pada kondisi larutan asam 

sehingga polifenol dalam daun stevia lebih mudah larut dalam pelarut seperti 

metanol dan etanol. 

5. Mengaduk larutan secara konstan dengan mesin maserasi kinetik selama 1 jam 

terlindungi dari cahaya. 

6. Menyaring menggunakan kertas saring hingga diperoleh cairan berwarna 

coklat kemerahan yang bebas dari partikel kasar. 
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V1. M1 = V2 . M2 

7. Melakukan pemekatan filtrat dengan mesin rotary evaporator selama 2 jam 

untuk memisahkan solven dengan ekstrak daun stevia hingga diperoleh ekstrak 

yang pekat sebanyak 150 ml. 

8. Melakukan pengenceran ekstrak untuk mendapatkan ekstrak daun stevia pada 

konsentrasi 0,2%, 0,4% dan 0,6%. 

c. Proses Pasteurisasi Nira 

Langkah-langkah pasteurisasi nira sebagai berikut. 

1. Menyiapkan nira siwalan sebanyak 10 L. 

2. Memasukan nira kedalam 2 panci. 

3. Menyalakan kompor. 

4. Mengukur suhu nira yang dimasak hingga mencapai 900C kemudian 

dimasak hingga 5 menit. 

5. Mendinginkan nira yang telah dipasteurisasi selama 3 menit. 

6. Memasukan nira kedalam botol plastik kemudian menutupnya. 

d. Penambahan Ekstrak Daun Stevia 

Langkah-langkah dalam penambahan ekstrak daun stevia kedalam nira siwalan 

yakni sebagai berikut. 

1) Mempersiapkan nira siwalan yang akan diproses. 

2) Mempersiapkan bahan pengawet yaitu ekstrak daun stevia konsentrasi 

0,2%, 0,4% dan 0,6%. 

3) Mencampurkan ekstrak daun stevia pada nira siwalan sebanyak 32 sampel. 

Pembuatan larutan didapatkan dari perhitungan sebagai berikut. 
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Keterangan : 

V1 = Volume larutan yang digunakan diencerkan (ml) 

M1 = Konsentrasi ekstrak daun stevia yang tersedia (%) 

V2 = Volume larutan (nira dan ekstrak) yang diinginkan (ml) 

M2 = Konsentrasi ekstrak daun stevia yang akan dibuat (%) 

 

 

 

 

 

a. Konsentrasi Ekstrak 0,2% 

V1 . M1 = V2 . M2 

V1 . 100 = 100 . 0,2 

V1 = 0,2 ml  atau 2000 μl (2000 μl ekstrak daun stevia dan 99,8 ml nira 

siwalan) 

b. Konsentrasi Ekstrak 0,4% 

V1 . M1 = V2 . M2 

V1 . 100 = 100 . 0,4 

V1 = 0,4 ml  atau 4000 μl (4000 μl ekstrak daun stevia dan 99,6 ml nira 

siwalan) 

c. Konsentrasi Ekstrak 0,6% 

V1 . M1 = V2 . M2 

V1 . 100 = 100 . 0,6 

V1 = 0,6 ml  atau 6000 μl (6000 μl ekstrak daun stevia dan 99,4 ml nira 

siwalan) 

4) Menyimpan sampel yang telah dikemas kedalam kulkas suhu 120C + 1 dan 

suhu ruang 250C + 1 untuk perlakuan suhu. 

3. Tahap Pengamatan 

Pada tahap pengamatan ini dilakukan dengan analisis nilai pH dan analisis 

total gula. 

a. Analisis nilai pH  

Analisis nilai pH pada nira dilakukan dengan menggunakan cara sebagai 

berikut. 
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1. Menyiapkan pH meter. 

2. Memasukkan elektroda kedalam larutan buffer 4, kemudian dibiarkan 

sampai stabil. 

3. Membilas elektroda dengan menggunakan aquades kemudian dikeringkan. 

4. Memasukkan elektroda kedalam larutan buffer 7, kemudian dibiarkan 

sampai stabil. 

5. Membilas elektroda dengan menggunakan aquades kemudian dikeringkan. 

6. Memasukkan elektroda kedalam larutan sampel (minuman nira siwalan), 

kemudian dibiarkan sampai stabil. 

7. Mencatat nilai pH yang tertera pada layar. 

b. Analisis Total Gula 

 Penetapan total gula menggunakan metode Fenol-Sulfat dengan cara 

spektrofotometri (Dubois dkk., 1965), langkah-langkah penentuan uji total gula 

sebagai berikut. 

