
 
 

36 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang jalan raya Tlogomas No 246  Malang pada 19 Mei 2017. 

3.2 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap, Penelitian tahap I adalah 

penelitian deskriptif  kualitatif yaitu mengetahui hasil gambar dari derivat 

epidermis yaitu trikoma pada famili poaceae dengan preparat sederhana dan 

Scanning Elektron Mikroskopis (SEM). Penelitian tahap II adalah penelitian 

pengembangan yang menggunakan model Learning Cycle 3E yaitu   

pengembangan dari hasil penelitian deskriptif kualitatif menjadi media wallchart 

pada materi jaringan tumbuhan. 

3.2.1 Penelitian Deskriptif Kualitatif  

Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan membuat 

pencandraan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau daerah tertentu (Suryabrata, 1983). Sedangkan penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bertolak belakang dari filsafat konstruktivisme 

yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu 

pertukaran pengalaman social yang diinterpretasikan oleh individu-individu 

(Sukmadinata, 2011). 

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang bertujuan untuk menjelaskan 
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suatu kejadian yang alamiah (Sugiono, 2011). Dimana peneliti adalah sebagai 

sumber kunci  dalam pengambilan sampel sumber data. 

3.2.2 Studi pengembangan dengan Learning Cycle 3E 

Studi pengembangan dengan model Learning Cycle pertama kali 

diperkenalkan oleh Robert Karplus tahun 1967 dalam Science Curriculum 

Improvement Study (SCIS), Learning Cycle 3E terdiri dari 3 fase yaitu, eksplorasi, 

eksplainasi, elaborasi. Tahap eksplorasi hal yang perlu diperhatikan adalah 

penilaian kebutuhan (need assesment) yaitu melihat hasil penelitian, silabus, RPP, 

siswa/guru, sehinggga akan menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa 

kumpulan konsep esensial. Tahap eksplanasi langkah yang dilakukan yaitu studi 

pustaka yang bertujuan untuk menguraikan  konsep-konsep esensial dari tahap 

sebelumnya. Konsultasi pada pakar /atau ahli perlu dilakukan sebelum ke tahap 

pengembangan produk, atau disebut dengan tahap elaborasi (Jainuri, 2011). 

Learning Cycle 3E terdiri dari 3 fase yaitu, eksplorasi, eksplanasi, dan 

elaborasi (Jainuri, 2011). Pada tahap eksplorasi hal yang perlu diperhatikan adalah 

penilaian kebutuhan (need assesment) yaitu melihat hasil penelitian, silabus, RPP, 

siswa/guru, sehinggga akan menghasilkan kebutuhan pengembangan berupa 

kumpulan konsep esensial. Pada tahap eksplanasi langkah yang dilakukan yaitu 

studi pustaka yang bertujuan untuk menguraikan  konsep-konsep esensial dari  

tahap sebelumnya.  

Konsultasi pada pakar atau ahli perlu dilakukan sebelum ke tahap 

pengembangan produk, atau disebut dengan tahap elaborasi. Elaborasi yaitu 

kebutuhan pengembangan (konsep esensial) yang telah dijelaskan dengan studi 

pustaka yang kemudian dikonsultasikan pada pakar atau ahli kemudian 
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dikembangkan menjadi sebuah produk yaitu media buku saku. Studi 

pengembangan Learning Cycle diadaptasikan pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Bagan desain Studi Pengembangan yang Telah Dimodifikasi dari Model 

Learning Cycle. 

 

3.3 Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah famili Poaceae budidaya yaitu tebu (Saccharum 

officinarum), padi (Oryza sativa), rumput gajah (Pannisetum purpureum),  jagung 

(Zea mays). 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel. Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai 

teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling yang digunakan dalam 
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penelitian ini purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. 

Sampel adalah dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiono, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deprivat epidermis yaitu trikoma famili poaceae budidaya tebu, padi , rumput  

gajah,  jagung. 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian ini meliputi pada suatu bentuk-bentuk derivat  

epidermis, variabel dalam penelitian ini adalah berbagai macam jenis trikoma    

daun pada famili poaceae yang mudah ditemukan. Kemudian dijadikani sumber 

belajar media wall chart. Berikut merupakan variabel penelitian yang akan diteliti: 

1) Famili poaceae yang digunakan adalah tebu (Saccharum officinarum), padi 

(Oryza sativa), rumput gajah (Pannisetum purpureum),  jagung (Zea mays) 

merupakan sampel yang akan diteliti untuk dilihat trikoma yang ada pada   

famili poaceae budidaya 

2) Trikoma merupakan rambut bersel satu atau bersel banyak yang dibentuk dari 

sel epidermis yang bentuk, susunan serta fungsinya bervariasi. Trikoma  

terdapat hampir diseluruh organ tumbuh-tumbuhan pada epidermisnya. 

