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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantiatif. Menurut Setyosari (2010) penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala 

sesuatu yang terkait dengan variabel-variebel yang bisa dijelaskan baik dengan 

angka-angka maupun kata-kata. Menurut Sugiyono (2009) penelitian kuantitatif 

bertujuan untuk menjelaskan angka-angka data analisis mengunakan statistik. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kebun DD’ Orchid Nursery yang berlokasi di 

Jalan Ir. Soekarno No. 48, Dadaprejo Kota Batu. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tanggal 10 - 25 Maret 2017. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Menurut Nugroho (2008) populasi adalah seluruh objek yang mungkin 

terpilih atau keseluruhan ciri yang dipelajari. Sedangkan menurut Sugiyono 

(2008) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian 

ini adalah keseluruhan Anggrek koleksi DD’ Orchid Nursery. 
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3.3.2 Sampel 

Menurut Margono (2004) menyatakan bahwa sampel adalah sebagai 

bagian dari populasi. Sampel dari penelitian ini adalah 10 spesies dari Genus 

Dendrobium, 2 spesies dari Genus Vanda, 1 spesies dari Genus Ascosentrum, 2 

spesies dari Genus Spathoglottis, dan 2 spesies dari Genus Paphiopedilum. 

Spesies-spesies tersebut meliputi : 

Dendrobium nindii  Dendrobium laxiflorum Vanda sanderiana 

Dendrobium lasianthera Dendrobium strepsiceros Vanda tricolor 

Dendrobium gouldii  Dendrobium macrophyllum Ascosentum miniatum 

Dendrobium stratiotes Paphiopedilum praestan 

Dendrobium lineale  Paphiopedilum glaucophyllum 

Dendrobium bracteosum Spathoglottis plicatta 

Dendrobium tangerinum Spathoglottis kimbaliana 

     

3.3.3 Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2010). Pertimbangan tersebut yaitu jenis 

Anggrek yang diamati harus beranekaragam, memiliki akar, batang, daun yang 

masih segar (tidak layu), dan bunga yang telah mekar sempurna. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian dalam penelitian ini ada 2 tahapan, yaitu: tahap 

persiapan, dan tahap pelaksanaan. 
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3.4.1 Tahap Persiapan Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan yaitu: 

1. Alat tulis 

2. Penggaris 

3. Kamera 

4. Kertas label 

5. Tanaman Anggrek Genus Dendrobium, Genus Vanda, Genus Ascocentrum, 

Genus Spathoglottis, dan Genus Paphiopedilum di Kebun DD’ Orchid 

Nursery, Kota Batu. 

 

3.4.2 Tahap pelaksanaan 

Langkah kerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan objek studi STO (Satuan Taksonomi Operasional) yang akan 

diteliti di kebun DD’ Orchid Nursery. 

2. Mengidentifikasi ciri morfologi dari masing-masing STO. 

3. Menentukan ciri morfologi yang akan dijadikan parameter penelitian. 

4. Menyusun ciri/karakter parameter penelitian tersebut ke dalam tabel 

karakter STO untuk memudahkan pengamatan objek studi. 

5. Membandingkan ciri pada masing-masing STO dengan ciri pada parameter 

penelitian. Karakter yang sesuai diberi kode (+), karakter yang tidak sesuai 

diberi kode (-). 

6. Membuat matriks jumlah pasangan STO  yang sesuai dan tidak sesuai. 

7. Menghitung koefisien asosiasi, analisis kelompok (cluster analysis), dan 

analisis diskriminasi menggunakan program SPSS 17. 



