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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Sebagaimana menurut 

Wasito (1991) penelitian deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan fenomena-

fenomena yang ada berdasarkan fakta yang tampak pada saat penelitian atau 

mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Sedangkan 

menurut Sugiyono (2014) disebut penelitian kuantitatif karena data penelitian 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Selain itu metode 

penelitian ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data memggunakan isntrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan.  

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18-28 Desember 2017 di green 

house Kelompok Tani Krisan Mulyojoyo yang berlokasi di Jalan Bukit Berbunga 

83, Sidomulyo Kota Wisata Batu Jawa Timur. Penentuan lokasi ini didasarkan 

pada pertimbangan bahwa di daerah tersebut tumbuh subur tanaman krisan 

sehingga dapat digunakan sebagai sampel studi. 
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3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Menurut Martono (2010) populasi adalah keseluruhan objek atau subjek 

yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan 

masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang 

akan diteliti. Sedangkan menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan tanaman 

krisan yang ditemukan di daerah Kota Wisata Batu. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan 

tertentu yang akan diteliti atau yang akan dipilih dengan menggunakan prosedur 

tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2010). Lebih 

lanjut menurut Sugiyono (2014) sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil 

dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Sampel dalam penelitian 

ini adalah spesies tanaman krisan yang terdapat di Kelompok Tani Krisan 

Mulyojoyo. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Purposive 

Sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan 
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pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). Alasan pemilihan di tempat Kelompok 

Tani Krisan Mulyojoyo adalah selain di daerah tersebut tumbuh subur tanaman 

krisan, juga terdapat spesies yang akan digunakan dalam penelitian sehingga 

dapat digunakan sebagai sampel studi. 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian dalam penelitian ini ada 2 tahap, yaitu tahap persiapan 

dan tahap pelaksanaan. 

3.4.1 Tahap Persiapan Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan yaitu: 

1. Alat ukur (penggaris/meteran) 

2. Alat tulis 

3. Kertas label 

4. Kamera 

5. Sampel tanaman krisan yang terdapat di Kelompok Tani Krisan 

Mulyojoyo Kota Wisata Batu  

3.4.2 Tahap Pelaksanaan  

3.4.2.1 Pengambilan Sampel dan Pengamatan Tanaman Krisan 

Pengambilan sampel tanaman krisan dilakukan atas izin ketua kelompok 

tani Mulyojoyo Kota Wisata Batu untuk melakukan pengamatan di tempat 

tersebut yang sengaja ditanam dengan tetap menjaga kelestariannya. 



23 
 

Sampel utuh tanaman kemudian diamati karakter-karakter morfologinya. 

Morfologi tanaman yang diamati yaitu pada bagian akar, batang, daun, dan bunga 

tanaman. 

3.4.2.2 Langkah Kerja dalam Taksimetri 

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

diteliti di green house Kelompok Tani Krisan Mulyojoyo Kota Wisata Batu. 

2. Mengidentifikasi ciri morfologi dari masing-masing STO. 

3. Menentukan ciri-ciri morfologi yang akan dijadikan parameter penelitian. 

4. Menyusun ciri/karakter parameter penenlitian 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 tanda (+) dan karakter yang tidak sesuai 

diberi tanda (-). 

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

7. Menghitung koefisien asosiasi, analisis kelompok, dan analisis diskriminasi 

menggunakan program SPSS 22.    

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Tahap Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah: 

a. Observasi lapang, yaitu pengamatan langsung ke tempat penelitian Kelompok 

Tani Krisan Mulyojoyo untuk mendapatkan data berupa daftar tanaman yang 

menjadi obyek penelitian.  
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b. Studi literatur, yaitu mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan 

penelitian tanaman krisan ini yang meliputi buku, jurnal, dan laporan hasil 

penelitian yang membahas ciri morfologi krisan, metode taksimetri dan 

hubungan kekerabatan sebagai acuan dalam penelitian ini. 

