
30 
 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

          Jenis penelitian ini  yakni penelitian True eksperimental Design. Penelitian 

ini untuk menguji hubungan sebab dan akibat dalam systems tertutup atau 

terkendali, terjadi setelah adanya perlakuan secara sengaja terhadap situasi yang 

ada. Peneltian bertujuand untuk mengetahui pengaruh pemberian air cucian beras 

terhadap mitosis pada akar seledri. Berdasarkan tujuan penelitian, rancangan 

penelitian yang digunakan adalah True Experimental-Post Test Only Control Group 

Design.  Penelitian ini menggunankan  perlakuan pemberian air cucian beras  yang 

terdiri dari 5  perlakuan yakni kontrol positif menggunakan hormon auxin, kontrol 

negative menggunakan air biasa, air cucian pertama, air cucian ke dua, air cucian 

ke tiga. Adapun sekema rancangannya sebagai berikut : 
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Keterangan :  

R   = Randomisasi    

P1 = Air cucian beras 1  O1= Observasi 1 

P2 = Air cucian beras 2  O2= Observasi 2 

P3 = Air cucian beras 3  O3= Observasi 3 

P4 = Kontrol Positif   O4= Observasi 4 

P5 = Kontrol Negatif   O5= Observasi 5 

          Rancangan percobaan penelitian yang digunakan untuk menepatkan unit 

eksperimental dalam lingkungan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Ciri-ciri rancangan jenis ini dilakukan di lingkungan yang dianggap homogen. 

Rancangan ini merupakan rancangan yang peletakan perlakuan dilakukan secara 

acak pada seluruh materi percobaans (Sukmadinata, 2012) . Hal ini berarti seluruh 

unit percobaan mempunyai peluang yang sama besar untuk menerima perlakuan. 

Perhitungan cara menentukan jumlah ulangan adalah sebagai berikut : 

 (r – 1) (p – 1)> 15 

 (r – 1) (5 – 1)> 15 

 (r – 1) (4)      > 15 

  4r – 4 >15 

         r > 4,75 

         r > 5  

Keterangan :  

P = Perlakuan 

r = Jumlah replikasi perlakuan 

          Maka dalam penelitian ini menggunakan 25 tanaman seledri, dibagi menjadi 

5 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 5 tanaman seledri : 
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a. Kelompok I : Pemberian air cucian beras pertma 

b. Kelompok II : Pemberian air cucian beras kedua 

c. Kelompok III : Pemberian air cucian beras ketiga 

d. Kelompok IV : Kontrol negatif ( air biasa) 

e. Kelompok V : Kontrol positif (hormon auxin) 

Tabel 2. Sekema Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Perlakuan ACB 

1 

ACB 

2 

ACB 

3 

ACB 

Kontrol(+) 

ACB 

Kontrol(-)  

1 

2 

3 

4 

5 

     

 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Mei sampai 

dengan  bulan Juli 2018. 

3.3  Populasi ,Sampel dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

 Populasisyang digunakan dalam penelitian ini adalah akar tanaman seledri 

(Apium graveolens L.)  bibit yang didapatkan dari petani di daerah kota batu desa 

sumberejo.  

 

 

3.3.2 Sampel 
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          Dalam penelitian ini sampel yang digunakan dalam penelitian adalah akar 

seledri (Apium graveolens L.). Sampel terdiri dari 5 kelompok yang di ambil secara 

random. 

3.3.3 Teknik Sampling 

 Teknikspengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling. simple random sampling adalah pengambilan yang dilakukan secara acak 

sederhana, dimana setiap unit pada populasi memperbolehkan kesempatan yang 

sama untuk terpilih sebagai sampel. 

 

3.4 Jenis Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

           Variabelobebas dalam penelitian ini adalah pemberian air cucian beras yang 

diambil dari air cucian beras  pertama, pemberian air cucian beras ke dua dan 

pemberian air cucian beras ke tiga.  

3.4.2 Variabel Terikat 

 Variabelvterikatnya adalah variabel yang berubah-ubah nilai dan ukurannya 

berdasarkan derajat manipulsi yang dilakukan terhadap variable bebas. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah indeks mitosis pada akar seledri. 

