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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui karakteristik stomata daun angsana (Pteracorpus indicus Will) 

berdasarkan ketinggian tempat yang berbeda yang akan dijadikan sebagai 

bahan ajar biologi, sehingga dapat mempermudah proses pembelajaran dan 

dapat meningkatkan dan menambah pengetahuan serta pemahaman siswa 

mengenai stomata tumbuhan. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3 Populasi dan Sampel Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang beralamat Jl. 

Raya Tlogomas No. 246 Malang 65144 Kabupaten Malang dalam kurun lima 

hari yaitu 4 januari 2016. 

 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi bukan hanya 

seseorang tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan 

hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi 
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seluruh karakteristik/ sifat yang di miliki  oleh subyek atau obyek itu (Sugiyono, 

2009), dan populasi dari penelitian ini adalah seluruh tanaman angsana 

(Pteracorpus Indicus Will). 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti atau yang 

diambil dengan teknik tertentu. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah tanaman angsana (Pteracorpus Indicus Will) yang ada dikawasan UMM 

dan Kebun Raya Purwodadi. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Purposive Sampling, yaitu pengambilan sampel yang didasarkan atas 

tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan permasalahan. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Secara teoritis variabel dapat 

didefinisikan sebagai atribut suatu obyek, yang mempunyai “variasi” antara satu 

obyek dengan obyek yang lain (Sugiyono, 2009). Variabel dalam penelitian ini 

yaitu karakteristik dari stomata yang meliputi panjang, lebar, jumlah,tipe, bentuk, 

bentuk sel penutupdan jenis stomata angsana (Pteracorpus Indicus Will). 

Semuanya dilihat dan diukur dengan menggunakan teknik Scanning Electron 

Mikroscope (SEM). 
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3.4.1   Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dipilih dan direncanakan dengan 

sengaja diukur dan dimanipulasivariasinya untuk diketahui pengaruhnya pada 

obyek yang diteliti. Variable bebas dalam penelitian ini adalah Lingkungan, suhu 

udara, intensitas cahaya. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk 

menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, atau tidak 

muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah karakteristik stomata meliputi bentuk, ukuran 

panjang dan lebar stomata, jumlah, tipe, pembukaan, bentuk sel penutup stomata  

daun angsana (Pteracorpus Indicus Will). 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

a. Karakteristik stomata merupakan ciri stomata meliputi bentuk, ukuran 

panjang dan lebar stomata, jumlah, tipe, pembukaan, bentuk sel penutup 

stomata  daun angsana (Pteracorpus Indicus Will). 

b. TumbuhanAngsana (PterocarpusindicusWilld) merupakanpohon, 

dengantinggipohonberkisar 10 – 40 m, panjang ranting 1-2 cm. 

cirimorfologi daun Angsanaberseling, anakdaun 5 -13, bentukbulattelur, 

memanjang, meruncing, tumpul, mengkilat(Steenis, 1992).  

c. Ukuran adalah yang digunakan untuk mendapatkan satuan pengukuran 

terkait panjang dan lebar yang memiliki arah. Panjang stomata diukur dari 
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atas ke bawah, lebar stomata diukur dari kanan ke kiri bagian stomata  

yang diukur menggunakan SEM Hitachi Tm-300. 

d. Ketinggian tanah merupakan keadaan tempat tinggi yang dimaksudkan 

untuk menentukan karakteristik stomata daun angsana (Pteracorpus 

Indicus Will) yang diamati berdasarkan tingkat ketinggian tempat kawasan 

UMM dan kawasan Kebun Raya Purwodadi dengan ketinggian tanah 

kawasan UMM 500 mdpl dan Kawasan Kebun Raya Purwodadi 300 m 

dpl. 

e. jenisstomata pada daun yaitu jenisanomositik, parasitic, diasitik, 

aktinositik, Siklositik. 

f. Bahan ajar merupakan materi ajar yang dikemas sebagai bahan untuk 

disajikan dalam proses pembelajaran  

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1. Tahap Penelitian 

Tahap yang dilakukan dalam penelitian ini adalah persiapan alat dan 

bahan. Adapun alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut : 

1. Alat yang digunakan dalam pengamatan, meliputi: 

- Gunting 

- Mikroskop yang digunakan Scanning Electron Mikroscope (SEM) 

2. Bahan yang digunakan dalam pengamatan, meliputi : 

- Daubeletipe 

- Bagian yang digunakan dalam pengamatan ini adalah daun angsana 

(Pteracorpus Indicus Will) 
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3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

3.6.2.1 Proses Pelaksanaan Menggunakan Scanning Electron Mikroscope 

(SEM) 

Adapun langkah-langkahnya dalam tahap pelaksanaan penelitian 

menggunakan  Scanning Electron Mikroscope (SEM) yaitu : 

1. Menyambungkan alat dengan sumber listrik 

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

selama 30 menit pemansan alat 

3. Menyiapkan spesimen utuh (sedian segar) pada spemen holder dengan 

cara mengunting bahkan kemudian menempelkannya dengan duobeltipe 

pada holder 

4. Menekan tombol EVAC / AIR untuk menghasilkan udara pada ruang 

specimen lampu LED (AIR yang berkedip berwarna kuning). Untuk 

menunjukkan bahwa udara sudah masuk pada camber spesimen maka 

lampu LED AIR akan menyala konstan dan tidak berkedip-kedip lagi. 

