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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini yakni True Experimental Design. Peneltian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian air cucian beras terhadap indeks 

mitosis pada akar bawang merah. Berdasarkan tujuan penelitian, rancangan 

penelitian yang digunakan adalah True Experimental-Post Test Only Control 

Group Design. Penelitian ini menggunakan 3 perlakuan pemberian air cucian 

beras dan 3 waktu pemotongan akar, sedangkan perlakuan kontrol dengan 

pemberian air biasa. Air cucian beras dibedakan menjadi 3 yaitu air cucian beras 

pertama, air cucian beras kedua, dan air cucian beras ketiga. Waktu pemotongan 

akar dibedakan menjadi 3 yaitu pukul 06.00, 09.00, dan 12.00 WIB. Adapun 

skema rancangan adalah “The posttest-Only Control Group Design” sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Rancangan 
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Keterangan : 

R  = Randomisasi 

P = Air Cucian Beras   O = Observasi 1 

W = Waktu Pemotongan Akar O = Observasi 2 

K = Kontrol    O = Observasi 3 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober - November 2019 di 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah umbi bawang merah 

(Allium ascalonicum L.).  

3.3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah akar bawang merah 

(Allium ascalonicum L.). Jumlah sampel yang digunakan yaitu 24 sampel akar 

bawang merah, dimana masing-masing perlakuan terdiri atas 2 kali pengulangan. 

Pengambilan sampel dilakukan melalui perhitungan menggunakan rumus berikut: 

(r – 1) (t – 1)   15 

(r – 1) (12 – 1)   15 

(r – 1) (11)   15 
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(r – 1)  15 ÷ 11 

(r – 1)   1,3 dibulatkan menjadi 1 

r   1 + 1 

r   2 

r = 2 (pengulangan) 

 Sehingga jumlah sampel yang digunakan adalah 

 n = r x t 
 n = 2 x 12  

 n = 24 (unit eksperimen) 

Keterangan : 

r = Pengulangan 

t = Perlakuan 

n = Jumlah Total Sampel 

3.3.3 Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Simple Random Sampling, dimana pengambilan sampel anggota populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. 

Sehingga setiap unit sampling memperoleh peluang yang sama untuk menjadi 

sampel. Pengambilan sampel dengan simple random sampling dilakukan dengan 

metode undian. 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian air cucian beras 

yang diambil dari air cucian beras pertama, air cucian beras kedua, air cucian 

beras ketiga, air biasa, dan waktu pemotongan akar bawang merah (pukul 06.00, 

09.00, dan 12.00 WIB).  

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah indeks mitosis pada akar 

bawang merah (Allium ascalonicum L.) yang telah diberi perlakuan dengan 

pemberian air cucian beras pertama, air cucian beras kedua, air cucian beras 

ketiga, air biasa, dan perlakuan waktu pemotongan akar (pukul 06.00, 09.00, dan 

12.00 WIB). 

3.4.3 Variabel Kontrol  

Variabele kontrol dalam penelitian ini adalah jenis tanaman bawang merah 

(Allium ascalonicum L.), faktor eksternal berupa penyinaran cahaya matahari. 

3.5 Definisi Oprasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun operasional variabel tersebut, yaitu: 

a. Air cucian beras merupakan limbah yang diperoleh dari proses pencucian 

beras. Jenis beras yang digunakan dalam penelitian ini yakni beras IR 64. 

Pencucian beras dilakukan sebanyak tiga kali sehingga didapat tiga macam air 
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cucian beras yakni air cucian beras pertama, kedua, dan ketiga. Air cucian 

beras pertama diambil dengan takaran 1 kg dengan pemberian air sebanyak 

1,5 liter. Air cucian beras kedua dan ketiga didapatkan dari beras sebelumnya 

dengan penambahan 1,5 liter air dari setiap perlakuannya. 

b. Preparat yang dibuat dalam penelitian ini berupa preparat mitosis Allium 

ascalonicum L. dengan metode squash, dimana parameter yang digunakan 

adalah nilai indeks mitosis. 

c. Indeks mitosis merupakan hasil dari perhitungan jumlah sel yang mengalami 

mitosis pada Allium ascalonicum L. yaitu pada profase, metafase, anafase, dan 

telofase dibagi jumlah sel yang diamati kemudian dikalikan 100%. 

