
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

deskriptif. Menurut Bungin (2007), jenis penelitian deskriptif merupakan jenis 

penelitian yang mengkaji tentang penampakan atau fenomena yang mana antara 

fenomena dan kesadaran tidak terisolasi satu sama lain, melainkan selalu 

berhubungan secara dialektis. Tujuannya adalah untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realita yang 

ada di masyarakat menjadi objek penelitian dan untuk menarik realita tersebut ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang 

kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Semiawan, 2010). 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Post Test 

Only Control Grup Design yang dalam penelitian tersebut tidak dilakukan 

pengukuran awal, karena diasumsikan bahwa di dalam suatu populasi tertentu tiap 

unit populasi adalah homogen maka pengukuran variabel dilakukan setelah 

pemberian perlakuan. Rancangan penelitian ini untuk menguji pengaruh berbagai 

konsentrasi filtrat rimpang temulawak (Curcuma zhanthorriza L.)  terhadap 

stabilitas warna pada preparat maserasi batang iler (Coleus scutellarioides L.). 

Penelitian ini menggunakan 4 perlakuan dengan 6 kali ulangan. 
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Rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

  Kelompok Kontrol   X  O1 

  Kelompok Eksperimen  P1  O2 

 Kelompok Eksperimen  P2  O3 

  Kelompok Eksperimen  P3  O4 

         Perlakuan  Observasi  

Keterangan :  

R : Rancangan  P : Perlakuan  O : Observasi   X : Kontrol 

Gambar: The Posttest-Only Control Group Design 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1  Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas  

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

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada pada 08 Juni 2016. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Menurut Silalahi (2009), populasi merupakan jumlah total dari seluruh unit 

atau elemen di mana peneliti tertarik. Populasi dapat berupa organisme, orang-

orang atau sekelompok orang, masyarakat, organisasi, benda, objek, peristiwa 

atau laporan yang semuanya memiliki ciri dan harus didefinisikan secara spesifik 

dan tidak secara mendua. Populasi dalam penelitian ini adalah batang tanaman iler 

(Coleus scutellarioides L.). 

R 
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3.3.2 Sampel  

Sampel merupakan bagian tertentu yang dipilih dari populasi atau tiap dari 

populasi yang dipilih berdasarkan apakah itu representatif atau tidak (Silalahi, 

2009). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari 

populasi yang 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 batang tanaman iler (Coleus scutellarioides L.) 

yang dibagi menjadi 4  kelompok perlakuan yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 6 kali ulangan. Perhitungan cara menentukan jumlah ulangan menurut 

Kemas (1994) adalah sebagai berikut: 

(t-1) (r-1) ≥ 15  

(4-1) (r-1) ≥ 15 

(3) (r-1) ≥ 15 

 3 (r-1) ≥ 15 

3r ≥ 15 + 3 

r = 18 / 3 

r = 6 kali ulangan 

Keterangan:  

r  =  Replikasi (jumlah ulangan) 

t  =  Treatment (jumlah perlakuan) 
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Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh jumlah replikasi sebesar 6 kali. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan rancangan acak lengkap yang dipakai 

dalam berbagai perlakuan yang akan dilakukan. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel merupakan konsep atau konstruk yang memiliki variasi (dua atau 

lebih) nilai sehingga dapat diobservasi (observable) atau dapat diukur 

(measurable) (Silalahi, 2009). Berdasarkan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.4.1 Variabel Bebas (Independen) 

Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi 

atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Silalahi, 2009). 

Variabel bebas atau independen dalam penelitian ini adalah filtrat rimpang 

temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.). 

3.4.2 Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau 

menjadi akibat karena terdapat variabel bebas (Silalahi, 2009). Variabel terikat 

atau dependen dalam penelitian ini adalah  preparat maserasi dari batang tanaman 

iler (Coleus scutellarioides L.). 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel dalam penelitian yang berpengaruh tetapi 

dapat dikendalikan. Variabel kontrol pada penelitian ini adalah rimpang 

temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.). 
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3.5 Definisi Operasional Variabel 

Definisi variabel merupakan konsep atau konstruk yang memiliki variasi 

(dua atau lebih) nilai sehingga dapat diobservasi (observable) atau dapat diukur 

(measurable) (Silalahi, 2009). Operasional merupakan suatu definisi yang 

berkaitan kepada suatu variabel dengan cara memberikan suatu operasional yang 

diperlukan dalam mengukur variabel tersebut (Silalahi, 2009). Berdasarkan 

rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka variabel yang digunakan dalam 

analisis ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Konsentrasi filtrat rimpang temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) adalah 

ukuran atau banyaknya filtrat rimpang temulawak yang akan digunakan untuk 

pewarna pada preparat masesrasi. Konsentrasi yang digunakan pada penelitian 

ini ditentukan dari uji pendahuluan yaitu 50%, 75% ,100% dan kelompok 

kontrol positif. 

2. Maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan preparat yang digunakan 

untuk melihat kenampakan sel secara utuh.  