3) Wallchart merupakan media pembelajaran yang berupa bagan, denah, gambar 

ataupun skema yang digantungkan pada dinding kelas atau laboratorium agar 

siswa dapat mempelajari secara mandiri dalam menelaah materi pembelajaran 

jaringan tumbuhan. 

Penelitian ini tidak memiliki variabel bebas, variabel terikat maupun 

variabel kontrol karena penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. 
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3.5 Definisi Operasional Variabel 

1)  Poaceae adalah salah satu famili tumbuhan yang berbunga. Poaceae 

merupakan famili yang sangat pesat pertumbuhan dan penyebarannya di muka 

bumi ini. Poaceae mempunyai kemampuan reproduksi yang tinggi dengan   

biji-bijinya yang banyak sehingga mampu berkembang pesat. 

2) Trikoma adalah alat tambahan pada epidermis yang berupa tonjolan / rambut-

rambut yang banyak dijumpai pada organ daun tanaman dari famili poaceae.  

3) Wallchart merupakan media pembelajaran yang berupa bagan, denah, gambar 

ataupun skema yang digantungkan pada dinding kelas atau laboratorium agar 

siswa dapat mempelajari secara mandiri dalam menelaah materi pembelajaran 

jaringan tumbuhan.  

3.6 Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini ada 2 tahap kegiatan. Tahap I adalah preparat     

sederhana dan SEM (Scanning Elektron Mikroskopis), sedangkan tahap II adalah 

pembuatan media wall chart. Tahapan yang perlu dilakukan adalah   

mempersiapkan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan 

adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Penelitian Tahap I 

Tahap persiapan adalah dimana peneliti menyiapkan berbagai alat dan 

bahan. Adapun alat yang digunakan yaitu: 
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3.6.1.1 Persiapan Penelitian Tahap I 

1. Alat dan Bahan proses preparat sederhana 

Alat 

a. Gunting 

b. Cutter/silet 

c. Kaca Penutup 

d. Kaca Benda 

e. Pipet Tetes 

f. Mikroskop cahaya Olympus model CX21 Fsi 

g. Kamera Digital Sony 

Bahan 

a. Bagian daun famili Poaceae yaitu : tebu (Saccharum officinarum), Gelagah 

(Saccharum Spontaneum),  padi (Oryza sativa), rumput gajah (Pannisetum 

purpureum),  jagung (Zea mays),  Alang-alang (Imperata cylindrica). 

b. Aquadest 

2. Alat dan Bahan proses SEM (Scanning Elektron Mikroskopis) 

Alat 

a. Komputer 

b. SEM (Scanning Elektron Mikroskop) 

Bahan 

a. Bagian daun famili Poaceae yaitu : Tebu (Saccharum officinarum),  

Gelagah (Saccharum Spontaneum),  Padi (Oryza sativa), Rumput gajah 

(Pannisetum purpureum),  Jagung (Zea mays),  Alang-alang (Imperata 

cylindrica). 
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b. Aquadest 

3.6.1.2 Pelaksanaan Penelitian Tahap I 

Pelaksanaan penelitian tahap 1 yaitu dengan melakukan pembuatan  

preparat sederhana pada daun famili poaceae. Semua sampel akan dilakukan 

pembuatan preparat. Setelah itu akan dilakukan pengamatan dengan menggunakan 

SEM (Scanning Mikroskopis Elektron). 

1. Proses pembuatan preparat sederhana dan pengamatan 

a. Menyayat organ tumbuhan (daun) yang akan dibuat preparat menjadi    

kecil-kecil (0,5 cm). 

b. Meletakkan bahan tersebut ke kaca benda. 

c. Memberikan aquades, kemudian menutup kaca benda dengan kaca  

penutup. 

d. Pengamatan di bawah mikroskop cahaya 

2. Proses SEM (Scanning Elektron Mikroskopis) 

Adapun langkah-langkah dalam tahap pelaksanaan penelitian Scanning 

Electron Microscop (SEM) yaitu: 

a. Menyambungkan alat dengan listrik. 

