
 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari objek 

atau perilaku yang diamati. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini metode 

pengumpulan data yang biasa dilakukan adalah dengan menggunakan wawancara, 

pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan tipe penebalan xilem 

dan diameter jaringan pengangkut (xilem) pada akar dan batang kacang tanah 

varietas Singa dan Hypoma I. Serta pemanfaatannya sebagai kajian media 

pembelajaran berupa Booklet pada materi jaringan tumbuhan. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang 6544 

Kabupaten Malang, pada tanggal 13 dan 15 Januari 2016. Jam 09.00 WIB- 

selesai. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah kacang tanah (Arachis hypogeal) 

yang ada pada perkebunan Balitkabi (Badan Penelitian Kacang-kacangan dan 

umbi-umbian). 
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3.3.2 Teknik Sampling   

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman kacang tanah 

(Arachis hypogeal) varietas Singa dan Hypoma 1, dimana tanaman diambil dan 

diperoleh dari hasil perkebunan BALITKABI. Agar tidak terjadi kesalahan maka 

dalam tiap sampel dalam penelitian ini menggunakan tanaman kacang tanah 

(Arachis hypogeal) dewasa, dengan umur yang homogen yaitu: 180 hari. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Tahap Persiapan  

3.4.1.1 Alat dan Bahan 

Tahap awal persiapan pengamatan menggunakan microskop cahaya adalah 

menyiapkan alat dan bahan, yakni sebagai berikut : 

1. Alat :  

(a) Beaker gelas;  

(b) Hot plate;  

(c) Cutter;  

(e) Alroji Petri  

(d) Pipet tetes;  

(e) Kaca penutup;  

(f) Kaca benda;  

(g)Mikrosko

2. Bahan :  

(a) Akar dan batang tanaman kacang 

tanah (Arachis hypogeal) 

varietas Singa Dan Hypoma I 

(b) Aquades 

(c) KOH 10% 

(d) Asam nitrat 10% : Asam Cromat 

10%  

(e) Safranin;  

(f) Alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 

100%, 100% 
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(g) Campuran alkohol : xylol 3:1, 

1:1, 1:3;  

(h) Xylol  

(i) entellen 

3.4.2.1 Proses pembuatan Preparat 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

b. Memotong akar dan batang  0,5 cm 

c. Memasukkan akar dan batang yang telah dipotong-potong ke dalam beaker 

glass 

d. Memberi aquades dan kemudian merebus akar dan batang di atas hotplate 

e. Mendinginkan, kemudian membuang aquades dan menganti dengan KOH 

10% dan selanjutnya direbus selama 3 menit 

f. Memindahkan akar dan batang ke cawan petri kemudian dicuci dengan 

aquades 

g. Menetesi bahan dengan campuran Asamnitrat 10% : Asamcromat 10%, 1 

tetes: 1 tetes dan dibiarkan sampai lunak 

h. Mencuci akar dan batang dengan aquades 

i. Menetesi akar dan batang dengan pewarna safranin selama 1 jam 

j. Mencuci akar dan batang dengan aquades 

k. Mendehidrasi alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 100%, 100%, masing-masing 3 

menit 

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

menit 

m. Memindahkan akar dan batang ke gelas benda (mengambil bahan yang paling 

kecil dan transparan) 

n. Menetesi dengan xylol 1 selama 3 menit 

o. Menetesi xylol 2 dan langsung diberi entellen kemudian ditutup dengan kaca 

penutup (Wahyuni, 2005). 

p. Mengamati preparat dengan mikroskop cahaya 
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Skema proses pembuatan preparat maserasi dengan  menggunakan metode 

maseraasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1 Skema Pembuatan Preparat 

 

 

3.4.2.1 Pengamatan  Menggunakan Scanning Electron Microscope 

Proses Pelaksanaan pengamatan menggunakan Scanning Electron 

Mikroskope (SEM). Adapun tahap-tahapnya adalah sebagai berikut : 

