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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian ekperimen sesungguhnya dan 

pendekatan penelitian yaitu kuantitatif. Penelitian ini mengeksperimenkan pigmen 

kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) sebagai pewarna alami preparat 

section tumbuhan kacapiring (Gardenia jasminoides Ellis).  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 26 Agustus – 13 September 2019. 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Materia Medica Batu yang beralamat di 

Jl. Lahor No. 27 Pesanggrahan Batu dan Laboratorium Biologi Universitas 

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

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah batang Gardenia jasminoides Ellis di 

wilayah Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah batang Gardenia 

jasminoides Ellis yang ada di Perum. BCT. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling . 

Penentuan jumlah sampel dan ulangan dalam penelitian ini ditentukan 

berdasarkan rumus berikut : 

         (t-1) (r-1) ≥ 15   Keterangan : 



32 
 

 

         (7 – 1) (r – 1) ≥ 15   r = replikasi (pengulangan) 

        6 (r – 1) ≥ 15   t = treatmen (perlakuan) 

          6r – 6  ≥ 15   n = jumlah sampel perlakuan 

       6r ≥ 21 

           r ≥ 3,5 dibulatkan menjadi 4  

(ulangan yang digunakan sebanyak 4 kali) 

  n = t x r 

     = 7 x 4 

     = 28 (banyak sampel yang digunakan) 

 Hasil dari perhitungan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa jumlah 

sampel yang digunakan dalam penelitian terdiri atas 28 preparat section batang 

Gardenia jasminoides Ellis yang terdiri atas 7 kelompok yaitu kelompok kontrol 

dan kelompok perlakuan ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhizus dengan 

konsentrasi 70%, 80%, 100% serta lama ekstraksi 1x24 jam dan 2x24 jam, dimana 

masing-masing kelompok terdiri atas 4 kali pengulngan. 
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3.4 Variabel dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Variabel Bebas dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yakni lama dan 

konsentrasi pada ekstraksi. Lama perendaman yang digunakan pada penellitian ini 

adalah 1x24 jam dan 2x24 jam. Konsentrasi ekstraksi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah etanol 70%, 80% dan 90%. Variabel kontrol dalam penelitian 

ini adalah tanpa pewarnaan. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas 

preparat section tumbuhan Gardenia jasminoides Ellis. 

3.4.2  Definisi Operasional 

 Penelitian ini mengunakan beberapa variabel yang tiap variabelnya memiliki 

makna berbeda sehingga perlu didefinisikan agar tidak terjadi kesalah makna pada 

variabel tersebut yaitu. 

1. Ekstrak adalah hasil dari ekstraksi yang berupa zat cair pekat berasal dari kulit 

buah Hylocereus polyrhizus yang dihaluskan, di timbang dan di destilasi 

untuk menentukan tiap konsentrasi yang akan digunakan 

2. Metode section tumbuhan adalah suatu cara pembuatan sediaan dengan 

bagian tumbuhan ditanamkan pada medium dalam hal ini parafin dan disayat 

atau diiris setipis mungkin sekitar 6-15 mikron 

3. 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 Hylocereus 
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polyrhizus yang digunakan untuk mewarnai preparat section tumbuhan 

Gardenia jasminoides Ellis 

4. Konsentrasi larutan adalah angka banding volume zat terlarut terhadap 

volume zat pelarut yang dinyatakan secara khusus. Adapun konsentrasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yakni 70%, 80% dan 90%. 

5. Jenis pelarut dan konsentrasi pelarut yang digunakan ekstrak ialah etanol 

96%. pH ekstrak yang digunakan yaitu 3 (bersifat asam). 

6. Lama perendaman ekstraksi mempengaruhi pewarna alami. Lama rendaman 

pada penelitian ini yakni 1x24 jam dan 2x24 jam. 

3.5 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan percobaan factorial design. Pada design 

penelitian ini terdiri dari 2 faktor yaitu faktor A berupa lama perendaman ekstraksi 

dan faktor B berupa konsentrasi ekstraksi. secara skematis rancangan penelitian 

kombinasi dari dua faktor disajikan melalui tabel berikut. 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian Factorial Design (Kombinasi) 

 

Faktor Konentrasi ekstraksi (B) 

Lama perendaman ekstraksi (A) 

 B1 B2 B3 

A1 A1B1 A1B2 A1B3 

A2 A2B1 A2B2 A2B3 
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Keterangan : 

Faktor A : Lama perendaman ekstraksi (jam) 

       A1  : Lama perendaman ekstraksi 1x24 jam 

       A2  : Lama perendaman ekstraksi 2x24 jam 

Faktor B : Konsentrasi ekstraksi (%) 

       B1  : Konsentrasi etanol 70% 

       B2  : Konsentrasi etanol 80% 

      B3  : Konsentrasi etanol 90% 

Penelitian ini mengunakan 7 kombinasi perlakuan dan masing-masing 

perlakuan terdiri atas 4 kali pengulangan.  

