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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

3.1 Kegiatan Penelitian  

Kegiatan penelitian yang dilakukan terdiri dari 2 tahap. Kegiatan tahap 1 

merupakan penelitian eksperimen. Sedangkan tahap 2 dilakukan pengembangan 

hasil penelitian yang menggunakan studi pengembangan. Studi pengembangan 

menggunakan model Learning Cycle 3E 

3.1.1 Kegiatan Penelitian Tahap 1  

3.1.1.1 Jenis Kegiatan Tahap 1 dan Rancangan Penelitian  

Jenis kegiatan tahap 1 yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

sesungguhnya (True Experimental). Menurut Sugiyono (2015) True Experimental 

yaitu penelitian untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat 

dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental, satu atau 

lebih kondisi perlakuan dan membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih 

kelompok control atau penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah 

pemberian dua faktor atau lebih berpengaruh pada hasil penelitian.  

3.1.2 Rancangan Penelitian  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Factorial 

Design yang terdiri dari faktor A (Konsentrasi) dan faktor B (Lama Penyimpanan). 

Adapun skema rancangan “Faktorial Design” sebagai berikut  
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Tabel 3.1 Rancangan Faktorial  

 Faktor B 

B0 B1 B2 

Faktor A A0 A0 B0 A0 B1 A0 B2 

A1 A1 B0 A1 B1 A1 B2 

A2 A2 B0 A2 B1 A2 B2 

A3 A3 B0 A3 B1 A3 B2 

A4 A4 B0 A4 B1 A4 B2 

 

Keterangan :  

Faktor A0 = Konsentrasi ekstrak kulit pisang 0% 

          A1 = Konsentrasi ekstrak kulit pisang sebesar 3% 

          A2 = Konsentrasi ekstrak kulit pisang sebesar 5% 

          A3 = Konsentrasi ekstrak kulit pisang sebesar 7% 

          A4 = Konsentrasi ekstrak kulit pisang sebesar 9% 

Faktor B  = Lama Penyimpanan 

          B0 = Lama Penyimpanan hari ke 3 

          B1 = Lama Penyimpanan hari ke 6 

          B2 = Lama Penyimpanan hari ke 9 

3.1.3 Rancangan Percobaan  

Rancangan percobaan yang digunakan dalam percobaan ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang disusun secara faktorial. Rancangan jenis 

RAL ini yaitu penelitian ini dilakukan di lingkungan laboratorium dianggap 

homogen. Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuanya diletakan dan 

dilakukan secara acak pada setiap percobaan. Hal ini berarti seluruh unit percobaan 
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memiliki peluang yang sama untuk perlakuan setiap percobaan (Sugiyono, 2015). 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu ulangan, hal ini dikarenakan dibutuhkan 

derajat ketelitian terhadap suatu penelitian. Menurut Sukmadinata (2012) jumlah 

ulangan dikatakan cukup apabila memenuhi syarat sebagai berikut  

 

Keterangan: 

t = banyak kelompok perlakuan (treatment) 

r = jumlah replikasi/ulangan (replikasi) 

(t-1) (r-1) 15 

(15-1) (r-1) 15 

14(r-1) 15 

14r – 14   

14r  29 

r 

 Jumlah unit percobaan yang digunakan pada penelitian sebanyak 30 sampel 

dengan jumlah kelompok perlakuan sebanyak 15 dan 2 kali penggulangan. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan secara simple random sampling. Hasil pengundian 

pada tabel 3.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

(t-1) (r-1) ≥15 
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Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap Faktorial  

A0 B0 (I) A1 B0(II) A2 B1(II) 

A4 B0(I) A0 B2(II) A2 B2(II) 

A3 B1(I) A3 B0(I) A1 B0(I) 

A4 B2(II) A0 B0 (II) A4 B1(II) 

A1 B2(II) A3 B1(II) A3 B0(II) 

A1 B1(I) A2 B2(I) A2 B0 (I) 

A2 B0 (II) A0 B1(II) A0 B2(II) 

A1 B2(I) A2 B1(I) A4 B2(I) 

A3 B2(I) A4 B1(I) A0 B1(I) 

A1 B1(II) A4 B0(II) A3 B2(II) 

 

Keterangan : 

(I) : Penggulangan ke-1 

(II) : Penggulangan ke-2 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Agroteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 

pada bulan November 2018 dan pembuatan ekstrak di Matreial Medica Batu yang 

beralamat di Jl. Lahor No.87, Pesanggrahan, Kec Batu, Kota Batu. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah buah mangga yang diperoleh dari petani 

yang berasal dari batu. Populasi yang digunakan yaitu memiliki ciri-ciri  mangga 

arumanis (Mangifera indica) yang memiliki ukuran sama, memiliki usia yang sama. 

