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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah True 

Experimental Research (Eksperimen sesungguhnya), yang mana metode ini 

merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk cara menyelidiki ada tidaknya 

hubungan sebab akibat serta seberapa besar hubungan sebab akibat tersebut dengan 

cara memberikan perlakuan-perlakuan tertentu pada beberapa kelompok 

eksperimental serta menyediakan perlakuan kontrol sebagai pembanding (Nazir, 

1988). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut 

Arikunto (2010), penelitian deskriptif yaitu mengumpulkan data berdasarkan 

faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek penelitian, kemudian 

menganalisa faktor-faktor tersebut untuk dicari peranannya. Metode kualitatif yaitu 

penyajian data yang berupa teks yang didapat dari seorang narasumber (Mustianto, 

2002). 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas         

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

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas         

Muhammadiyah Malang pada tanggal 14 Februari 2019–11 Maret 2019. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah tanaman tomat (Lycopersicum 

esculentum) di wilayah Bumiaji, Kota Batu. 

3.3.2 Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah batang tanaman tomat (Lycopersicum 

esculentum). 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

acak lengkap (RAL) dengan 3 perlakuan dari 2 ulangan sehingga total 

keseluruhan unit percobaan ini adalah 32 unit percobaan. 

Cara yang dilakukan untuk menentukan keseluruhan jumlah sampel yang 

dibutuhkan ditentukan dengan menggunakan rumus Federer dalam Sudarmaja 

(2014), yaitu:  

 

 

Keterangan:  

t = jumlah kelompok  

r = jumlah replikasi/ ulangan  

n = jumlah total sampel  

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:  

(t-1) (r-1)   > 15 

 (16-1) (r-1) > 15 

       15 (r-1) > 15 

       15r – 15 > 15 

             15r > 15 + 15 

  15r = 30 

    r = 30/15 

(t-1) (r-1) > 15 
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      = 2 (2 kali ulangan) 

Sampel:    n = t x r 

         = 16 x 2 = 32 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka jumlah sampel keseluruhan 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini ada 32, yang mana jumlah kelompok 

perlakuan ada 3 macam dan setiap kelompok dibuat ulangan sebanyak 2 kali. 

3.3 Jenis Variabel dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak kulit buah 

naga (Hylocereus costaricensis) dengan menggunakan pelarut etanol, pelarut 

asam sitrat, dan pelarut etanol-asam sitrat. Konsentrasi ekstrak kulit buah naga 

yang digunakan dalam penelitian adalah 30%, 50%, 70%, 90%, dan 100%.  

Pembuatan konsentrasi ekstrak dilakukan berdasarkan rumus sebagai 

berikut (Prasetyo et al., 2013):  

N1 . V1 = N2 . V2  

Keterangan:  

N1 = Konsentrasi awal  

V1 = Volume yang dicari  

N2 = Konsentrasi yang diinginkan  

V2 = Volume yang diinginkan 

 

Perhitungan untuk pembuatan konsentrasi ekstrak kulit buah naga 

(Hylocereus costaricensis) dengan pelarut etanol 96% dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Konsentrasi 30% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 30 . 10  

  V1 = 300/100  
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       = 3 ml  

Jadi, 3 ml ekstrak + 7 ml aquades 

b. Konsentrasi 50% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 50 . 10  

  V1 = 500/100  

    = 5 ml  

Jadi, 5 ml ekstrak + 5 ml aquades 

c. Konsentrasi 70% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 70 . 10  

  V1 = 700/100  

       = 7 ml  

Jadi, 7 ml ekstrak + 3 ml aquades 

d. Konsentrasi 90% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 90 . 10  

  V1 = 900/100  

    = 9 ml  

Jadi, 9 ml ekstrak + 1 ml aquades 

e. Konsentrasi 100% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 100 . 10  

  V1 = 1000/100  
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       = 10 ml  

Jadi, 10 ml ekstrak + 0 ml aquades 

Perhitungan untuk pembuatan konsentrasi ekstrak kulit buah naga 

(Hylocereus costaricensis) dengan pelarut asam sitrat 10% dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

a. Konsentrasi 30% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 30 . 10  

  V1 = 300/100  

       = 3 ml  

Jadi, 3 ml ekstrak + 7 ml aquades 

b. Konsentrasi 50% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 50 . 10  

  V1 = 500/100  

    = 5 ml  

Jadi, 5 ml ekstrak + 5 ml aquades 

c. Konsentrasi 70% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 70 . 10  

  V1 = 700/100  

       = 7 ml  

Jadi, 7 ml ekstrak + 3 ml aquades 

d. Konsentrasi 90% didapatkan dari:  
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N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 90 . 10  