42 
 

 
 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Tahapan Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi lapangan, yaitu pengamatan secara langsung ke tempat penelitian 

untuk mendapatkan data berupa ciri-ciri morfologi atau karakterisasi 

anggrek yang menjadi obyek penelitian.  

b. Studi literatur, yaitu mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

penelitian ini, khususnya mengenai seluk beluk anggrek, yang meliputi 

buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian yang membahas karakter 

morfologi anggrek, panduan karakterisasi anggrek, metode taksimetri dan 

hubungan kekerabatan sebagai acuan dalam penelitian ini. Salah satu yang 

digunakan adalah panduan karakterisasi tanaman hias anggrek dari 

Departemen Pertanian (2004). 

 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Karakter Parameter Penelitian STO (Satuan Taksonomi 

Operasional) 17 Spesies Anggrek 

No. Karakter 
Spesies 

A B C D E F G H I J 

X1 Tipe pertumbuhan           
1 Monopodial           
2 Sympodial            

X2 Tipe Perakaran           
1 Akar tanah           
2 Akar udara           
3 Akar lekat           

X3 Bentuk daun           
1 Jarum           
2 Lonjong            
3 Lanset            

X4 Bentuk ujung daun           
1 Lancip            
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2 Bergigi tiga           
3 Bergerigi            

X5 Susunan daun           
1 Tergulung bersama           
2 Rangkap            

X6 Bentuk tepi daun           
1 Mengutuh            
2 Mengombak            

X7 Tekstur permukaan           
1 Gundul            
2 Meroma            
3 Menepung           

X8 Simetri daun           
1 Asimetri            
2 Simetri            

X9 Panjang daun           
1 < 20 cm (Pendek)           
2 ≥ 20 cm (Panjang)           

X10 Lebar daun           
1 < 3 cm (Sempit)           
2 ≥ 3 cm (Lebar)           

X11 Ketebalan daun           
1 < 1 mm (Tipis)            
2 ≥ 1 mm (Tebal)           

X12 Warna daun           
1 Hijau tua/ pekat           
2 Hijau muda/ pucat           

X13 Pseudobulb            
1 Memiliki pseudobulb           
2 Tidak memiliki pseudobulb           

X14 Posisi Pembungaan           
1 Pangkal/sisi pseudobulb           
2 Sisi/ di antara 2 ketiak daun           
3 Pucuk            

X15 Tipe Pembungaan           
1 Berbunga tunggal           
2 Tandan           

X16 Bentuk Bunga           
1 Bulat            
2 Bintang            
3 Keriting            
4 Bertanduk            

X17 Bentuk Sepal           
1 Lanset            
2 Lonjong           
3 Oval            
4 Bulat telur sungsang           

X18 Warna Sepal           
1 Kuning           
2 Orange           
3 Coklat            
4 Putih           
5 Hijau           
6 Ungu           

X19 Bentuk Petal           
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1 Lurus           
2 Lonjong            
3 Oval            
4 Bulat telur sungsang            
5 Agak membulat           

X20 Warna Petal           
1 Kuning           
2 Orange           
3 Coklat            
4 Putih           
5 Hijau           
6 Ungu           

X21 Bentuk Labellum           
1 Segitiga            
2 Bulat            
3 Bulat telur sungsang           
4 Trapesium            
5 Sendok            

X22 Warna Labellum           
1 Kuning           
2 Orange           
3 Coklat            
4 Putih           
5 Hijau           
6 Ungu           

X23 Panjang Bunga           
1 < 5 cm (pendek)           
2 ≥ 5 cm (panjang)           

X24 Lebar Bunga           
1 < 3 cm (sempit)           
2 ≥ 3 cm (lebar)           

X25 Jumlah kuntum           
1 < 10 kuntum            
2 ≥ 10 kuntum            

X26 Aroma Bunga           
1 Beraroma           
2 Tidak beraroma            

(Sumber: Panduan karakterisasi tanaman hias anggrek dari Departemen Pertanian, 2004). 
 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam metode taksimetri 

menggunakan program komputer SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) 17 dilakukan dengan menghitung: 

1. Koefisien Asosiasi  

Analisis koefisien asosiasi bertujuan untuk menunjukkan kemiripan 

secara sederhana pada masing-masing STO (Satuan Taksonomi Operasional) 
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(Wijayanti et al., 2015). Setelah membandingkan ciri pada masing-masing 

STO dengan ciri/ karakter pada parameter penelitian, kemudian karakter yang 

sesuai diberi kode (+) dan karakter yang tidak sesuai diberi kode (-). 