3. Indikator dalam penelitian ini adalah filtrat rimpang temulawak yang 

digunakan sebagai pewarna preparat maserasi batang tanaman iler yang 

diamati dengan menggunakan mikroskop. 
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3.6 Metode Penelitian 

3.6.1 Alat yang digunakan 

a. Beaker glass besar 2 buah 

b. Beaker glass kecil 3 buah 

c. Jusser 1 buah 

d. Erlenmeyer 2 buah 

e. Pisau 1 buah 

f. Kaca penutup 19 buah 

g. Kaca benda 19 buah 

h. Hotplate 1 buah 

i. Cawan Petri 19 buah 

j. Mikroskop Cahaya 1 buah 

3.6.2 Bahan yang Digunakan 

a. batang iler (Coleus scutellarioides L.) 

b. filtrate rimpang temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.) 

c. Aquades 

d. Larutan KOH 10% 

e. Asam nitrat 10% 

f. Asam kromat 10% 

g. Larutan Alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 100% dan 100% 

h.Xylol 

3.6.3 Cara Kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Persiapan 

Menyiapkan Alat dan 

Bahan 

Membuat Filtrat 

Temulawak 

Mengaplikasikan Filtrat 

sebagai Pewarna pada 

Preparat Maserasi 

Mengupas temulawak 

kemudian memotong 

kecil kecil untuk 

kemudian dimasukkan 

kedalam jusser untuk 

dihaluskan kemudian 

mengambil sarinya. 

Membagi menjadi 3 

konsentrasi yaitu 100%, 

75%, dan 50% dengan 

campuran Etanol 
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1. Tahap Persiapan: 

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

penelitian. 

b. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penelitian. 

2. Membuat Preparat Maserasi batang tanaman Iler (Coleus scutellarioides 

L.) 

a. Mengiris batang tanaman iler (Coleus scutellarioides L.) dengan 

panjang ± 2 cm 

b. Memasukkan pada beaker glass 

c. Memberikan aquades, kemudian direbus di atas hotplate 

d. Mendinginkan, aquades dibuang dan diganti dengan KOH kemudian 

direbus kembali selama 3 menit 

e. Memindahkan bahan ke cawan petri lalu dicuci dengan Aquades 

f. Menetesi dengan campuran Asam Nitrat 10% : Asam Kromat 10% dan 

dibiarkan sampai lunak 

g. Mencuci dengan Aquades 

h. Merendam batang tanaman iler (Coleus scutellarioides L.) yang sudah 

lunak ke dalam filtrat rimpang temulawak selama 1 jam 

i. Mencuci dengan Aquades 

j. Mendehidrasi Alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 100% dan 100% 

masing-masing selama 3 menit 

k. Mendealkoholisasi campuran alkohol : xylol 3:1, 1:1, 1:3 masing-

masing 3 menit 
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l. Menetesi dengan xylol 1 selama 3 menit 

m. Memindahkan bahan ke kaca benda untuk diamati trachea nya 

menggunakn mikroskop 

n. Menetesi dengan xylol 2 langsung diberi enthelen kemudian ditutup 

dengan kaca penutup (Wahyuni, 2015). 

3.7 Pengamatan Dan Pengambilan Data 

Rancangan data kejelasan preparat dan kekontrasan warna pada preparat 

maserasi bagian organ batang tanaman iler (Coleus scutellarioides L.) dengan 

pewarna alami filtrat rimpang temulawak (Curcuma zanthorrhiza L.). 

No. Perlakuan Filtrat 

Rimpang 

Temulawak 

(Curcuma 

zanthorrhiza L.) 

Preparat ke 

(pengulangan 

ke ) 

Kejelasan Preparat Kekontrasan Warna 

Jelas Tidak 

Jelas 

Kontras Tidak 

Kontras 

1. Konsentrasi  

50 % 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

2. Konsentrasi  

75 % 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

3. Konsentrasi 100 % 1     

2     

3     

4     

5     

6     

Jumlah Preparat     

Presentase Jumlah Preparat (%)     
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Keterangan :  

 Adapun indikator kejelasan preparat dan kekontrasan warna pada preparat 

bagian batang tanaman Iler (Coleus scutellarioides L.) yang diamati meliputi: 

Tabel 3.1 Indikator kejelasan preparat yang diamati 

NO KRITERIA INDIKATOR 

1 Tidak Jelas Apabila bagian jaringan-jaringan pembuluh trakea 

tidak dapat terlihat jelas 

2 Jelas Apabila bagian jaringan-jaringan pembuluh dapat 

terlihat jelas 

         (Ginanjar, 2010) 

Tabel 3.2 Indikator kekontrasan warna preparat 

NO KRITERIA INDIKATOR 

1 Tidak Kontras Apabila pewarna terikat dengan tidak kuat pada 

jaringan pembuluh trakea 

2 Kontras Apabila pewarna terikat dengan kuat pada jaringan 

pembuluh trakea 

 

3.8 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitia ini dilakukan dengan pengamatan 

terhadap hasil penelitian. Maka dengan itu akan diketahui hasil dari proses 

penelitian yang telah dilakukan.  

3.9 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Media Pembelajaran 

Setelah hasil penelitian diperoleh, selanjutnya hasil penelitian tersebut 

kemudian dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Menurut Suhardi (2010), 

suatu hasil penelitian jika akan diangkat sebagai media pembelajaran biologi 

harus melalui beberapa tahapan antara lain: 

1. Identifikasi proses dan produk penelitian 
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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 

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 media pembelajaran biologi. 

Menyeleksi dan memodifikasi hasil penelitian yang sudah memenuhi 

persyaratan media pembelajaran sebagai media pembelajaran berupa 

memodifikasi silabus pemerintah. 

3. Penerapan dan pengembangan hasil penelitian sebagai media pembelajaran 

biologi. 

4. Merancang hasil penelitian yang sudah diseleksi dan dimodifikasi menjadi 

suatu rancangan media pembelajaran berbentuk preparat asli dalam 
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pembelajaran di sekolah dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang ada di sekolah. 