  V1 = 900/100  

    = 9 ml  

Jadi, 9 ml ekstrak + 1 ml aquades 

e. Konsentrasi 100% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 100 . 10  

  V1 = 1000/100  

       = 10 ml  

Jadi, 10 ml ekstrak + 0 ml aquades 

Perhitungan untuk pembuatan konsentrasi ekstrak kulit buah naga 

(Hylocereus costaricensis) dengan campuran pelarut etanol 96% dan pelarut 

asam sitrat 10% dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Konsentrasi 30% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 30 . 10  

  V1 = 300/100  

       = 3 ml  

Jadi, 3 ml ekstrak + 7 ml aquades 

b. Konsentrasi 50% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 50 . 10  

  V1 = 500/100  
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    = 5 ml  

Jadi, 5 ml ekstrak + 5 ml aquades 

c. Konsentrasi 70% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 70 . 10  

  V1 = 700/100  

       = 7 ml  

Jadi, 7 ml ekstrak + 3 ml aquades 

d. Konsentrasi 90% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 90 . 10  

  V1 = 900/100  

    = 9 ml  

Jadi, 9 ml ekstrak + 1 ml aquades 

e. Konsentrasi 100% didapatkan dari:  

N1 . V1  = N2 . V2  

100. V1  = 100 . 10  

  V1 = 1000/100  

       = 10 ml  

Jadi, 10 ml ekstrak + 0 ml aquades 
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3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

adanya variabel bebas (Aditya, 2008). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kejelasan sel dan ketajaman warna dari preparat batang tomat 

(Lycopersicum esculentum) yang telah diberikan perlakuan ekstrak kulit buah 

naga (Hylocereus costaricensis) dengan menggunakan pelarut etanol 96%, asam 

sitrat 10%, dan etanol 96%-asam sitrat 10%. 

3.4.3 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam variabel, maka definisi dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Pigmen dalam pembuatan sediaan preparat maserasi tumbuhan berasal dari 

ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus costaricensis).  

2. Ekstrak kulit buah naga adalah hasil dari ekstraksi yang berupa zat cair pekat 

berasal dari kulit buah naga merah (Hylocereus costaricensis) yang 

dihaluskan, ditimbang dan didestilasi untuk menentukan tiap konsentrasi 

yang dibutuhkan.  

3. Maserasi adalah metode yang digunakan untuk proses perendaman sampel 

tumbuhan. 

4. Pewarna alternatif adalah pewarnaan pengganti yang lebih efisien untuk 

menggantikan pewarna yang biasa digunakan. Dalam penelitian ini bahan 

pewarna alternatif yang digunakan adalah pigmen kulit buah naga merah 

(Hylocereus costaricensis) digunakan untuk mewarnai preparat maserasi 

trakea pada batang tomat (Lycopersicum esculentum). 
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5. Konsentrasi larutan adalah angka banding volume zat terlarut terhadap 

volume zat pelarut yang dinyatakan secara khusus. Adapun konsentrasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 30%, 50%, 70%, 90% dan 100%.  

6. Jaringan trakea yaitu jaringan pembuluh kayu dan terdiri dari deretan sek 

yang tersusun memanjang dan berkesinambungan pada ujung dan 

pangkalnya. Bentuk dari jaringan trakea yaitu spiral, cincin, dan tangga. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Alat dan Bahan    

a. Alat  

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Beaker glass   

b. Pisau/silet   

c. Kaca benda  

d. Kaca penutup   

e. Hot plate   

f. Cawan petri   

g. Kertas label   

h. Mikroskop 

i. Pipet tetes 

j. Pinset 

k. Kamera handphone 

l. Blender 

m. Kertas saring 

n. Rotary evaporator 
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b. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Batang tanaman tomat (Lycopersicum esculentum) 

b. Ekstrak Kulit Buah Naga (Hylocereus costaricensis) 

c. Aquades 

d. Alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, dan 100% 

e. Xylol 

f. Campuran Alkohol : Xylol (3:1, 1;1, 1:3) 

g. Larutan KOH 10% 

h. Asam Nitrat 10% 

i. Asam Cromat 10% 

j. Parafin 

k. Ethelen 

l. Larutan Safranin 

m. Ethanol 96% 

n. Asam sitrat 10% 

3.5.2 Aktivitas Penelitian  

3.5.2.1 Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Naga (Hylocereus costaricencis). 

