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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah bentuk penelitian yang digunakan untuk 

menggambarkan kejadian atau fenomena yang terjadi, baik secara alami maupun 

buatan. Adapun kejadian yang dimaksud adalah kejadian dalam bentuk aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara kejadian yang 

satu dengan kejadian yang lainnya (Sukmandinata, 2006). Penelitian ini akan 

mendeskripsikan pembuatan preparat maserasi dari famili Solanaceae menggunakan 

pewarnaan alami dari ekstrak bunga mawar.  

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah 

Malang Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang pada 24-26 September 2016. 

3.3 Populasi Sampel 

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau individu 

yang sedang dikaji. Populasi dalam penelitian ini adalah spesies dari family 

Solanaceae. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan teknik random 

sampling.
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3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel 

 Variabel dalam penelitian ini yang sengaja akan dimanipulasi oleh peneliti 

untuk mengetahui pengaruhnya pada obyek yang akan diteliti. Variabel dalam 

penelitian ini adalah ekstrak mawar sebagai pewarna dalam pembuatan preparat 

maserasi. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

 Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam variable maka definisi variabel 

dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ektrak bunga mawar adalah cairan ekstraksi yang berupa sediaan kental. 

2. Metode pembuatan preparat secara maserasi menggunakan batang terong, cabai, 

dan tomat. 

3. Metode maserasi merupakan salah satu teknik pembuatan preparat yang 

digunakan untuk melihat kenampakan sel secara utuh. Prinsip kerja dari teknik 

pembuatan ini adalah dengancaramemutuskan lamella tengahdariseltumbuhan. 

4. Zat warna alam adalah zat warna yang diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau 

hewan. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan 

 a. Alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 
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 Hot plate   1 buah 

 Gelas ukur  3 buah 

 Gelas arloji  12 buah 

 Pipet tetes  9 buah 

 Erlenmeyer  2 buah 

 Kaca benda  20 buah 

 Mikroskop  3 buah 

 Spatula   2 buah 

 Cover glass  20 buah 

 Mortal martil  1 buah 

 Botol kaca  5 buah 

b. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  

 Bunga mawar 

 Batang cabai, 

 Batang terung 

 Batang tomat 

 Aquades 

 KOH 

 Asam nitrat 10% 

 Asam cromat 10% 
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 Alkohol 30%, 50% , 70% 80% 100% 

 Campuran alkohol;xylol 3:1, 1:1, 1:3,  

 Xylol. 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

3.5.2.1 Pembuatan Ekstrak Mawar 

Langkah-langkah dalam pembuatanektrak mawar sebagai berikut: 

 Menghaluskan kelopak bunga mawar 

 Meletakkan tumbukan mawar pada beaker glass dan memberikanl arutan 

etanol 70 % 

 Menyimpan cairan selama 24 jam 

 Menyaring tumbukan mawar dengan menggunakan kertas saring 

 Memindahkan cairan encer kedalam labu destilasi dan evaporator hingga 

cairan pekat yang tertinggal 

 Hasil ekstrak dipindahkan ke dalam botol kaca 

3.5.2.2 Pembuatan Preparat Maserasi 

Langkah-langkah dalam pembuatanpreparat maserasi sebagai berikut: 

 Mengiris batang 1 cm. 

 Memasukkan pada gelas beaker 

 Memberi aquades sebanyak 250 ml, kemudian direbus diatas hotplate 

 Mendinginkan, aquades dibuang dan diganti dengan KOH 10% sebanyak 

250 ml, kemudian direbus selama 3 menit. 
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 Memindahkan bahan ke cawan petri dicuci dengan aquades yang mengalir. 

 Menetesi dengan campuran asam nitrat 10% : Asam cromat 10% 1 tetes : 1 

tetes dibiarkan sampai lunak. 

 Mencuci dengan aquades yang mengalir 

 Menetesi dengan ekstrak mawar selama 1 jam  

 Mencuci dengan aquades 

 Mendehidrasi dengan 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 bahan ke gelas benda (mengambil bahan yang paling kecil 

dan transparan) 

 Melakukan pengamatan 

 Menetesi xylol 1 selama3 menit 

 Memberi enthelen kemudian ditutup dengan kaca penutup. 

 Mengamati di bawah mikroskop. 
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3.5.3 Skema Langkah Penelitian 

3.5.3.1 Skema Pembuatan Preparat Maserasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Sampel 

Pembuatan ekstrak 

 

Pembuatan preparat 

maserasi 

Pewarnaan alami 

ekstrak bunga 

mawar konsentrasi  

Konsentrasi  

 20% 

Konsentrasi  

 40% 

Konsentrasi  

 60% 

Konsentrasi  

 80% 

Konsentrasi  

 100% 
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3.5.3.2 Tahap Pengembangan Media Belajar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Penelitian 

Menentukan 

materi  

Desain media 

belajar 

Produk awal 

media 

Validasi ahli 

materi 

Validasi ahli 

media 

Media belajar leaflet 

pembuatan preparat 

maserasi 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan melakukan 

pengamatan langsung pada mikroskop dan juga dengan menggunakan angket untuk 

mengetahui hasil pewarnaan yang dilakukan pada preparat maserasi menggunakan 

ekstrak mawar 

3.7 Analisis Data 

 Proses analisa data disajikan dengan cara deskriptif kualitatif dan analisis 

persentase, sebab data yang diperoleh dalam bentuk deskriptif. Data berupa 

persentase tingkat kejelasan preparat dan kekontrasan warna diperoleh dari angket 

yang diisi oleh penelaah dengan kriteria sebagai berikut : 

Tahap Pengamatan 

No. Konsentrasi 

(%) preparat 

Kejelasanpreparat Kekontrasanwarna 

Sangat 

Jelas 

Jelas Tidak 

jelas 

Sangat 

Kontras 

Kontras Tidak 

kontras 

1 

20 % 

Cabai       

Tomat       

Terong       

2 

40 % 

Cabai       

Tomat       

Terong       

3 

60 % 

Cabai       

Tomat       

Terong       

4 

80 % 

Cabai       

Tomat       

Terong       

5 

100% 

Cabai       

Tomat       

Terong       

Total jumlah preparat       

Presentase jumlah preparat       
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KejelasanPreparat : 

No Kriteria Indikator contoh 

1 Sangat jelas Apabila trakea dibedakan 

dengan sangat jelas 

 

 

 

2 Jelas Apabila trakea dapat dibedakan 

dengan jelas 

 

 
3 Tidak jelas Apabila trakea tidak dapat 

dibedakan dengan jelas 

 

 
(Wismaji, 2010) 

 

KekontrasanWarna : 

No Kriteria Indikator Contoh  

1 Sangat 

kontras 

Apabila pewarna hanya terikat dengan 

sangat kuat pada bagian tertentu yaitu 

pada trakea (tidak mewarnai semua 

jaringan) 

 

 

 
2 Kontras Apabila pewarna hanya terikat dengan 

kuat pada bagian tertentu pada yaitu 

pada trakea (tidak mewarnai semua 

jaringan) 
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3 Tidak 

kontras 

Apabila pewarna terikat pada semua 

jaringan (mewarnai semua jaringan) 

 

 
(Wismaji, 2010) 

 

 