Serta mangga dalam kondisi yang baik yaitu tidak cacat ataupun memar. 
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3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian simple random sampling 

yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa 

memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Menurut Sugiyono (2015) 

teknik ini digunakan untuk anggota yang populasinya relative homogen.  

Sampel dalam penelitian ini menggunakan sebanyak 30 sampel dengan 

jumlah kelompok perlakuan 15 dan 2 kali perlakuan. Berikut rumus untuk 

menentukan jumlah sampel. 

n = t x r 

  = 15 x 2 

  = 30 

3.3.3 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah buah manga jenis 

arumanis (Mangifera indica) yang memiliki ukuran, berat manga sama dan usia 

yang sama.  

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1.  Jenis variabel  

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian in adalah lama 

penyimpanan dan konsentrasi ekstrak kulit pisang. 

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah susut bobot dan intensitas 

kecacatan, serta lama simpan mangga. 

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam ini adalah suhu, tempat penyimpanan, usia buah dan 

ukuran buah.  
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3.4.2 Definisi Operasional Variabel  

a) Konsentrasi merupakan perbandingan kuantatif antara zat pelarut dan zat 

terlarut. Konsentrai ekstrak yang digunakan yaitu 0%, 3%, 5%, 7% dan 9%. 

Dengan mengalikan konsentrasi yang ditentukan dengan 1 liter air. 

Penggunaan konsentrasi didasarkan pada konsentrasi 5% kulit kakao dapat 

memperpanjang umur simpan tomat selama 21 hari dan memperkecil susut 

bobot (Susilowati., et al 2017). Selain itu, data penelitian yang didapat 

menunjukan konsntrasi 5% merupakan konsentrasi terbaik yang ditunujukan 

yaitu kondisi buah tomat masih segar. 

b) Lama penyimpanan merupakan waktu antara produksi hingga konsumsi 

dengan kondisi produk masih dapat dikonsumsi (Wisnu, 2011). Lama 

penyimpanan pada penelitian yaitu 9 hari. Pengamatan dilakukan per selang 

3 hari yaitu hari ke 3, ke 6 dan ke 9. Mutu dan tingkat kematangan buah 

mangga mempengaruhi lama penyimpanan karena buah tomat dipanen 

masih mengalammi metabolisme yaitu mengalami kematangan yang 

menyebakan mudah mengalami pembusukan.  

c) Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu tempat penyimpanan dan suhu. 

Suhu adalah yang menyatakan derajat panas dan dinginya suatu benda. Suhu 

pada lab kimia antara 27-29
0 

C selain itu variabel control usia buah dan 

ukuran buah. Tempat penyimpanan yang digunakan yaitu berbentuk wadah 

berbahan dari kayu. 
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3.5 Prosedur Penelian 

3.5.1 Persiapan Alat dan Bahan 

A. Alat dan Bahan Pembuatan Ekstrak Kulit Pisang 

Alat dan Bahan Jumlah 

1. Neraca Analitik 

2. Seperangkat alat alat gelas (Pyrex) 

3. Cawan Porselin 

4. Vaccum 

5. Mikropipet 

6. Rotaryevaporator (Heidolph) 

7. Kuvet 

8. Labu ukur 

9. Plat tetes 

10. Kulit Pisang 

11. Aquades 

1 buah 

7 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

2,5 kg  

 