3.6 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan penelitian yang digunakan untuk menepatkan unit 

eksperimental dalam lingkungan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

dengan 12 perlakuan dan 2 ulangan, dimana penelitian ini dilakukan pada 

lingkungan yang dianggap homogen. Adapun skema rancangannya sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Skema Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

 

P1 W1 

P1 W1 

P1 W2 

P1 W2 

P1 W3 

P1 W3 

P2 W1 

P2 W1 

P2 W2 

P2 W2 P2 W3 

P2 W3 

P3 W1 

P3 W1 

P3 W2 

P3 W2 P3 W3 

P3 W3 

K1 W1 

K1 W1 

K1 W2 

K1 W2 

K1 W3 

K1 W3 



32 
 

 

Keterangan :  

P1 : Air Cucian Beras 1  W1 : Waktu pukul 06.00 WIB 

P2 : Air Cucian Beras 2   W2 : Waktu pukul 09.00 WIB 

P3 : Air Cucian Beras 3  W3 : Waktu pukul 12.00 WIB 

K : Kontrol 

3.7 Prosedur Penelitian  

3.7.1 Tahap Persiapan 

Tahapan yang perlu dipersiapkan yaitu alat dan bahan yang akan 

digunakan dalam penelitian. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan 

sebagai berikut:  

3.7.1.1 Alat  

Tabel 3.1 Alat untuk Preparat Mitosis Teknik Squash 

No. Alat Jumlah 

1.  Botol flakon 15 buah 

2. Gelas arloji 2 buah 

3. Mikroskop binokuler 3 buah 

4. Kaca benda 24 buah 

5. Kaca penutup 24 buah 

6. Pipet tetes 5 buah 

7. Cawan petri 12 buah 

8. Silet 5 buah 

9. Tissue kering 1 buah 

10. Kertas label 1 buah 

12. Kamera 1 Buah 
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3.7.1.2 Bahan  

Tabel 3.2 Bahan untuk Preparat Mitosis Teknik Squash 

No. Bahan Jumlah 

1.  Ujung akar Allium ascalonicum L. Secukupnya  

2. Aquadest 200 ml 

3. Alkohol  70% 100 ml 

4. Alkohol 96% 100 ml 

5. Alkohol 70% : asam asetat (3:1) 40 ml 

6. Alkohol 70% : asam asetat (1:1) 50 ml 

7. Aquades : asam asetat (5:4) 45 ml 

8. FAA 50 ml 

9. Larutan hidrolisis 10 ml 

10.  Hoyer mounting 20 ml 

11. Hematoxylin  20 ml 

 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan 

Adapun tahap pelaksanaan yang harus dilakukan dalam penelitian ini  

adalah sebagai berikut; 

1. Penumbuhan akar umbi bawang merah 

a. Penumbuhan akar Allium ascalonicum L. dilakukan selama 1 minggu.  

b. Pemberian 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. 

c. Setiap perlakuan air cucian beras pertama, kedua, dan ketiga diberikan 

sebanyak 200 ml per tanaman ke dalam gelas aqua dan umbi bawang 

merah diletakkan di atas gelas aqua. 

d. Setelah 7 hari tanam akar tumbuh, tahap selanjutnya pembuatan preparat. 
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2. Pembuatan preparat mitosis 

a. Memotong ujung akar Allium ascalonicum L. sepanjang 0,5-1 cm. 