3.4.3 Variabel Kontrol 

          Variabele kontrol dalam penelitian ini adalah jenis tanaman seledri yang di 

dapat dari kota batu, dan  tanah sebagai media tanam yang digunakan. 
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3.5 Definisi Oprasional Penelitian. 

1.Pembelahan Mitosis dilihat dari pembagian sel yang mencakup dua proses yang 

berurutan yaitu pembagian nukleus dan pembagian sitoplasma. Kadang-kadang 

mitosis tidak diikuti oleh proses sistokinesis, akibatnya setelah pembagian sel 

selesai tidak terdapat dua sel yang masing-masing mempunyai nukleus, tetapi satu 

sel dengan dua buah nukleus. 

2. Air cucian beras diperoleh dari 1 kg beras dengan 1,5 liter air untuk air cucian 

pertama. Air cucian beras kedua dan ketiga didapatkan dari beras sebelumnya 

dengan penambahan 1,5 liter air dari setiap perlakuannya. Penyiraman dilakukan 2 

hari sekali pagi dan sore dengan masing-masing perlakuan yang diberikan 200 ml 

per tanaman hingga panen. Jenis beras yang digunakan adalah beras varientas IR64.   

3. Akar Seledri yang di dapatkan dari  tanaman yang berumur 25 hari setelah tanam, 

akar dipotong dengan panjang 1 cm. 

4. Indeks Mitosis mencerminkan suatu proses pertumbuhan. Indeks mitosis didapat 

dari menghitung jumlah sel yang mengalami mitosis yaitu pada profase, metafase, 

anafase, dan telofase di bagi jumlah sel yang diamati kemudian dikalikan 100%. 

5. Metode Squash suatu metode untuk mendapatkan suatu preparat dengan cara 

meremas suatu potongan jaringan meristem atau suatu organisme secara 

keseluruhan, sehingga didapatkan suatu sediaan yang tipis yang dapat diamati di 

bawah mikroskop. 

 

 

 



35 
 

 
 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan Alat dan Bahan 

          Tahapan yang perlu dipersiapkan yaitu alat dan bahan yang akan di perlukan 

dalam penelitian. Adapun alat dan bahan yang perlu di persiapkan : 

3.6.1.1 Alat 

           No  Alat   Jumlah 

 1. Botol flacon   30  

 2. Gelas Arloji  10 

 3. Silet   10 

 4. Mikroskop  1  

 5. Kaca Benda  50 

 6. Kaca Penutup  50 

 7. Kamera  1 

 8. Pinset   1 

 

3.6.1.2 Bahan 

 NO Bahan    Jumlah 

1. Akar seledri 

2. Air cucian beras  

3. Auxin 

4. Air   

5.  FAA    25 ml 

6. Larutan Hematoxylin   20 ml 

7. Aquades   50 ml 

8. Hoyer Mounting  1  botol 

9. Alkohol 70%   5  ml 

10. Alkohol 96 %   5  ml 

11. Alkohol 70% : Cuka  3:1 

 10.  Alkohol 70% : Cuka  1:1 

 11. Cuka : Aquades  4:5 
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3.6.2 Pelaksanaan 

1. Persiapan Penumbuhan akar dari tanaman seledri  

a. Menanam bibit seledri yang berumur 5 minggu ke media tanah yang terdapat 

dipolybag. Pemberian perlakuan di berikan 3 hari setelah tanam, yang bertujuan 

untuk memperkuat akar tanaman ke media baru. 

b. Air cucian beras  dibedakan menjadi 3 yaitu air cucian beras pertama, kedua, 

ketiga. Air cucian beras pertama didapatkan dari 1 kg beras dengan pemberian air 

1.5 liter. Air cucian beras kedua dan ketiga didapatkan dari beras sebelumnya 

dengan penambahan 1.5 liter air dari setiap perlakuannya. 

b. Memberikan perlakuan dengan menyiramkan air cucian beras pertama kedua dan 

ketiga dengan ukuran 200 ml per tanaman,  ke dalam media tanam yang berisi 

bibit seledri. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali pagi dan sore hingga 25 hari 

setelah tanam. 