1. Menyambungkan alat dengan sumber listrik 

2. Menyalakan saklar yang berada di samping alat (SEM) dan dibiarkan selama 

30 menit untuk pemanasan alat 

Memotong batang 

sebesar 0,5 cm 

kemudian memasukkan 

ke dalam beaker glass 

Memberi aquades, 

kemudian merebus 

battang di atas hotplate 

Mendinginkan, kemudian 

membuang aquades dan 

menganti dengan KOH 10% 

dan selanjutnya direbus 

selama 3 menit 

Memindahkan batang ke 

cawan petri kemudian 

dicuci dengan aquades 

Menetesi bahan dengan 

campuran Asamnitrat 

10% : Asamcromat 

10%, 1 tetes: 1 tetes dan 

dibiarkan sampai lunak 

 

Mencuci dengan 

aquades dan menetesi 

batang dengan pewarna 

safranin selama 1 jam 

 

Mencuci batang dan 

akar  dengan aquades 

 

Mendehidrasi alkohol 

30%, 50%, 70%, 80%, 

100%, 100%, masing-

masing 3 menit 

 

Mendealkoholisasi 

campuran alkohol : xylol 

3:1, 1:1, 1:3, masing-

masing 3 menit 

 

Memindahkan batang ke 

gelas benda (mengambil 

bahan yang paling kecil 

dan transparan) 

 

Menetesi dengan xylol 1 

selama 3 menit 

 

Menetesi xylol 2 dan 

langsung diberi entellen 

kemudian ditutup 

dengan kaca penutup 

Mengamati preparat 

dengan mikroskop 

cahaya 
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3. Menyiapkan specimen (sediaan segar) pada specimen holder dengan cara 

menggunting bahan kemudian menempelkannya dengan doubeltipe pada 

holder. 

4. Menekan tobol EVAC/AIR untuk menghasilkan udara pada ruang specimen 

lampu LED (AIR berkedip berwarna kuning). Untuk menunjukkan bahwa 

udara masuk pada cember specimen maka lampu LED AIR akan menyala 

konstan dan tidak berkedip-kedip lagi. 

5. Menarik handle pada sampel 1 dan sampel 2 diletakkan pada tempat holder 

yang tersedia. Tutup kembali bagian tersebut dan tekan tombol EVAC/AIR 

untuk proses pemvacuman dan tunggu sampai lampu LED AIR berwarna 

biru tidak berkedip lagi 

6. Mengklik icon soffer SEM pada computer 

7. Mengklik ikon start untuk memulai proses observasi pada sampel 1 

8. Menyimpan hasil observasi dan analisisnya 

9. Mengklik stop untuk menghentikan proses observasi pada sampel 1 

10. Menekan tombol EVAC/AIR untuk memasukkan udara pada ruang specimen 

lampu  LED (AIR yang berkedip dan berwarna kuning) untuk memproses 

atau mengakhiri proses vacuum sampel 1. 

11. Menarik handle pada tempat sample dikeluarkan dari camber 

12. Mematikan SEM dengan menekan tombol on/off kemudian mencabut kabel 

SEM dari sumber listrik (Prasetyo, 2014).   
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13. Mengamati preparat melalui microskop cahaya dan juga menggunakan 

Scanning Electron Microscope (SEM) kemudian mengambil gambar hasil 

pengamatan 

14. Mendeskripsikan hasil gambar preparat maserasi yang dapat diamati, yaitu 

antara lain tipe penebalan dinding sekunder, panjang unsur, diameter unsur 

pembuluh, ketebalan dinding. 

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan observasi 

pengamatan secara langsung terhadap hasil pengamatan preparat dan pangamatan 

dengan menggunakan Scanning Electron Microscope(SEM) seperti pada tabel di 

bawah, yang akan mengamati tipe penebalan dan diameter xilem pada varietas 

Singa dan Hypoma I. Setelah data diperoleh kemudian ditabulasi seperti pada 

tabel berikut ini.: 

 

Tabel  3.1 Tipe penebalan Xilem (Pengukuran Menggunakan Pengamatan Di 

Bawah Mikroskop Cahaya) 

No Varietas Batang/ Akar 

Type penebalan  

Xilem  

1.  

2.  
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Tabel 3.2  Diameter dan Tebal Pembuluh Xilem (Pengamatan Menggunakan 

SEM 

No Varietas Batang/ Akar 
penebalan dinding 

trakea 

1. Singa

2.

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik 

analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menginterpretasikan tipe 

penebalan xilem pada akar dan batang kacang tanah varietas Singa dan Hypoma I 

berdasarkan referensi yang relevan. Analisis data dilakukan dengan berdasarkan 

data pengamatan yang tertera pada tabel data pengamatan. 