b. Pemotongan akar dilakukan pada pukul 06.00, 09.00, dan 12.00 WIB 

c. Merendam akar yang telah dipotong kedalam botol flacon yang berisi 

larutan FAA untuk difiksasi, lalu botol flacon ditutup, fiksasi dilakukan 

selama 1 jam. Tujuannya untuk menghentikan proses yang terjadi ketika 

ujung akar tersebut dipotong, dengan demikian proses mitosis yang 

mungkin terjadi pada waktu pemotongan dapat dijebak dalam keadaan 

terfiksatif. 

d. Membuang larutan FAA dan mengganti dengan larutan hidrolisis yaitu 1 

ml HCl dan 3 ml Alkohol 96% pada botol flacon selama 1 jam, tujuannya 

sebagai proses pelunakan akar serta mendehidrasi air dalam sel. 

e. Membilas akar dengan larutan alkohol 70%  

f. Membilas akar dengan alkohol 70% : asam asetat (3:1), membilas akar 

dengan alkohol 70% : asam asetat (1:1), dan membilas akar dengan asam 

asetat : aquades (4:5), masing-masing 15 menit. 

g. Memindahkan ujung akar ke cawan petri dan merendam dengan 

hematoxilin selama 10 menit. 

h. Meletakkan ujung akar pada kaca objek. 

i. Meletakkan setetes medium perekat hoyer mounting pada kaca objek yang 

telah dibersihkan. 

j. Memegang salah satu sudut kaca penutup agar tidak bergeser dan secara 

cepat langsung memencet (men-squash) kaca penutup dengan jari atau 
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benda tumpul lainnya, sehingga ujung akar hancur dan sel-selnya 

menyebar. 

k. Mengamati preparat di bawah mikroskop. 

l. Memberikan label pada preparat mitosis.  

3.7.3 Tahap Pengamatan 

1. Menghitung Indeks Mitosis 

Indeks mitosis didapatkan dari menghitung jumlah sel 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 pengamatan dalam tiga 

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 : 

   
  

 
      

Keterangan : IM = Indeks Mitosis 

NM = Jumlah sel yang bermitosis dari profase sampai telofase 

pada satu preparat mitosis.  

N = Jumlah seluruh sel 
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3.8 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Kerangka Kerja Penelitian 

3.9 Teknik Pengumpulan Data  
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tiap fase-fase mitosis berdasarkan perlakuan pemberian air cucian beras dan 

waktu pemotongan akar pada setiap preparat untuk kemudian dilakukan 

penghitungan. Metode telaah dilakukan dengan cara menelaah preparat yang 

dihasilkan. 

Data yang dicantumkan merupakan rata-rata indeks mitosis yang didapat 

dari jumlah sel yang bermitosis dan diambil dari pengamatan dalam tiga lapang 

pandang preparat. Pengambilan data persentase indeks mitosis Allium 

ascalonicum L. menggunakan instrumen pengumpulan data sebagaimana terdapat 

pada Lampiran 3 (Lampiran). Sedangkan pengambilan data persentase indeks 

mitosis setiap fase menggunakan instrumen form pengumpulan data sebagaimana 

terdapat pada Lampiran 4 (Lampiran). 

3.10 Teknik Analisis Data  

Data dari hasil rata-rata persentase indeks mitosis akar bawang merah 

(Allium ascalonicum L.) dianalisis dengan menggunakan two way ANOVA 

menggunakan SPSS 17.0. Sebelum dilakukan analisis two way ANOVA dilakukan 

uji normalitas (Test of Normality) untuk mengetahui kenormalan data dan 

dilanjutkan dengan uji homogenitas (Test of Homogeneity of Variances) untuk 

mengetahui varian data homogen. Setelah data berdistribusi normal dan homogen, 

maka dapat dilanjutkan uji two way ANOVA untuk mengetahui pengaruh berbagai 

perlakuan air cucian beras, selanjutnya dilakukan uji LSD (Least Significance 

Different) pada taraf signifikansis 5% untuk mengetahui perbedaan antar 

perlakuan dan perlakuan terbaik.  