Selanjutnya, dilakukan skoring (data diubah menjadi data skor) agar mudah 

dimasukkan dalam program SPSS 17 dan dihitung menggunakan frequencies 

untuk mendapatkan distribusi frekuensi sesuai kategori atau data awal dan 

kemudian variabel dibuat data baru yang berjumlah dua, yaitu distribusi 

frekuensi data binner. Data binner tersebut kemudian dihitung dengan program 

SPSS 17 menggunakan Simple Matching Measure sehingga akan didapatkan 

matriks koefisien asosiasi. 

 
2. Analisis Kelompok (Cluster Analysis) 

Matriks koefisien asosiasi yang telah diperoleh kemudian digunakan 

untuk mendapatkan data analisis kelompok. Analisis kelompok dilakukan 

dengan cara mengelompokan dan membandingkan pasangan STO yang 

memiliki hubungan kekerabatan paling dekat yaitu pasangan STO yang 

memiliki nilai koefisien asosiasi tertinggi berdasarkan matriks koefisien 

asosiasi. Hasil dari analisis kelompok disajikan dalam bentuk diagram 

dendrogram yang menunjukkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar 

spesies tersebut. 

 
3. Diskriminasi atau Pembeda 

Diskriminasi atau pembeda dilakukan untuk menentukan ciri konstan 

yang dilihat dari nilai terbanyak dengan cara menelaah kembali ciri yang 

digunakan (Abler, 1987 dalam Wijayanti et al., 2015). Data diskriminasi 
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didapatkan dengan melakukan perhitungan komputer program SPSS 17 

menggunakan uji Chi-square. 

 

3.7 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar Biologi 

 Bahan dari penelitian ini yang akan dikaji untuk dimanfaatkan sebagai 

sumber belajar adalah proses dan hasilnya. Adapun yang dimaksud proses di sini 

adalah semua kegiatan yang dilakukan dalam penelitian, yaitu dimulai dari 

perencanaan kegiatan sampai pengambilan keputusan, sedangkan hasilnya adalah 

fakta dan konsep yang diperoleh. Namun, tidak semua proses dan hasil penelitian 

ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar biologi, sehingga harus disesuaikan 

dengan tujuan yang akan dicapai. 

Menurut Suhardi (2007), hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumber 

belajar melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi proses dan produk penelitian yang meliputi: 

a. Menganalisis kejelasan potensi dari hasil penelitian. 

b. Menganalisis kesesuaian hasil penelitian dengan kompetensi dasar 

(KD) yang tercantum. 

c. Menganalisis sasaran materi dan peruntukkan, sasaran materi sesuai 

dari hasil penelitian dan diperuntukkan pada peserta didik kelas berapa 

sesuai dengan isi materi. 

d. Menganalisis kejelasan informasi yang diungkap berupa fakta-fakta 

yang didapatkan dari hasil penelitian. 

e. Menganalisis pedoman eksplorasi yang dapat dilakukan oleh peserta 

didik dengan pedoman prosedur kerja yang sudah dimodifikasi. 
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f. Menganalisis perolehan yang akan dicapai berupa pengembangan 

keterampilan, pengembangan karakter, dan pengembangan konsep. 

2. Menyeleksi dan memodifikasi hasil penelitian yang sudah memenuhi 

persyaratan sumber belajar sebagai sumber belajar biologi berupa 

memodifikasi silabus pemerintah. 

3. Merancang hasil penelitian yang sudah diseleksi dan dimodifikasi menjadi 

suatu rancangan sumber belajar. 

 

 