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1  Tahap Persiapan Penelitian 

Tahap ini untuk mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam 

penelitian yaitu sebagai berikut : 

Alat 

1. Botol flakon 

2. Kaca benda 

3. Kaca penutup 

4. Gelas arloji 
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5. Mikroskop  

6. Oven  

7. Skapel 

8. Timbangan analitik 

9. Blender   

Bahan 

1. Akar/batang/daun tumbuhan (Gardenia jasminoides Ellis) 

2. FAA (7:3:1) 

3. Alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 100%. 

4. Xylol murni 

5. Xylol : parafin (1 : 9) 

6. Alkohol : xylol (3:1, 1:1, 1:3) 

7. Aquades  

8. Ekstrak kulit buah (Hylocereus polyrhizus) 

9. Etanol 70%, 80% dan 90% 

10. Enthelen  

3.6.2 Aktivitas Penelitian 

3.6.2.1 Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Naga Merah (Hylocereus polyrhizus) 

Pembuatan ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhisuz memiliki beberapa 

langkah kerja yang didokumentasikan dan disajikan dalam Lampiran 1. 

Berdasarkan prosedur pembuatan ekstrak, langkah-langkah pembuatan ekstrak 

kulit buah Hylocereus polyrhisuz yang digunakan dalam penelitian ini sebgai 

berikut 
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1. Menimbang bahan segar sebanyak 1700 gram 

2. Mencuci kulit buah Hylocereus polyrhizus dengan dan dipotong kecil-kecil 

3. Menghancurkan kulit buah segar dengan cara diblender 

4. Melakukan proses maserasi selama 1x24 jam dan 2x24 jam yaitu 

merendam, mencampur dan melarutkan kulit buah naga merah yang telah 

dihancurkan dalam etanol 96%. Proses maserasi menghasilkan 

residu/ampas 

5. Melakukan evaporasi yaitu proses untuk memisahkan pelarut dan hasil 

ekstrak. Hasil evaporasi ini didapatkan pelarut dan ekstrak pekat. 

6. Melakukan pengenceran terhadap hasil ekstrak pekat kulit buah naga merah 

dengan pelarut etanol 70%, 80% dan 90%. 

3.6.2.2  Pembuatan Preparat Section Tumbuhan Kacapiring (Gardenia 

jasminoides Ellis) 

Berdasarkan prosedur pembuatan preparat section Wahyuni (2015), 

langkah-langkah pembuatan preparta section tumbuhan Gardenia jasminoides Ellis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Menyiapkan alat dan bahan berupa batang tumbuhan Gardenia jasminoides 

Ellis 

2. Memotong batang dengan ukuran 5 cm dan dimasukkan ke dalam botol 

flakon 

3. Memfiksasi dengan FAA selama 24 jam 

4. Membuang FAA 
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5. Mendehidrasi dengan alkohol 50%, 70%, 80%, dan 100% masing-masing 

30 menit 

6. Menetesi dengan alkohol : xylol dengan perbandingan 1:1, 3:1, 1:3, masing-

masing 30 menit. 

7. Merendam dengan xylol murni 1 dan xylol murni 2  selama 1 jam 

8. Menetesi dengan xylol : parafin dengan perbandingan 1 : 9 selama 24 jam 

(diletakkan dalam oven bersuhu 60oC) 