Pembuatan Kurva Standart 

1. Mengambil 0,1 g glukosa, kemudian dilarutkan dengan aquades 100 ml 

(100 ppm). 

2. Mengambil larutan tersebut kemudian diencerkan dengan aquades hingga 

memiliki konsentrasi 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60 ppm. 

3. Mengambil masing-masing 2 ml dari larutan yang dibuat kemudian 

dimasukkan kedalam tabung reaksi. 

4. Menambahkan 1 ml larutan fenol 5% kemudian dikocok. 

5. Menambahkan 5 ml H2SO4 pekat. 
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6. Mendiamkan sampel selama 10 menit. 

7. Menutup tabung reaksi yang beisi larutan sampel standart dengan kapas. 

8. Memanaskan semua tabung reaksi kedalam water batt selama 15 menit. 

9. Mengambil semua tabung reaksi dan ditaruh pada rak tabung reaksi hingga 

dingin. 

10. Mengukur absorbansi sebelum inversi OD (Optical Density) dengan 

panjang gelombang 470 nm. 

Analisis Sampel Total Gula 

1. Mengambil 2 ml dari larutan uji (dari tiap-tiap perlakuan) kedalam masing-

masing tabung reaksi. 

2. Menambahkan kedalam masing-masing tabung reaksi dengan 1 ml larutan 

fenol 5% kemudian dikocok. 

3. Menambahkan 5 ml larutan H2SO4 pekat kedalam masing-masing tabung 

reaksi kemudian didiamkan selama 10 menit. 

4. Menutup tabung reaksi dengan kapas kemudian dipanaskan di water batt 

selama 15 menit. 

5. Mengambil semua tabung reaksi dan ditaruh pada rak tabung reaksi hingga 

dingin. 

6. Mengukur absorbansi sesudah inversi OD (Optical Density) dengan panjang 

gelombang 470 nm. 

7. Menghitung total gula menggunakan data absorbansi sebelum dan sesudah 

inversi melalui rumus sebagai berikut. 

Total gula = konsentrasi glukosa sampel berdasarkan kurva standart (x)   X fp X 100% 

Konsentrasi sampel untuk analisa (y) 
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3.2.9. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang digunakan dalam pengambilan data pada penelitian ini yakni 

melalui observasi eksperimen yaitu teknik pengambilan data secara langsung 

dengan prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat 

aktivitas atau kegiatan tertentu. Observasi dilakukan di laboratorium terhadap 

obyek perlakuan. Observasi eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

variabel terikat yang sebelumnya telah diberi perlakuan, kemudian data yang 

diperoleh dicatat ke dalam tabel 3.4 dan 3.5. 

Tabel 3.4 Data nilai pH 

Suhu 

Penyimpanan 

 

Konsentrasi 

Ekstrak 

Nilai pH Hari Ke - 

4 8 12 

B1 

Suhu 

refrigerator  

120C + 1 

A0    

A1    

A2    

A3    

 

B2  

Suhu ruang 

250C + 1 

A0    

A1    

A2    

A3    

 

 

Tabel 3.5. Data Total Gula 

Suhu 

Penyimpanan 

 

Konsentrasi 

Ekstrak 

Nilai total gula Hari Ke - 

4 8 12 

B1 

Suhu 

refrigerator  

120C + 1 

A0    

A1    

A2    

A3    

 

B2  

Suhu ruang 

250C + 1 

A0    

A1    

A2    

A3    
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3.2.10. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas (Kolmogorov-Smirnov) untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal dan uji homogenitas (Levene’s Test) untuk mengetahui apakah 

varian datanya homogen. Selanjutnya uji Analysis of variance 2 Jalur Ranul untuk 

menguji efektivitas konsentrasi ekstrak dengan memperhatikan suhu penyimpanan 

terhadap kualitas nira siwalan. Apabila hasil analisis menunjukkan ada pengaruh 

antar perlakuan, maka diuji Jarak Ducan (UJD) dengan tingkat signifikasi 5%. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program SPSS for windows versi 

20.0. Berikut cara perhitungan manual untuk setiap uji. 

1.  Uji Normalitas 

 Uji kenormalan data dilakukan dengan menggunakan liliefors, dengan 

kriteria apabila nilai Lhitung < Ltabel maka residual dinyatakan normal. Langkah-

langkah pengujiannya secara manual menurut Febriyanti, (2007) sebagai berikut. 

a. Mengurutkan data hasil pengamatan dari nilai yang terkecil sampai dengan 

terbesar. 

b. Menghitung rata-rata ( x ) dan standar deviasi (s) data tersebut. 