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

selama 30 menit untuk pemanasan alat. 

c. Menyiapkan specimen utuh (sediaan segar) pada specimen holder. 

d. Menekan tombol EVAC / AIR untuk memasukkan udara pada ruang 

specimen. Lampu LED (AIR yang berkedip dan berwarna kuning). Untuk 

menunjukkan bahwa udara sudah masuk pada camber spesimen maka   

lampu LED AIR akan menyala konstan dan tidak berkedip lagi. 
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e. Menarik hadlen pada tempat sampel diletakkan pada tempat  holder yang 

tersedia. Tutup kembali bagian tersebut dan tekan tombol EVAC/AIR    

untuk proses pemvacuman dan tunggu sampai lampu LED air berwarna    

biru dan tidak berkedip lagi. 

f. Meng-klik icon software SEM pada computer. 

g. Meng-klik icon star untuk memulai proses observasi pada sampel. 

h. Menyimpan hasil observasi dan analisisnya. 

i. Meng-klik stop untuk menghentikan proses observasi sampel. 

j. Menekan tombol EVAC/AIR untuk memasukkan udara pada ruang 

spesimen. Lampu LED (AIR yang berkedip dan bewarna kuning) untuk 

mengakhiri proses vacuum sampel. 

k. Menarik handle pada  tempat sampel dan sampel dikeluarkan dari ember. 

l. Matikan SEM dengan menekan tombol on/off kemudian mencabut kabel 

SEM dari sumber listrik. 

3.6.2 Penelitian Tahap II 

Penelitian tahap II merupakan studi pengembangan yaitu pembuatan media 

wall chart materi struktur anatomi jaringan pada tumbuhan untuk siswa SMA    

kelas XI. Adapun persiapan dan pelaksanaannya adalah sebagai berikut:  

3.6.2.1 Persiapan Penelitian Tahap II 

a. Alat dan Bahan Pembuatan Media WallChart 

Alat 

a. Laptop 

b. Printer 
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Bahan 

a. Data hasil penelitian tahap I 

b. Silabus SMA Kelas XI 

c. Kertas 

3.6.2.2 Pelaksanaan Penelitian II 

Penelitian tahap II merupakan studi pengembangan dengan menggunakan 

model pembelajaran Learning Cycle 3E. Model dalam pembelajaran merupakan 

kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis. Model 

pembelajaran Learning Cycle 3E terdiri dari tiga fase yaitu eksplorasi, eksplanasi, 

dan elaborasi. Penjelasan 3E adalah sebagai berikut: 

a. Eksplorasi membutuhkan need assessment dimana dalam tahap ini perlu  

adanya hasil dari penelitian, silabus, rpp, siswa atau guru. Tahap ini 

memerlukan kebutuhan pengembangan konsep esensial. Pada penelitian ini 

yang berjudul Perbandingan ciri mikroskopis jaringan trakea pada beberapa 

varietas batang bunga mawar sebagai media buku saku biologi  Kelas XI SMA 

harus dilengkapi dengan silabus yang menjelaskan materi jaringan tumbuhan, 

rpp, serta guru atau siswa yang berperan dalam pembelajaran. Media wall    

chart dalam penelitian ini berkaitan dengan materi biologi  yang diajarkan    

pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas XI semester 1 pada 

kompetensi Inti ke 4 yaitu terkait pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan dan Kompetensi Dasar ke 4.3 

yaitu Menyajikan data tentang struktur anatomi jaringan pada tumbuhan 

berdasarkan hasil pengamatan untuk menunjukkan pemahaman hubungan 



45 
 

 

antara struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan terhadap bioproses yang 

berlangsung pada tumbuhan. 

b. Eksplanasi dijelaskan dengan studi pustaka dan bertanya pada pembimbing   

dan para pakar atau ahli dalam mendukung jalannya penelitian pengembangan 

Learning Cycle atau 3E. 

c. Elaborasi merupakan suatu hasil produk dari sebuah penelitian berupa media 

pembelajaran buku saku biologi dengan konsultasi pada pakar atau ahli. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode yang bersifat 

menghimpun yaitu metode Observasi dan Ddokumentasi. Metode observasi 

merupakan suatu teknik pengumpulan data secara langsung dengan prosedur 

berencana yang melibatkan kegiatan meelihat dan mencatat aktivitas tertentu. 

Metode observasi pada hasil pengamatan trikoma daun famili poaceae dengan 

menggunakan  preparat sederhana dan SEM. Sedangkan dokumentasi adalah  

teknik pengumpulan data yang diperoleh setelah kegiatan observasi experiment 

berhasil dilakukan, kemudian hasil kegiatan tersebut diamati dan difoto. Setelah 

pengamatan trikoma daun pada famili poaceae berhasil, kemudian difoto. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh akan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif.  

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan gambar 

pengamatan trikoma pada famili poaceae menggunakan preparat sederhana dan 

SEM dianalisis dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Data yang diperoleh akan 

dianalisis dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Semua hasil data yang diperoleh 

dari hasil pengamatan yang dilakukan di laboratorium. 