3.5.2 Instrumen Pengumpulan Data 

 Instrumen pengumpulan data adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Karakter Parameter Penelitian Tanaman Krisan 

No Karakter 
Spesies 

A B C D E F G H I J K L M N JML 

X1 Sistem Akar                               

  Tunggang 

                 Serabut 

               X2 Kenampakan Batang                               

  Semu  

                 Sejati  

               X3 Jenis Batang                               

  Batang basah 

                 Berkayu 

                 Batang rumput 

                 Batang mendorong 

               X4 Bentuk Batang                               

  Bulat  

                 Bersegi 

                 Pipih 

               X5 Permukaan Batang                               

  Licin 

                 Berusuk 

                 Beralur 

                 Bersayap 

                 Berambut 

                 Berduri 

               
  

Memperlihatkan bekas-

bekas daun 

               
  

Memperlihatkan bekas-

bekas daun penumpu 

               
  

Memperlihatkan banyak 

lentisel 

                 Kasar 

               
  

Keadaan lain seperti 

lepasnya kerak 

               X6 Arah Tumbuh Batang                               

  Tegak lurus 

                 Menggantung 
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  Berbaring 

                 Menjalar/merayap 

                 Sorong ke atas/condong 

                 Mengangguk 

                 Memanjat 

                 Membelit 

               X7 Percabangan Batang                               

  Monopodial 

                 Sympodial 

                 Menggarpu/dikotom 

               X8 Susunan Daun                             
   Daun bertangkai 

                 Daun berupih 

                 Daun duduk 

               X9 Jenis Daun                               

  Daun lengkap 

                 Daun tidak lengkap 

               X10 Tangkai Daun                               

  Bulat dan berongga 

                 Pipih (bersayap) 

                 Bersegi 

                 Setengah lingkaran 

               X11 Bentuk Daun                             
   Daun bulat 

                 Bangun perisai 

                 Daun jorong 

                 Daun memanjang 

                 Daun bangun lanset 

               X12 Ujung Daun                               

  Runcing 

                 Meruncing 

                 Tumpul 

                 Membulat 

                 Rompang 

                 Terbelah 

               
 

Berduri 

               X13 Pangkal Daun                             
   Runcing 

                 Meruncing 

                 Tumpul 

                 Membulat 

               X14 Daging Daun                               

  Tipis seperti selaput 

                 Seperti kertas 

                 Tipis lunak 

                 Seperti perkamen 

                 Seperti kulit/belulang 

                 Berdaging 

               X15 Tepi Daun                               

  Rata 

                 Bergerigi 
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  Bergerigi ganda 

                 Bergigi 

                 Beringgit 

                 Berombak 

               X16 Permukaan daun                               

  Licin 

                 Kasap 

                 Berkerut 

                 Berbulu 

                 Berbulu halus dan rapat 

                 Berbulu kasar 

                 Bersisik 

               X17 Jumlah Bunga                             
   Bunga tunggal 

                 Bunga majemuk 

               X18 Bagian Bunga                               

  Lengkap/sempurna 

                 Tidak lengkap 

               X19 Kelamin Bunga                               

  

Bunga banci/berkelamin 

dua 

                 Bunga jantan 

                 Bunga betina 

                 Bunga mandul 

               X20 Kelopak Bunga                               

  Berlekatan 

                 Bebas/lepas 

               X21 Simetri Kelopak                             
   Beraturan 

                 Setangkup tunggal 

               X22 Bentuk Kelopak                             
   Bintang 

                 Tabung 

                 Terompet 

                 Mangkuk 

                 Corong 

                 Lonceng 

                 Piala 

               X23 Mahkota Bunga                             
   Berlekatan 

                 Bebas/lepas 

                 Tidak ada/sangat kecil 

               X24 Warna Mahkota Bunga                             
   Putih 

                 Kuning 

                 Pink 

                 Merah 

                 Coklat 

                 Ungu 

                 Orange 

                 Salem 
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X25 Duduk Benang Sari                               

  Pada dasar bunga 

                 Duduk di atas kelopak 

                 Duduk di atas tajuk bunga 

               X26 Jumalah Benang Sari                               

  

Benang sari banyak (>20 

benang sari) 

               
  