B. Alat dan Bahan Pengaplikasian Ekstrak Pada Buah   

Alat dan Bahan Jumlah 

1. Timbangan digital 

2. Erlenmeyer 250 ml 

3. Labu Takar 

4. Beaker glass  

5. Spatula 

6. Kertas Label 

7. Baskom 

8. Gelas Ukur 

9. Pipet Tetes 

10. Stopwatch 

11. Buah Mangga 

12. Ekstrak kulit pisang 

2 buah 

2 buah 

7 buah 

2 buah 

1 buah 

1 set 

3 buah 

2 buah 

3 buah 

1 buah 

3 kg 

250  

 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan  

1. Pembuatan Ekstrak Kulit Pisang 

a. Pembuatan ekstrak kulit pisang dilakukan di Laboratorium Material 

Medika Batu Kota Malang sebanyak 2,5 kg kulit pisang yang sudah 

masak (ditandai dengan warna kuning) 
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b. Membersihkan 2,5 kg kulit pisang  

c. Mengeringkan dengan cara diangin-anginkan (tidak boleh dipanaskan 

dengan sinar matahari langsung,. hal ini bertujuan agar zat kulit pisang 

tidak rusak karena terpapar sinar matahari) selama ± 24 jam.  

d. selanjutnya, menumbuk kasar kulit pisang tersebut dan diangin-

anginkan lagi sampai kering selama ± 48 jam 

e. Merendam serbuk kulit pisang kedalam etanol 96% selama 24 jam. 

Proses ekstraksi kulit pisang ini mnenggunakan etanol karena polifenol 

dari kulit pisang bersifat polar dan relative stabil pada kondisi larutan 

asam. 

f. Mengaduk larutan secara konstan dengan mesin maserasi kinetic selama 

1 jam yang terlindung sinar matahri 

g. Selanjuutnya menyaring menggunakan kertas saring hingga diperoleh 

cairan yang berwarna coklat yang bebas dari partikel kasar 

h. Kemudian filtrat dipekatkan dengan rotatory evaporator selama 2jam 

berguna untuk memisahkan solven dengan ekstrak kulit pisang hingga 

diperoleh ekstrak yang pekat sebanyak 200ml. 

i. Kemudian melakukan pengenceran ekstrak dengan cara pengenceran 

menggunakan aquades untuk mendapatkan esktrak kulit pisang 3%, 5%, 

7% dan 9%. 

2. Membuat ekstrak kulit pisang dalam berbagai konsentrasi 

Variasi ekstrak kulit pisang terbagi menjadi 5 konsentrasi. Yaitu 0% 

sebagai kontrol negatif menggunakan aquades, konsentrasi 3% kulit pisang, 
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konsentrasi 5% kulit pisang, konsentrasi 7% kulit pisang dan konsentrasi 9% 

kulit pisang.  

a. Kosnentrasi control negative 0%, yaitu menggunakan 100% aquades 

murni tanpa tambahan apapun 

b. Konsentrasi ektstrak kulit pisang 3%, yaitu menggambil ekstrak kulit 

pisang sebanyak 20 ml yang diperoleh dari taraf mengalikan taraf 

konsentrasi 1000 ml, kemudian menambahkan aquades sampai 100%. 

c. Konsentrasi ektstrak kulit pisang 5%, yaitu menggambil ekstrak kulit 

pisang sebanyak 30 ml yang diperoleh dari taraf mengalikan taraf 

konsentrasi 1000 ml, kemudian menambahkan aquades sampai 100%. 

d. Konsentrasi ektstrak kulit pisang 7%, yaitu menggambil ekstrak kulit 

pisang sebanyak 70 ml yang diperoleh dari taraf mengalikan taraf 

konsentrasi 1000ml, kemudian menambahkan aquades sampai 100%. 

e. Konsentrasi ektstrak kulit pisang 9%, yaitu menggambil ekstrak kulit 

pisang sebanyak 90 ml yang diperoleh dari taraf mengalikan taraf 

konsentrasi 1000 ml, kemudian menambahkan aquades sampai 100%. 

 

3. Pemberian Ekstrak Kulit Pisang pada Buah Mangga 

a. Menyiapkan buah mangga yang akan digunakan dalam penelitian 

b. Mencelupkan buah mangga kedalam masing-masing konsentrasi ekstrak 

kulit pisang (0%, 3%, 5%, 7% dan 9%).  

c. Menggering-anginkan buah mangga, kemudian memberi label dan 

menyimpan buah mangga pada suhu ruang. 