x = [∑ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1 ] 

                        n 

 

s =  √   ∑ 𝑋
2

− ((∑ 𝑋)2

𝑛 − 1
 / n)   
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c. Mentransformasikan data tersebut menjadi nilai baku (z) 

Zi = (xi – x ) 

 s 

dimana :  

xi  = nilai pengamatan ke-i 

x  = rata-rata 

s   = standar deviasi 

d. Menentukan probabilitasnya P(z) berdasarkan sebaran normal baku, sebagai 

probabilitas pengamatan. Gunakan tabel standar luas wilayah di bawah 

kurva normal. 

e. Menentukan nilai probabilitas harapan kumulatif P(x) dengan rumus 

sebagai berikut : 

P (xi) =  i 

 n 

f. Menentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(z) dan P(x) yaitu 

            Maks ǀ P(z) - P(x)  ǀ , sebagai nilai L hitung 1. 

g. Menentukan nilai maksimum dari selisih absolut P(xi-1) dan P(z) yaitu 

            Maks ǀ P(xi-1) - P(x)  ǀ , sebagai nilai L hitung 2. 

h. Menentukan nilai maksimum antara maks ǀ P(zi) - P(xi)  ǀ dan maks ǀ P(zi) - 

P(xi-1)  ǀ . nilai tersebut merupakan nilai L hitung uji liliefors. 

i. Menganalisis apakah data observasi dalam beberapa kalireplikasi 

berdistribusi normal. Hipotesis yang diajukan adalah : 

H0 : data observasi berasal dari populasi berdistribusi normal 

H1 : data observasi berasal dari populasi tidak berdistribusi normal 
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Taraf nyata yang dipilih α = 0,05, dengan wilayah kritis Lhitung > Lα(n). Apabila 

nilai Lhitung < Ltabel, maka H0 diterima dan disimpulkan bahwa data observasi berasal 

ari populasi yang berdistribusi normal. 

2. Uji Homogenitas 

 Pengujian homogenitas dilakukan dengan menggunakan Levene Test, 

dengan kriteria apabila nilai Levene Test < F tabel maka residual dinyatakan 

homogen. Diperlukan langkah-langkah sebagai berikut untuk melakukan analisis 

Levene Test secara manual. 

a. Mengelompokkan data berdasarkan faktor yang akan diuji. 

b. Menentukan nilai Zi j  yaitu Zi j  = ǀYi j - Ŷi ǀ   

c. Menentukan rata-rata dari setiap kelompok (Zi) 

d. Menentukan rata-rata kelompok dari Zi 

e. Menentukan rat-rata menyeluruh dari Zi j   

f. Menentukan nilai Levene statistics dengan rumus. 

W =          (n-k) ∑ 𝑛i (Zi. – Z ..)
2 

(k-1) ∑  (Zi j – Z i.)
2 

Keterangan : 

W = nilai Levene statistics 

n = jumlah observasi 

ni = jumlah ulangan 

k = banyaknya kelompok 

Zi j  = ǀYi j - Ŷi ǀ   
Ŷi  = rata-rata dari kelompok ke-i 

Zi = rata-rata kelompok dari Zi 

Z..  = rata-rata menyeluruh (overall mean) dari Zi j 

   

g. Menentukan nilai Ftabel dengan rumus : 

Ftabel = (α ; k – 1 ; n-k) 
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h. Kriteria pengambilan keputusan nilai Levene statistics < Ftabel maka asumsi 

homogenitas ragam residual terpenuhi. 

3. Uji Analysis of Variance (ANAVA 2 ) 

 Pengujian analisis varians 2 dilakukan untuk mengetahui apakah faktor-

faktor yang diteliti berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Selanjutnya 

dilakukan perhitungan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk perhitungan anava. 

Prosedur perhitungan nilai-nilai tersebut dijelaskan oleh pembahasan dibawah ini. 

 Menghitung Faktor Korelasi (FK)  

 (FK) = T2        =               (Total umum)2 

            rnm                  jumlah seluruh observasi 

 

 Menghitung Jumlah Kuadrat, meliputi : 

Jk Total  = ∑ 𝑇yijk
2 – FK 

Jk Petak Utama (JKPU)  = TPU2 – FK 

   m 

Jk Kelompok (JKK)  = TK2 – FK 

     mn 

Jk Perlakuan PU (JKA)  = TA2 – FK 

     rn  

Jk Galat a (JKGa) = JKPU –JKK –JKA  

Jk Kombinasi Perlakuan (JKKP) = TAB2  -FK  

     r 

Jk Perlakuan Bagian (JKB) = TB2 – FK 

      rm  

Jk Interaksi AB (JKI) = JKKP –JKA –JKB 

Jk Galat b (JK Gb) = Jk Total –JKPU –JKB –JKI 

 