Langkah-langkah dalam pembuatan ekstrak kulit buah naga sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan pembuatan ekstrak 

2. Mengupas kulit buah naga dari daging buah hingga bersih. 

3. Menimbang kulit buah naga yang sudah kering dengan timbangan 

analitik 
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4. Memasukkan kulit buah naga ke dalam blender yang telah diisi etanol 

96%, pelarut asam sitrat 10, dan pelarut etanol 96%-asam sitrat 10% 

5. Memblender semua bahan yang telah dimasukkan hingga halus 

6. Memasukkan bahan yang sudah diblender ke dalam toples 

7. Mengaduk dan mendiamkan selama 5 hari 

8. Menyaring bahan tersebut dengan menggunakan kertas saring 

bertujuan untuk memisahkan ampas dan cairan 

9. Memasukkan cairan yang telah disaring ke dalam mesin rotary 

evaporator hingga pelarut menguap 

10. Kemudian ditambahkan aquadest steril sampai volume 100 ml sehingga 

diperoleh konsentrasi awal ekstrak kulit buah naga 50%. 

3.5.2.2 Pembuatan Preparat Maserasi Tanaman Tomat (Lycopersicum 

esculentum)  

Langkah-langkah dalam pembuatan preparat maserasi sebagai berikut: 

1. Memotong organ tumbuhan pada batang tomat (Lycopersicum 

esculentum) yang akan dibuat preparat menjadi kecil-kecil (1-2 cm). 

2. Memasukkan bahan tersebut ke dalam beaker glass 

3. Memberikan aquades, kemudian merebus potongan tersebut di atas 

hotplate. 

4. Mendinginkan, membuang aquades dan menggantinya dengan KOH 

10%, kemudian merebus selama 3 menit. 

5. Memindahkan bahan ke gelas alroji, kemudian mencuci dengan 

aquades. 



58 
 

 

6. Menetesi dengan campuran asam nitrat 10% : asam cromat 10% atau  

dengan perbandingan 1 tetes : 1 tetes dan membiarkan sampai lunak. 

7. Mencuci dengan aquades. 

8. Menetesi dengan pewarnaan safranin selama 1 jam. 

9. Mencuci dengan aquades. 

10. Dehidrasi alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 100%, 100%, masing-

masing 3 menit. 

11. Dealkoholisasi campuran alkohol : xylol 3:1, 1:1, 1:3, masing-masing 

3 menit. 

12. Memindah bahan ke gelas benda (mangambil bahan yang paling kecil 

dan transparan). 

13. Kemudian menetesi xylol 1:3 selama 3 menit. 

14. Menetesi xylol 2 langsung diberi enthelen kemudian menutupnya 

dengan kaca penutup. 

15. Langkah terakhir yaitu dengan memberi label pada preparat yang telah 

jadi. 

16. Mengamati preparat dengan menggunakan mikroskop. 
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3.6 Skema Prosedur Kerja 

3.6.1 Prosedur Pembuatan Preparat Maserasi 

  

Pengambilan 

sampel 

Pewarnaan 

preparat 

Pembuatan preparat 

maserasi 

Pembuatan 

ekstrak 

Pelarut Etanol 96%-

Asam Sitrat 10% 

Safranin 

Pelarut 

Etanol 96% 

Pengamatan dengan 

mikroskop 

Ekstrak kulit 

buah naga 

Pelarut Asam 

Sitrat 10% 

Menganalisa hasil 

pengamatan 
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3.6.2 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Preparat maserasi 

Batang tomat 

(Lycopersicum esculentum) 

Penelitian dilakukan di 

Laboratorium Biologi, 

UMM 

Bahan penelitian yang 

akan diamati 

Pewarnaan menggunakan ekstrak 

kulit buah naga menggunakan 

pelarut etanol, asam sitrat, dan 

etanol-asam sitrat serta safranin 

Mengekstrak Kulit Buah 

Naga di Laboratorium 

Materia Medica, Batu 

Mengekstrak kulit buah 

naga 

Pengamatan Jaringan 

Pembuluh Trakea di 

bawah mikroskop 

binokuler 

Menganalisa 

Perbandingan pewarnaan 

bentuk jaringan trakea 

dan kejelasan preparat 

maserasi 
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3.7 Metode Pengambilan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung menggunakan mikroskop, dari pengamatan langsung tersebut 

kemudian preparat maserasi yang terlihat jaringan pada batang difoto dengan 

menggunakan camera handphone Asus Zenfone 2. Hasil foto tersebut kemudian 

dicetak dan dialbumkan untuk divalidasi melalui angket oleh tim validasi yang telah 

dipilih berdasarkan keahlian dalam bidang mikrotektik. Angket yang dinilai 

meliputi kejelasan preparat dan kekontrasan warna foto preparat yang terlihat 

setelah preparat sudah dienthelen dan dinilai oleh 5 observer. 

3.8 Metode Analisis Data 

Proses analisis data disajikan dengan cara dilakukan analisis terhadap data. 

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data berupa angket kejelasan preparat 

dan kekontrasan warna yang telah diisi oleh 5 observer.   

