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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang 

termasuk ke dalam metode eksperimen, yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan pemberian perlakuan untuk memanipulasi objek penelitian disertai 

dengan adanya control (Nazir, 1988). Metode eksperimen yang dilakukan 

berupa uji hayati dengan cara statis (static bioassay) menurut standar 

APHA (1995). 

 

B. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang di pakai yaitu menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Rancangan acak lengkap dapat didefinisikan 

sebagai rancangan dengan beberapa perlakuan yang disusun secara 

random untuk seluruh unit percobaan. Desain ini digunakan karena 

percobaan perlakuan dilakukan di laboratorium dan pada kondisi 

lingkungan yang dapat di control (Nazir, 1988). Untuk melakukan 

perlakuan perlu adanya pengulangan dalam percobaan metode ini. 

Penentuan banyaknya jumlah pengulangan pada perlakuan dapat 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut: 

(t) (r-1)   21, 

Keterangan :   

t = Perlakuan (Treatment) 

r = Pengulangan (Replication) 

21 = Faktor nilai derajat kebebasan umum
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Berdasarkan rumus yang ada diatas, jika jumlah perlakuan (t) = 5 maka 

jumlah pengulangan dapat diketahui sebagai berikut : 

(t) (r-1)    21 

(5) (r-1)   21 

5r - 5       21 

5r             26 

r               5,2 

r               5 

 maka pada penelitian ini dapat dilakukan lima kali pengulangan sehingga 

jumlah dari keseluruhan sampel adalah sebanyak 25 botol. Pengacakan dan 

tata letak dalam percobaan RAL dapat diperoleh dengan menggunakan 

program komputer Microsoft Excel dengan rancangan sebagai berikut 

yang terdapat pada Tabel 3.1: 

Tabel 3.1 Tabel tata letak percobaan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

D4 D2 A3 A1 A5 

B2 B4 E3 E1 A2 

C5 A4 B5 C2 D1 

E2 C1 E5 D5 B1 

C3 B3 D3 E4 C4 

D4 D2 A3 A1 A5 

Keterangan: 

A = Kontrol 

B = Konsentrasi serbuk daun ciplukan 0,5 gram 

C = Konsentrasi serbuk daun ciplukan 1 gram 

D = Konsentrasi serbuk daun ciplukan 1,5 gram 

E = Konsentrasi serbuk daun ciplukan 2 gram 

A, B, C, D dan E = Botol kultur 

1, 2, 3, 4 dan 5 = Pengulangan 

Tata letak Rancangan Acak Lengkap (RAL) dilakukan pada pemberian 

ekstrak daun ciplukan dengan jumlah konsentrasi yang sama. 
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Pada penelitian ini, organisme yang digunakan adalah Drosophila 

melanogaster dari hasil kultur selama 10 hari yang berumur kurang dari 

24 jam dengan jumlah individu dengan masing-masing 5 pasang D. 

melanogaster pada setiap botol kultur yang berjumlah 25 botol kultur, 

sehingga dalam satu block design memerlukan 250 ekor D. melanogaster 

dengan perbandingan Drosophila jantan dan Drosophila betina yang 

seimbang. Selama penelitian dilakukan, terdapat tiga tahap instar yang 

disebut dengan larva instar-1, larva instar-2, dan larva instar-3 dengan 

waktu perkembangan yang berturut-turut selama 24 jam, 24 jam, dan 48 

jam yang harus diamati. Parameter fisik dan kimiawi yang diukur berupa 

pH, suhu, dan konduktifitas dan di kontrol agar tidak mengalami 

perubahan dan tidak berpengaruh terhadap organisme uji. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh hewan uji Drosophila 

melanogaster yang berumur kurang dari 24 jam dari hasil pengkulturan di 

Laboratorium Riset Lingkungan Departemen Biologi FPMIPA UPI. 

Sedangkan untuk sampel hewan uji pada penelitian ini menggunakan 250 

ekor dengan berjumlah 5 pasang Drosophila  pada tiap botol kultur untuk 

setiap perlakuan serta pengulangannya. 

D. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian mulai dilaksanakan pada bulan Februari hingga Juni 

2017 di Laboratorium Riset Lingkungan, Departemen Biologi FPMIPA 

UPI. 

E. Alat dan Bahan 

Daftar alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini tertera pada 

lampiran. Alat serta bahan yang digunakan terdapat di Laboratorium Riset 

Lingkungan FPMIPA UPI. 

F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

Semua alat yang akan digunakan seperti saringan dengan ukuran 

mesh 100, blender kecil, enlemeyer, batang pengaduk dicuci terlebih 
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dahulu dan dikeringkan dengan menggunakan lap bersih atau tisu yang 

kering, lalu semua bahan-bahan disiapkan. 

 

2. Tahap Penelitian 

a. Pengambilan Sampel 

Physalis angulata yang ditemukan terlebih dahulu 

diidentifikasi morfologinya dan didokumentasikan. Setelah 

identifikasi dilakukan, hanya pada bagian daunnya yang diambil 

dari tanaman tersebut untuk dijadikan serbuk dan akan diuji 

terhadap Drosophila. Penggunaan daun ciplukan disebabkan 

karena kandungan senyawa physalin yang terkandung di dalam 

daun ciplukan lebih banyak. 

 

b. Pembuatan Serbuk Daun Ciplukan 

Pada pembuatan simplia, proses awalnya yaitu dengan 

mempersiapkan serbuk kering dari daun ciplukan. Daun ciplukan 

yang sudah diambil atau di petik dari tanamannya kemudian 

dibersihkan dari debu dan di jemur di bawah terik matahari dengan 

menyimpan daun ciplukan di atas kertas atau Koran. Setelah daun 

ciplukan yang di jemur tersebut kering, dilakukan perajangan pada 

daun ciplukan dalam ukuran yang kecil agar dapat mempermudah 

dalam proses pemblenderan. Kemudian daun yang sudah di 

blender akan menghasilkan serbuk yang masih kasar, dan harus 

dihaluskan kembali dengan menggunakan saringan dengan ukuran 

mesh 100. Serbuk yang masih kasar di saring terus menerus hingga 

benar-benar halus (Nuranda et al., 2016). 

 

c. Ekstraksi Sampel Physalis angulata 

Dalam penelitian yang dilakukan, perlakuan terhadap D. 

melanogaster dilakukan dengan menggunakan dua percobaan yaitu 

menggunakan serbuk dari daun ciplukan dan menggunakan esktrak 

cair dari daun ciplukan yang sudah dikeringkan dan dihaluskan. 
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Pada percobaan dengan menggunakan ekstrak cair maupun serbuk, 

memakai konsentrasi yang beragam yaitu 0,5 gram, 1 gram, 1,5 

gram, dan 2 gram. Masih-masing percobaan dilakukan dengan 

konsentrasi yang sama dan pengulangan yang sama. Untuk 

percobaan dengan menggunakan serbuk daun ciplukan, cukup 

dengan mencampurkan serbuk ke dalam medium APRG lalu 

kemudian di aduk hingga merata. Percobaan kedua dilakukan 

ekstrak cair dengan menggunakan akuades yaitu serbuk yang sudah 

halus kemudian dicampurkan dengan akuades sebanyak 10 ml 

dengan berbagai berat dari serbuk daun ciplukan, lalu campurkan 

dan aduk hingga merata. Setelah di aduk hingga merata, ekstrak 

cair tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring. Setelah 

semua konsentrasi disaring, lalu dicampurkan ke dalam medium 

APRG dan di aduk hingga merata. 

 

d. Pembuatan Medium Kultur 

Pada pembuatan media dalam penelitian ini, menggunakan 

medium agar-pisang-ragi-gula merah (APRG). Proses awal dalam 

pembuatan medium yaitu dengan menyiapkan 500 ml air yang 

direbus hingga mendidih lalu dimasukkan 150 gula merah dan 

aduk sampai larut dan mendidih. Setelah gula merah larut dalam air 

yang mendidih, masukkan 550 pisang ambon lumut yang sudah 

diblender hingga halus, aduk merata dan masak sampai matang. 