4. Perhitungan susut bobot dan intensitas kecacatan pada buah mangga 
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Kerusakan fisik yang yaitu susut bobot dapat dihitung berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Nasution., et al (2012). Yaitu dengan cara 

mengambil buah mangga dari setiap perlakuan dan menimbang beratnnya 

mulai hari ke 3 perlakuan, hari ke 6 dan hari ke 9. Rumus penentuan susut 

bobot adalah sebagai berikut: 

% Susut bobot = 
                      

          
 

 Intensitas kecacatan merupakan parameter yang diamati secara 

subjektif dengan cara melihat buah mangga secara langsung. Tingkat 

kecacatan dilihat dengan membuat skala yang telah di tentukan 

menggunakan skala 1-5 yang terbagi dalam 5 kategori yaitu : 1. Tekstur 

buah keras, 2. Tekstur buah agak keras, 3. Tekstur buah busuk, 4. Tektur 

buah agak busuk. 5. Tekstur buah lunak.  

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung susut bobot pada 

buah mangga menggunakan timbangan analitik selama 3 hari sekali. Selain itu 

pengumpulan data juga dilakukan dengan melihat tingkat kecacatan buah 

setiap 3 hari sekali mengunakan skala 1-5 (1. Tekstur buah keras, 2. Tekstur 

buah agak keras, 3. Tekstur buah busuk, 4. Tektur buah agak busuk. 5. Tekstur 

buah lunak). 

Tabel 3.3 Pengukuran susut bobot pada buah mangga  

Perlakuan Pengulangan Rata-rata 

 I II  
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Rumus penentuan susut bobot adalah sebagai berikut: 

% Susut bobot = 
                      

          
 

Tabel 3.4 Intensitas Kecacatan Buah Mangga  

Perlakuan Pengulangan Rata-rata 

1 I II  

    

    

Dst.    

 

Skala 1-5 yang terbagi dalam 5 kategori yaitu : 1. Tekstur buah keras, 2. Tekstur 

buah agak keras, 3. Tekstur buah busuk, 4. Tektur buah agak busuk. 5. Tekstur buah 

lunak. 

3.7 Teknik Analisis Data  

Untuk mengetahui adanya pemberian adanya pengaruh pemeberian 

konsentrasi ekstrak kulit pisang (Musa acuminate balbisiana) dan lama 

penyimpanan terhadap mutu buah mangga, maka dilakukan uji Two -Way ANOVA 

(Anova 2 jalur atau anova 2 jalan). Anova two way yaitu analisis varian yang 

digunakan untuk menentukan apakah rata-rata kelompok atau lebih kelompok. 

Penggelolaan data menggunakan data software SPSS (Statistical Program for 

Social Science) tipe 21. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji normalitas 

menggunakan Kolmogrov Spirnov, uji homgenitas menggunakan uji Levene serta 

untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan setiap perlakuan menggunakan uji 

Duncan dengan taraf 5%.  
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3.8 Kegiatan Penelitian Tahap II 

Jenis penelitian tahap ke II adalah penelitian pengembangan dengan 

menggunakan Learning cycle 3E. Learning cycle 3E merupakan model 

pembelajaran yang berpusat pada siswa dan guru berperan sebagai fasilitator. 

Pemilihan model ini berdasarkan atas pertimbangan bahwa model ini 

dikembangkan secara istematis dan berlandaskan teori pembelajaran (Saputri et al., 

2013). Model learning cycle 3E menggunakan 3 tahapan yaitu Explorasi 

(Exploration), Eksplanasi (Explanation) dan Elaborasi (Elaboration). Modifikasi 

Learning cycle 3E menurut Putra, dkk (2014) digambarkan dalam desain sebagai 

berikut Learning cycle 3E 

 

 

Gambar 3.1 Modifikasi Desain Studi Pengembangan Menggunakan Model  

 Kegiatan tahap II dilakukan setelah penelitian tahap 1 selesai.  Setelah tahap 

I selesai akan menjadi sebuah produk media pembelajaran dalam bentuk media 

audiovisual yaitu video. Adapun langkah-langkah kegiatan tahp II yang perlu 

dilakukan yaitu sebagai berikut. 

1. Tahapa Eksplorasi  

Tahap eksplorasi adalah need assesment cara melihat hasil penelitian tahap I, 

silabus, siswa atau guru dan RPP. Tahapan ini membawa siswa memperoleh 

penguasaan konsep-konsep esensial secara langsung. Fase ini dapat dilakukan 

dengan cara mengobservasi, menanya dan menyeidiki konsep pembelajaran yang 

telah disediakan sebelumnya.  