9. Mengganti dengan parafin murni selama 1 jam dalam oven 

10. Membuat kotak cetakan parafin dengan alumunium foil 

11. Memblock parafin dan membiarkan hingga mengeras 

12. Mengiris dan merekatkan 

13. Merendamkan pada xylol 1 selama 3 menit 

14. Merendamkan pada xylol 2 selama 3 menit 

15. Merendamkan pada campuran alkohol : xylol dengan perbandingan 1:3, 3:1 

dan 1:1 masing-masing selama 3 menit 

16. Mendehidrasi alkohol 100%, 100%, 80%, 70%, 50% dan 30% masing-

masing selama 3 menit 

17. Mencuci dengan aquadest 

18. Memberikan pewarnaan dari hasil ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhizus 

pada gelas arloji 1 dan gelas arloji 2 menggunakan tanpa pewarnaan pada 

masing-masing sediaan section batang tumbuhan Gardenia jasminoides 

Ellis setelah menghasilkan irisan yang tipis 
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19. Membiarkan selama 20 jam agar filtrat tersebut masuk dan batang 

tumbuhan Gardenia jasminoides Ellis dapat menyerap warna alami kulit 

buah Hylocereus polyrhizus dengan beberapa perlakuan, yaitu : 

a. Perlakuan pewarnaan ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhizus 

dengan lama perendaman 1x24 jam dan konsentrasi etanol 70% 

b. Perlakuan pewarnaan ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhizus 

dengan lama perendaman 1x24 jam dan konsentrasi etanol 80% 

c. Perlakuan pewarnaan ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhizus 

dengan lama perendaman 1x24 jam dan konsentrasi etanol 90% 

d. Perlakuan pewarnaan ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhizus 

dengan lama perendaman 2x24 jam dan konsentrasi etanol 70% 

e. Perlakuan pewarnaan ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhizus 

dengan lama perendaman 2x24 jam dan konsentrasi etanol 80% 

f. Perlakuan pewarnaan ekstrak kulit buah Hylocereus polyrhizus 

dengan lama perendaman 2x24 jam dan konsentrasi etanol 90% 

g. Perlakuan tanpa pewarnaan ekstrak kulit buah Hylocereus 

polyrhizus 

20. Mencuci dengan aquades 

21. Mendehirdasi dengan alkohol 30%, 50%, 70%, 80%, 100%, 100% masiing-

masing 3 menit. 

22. Menetesi dengan campuran alkohol : xylol, 1:3, 3:1, 1:1 masing-masing 3 

menit 

23. Merendam pada xylol 1 selama 3 menit 
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24. Merendam xylol 2 sebelum kering ditambahkan entelen kemudian ditutup 

dengan kaca penutup 

25. Mengamati hasil preparat. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1    Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

pengamatan langsung mengunakan mikroskop dari pengamatan langsung tersebut 

kemudian preparat section yang terlihat jaringan pada batang difoto dengan 

menggunakan camera handphone. Hasil foto tersebut kemudian di cetak untuk 

divalidasi melalui angket oleh tim validasi yang dipilih berdasarkan keahlian dalam 

bidang mikroteknik. Angket yang dinilai meliputi kejelasan preparat dan 

kekontrasan preparat yang terlihat setelah preparat sudah dientelen dan dinilai oleh 

tim validasi. Tim validasi terdiri atas asisten laboratorium yang memahami 

mikroteknik. 

3.7.2    Instrumen Penelitian 

Intsrumen yang digunakan dalam penelitiian ini terdapat dua aspek yakni 

penilaian dalam segi kejelasan preparat dan kekontrasan preparat. Intsrumen telah 

disajikan dalam Tabel 3.2 dan 3.3 serta indikator disajikan dalam Tabel 3.4. 
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Tabel 3.2 Penilaian hasil kejelasan preparat dan kekontrasan warna pada 

preparat section batang tumbuhan kacapiring (Gardenia jasminoides Ellis) 

dengan pewarnaan ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

No. Kelompok Ulangan 

Kualitas 

Kejelasan 

preparat* 

Kekontrasan 

preparat* 

1. 
A (70%) 

1     

2     

1x24 jam 3     

4     

2. 
B (80%) 

1     

2     

1x24 jam 3     

4     

3. 
C (90%) 

1     

2     

1x24 jam 3     

4     

4. 
D (70%) 

1     

2     

2x24 jam 3     

4     

5. 
E (80%) 

1     

2     

2x24 jam 3     

4     

6. 
F (90%) 

1     

2     

2x24 jam 3     

4     

*. Pengisian kolom dengan memberi nilai 1 hingga 5 sesuai dengan indikator 
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Tabel 3.3 Penilaian hasil kejelasan preparat dan kekontrasan warna pada 

preparat section batang tumbuhan kacapiring (Gardenia jasminoides Ellis) 

tanpa pewarnaan 

No

. 
Kelompok 

Ulanga

n 

Kualitas 

Kejelasan 

preparat* 

Kekontrasan 

preparat* 

1. 
Tanpa 

Pewarnaan 

1     

2     

3     

4     

*. Pengisian kolom dengan memberi nilai 1 hingga 5 sesuai dengan indikator 

Tabel 3.4 Indikator kejelasan preparat dan kekontrasan warna 

Keterangan :  