2. Persiapan tahap membuat preparat mitosis 

a. Memotong akar tanaman seledri yang berumur 25 hst sekitar 1 cm. 

b. Merendam akar seledri yang telah di potong kedalam botol flacon yang berisi 

larutan FAA untuk di fiksasi, lalu botol flacon ditutup, fiksasi dilakukan selama 

1 jam. Tujuannya untuk menghentikan proses yang terjadi ketika ujung akar 

tersebut di potong, dengan demikian proses mitosis yang mungkin terjadi pada 

waktu pemotongan dapat dijebak dalam keadaan terfiksatif. 

c. Membuang FAA dari flacon dan mencuci dengan aquades. 

d. Memasukkan 1 ml HCl dan 3 ml Alkohol 96% pada botol flacon selama 1 jam, 

tujuannya sebagai proses pelunakan akar dan mendehidrasi air dalam sel. 

e. Membuang cairan dalam botol flacon. 
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f. Mendehidrasi dengan Alkohol 70%, Alkohol 70% : cuka (3:1), Alkohol 70% : 

cuka (1:1), dan cuka : aquades (4:5), masing-masing 15 menit. 

g. Memindah ujung akar kedalam gelas arloji dan direndam dengan hematoxlin 

selama 20 menit. 

h. Meletakkan setetes medium perekat hoyer mounting pada kaca objek yang telah 

di bersihkan. 

i. Membilas ujung akar menggunakan asam cuka hingga pengaruh hematoksilin, 

kemudian meletakan ujung akar ditengah hoyer monting pada kaca objek. 

Menunggu 30 detik dan selanjutnya menutup dengan kaca penutup. 

j. Memegang sudut kaca penutup agar tidak bergeser dan secara cepat langsung 

memencet (men- squash) kaca penutup dengan jari atau benda tumpul lainnya, 

sehingga ujung akar hancur dan sel-selnya menyebar. 

k.  Mengamati dibawah mikroskop dengan persebaran yang kuat. 

l. Memberikan label pada preparat mitosis. 

3. Tahap Menghitung Indeks Mitosis 

  Indeks mitosiss didapatkan dari menghitung jumlah sell yang mengalami 

mitosis yaitu pada fase profase, metafase, anafase, dan telofase  dibagi jumlah  

keseluruhan sel yang diamati kemudian dikalikan 100%. Jumlah sel yang 

bermitosis dari profase sampai telofase diambil dari pengamatani dalam satu lapang 

pandang preparat. Indeks mitosis merupakan proses pertumbuhan, dimana semakin 

besar indeks mitosisnya maka tumbuhan tersebut tumbuh dengan baik. 

Perhitungans Indeks mitosis menurut (Fisun, 2009) menggunakan rumus : 

 



38 
 

 
 

 

Rumus:  

Keterangan :  

IM  = Indeks Mitosis 

NM = Jumlah sel yang bermitosis dari profase sampai telofase pada satu preparat 

mitosis. 

N = Jumlah seluruh sel 

  

 3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Teknik Pengumpulan  Data 

         Metodevpengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi dan 

telaah. Metode observasiedilakukan dengan cara menghitung jumlah sel dalam tiap 

fase-fase mitosis berbeda, profase dan interfase pada setiap preparat untuk 

kemudian dilakukan penghitungan. Metodestelaah dilakukan dengan 

caraamenelaah preparat yang dihasilkan.  

3.7.2 Instrumen Penelitian 

         Datas yang dicantumkan merupakan rata-rata  indeks mitosis yang di dapat 

dari jumlah sel yang bermitosis pada fase profase, metafase, anafase, dan telofase  

yang diambil dari pengamatans dalam satu lapang pandang preparat.  

 

 

 

 

 

 

IM = 
Nm 

 N 
X 100% 
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3.8 Teknik Analisis Data 

          Data dari hasil rata-rata persentase indeks mitosis akar seledri Apium 

graveolens L. dianalisise dengan menggunakan one way Anova menggunakan SPSS 

21.0. Sebelum dilakuan analisis one way Anova dilakukan uji normalitas 

menggunakan uji normalitase untuk mengetahui kenormalan data dan dilanjutkan 

dengan uji homogenitas untuk mengetahui varian data homogen. Setelah data 

berdistribusi normal dan homogen, maka dapat dilanjutkan uji one way Anova 

untuk mengetahui pengaruh berbagai perlakuan air cucian beras, jika terdapat 

pengaruh dilanjutkan dengan uji Duncan pada taraf signifikansis 5% untuk 

mengetahui perbedaan antar perlakuan dan perlakuan terbaik. 