Benang sari 2x lipat jumlah 

daun tajuknya  

               
  

Benang sari sama banyak 

dengan daun tajuk 

                 Tidak ada benang sari 

               X27 Bentuk Kepala Sari                               

  Bulat 

                 Jorong 

                 Bulat telur 

                 Bangun kerinjal 

               X28 Duduk Kepala Sari                               

  Tegak 

                 Menempel 

                 Bergoyang 

               X29 Letak Tangkai Sari                               

  Terpisah                               

  Berlekatan                               

X30 Jenis Putik                               

  Putik tunggal                                

  Putik majemuk                               

X31 Bagian Putik                               

  Bakal buah (ovarium) 

               
 

Tangkai kepala putik 

                 Kepala putik (stigma) 

                

Ket Varietas: 

A. Fiji Kuning              H. Puma Coklat 

B. Fiji Putih                  I. Puma Ungu 

C. Fiji Pink                   J. Grand Putih 

D. Stroika                     K. Grand Orange 

E. Puma Putih               L. Grand Salem 

F. Puma Kuning           M. Puspita Nusantara 

G. Puma Pink               N. Pongpink 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam metode taksimetri 

menggunakan program computer SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 

22 dilakukan dengan menghitung: 

3.6.1 Koefisien Asosiasi 

Koefisien asosiasi digunakan untuk menunjukkan kemiripan secara 

sederhana pada masing-masing STO (Satuan Taksonomi Operasional) (Wijayanti 

dkk., 2015). Setelah membandingkan ciri pada masing-masing STO dengan 

karakter pada parameter penelitian, kemudian karakter yang sesuai diberi tanda 

(+) dan karakter yang tidak sesuai diberi tanda (-). Selanjutnya dilakukan skoring 

(data diubah menjadi data skor) agar mudah dimasukkan ke dalam program SPSS 

dan dihitung menggunakan frekuensi 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 22 menggunakan Simple matching 

Measure sehingga akan didapatkan matriks koefisien asosiasi.  

3.6.2 Analisis Kelompok (Cluster Analysis)  

Matriks koefisien asosiasi yang telah diperoleh kemudian digunakan untuk 

mendapatkan data analisis kelompok. Analisis kelompok dilakukan dengan cara 

mengelompokkan dan membandingkan pasangan STO yang memiliki hubungan 

kekerabatan paling dekat yaitu pasangan STO yang memiliki nilai koefisien 

asosiasi tertinggi berdsarkan matriks koefisien asosiasi. Hasil dari analisis 
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kelompok disajikan dalam bentuk diagram atau disebut dendogram yang 

menunjukkan jauh dekatnya hubungan kekerabatan antar spesies tersebut. 

3.6.3 Diskriminasi  

 Diskriminasi ini dilakukan untuk mengetahui ciri konstan yang dilihat dari 

nilai terbanyak dengan cara menelaah kembali ciri yang digunakan (Abler, 1987 

dalam Wijayanti dkk., 2015). Data diskriminasi didapatkan dengan melakukan 

perhitungan computer program SPSS 22 menggunakan Uji Chi-Square.  

 

3.7 Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Setelah hasil penelitian hubungan kekerabatan tanaman krisan diperoleh, 

selanjutnya hasil penelitian tersebut dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Hasil 

penelitian jika akan digunakan sebagai sumber belajar biologi harus melalui 

beberapa tahapan antara lain: 

1. Mengidentifikasi proses dan produk penelitian yang meilputi: 

a. Menganalisis kejelasan potensi dari hasil penenlitian. 

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. Menganlisis pedoman eksplorasi yang dapat dilakukan oleh siswa dengan 

petunjuk pedoman kerja yang sudah dimodifikasi. 
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e. Menganalisis informasi yang diungkap berupa fakta-fakta yang didapatkan

dari hasil penelitian.

f. Menganlisis 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

memofdifikasi silabus pemerintah.

3. Merancang hasil penelitian yang sudah diseleksi dan dimodifikasi menjadi

rancangan sumber belajar dalam bentuk sumber belajar. (Subardi, 2010 dalam

Sari, 2012).