5. Menarik handle pada tempat sampel 1 dan sampel 1 diletakkan ditempat 

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 icon start untuk memulai proses observasi pada sampel 1 

8. Menyiapkan hasil observasi dan analisisnya 

9. Mengklik stop untuk menghentikan proses observasi pada sampel 1 
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10. Menekan tombol EVAC / AIR untuk memasukan udara pada ruang 

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

memproses mengakhiri proses vacuum sampel 1. 

11. Menarik hadle pada tempat sampel dikeluarkan dari camber 

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

kabel SEM dari sumber listrik 

3.6.3 Tahap Pengamatan 

Adapun langkah-langkah dalam tahap pengamatan meliputi : 

1. Pengamatan preparat dalam seperangkat alat slide analisis Scanning 

Electron Mikroscope (SEM) kemudian mengambil gambar pengamatan. 

2. Mendiskripsikan hasil gambar umum dari stomata yang dapat diamati 

variasi ukuran stomata meliputi: panjang stomata, lebar stomata dan jenis 

stomata. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Setelah pengamatan dilakukan, maka data yang diperoleh ditabulasikan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Karakteristik Bentuk Stomata pada angsana (Pteracorpus Indicus 

Will) berdasarkan ketinggian tempat yang berbeda  

No. 
Tempat Pengambilan 

Sampel 
Pengamatan Bentuk Stomata 

1 

 

 

Kawasan UMM 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

 



41 
 

 

6  

7  

8  

  

  

2 
Kawasan Kebun Raya 

Purwodadi 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  

  

 

Tabel 3.2 Karakteristik Bentuk Sel Penutup 

No. Tempat Pengambilan Sampel Pengamatan Bentuk Stomata 

1 Kawasan UMM 1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  

  

2 Kawasan Kebun Raya 

Purwodadi 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  
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Adapun untuk mengetahui ukuran stomata pada daun angsana 

(Pteracorpus Indicus Will) hanya menggunakan pengukuran dengan menarik garis 

dari layar monitor komputer pada stomata yang telah ditemukan melalui 

pengamatan. Setelah diketahui ukuran stomata pada daun angsana, selanjutnya 

setiap data tersebut dibandingkan dengan data lain, untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan ukuran pada stomata daun angsana yang telah dianalisis tersebut 

berdasarkan ketinggian tempat di kawasan yang berbeda. Adapun data-data yang 

di dapat akan di masukkan kedalam tabel berikut : 

Tabel 3.3 Karakteristik Ukuran Celah Stomata 

No. 
Tempat  Pengambilan 

Sampel 
Pengamatan 

Ukuran 

Panjang Lebar 

1 

Kawasan UMM 

dengan ketinggian 500 mdpl 

 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

2 

 

Kawasan Kebun Raya 

Purwodadi dengan 

ketinggian300 mdpl 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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Tabel 3.4 Karakteristik Tipe stomata pada daun angsana (Pteracorpus 

Indicus Will) 

No. 
Tempat Pengambilan 

Sampel 
Pengamatan Tipe Stomata 

1 
Kawasan UMM dengan 

ketinggian 500 mdpl 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  

  

2 

Kawasan Kebun Raya 

Purwodadi dengan 

ketinggian 300 mdpl 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

  

  

 

Tabel 3.5 KarakteristikJumlah stomata pada daun angsana (Pteracorpus 

Indicus Will) 

No. Tempat  Pengambilan Sampel 

Rata-rata Jumlah 

Stomata(𝐦𝐦𝟐) 

1 Kawasan UMM  

2 Kawasan Kebun Raya Purwodadi  
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3.8 Teknik Analis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis deskriptif digunakan untuk 

mendeskripsikan gambar dari variasi karakteristik stomata pada angsana 

(Pteracorpus Indicus Will) di kawasan UMM. Kuantitatif dalam penelitian ini 

adalah ukuran panjang dan lebar stomata, jumlah, tipe, pembukaan, stomata  

daun angsana (Pteracorpus Indicus Will). Kualitatif dalam penelitian ini 

adalah bentuk, tipe, bentuk sel penutup stomata  daun angsana (Pteracorpus 

Indicus Will).Pengamatan semua itu dilakukan menggunakan teknik Scanning 

Electron Mikroscope (SEM). 

Data yang diperoleh dari penelitian mengenai ukuran stomat daun 

angsana (Pteracorpus Indicus Will) di analisis secara statistik menggunakan 

uji T berdasarkan uji paired T test untuk mengetahui adanya perbedaan. 

Membandingkan ukuran stomata berdasarkan ketinggian tempat. 

 