Kemudian masukkan 7 gram agar-agar ke dalam campuran tersebut 

dan masak hingga matang dan aduk dengan merata. Apabila 

campuran bahan tersebut sudah matang, dinginkan beberapa saat 

kemudian beri masing-masing 5 ml asam askorbat dan methyl 

perkaben ke dalam adonan yang sudah didinginkan beberapa saat 

lalu aduk hingga merata. 

Ketika semua bahan sudah matang, masukkan ke dalam 

botol kultur dengan masing-masing botol 40 ml dengan 

menggunakan corong     agar tidak tumpah. Adonan tersebut dapat 
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digunakan untuk 25 botol. Perlakuan kontrol, hanya berisi adonan 

pada botol kultur. Pada tahap pertama, dilakukan percobaan 

menggunakan serbuk daun ciplukan yaitu semua botol yang sudah 

terisi dengan adonan, dimasukkan serbuk daun ciplukan ke dalam 

masing-masing botol dengan berbagai konsentrasi yaitu 0,5 gram, 

1 gram, 1,5 gram, dan 2 gram dengan 5 pengulangan. Apabila 

medium tidak segera digunakan, botol kultur yang berisi medium 

tersebut dapat disimpan di lemari es. Apabila hendak akan 

digunakan, botol kultur tersebut dikeluarkan dari lemari es dan 

diamkan beberapa saat hingga suhunya naik mendekati suhu ruang 

lalu botol kultur tersebut dapat digunakan dengan mamasukkan D. 

melanogaster (Strickberger, 1962). Pada perlakuan dengan 

menggunakan ekstrak cair daun ciplukan, menggunakan 5 

perlakuan yang sama dengan serbuk daun ciplukan pada setiap 

konsentrasinya.  

 

e. Biakan Kultur Drosophila melanogaster 

Pada tahap pembuatan biakan kultur Drosophila 

melanogaster, perlu disiapkannya buah yang sudah busuk atau 

rusak yang disimpan di dalam plastik bening atau ke dalam wadah 

yang bening agar lalat buah muncul dan dapat hinggap pada buah 

yang sudah disiapkan tersebut. Jika buah yang busuk tersebut 

sudah banyak dihinggapi lalat, tangkap dengan menggunakan 

plastik bening yang berukuran sedang sehingga lalat dapat naik ke 

atas atau ke plasik bening. Setelah didapatkan lalat di dalam plastik 

bening tersebut, pisahkan 5 lalat jantan dan 5 lalat betina ke dalam 

plastik bening yang lain. Ketika sudah didapatkan 5 pasang lalat 

buah yang sudah dipisahkan, kemudian 5 pasang lalat buah 

tersebut dimasukkan ke dalam botol kultur yang berisi medium 

agar. Masing-masing botol kultur, diisi dengan 5 pasang lalat buah. 

Pemilihan Drosophila melanogaster dalam penelitian ini 

berdasarkan morfologinya. 
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f. Uji Kemampuan Reproduksi & Perkembangan Drosophila 

melanogaster 

Setelah melakukan tahap persiapan, selanjutnya dilakukan 

tahap pemberian perlakuan pada Drosophila melanogaster. Pada 

tahap ini, disediakan 25 botol kultur yang berisi medium agar 

dengan keterangan konsentrasi serbuk ciplukan yang akan diuji 

yaitu, konsentrasi 0,5 gram, 1 gram, 1,5 gram, 2 gram, dan kontrol 

dengan masing-masing pemberian medium sebanyak 40 ml. 