 

Tabel 3.1. Data Preparat Maserasi Trakea Pada Batang Tomat 

(Lycopersicum esculentum) dengan Pewarnaan Ektrak Kulit Buah Naga 

Merah (Hylocereus costaricensis) Menggunakan Pelarut Safranin 

 

 

* Beri tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia 

 

  

No Perlakuan 
Kosentrasi 

(%) 

Ulangan 

ke 

Kejelasan Preparat Kekontrasan warna 

Sangat 

jelas 
Jelas 

Tidak 

jelas 

Sangat 

kontras 
Kontras 

Sangat 

kontras 

1. Safranin 100% 

1       

2       

3       

Total jumlah preparat       

Presentase jumlah preparat       
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Tabel 3.2. Data Kejelasan Preparat dan Kekontrasan Warna pada Preparat 

Maserasi Trakea Pada Batang Tomat (Lycopersicum esculentum) dengan 

Pewarnaan Ektrak Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus costaricensis) 

Menggunakan Pelarut Etanol 96% 

 

No 
Kosentrasi 

(%) 

Preparat 

ke- 

Kejelasan preparat Kekontrasan warna 

Sangat 
jelas 

Jelas 
Tidak 
jelas 

Sangat 
kontras 

Kontras 
Tidak 

kontras 

1.  30 

1       

2       

3       

2.  50 

1       

2       

3       

3.  70 

1       

2       

3       

4.  90 

1       

2       

3       

5.  
 

 

100 

1       

2       

3       

Total jumlah preparat       

Presentase jumlah preparat       

* Beri tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia 

 

Tabel 3.3. Data Kejelasan Preparat dan Kekontrasan Warna pada Preparat 

Maserasi Trakea Pada Batang Tomat Pewarnaan Ektrak Kulit Buah Naga 

Merah (Hylocereus costaricensis) dengan Menggunakan Pelarut Asam Sitrat 

10% 

 

No 
Kosentrasi 

(%) 

Preparat 

ke- 

Kejelasan preparat Kekontrasan warna 

Sangat 

jelas 
Jelas 

Tidak 

jelas 

Sangat 

kontras 
Kontras 

Tidak 

kontras 

1.  30 

1       

2       

3       

2.  50 

1       

2       

3       

3.  70 

1       

2       

3       

4.  90 

1       

2       

3       

5.  100 1       
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2       

3       

Total jumlah preparat       

Presentase jumlah preparat       

* Beri tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia 

 

Tabel 3.4. Data Kejelasan Preparat dan Kekontrasan Warna pada Preparat 

Maserasi Trakea Pada Batang Tomat Pewarnaan Ektrak Kulit Buah Naga 

Merah (Hylocereus costaricensis) dengan Menggunakan Pelarut Etanol 96% 

dan Asam Sitrat 10% 

 

No 
Kosentrasi 

(%) 

Preparat 

ke- 

Kejelasan preparat Kekontrasan warna 

Sangat 

jelas 
Jelas 

Tidak 

jelas 

Sangat 

kontras 
Kontras 

Tidak 

kontras 

1.  30 

1       

2       

3       

2.  50 

1       

2       

3       

3.  70 

1       

2       

3       

4.  90 

1       

2       

3       

5.  

 
 

100 

1       

2       

3       

Total jumlah preparat       

Presentase jumlah preparat       

* Beri tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia 

 

Tabel 3.5. Indikator Kejelasan Preparat dan Kekontrasan Warna 

Adapun indikator kejelasan preparat dan kekontrasan warna pada preparat 

maserasi trakea bagian batang tomat (Lycopersicum esculentum) yang diamati 

meliputi:  

Variabel Indikator Deskripsi 

Kejelasan 
Preparat 

Sangat 
jelas 

Apabila bagian-bagian jaringan epidermis, korteks, 

xylem dan empulur pada batang tumbuhan tomat 

dapat dibedakan dengan sangat jelas  

Jelas 

Apabila bagian-bagian jaringan epidermis, korteks, 

xylem dan empulur pada batang tumbuhan tomat 

dapat dibedakan dengan jelas  
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Tidak 
jelas 

Apabila bagian-bagian jaringan epidermis, korteks, 

xylem dan empulur pada batang tumbuhan tomat tidak 

dapat dapat dibedakan dengan jelas  

Kekontrasan 

Warna 

 

Sangat 

kontras 

Apabila pewarna terikat sangat kuat pada jaringan 

tertentu (tidak mewarnai semua jaringan)  

Kontras 
Apabila pewarna hanya mewarnai dengan kuat pada 

jaringan tertentu (tidak mewarnai semua jaringan)  

Tidak 

kontras 

Apabila pewarna tidak terikat kuat pada semua 

jaringan atau mewarnai seluruh jaringan  

(Sumber: Wismaji, 2010)  

 

 