 Menghitung Derajat Bebas 

a. V1 = r.m -1  

b. V2 = r-1  

c. V3 = m-1  

d. Va = V1-V2-V3  

e. V4 = n-1  

f. V5 = V3xV4  

g. Vt = r.m.n -1  

h. Vb = Vt-V1-V4-V5  
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 Menghitung Kuadrat Tengah 

a. Petak Utama = JKPU/V1  

b. Kelompok = JKK/V2  

c. Faktor A = JKA/V3  

d. Ea = JK Ga/Va  

e. Faktor B = JKB/V4  

f. A*B = JKI/V5  

g. Eb = JK Gb/Vb  

 

 Menghitung Fhitung  

a. Petak Utama = KTPU/Ea  

b. Kelompok = KTK/Ea  

c. Faktor A = KTA/Ea  

d. Faktor B = KTB/Eb  

e. Interaksi = KTI/Eb  

 

 Menghitung Nilai KK 

 

KK Petak Utama =  KTG(a)  x 100% 

                                   √     r  

                                    y    

 

KK Petak bagian = √ KTG(b)  x 100% 

         y 

                        

Adapun tabel standar perhitungan Analysis of Variance 2 Jalur  untuk 

Randomized Complete Block Design ditunjukkan pada Tabel 3.8. 

Tabel 3.8. Analisis Varian Dua Jalur RAK 

SK Db Jk KT F hitung F tabel 
Petak Utama rm-1 = v1 JKPU JKPU/v1 KTPU/Ea (v1, vb) 

Kelompok r-1 = v2 JKK JKK/v2 KTK/Ea (v2, va) 

Faktor A m-1 = v3 JKA JKA/v3 KTA/Ea (v3, va) 

Galat a v1-v2-v3 = va JKGa JKGa/va   

Faktor B n-1 = v4 JKB JKB/v4 KTB/Eb (v4, vb) 

Faktor A*B v3 x v4 = v5 JKI JKI/v5 KTI/Eb (v5, vb) 

Galat b vt-v1-v4-v5 = vb JKGb JKGb/vb   

Total rmn -1 =vt     

      

Sumber : (Febriyanti, 2007) 
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4. Uji Jarak Duncan’s 

Langkah-langkah uji jarak duncan’s adalah sebagai berikut. 

a. Menghitung rata-rata perlakuan 

b. Mengurutkan rata-rata setiap perlakuan dari yang terkecil ke terbesar 

c. Menghitung standar error rata-rata (SY) 

Rumus SY = √
𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

d. Menghitung nilai MDRS 5% 

Rumus MDRS 5% = R (p,v, α) √
𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

 

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 

 

Bila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 5% berarti antar 

perlakuan terdapat beda nyata dan sebaliknya. Perbedaan perlakuan yang 

diikuti notasi huruf yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata. Begitu 

juga sebaliknya. 

e. Membuat tabel bantu uji duncan’s. 

  Tabel 3.7. Uji Duncan’s 5% 

Perlakuan  Rerata MDRS 5% Notasi 
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3.3. Kegiatan Penelitian Tahap II 

 Jenis penelitian pada tahap II ini adalah penelitian studi pengembangan 

yang menggunakan modifikasi model Learning Cycle 3E. Model Learning Cycle 

3E merupakan pembelajaran yang terdiri fase-fase atau tahap-tahap kegiatan yang 

diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-

kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajran dengan jalan berperan aktif 

(Fitriyani, Sudin, & Sujana, 2016). Model pembelajaran Learning Cycle 3E terdiri 

dari tiga fase yaitu, fase eksplorasi (exploration), fase penjelasan konsep 

(explanation) dan fase penerapan konsep (elaboration) (Fajaroh & Dasna, 2007). 