 

Eksplorasi 

Elaborasi  Eksplanasi 
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a. Analisis  

Tahap analisis meliputi kegiatan sebagai berikut : 1). melakukan analisis suatu 

kompetensi yang dituntut oleh siswa. Pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan 

segala kapabilitas belajar yang ingin dicapai oleh siswa setelah memanfaatkan 

produk pengembangan dalam pembelajaran baik dari segi ilmu pengetahuan, 

ketrampilan serta sikap. 2). Melakukan analisis tentang kapasitas belajarnya baik 

segi pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, karena hal ini berhubungan dengan 

keadaan (minat bakat, gaya belajar serta pengetahuan awal yang dimiliki ) siswa 

yang akan menjadi sasaran pengguna produk pengembangan. 3). Melakukan 

analisis materi sesuai dengan tuntutan dan ketetapan kompetensi yang ada. 

Pertanyaanya berupa analisis materi berupa materi-materi pokok, sub-sub bagian 

dari materi pokok dan anak sub. 

b. Perancangan  

Dalam sebuah perancangan produk harus difokuskan pada tiga kegiatan 

pemilihan materi yang akan dijadikan produk harus sesuai dengan karakteristik 

siswa dan ketetapan serta tuntutan kompetensi. Strategi pembelajaran pembeljaran 

yang diterapkan dan dibentuk harus sesuai dengan tuntutan kompetensi. Serta 

metode assessment dan evaluasi yang digunakan harus sesuai. 

2. Tahap Ekplanasi 

Tahap eksplanasi ini merupakan tahap untuk melengkapi, menyempurnakan 

dan mengembangkan konsep yang telah diperoleh sebelumnya. Pada tahap ini 

dilakukan studi pustaka yang dapat mendorong siswa untuk menjelaskan konsep 

yang telah ditemukan pada tahap sebelumnya kepada para ahli atau pakar. Sehingga 
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dari konsultasi dengan pakar maka akan mengetahui memamahami kekurangan dan 

kelebihan yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan produk. 

a. Pengembangan  

Kegiatan pengembangan merupakan proses mewujudkan atau menerjemahkan 

spesifikasi desain kedalam bentuk suatu produk. Sehingga menghasilka suatu 

produk pengembangan. Segala hal yang telah dilakukan untuk sampai ketahap 

peracangan yaitu pemilihan materi sesuai dengan karakteristik siswa dan ketetapan 

kompetensi, strategi pembelajaran serta assessment dan evaluasi yang diwujudkan 

dalam bentuk media pembelajaran audiovisual. Kegiatan tahap pemgembangan 

meliputi pengumpulan segala sumber serta referensi yang dibutuhkan untuk 

pengembangan materi menyiapkan camera dan mengambil gambar, membuat 

storyboard dan memasukan hasil penelitian, mengisi suara dan animasi serta 

penyusunan instrument evaluasi dan lain-lain.  

3. Elaborasi 

 Kegiatan elaborasi yaitu mengarah pada fase penerapan konsep yang telah 

dipahami yang bertujuan untuk mengubah konep yang telah dipahami untuk 

dijadikan sumber media belajar audiovisual yaitu video. Elaborasi ini terbagi 

menjadi 2 yaitu implementasi dan Evaluasi. Implementasi merupakan suatu hasil 

pengembangan yang telah diterapkan supaya dapat mengetahui pengaruh terhadap 

kwalitas pembelajaran meliputi keefektifan, efisiensi pembelajaran dan 

kemenarikan. Keefektifan dinilai berdasarkan sejauh mana produk pengembangan 

dapat mencapai tujuan dan kompetensi, efisiensi berhubungan dengan waktu, 

tenaga serta segala sumber yang digunakan untuk mencapai tujuan dan 
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kemenarikan dilihat dari sejauh mana produk dapat menciptakan suasana belajar 

yang menarik, memotivasi serta menantang.  

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan menjadi sumber belajar biologi 

berupa video pada materi pokok “Perubahan Lingkungan dan Pengolahan Limbah” 

adapun prosedur langkah-langkah membuat video: 

1. Menyiapkan sumber terkait materi Lingkungan sekitar dan pemanfaatan 

limbah (buku IPA SMA Kelas X semester 2, silabus serta RPP) 

2. Menyiapkan data hasil penelitian  

3. Menyiapkan camera dan mengambil gambar membuat storyboard dan 

memasukan hasil penelitian dan mengisi suara serta menyimpan dalam fd. 

 


