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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan pemeriksaan Laboratorium. 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta (Green House). 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2014 sampai bulan April 2015 

dengan perincian sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Agenda Pelaksanaan Penelitian  

Agenda 
November 

2014 

Desember 

2014 

Januari 

2015 

Februari 

2015 

Maret 

2015 

April 

2015 

Pengajuan 

judul skripsi 

      

Pengajuan 

proposal 

      

Penelitian        

Analisis data       

Pengajuan 

skripsi bab  

I-IV 

      

Ujian skripsi       

 

B. ALAT DAN BAHAN 

1. Alat 

Alat yang digunakan: Ember bertutup, ember kecil, Pinset, beaker gelas, gelas 

takar, pisau/parang, gergaji, saringan kelapa, kain saring, karet gelang, baskom, 

pH digital, masker, sarung tangan, dan plastik. 

2. Bahan  

Bahan yang digunakan: Pelepah tanaman salak bagian pangkal (Sleman, 

Yogyakarta), cairan rumen sapi (Penjagalan ternak kota Surakarta), cairan rumen 

kambing (Tempat Penjagalan kambing pasar Kliwon)  dan air. 
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C. Rancangan Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

Eksperimen. Rancangan penelitian dengan menggunakan dua  faktor. 

Faktor 1 : Jenis cairan rumen yang digunakan 

R1  : Cairan rumen sapi 

R2  : Cairan rumen kambing 

Faktor 2 : Konsentrasi cairan rumen (Vaithanomsat, 2009). 

K0  : 0% 

K 1 : Cairan rumen konsentrasi 10% 

K 2 : Cairan rumen konsentrasi 20% 

K 3 : Cairan rumen konsentrasi 30%                                         

  

Tabel 3.2 Rancangan Percobaan:  

Perlakuan 
Konsentrasi 

K0 K1 K2 K3 

Cairan rumen sapi (R1) K0 R1 K1 R1 K2 R1 K3 R1 

Cairan rumen kambing (R2) K0 R2 K1 R2 K2 R2 K3 R2 

  

Keterangan: 

K0 R1 : Kontrol pertama 

K0 R2 : Kontrol kedua 

K1 R1 : Cairan rumen sapi konsentrasi 10% 

K2 R1 : Cairan rumen sapi konsentrasi 20% 

K3 R1 : Cairan rumen sapi konsentrasi 30% 

K1 R2 : Cairan rumen kambing konsentrasi 10% 

K2 R2 : Cairan rumen kambing konsentrasi 20% 

K3 R2 : Cairan rumen kambing konsentrasi 30% 
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D. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Persiapan pelepah salak 

1) Pelepah tanaman salak dibersihkan dari durinya dengan menggunakan 

parang/sabit. 

2) Pelepah tanaman salak  yang sudah bersih dari duri dipotong dengan 

ukuran ± 20 cm sebanyak 28 buah. 

3) Pelepah tanaman salak dibersihkan dari kulit bagian terluarnya dengan 

menggunakan sabit/parang. 

b. Pengambilan cairan isi rumen  

1) Memeras isi rumen sapi/kambing yang masih segar secara manual 

dengan menggunakan saringan kelapa. 

2) Hasil saringan isi rumen (filtrat) ditampung di dalam baskom. 

3) Hasil saringan pertama kembali disaring dengan menggunakan kain 

saring, untuk mendapatkan hassil saringan yang lebih bersih. 

4) Hasil saringan isi rumen (filtrat) kembali ditampung di dalam baskon. 

c. Pembuatan konsentrasi cairan rumen 

1) Konsentrasi 10% dengan volume 2 liter 

a) Mengukur cairan rumen yang masih segar sebanyak 200 ml dengan 

menggunakan gelas takar. 

b) Mencampurkan 200 ml cairan rumen dengan 1800 ml air di dalam 

baskom dan dihomogenkan. 

2) Konsentrasi 20% dengan volume 2 liter 

a) Mengukur cairan rumen yang masih segar sebanyak 400 ml dengan 

menggunakan gelas takar. 

b) Mencampurkan 400 ml cairan rumen dengan 1600 ml air di dalam 

baskom dan dihomogenkan. 

3) Konsentrasi 30% dengan volume 2 liter 

a) Mengukur cairan rumen yang masih segar sebanyak 600 ml dengan 

menggunakan gelas takar. 
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b) Mencampurkan 600 ml cairan rumen dengan 1400 ml air di dalam 

baskom dan dihomogenkan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Menyiapkan ember beserta tutupnya sebanyak 14 pasang. 

b. Memberikan label pada masing-masing ember sesuai dengan perlakuan 

yang diberikan. 

c. Memasukkan cairan rumen ke dalam masing-masing ember sesuai dengan 

konsentrasi yang telah ditetapkan. 

d. Memasukkan potongan pelepah salak berukuran ± 20 cm sebanyak 4 buah 

yang telah diikat dan dibebani dengan pemberat pada masing-masing ember. 

e. Menutup ember dengan rapat agar tidak ada oksigen yang dapat masuk. 

f. Melakukan pengamatan setiap 7 hari sekali. Pengamatan dilakukan untuk 

mengetahui apakah sudah terjadi pelepasan serat atau belum. 

 

E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, untuk mempermudah dalam pengumpulan 

data maka digunakan metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Eksperimen 

Metode eksperimen merupakan metode yang bertujuan untuk 

menjelaskan apa-apa yang akan terjadi bila variabel-variabel tertentu dikontrol 

atau dimanipulasi secara tertentu. Penelitian ini dikatakan sebagai penelitian 

pengujian hipotesa yang menguji hubungan sebab akibat diantara variabel yang 

diteliti (Mardalis, 2014). 

b. Kepustakaan 

Metode kepustakaan merupakan suatu metode yang bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi dengan bermacam-macam material 

kepusatakaan dari berbagai sumber yang dikutip secara langsung maupun tidak 

langsung. Pada hakekatnya data yang diperoleh dapat dijadikan landasan dasar 

atau alat utama bagi pelaksanaan penelitian (Mardalis, 2014). 
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c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang 

diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, 

baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya 

(Margono, 2007). 

 

F. Teknik analisis data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan kecepatan waktu 

pelepasan serat menggunakan perlakuan penambahan cairan rumen sapi dan 

kambing dengan penggunaan konsentrasi yang berbeda ketika proses perendaman. 

Proses perendaman pelepah tanaman salak dikatakan selesai jika pelepah telah 

terurai sempurna menjadi helaian serat atau serat elementer.  