Modifikasi model studi pengembangan menggunakan model Learning Cycle 3E 

disajikan pada Gambar 3.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Eksplorasi 

Eksplorasi adalah fase yang mendorong siswa untuk memperoleh pengetahuan 

langsung yang berhubungan dengan konsep yang akan dipelajari. Pada fase ini 

siswa dapat melakukan observasi, bertanya dan menyelidiki konsep dari bahan-

1 E (EKSPLORASI) 

Melakukan analisa berdasarkan: 

1. Hasil penelitian 

2. Silabus, RPP dan 

kebutuhan guru/siswa 

2 E (EKSPLANASI) 

Menjelaskan konsep esensial berdasarkan : 

1. Studi Pustaka 

2. Hasil penelitian 

3. Konsultasi pakar/ahli 

3 E (ELABORASI) 

 

Pengembangan Produk 

Gambar 3.6 Modifikasi pengembangan buku panduan praktikum menggunakan Learning Cycle 3E 

Konsep esensial 
Produk 

Penyusunan Sumber belajar berdasarkan konsep esensial dan hasil penelitian 
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bahan pembelajaran yang telah disediakan sebelumnya. Pada tahap eksplorasi hal 

yang perlu untuk diperhatikan adalah analisis kebutuhan yakni dengan melihat hasil 

penelitian, silabus/RPP dan kebutuhan siswa maupun guru sehingga akan 

menghasilkan kebutuhan pengembangan yang berupa kumpulan konsep esensial. 

Fase ini perlu diadakan penilaian kebutuhan (need assesment) dengan melihat hasil 

penelitian pada tahap I. Penelitian tahap I membahas Pengaruh konsentrasi ekstrak 

daun stevia dan suhu penyimpanan terhadap kualitas nira siwalan. Hasil penelitian 

pada tahap I ini berkaitan dengan salah satu materi pokok kelas XII SMA yaitu 

Metabolisme pada KD 4.2. Kompetensi dasar dari silabus tersebut dipelajari 

sehingga menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa kumpulan konsep 

esensial. 

b. Eksplanasi 

Eksplanasi merupakan tahap menguraikan konsep esensial dari tahapan 

sebelumnya dengan studi pustaka dan hasil penelitian. Fase eksplanasi bertujuan 

untuk melengkapi, menyempurnakan dan mengembangkan konsep yang telah 

diperoleh dengan bahasa sendiri sehingga dapat menentukan istilah-istilah dari 

konsep yang dipelajari. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan melakukan 

studi pustaka dan dapat berasal dari hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian 

setelah memperoleh bahan dapat dilanjutkan membuat desain produk Buku 

Panduan Praktikum yang akan dikembangkan. 

c. Elaborasi 

Kegiatan pada fase elaborasi mengarah pada penerapan-penerapan konsep 

yang telah dipahami. Fase elaborasi  dapatdiartikan sebagai penjabaran konsep 
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esensial yang dijadikan produk pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengubah konsep yang telah dikembangkan menjadi sebuah produk Buku Panduan 

Praktikum. Produk tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

siswa sehingga siswa dapat membuat hubungan dengan konsep yang telah 

dipelajari sehingga lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. 

3.3.1. Prosedur Kegiatan Tahap II 

a. Persiapan Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan tahap II diantaranya alat 

berupa Microsoft word pada komputer. Bahan berupa silabus mata pelajaran 

Biologi SMA kelas XII kurikulum 2013, tinjauan pustaka berupan dokumen cetak 

maupun dari internet mengenai materi Metabolisme dan hasil analisa kegiatan pada 

tahap I. 

b. Pelaksanaan Kegiatan Tahap II 

Pelaksanaan kegiatan tahap II yakni pembuatan desain Buku Panduan 

Praktikum berdasarkan dari kesesuaian antara model desain studi pengembangan 

Learning cycle 3E, kompetensi dasar pada silabus Biologi SMA Kelas XII, tinjauan 

pustaka dan hasil analisa data kegiatan tahap I yang disusun secara sistematis. 

c. Alur Kegiatan 

Berdasarkan langkah-langkah kegiatan penelitian yang telah diuraikan, alur 

kegiatan tahap I dan tahap II disajikan pada Gambar 3.6 sebagai berikut. 
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Elaborasi  

(mengembangkan produk) 

Alur Penelitian 

Kegiatan Tahap I Kegiatan Tahap II 

Melakukan penyimpanan sampel 

pada suhu 120C + 1 dan 250C + 1 

Menambahkan ekstrak kedlam 

sampel sesuai perhitungan  

 Eksplorasi           

(hasil penelitian tahap I, silabus dan 

need assesment) 

Menyiapkan alat dan bahan 

Menyiapakan Ekstrak daun stevia 

yang digunakan dengan konsentrasi 

0,2%, 0,4% dan 0,6%. 

Membuat Buku 

Panduan Praktikum 

Eksplanasi        

(studi pustaka dan konsultasi para ahli) 

Melakukan uji nilai pH dan total gula 

Melakukan analisis data dan penarikan 

hasil penelitian 

Gambar 3.6. Kerangka Alur Kegiatan Penelitian 