Adapun indikator kejelasan preparat dan kekontrasan warna pada preparat 

bagian batang tanaman Gardenia jasminoides Ellis yang diamati meliputi : 

Variabel 
Nila

i 
Indikator Keterangan 

Kejelasan 

1 Tidak jelas 

Apabila bagain-bagian atau 

kenampakan jaringan batang tidak 

dapat terlihat jelas 

2 Kurang jelas 

Apabila bagain-bagian atau 

kenampakan jaringan batang kurang 

dapat terliihat jelas 

3 Jelas 

Apabila bagian-bagian atau 

kenampakan jaringan batang dapat 

terlihat jelas 

Preparat 

4 Cukup jelas 

Apabila bagian-bagian atau 

kenampakan jaringan batang cukup 

dapat terlihat jelas 

5 Sangat jelas 

Apabila bagain-bagian atau 

kenampakan jaringan batang dapat 

terllihat sangat jelas 
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Kekontrasan 

1 Tidak kontras 
Apabila pewarna tidak dapat terkiat 

dengan kuat pada jaringan batang 

2 
Kurang 

kontras 

Apabila pewanra kurang dapat 

terkiat dengan kuat pada jaringan 

batang 

3 Kontras 
Apabila pewarna dapat terikat 

dengan kuat pada jaringan batang 

Preparat 

4 Cukup kontras 
Apabila pewarna cukup dapat terkiat 

dengan kuat pada jaringan batang 

5 Sangat kontras 

Apabila pewanra dapat terikat 

dengan sangat kuat pada jaringan 

batang 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang di peroleh pada penelitian ini akan dianalisis 

menggunakan SPSS 17. Data yang diperoleh dalam bentuk tabel dan grafik terkait 

hasil rerata kualitas preparat yang telah diwarnai dengan ekstrak kulit buah 

Hylocereus polyrhizus dengan variasi lama perendaman (1x24 jam dan 2x24 jam) 

dan konsentrasi (70%, 80% dan 100%). Analisis data yang digunakan adalah uji 

Kruskal-Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney.  

Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Uji Kruskal-Wallis 

Pemilihan uji ini dilakukan karena data yang diperoleh bersifat ordinal yakni 

berupa tingkatan atau skor kriteria terhadap kualitas preparat yang diberikan 2 
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perlakuan faktor berupa variasi lama perendaman (1x24 jam dan 2x24 jam) dan 

konsentrasi (70%, 80% dan 100%). 

Analisis hipotesa uji Kruskal-Wallis didasarkan atas : 

H0  : populasi identik (tidak berbeda secara signifikan) 

H1  : populasi tidak identik (data berbeda secara signifikan) 

Kriteria pengambilan keputusan uji Kruskal-Wallis didasarkan atas : 

 Nilai Fhit dan Ftabel 

 Jika Fhit < Ftab., Maka H0 diterima 

 Jika Fhit > Ftab., Maka H0 ditolak 

 Nilai probabilitas (Sig.) 

 Jika nilai probabilitas (Sig.) > 0.05, maka H0 diterima 

 Jika nilai probabilitas (Sig.) < 0.05, maka H0 ditolak 

2. Uji Mann-Whitney 

Uji lanjut Mann-Whitney dilakukan untuk menguji rate-rata dari dua sampel 

yang berukuran tidak sama dan harus independent, sampel dipilih secara acak 

sehingga dapat mengetahui pengaruh yang terbaik dari berbagai perlakuan(Silaban, 

Tarigan, & Siagian, 2014). 

 Hipotesis uji Mann-Whitney yakni : 

H0 : populasi identik (tidak berbeda secara signifikan) 

H1 : populasi tidak identik (data berebeda secara signifikan) 

Hasil keputusan uji Mann-Whitney didasarkan atas nilai probabilitas Asymp 

Sig. (2-tailed) yakni : 

a. Jika nilai probabilitas Asymp Sig. (2-tailed) > 0,05, maka H0 diterima 
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b. Jika nilai probabilitas Asymp Sig. (2-tailed) < 0,05, maka H0 ditolak. 

  

 