Jumlah rasio yang didapatkan antara jumlah medium yang 

dimasukkan dengan masing-masing konsentrasi serbuk daun 

ciplukan yaitu pada medium kontrol terdapat 53,02 gram, pada 

medium dengan pemberian serbuk daun ciplukan 0,5 gram terdapat 

53,29 gram, pada medium 1 gram terdapat 53,56, medium 

pemberian 1,5 gram daun ciplukan terdapat 58,71 gram, dan pada 

medium dengan pemberian 2 gram terdapat 63,86 gram. Masing-

masing konsentrasi dilakukan 5 kali pengulangan yang berdasarkan 

hasil perhitungan sebelumnya. Pada masing-masing botol, 

dimasukkan Drosophila melanogaster dengan kepadatan awal 5 

pasang per botol. Pemberian ekstrak ciplukan dilakukan percobaan 

dengan 5 kali pengulangan pada setiap perlakuan dan dimasukkan 

Drosophila melanogaster dengan kepadatan masing-masing botol 

5 pasang. 

Pengamatan dan perhitungan laju perkembangan dapat 

dilakukan 6 jam sekali untuk melihat perubahan yang terjadi pada 

D. melanogaster. Dengan cara menghitung jumlah populasi pada 

setiap perlakuan dengan pengulangannya, dan pengukuran pada 

ukuran tubuh Drosophila  dewasa dengan menggunakan alat ukur 

dan dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop binokuler atau 

loupe. Pada laju perkembangan, dilihat jumlah telur yang terdapat 

pada dinding botol kultur, jumlah larva instar-1 hingga larva instar-

3, jumlah pupa, dan jumlah imago baru yang menetas dari pupa. 
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Siklus hidup D. melanogaster dapat sempurna yaitu sekitar 9 hari 

sampai munculnya imago yang baru. 

g. Analisis Data 

Hasil dari pengujian data, disajikan dalam bentuk tabel dan 

dilakukan dengan perhitungan menggunakan uji normalitas yaitu 

Test of Normality (Shapiro-Wilk) dan uji homogenitas 

menggunakan Test of Homogenity of Variances (Levene Statistic). 

Data yang terdistribusi normal dan bervarian homogen dianalisis 

secara statistik parametrik yaitu Analisis varian (One Way 

ANOVA). Data yang memiliki perbedaan signifikan untuk setiap 

perlakuan kemudian akan diuji lebih lanjut dengan menggunakan 

uji Kruskal Wallis. Analisis data akan diproses dengan 

menggunakan Software SPSS 22 for Windows. 

1. Uji Normalitas 

Ho : Data Distribusi Normal 

Ha : Data Distribusi Tidak Normal 

Nilai Signifikansi > 0.05  Normal 

Nilai Signifikansi < 0.05  Tidak Normal 

2. Uji Homogenitas 

Ho : Data Homogen 

Ha : Data Tidak Homogen 

Nilai Signifikansi > 0.05  Homogen 

Nilai Signifikansi < 0.05  Tidak Homogen 

3. Uji ANOVA 

a. Jumlah Jantan 

H0 : Tidak Ada pengaruh signifikan antara pemberian 

ciplukan dengan jumlah jantan 

Ha : Ada Pengaruh signifikan antara pemberian ciplukan 

dengan jumlah jantan 

Nilai Signifikansi > 0.05  H0 yang diterima 

Nilai Signifikansi < 0.05  Ha yang diterima 

b. Jumlah betina 
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H0 : Tidak Ada pengaruh signifikan antara pemberian 

ciplukan dengan jumlah betina 

Ha : Ada Pengaruh signifikan antara pemberian ciplukan 

dengan jumlah betina 

Nilai Signifikansi > 0.05  H0 yang diterima 

Nilai Signifikansi < 0.05  Ha yang diterima 

c. Jumlah Hewan 

H0 : Tidak Ada pengaruh signifikan antara pemberian 

ciplukan dengan jumlah hewan 

Ha : Ada Pengaruh signifikan antara pemberian ciplukan 

dengan jumlah hewan 

Nilai Signifikansi > 0.05  H0 yang diterima 

Nilai Signifikansi < 0.05  Ha yang diterima 

G. Alur Penelitian 
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