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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Januari-April 2013.  Penelitian ini 

dilakukan di Laboratorium Botani Jurusan Biologi Fakultas MIPA. 

 

B. Alat dan bahan 

1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : solenoida, 

medan magnet, cawan petri, beaker glass, tisu, tabung reaksi, pipet tetes, 

mistar, timbangan digital, kotak germinasi, pot plastik, ember, spatula, 

cover glass, objek glass, mikrometer objektif, mikrometer okuler, silet, 

kertas label, mikroskop, oven, dan kamera.  

2. Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : benih tomat, 

aquadest, kertas roti, tanah, kompos, pewarna safranin, pewarna aceto 

orcein, larutan glyserin, kutek, alkohol 70 %, amoxilin, dan 

chlorampenicol.  
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C.  Rancangan Percobaan dan Analisis Data 

Penelitian ini disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dalam pola faktorial.  Ulangan dilakukan sebanyak tiga kali sebagai 

kelompok.  Faktor pertama adalah perlakuan perendaman yang terdiri dari 

tanpa perendaman (TP) dan perendaman (P) selama 15 menit sebelum diberi 

perlakuan medan magnet.  Faktor kedua adalah lama pemaparan medan 

magnet yang terdiri dari kontrol (0 menit) atau M0, 7 menit 48 detik (M7), 11 

menit 42 detik (M11), 15 menit 36 detik (M15), dan 31 menit 12 detik (M31).   

 

 Parameter yang diamati dalam penelitian ini meliputi nilai indeks mitosis 

ujung akar kecambah, nilai indeks stomata daun, dan anatomi tanaman tomat 

yang terdiri dari stomata (panjang, lebar, dan luas) dari organ daun, lebar 

xylem, dan diameter parenkim dari organ batang tanaman tomat. 

  

Data yang diperoleh diuji homogenitas dan dilanjutkan dengan Analisis 

Ragam. Untuk melihat perbedaan antar perlakuan, dilakukan uji lanjut dengan 

uji BNT pada taraf α=5%. 
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Tabel 1.  Tata Letak Percobaan 

 

     Kelompok 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perlakuan PM7 PM15 TPM7 TPM11 TPM31 PM31 PM11 TPM15 PM0 TPM0 

 

Kelompok 2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perlakuan TPM15 TPM7 PM0 PM15 PM31 PM11 TPM11 TPM0 TPM31 PM7 

 

Kelompok 3 

      

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Perlakuan TPM17 TPM11 PM0 PM11 PM15 PM31 TPM15 PM7 TPM31 TPM0 

        

      Keterangan : 

TP    adalah perlakuan tanpa perendaman 

P   adalah perlakuan dengan perendaman selama 15 menit 

M0    adalah waktu pemaparan medan magnet selama 0 menit 

M7     adalah waktu pemaparan medan magnet selama 7 menit 48 detik 

M11     adalah waktu pemaparan medan magnet selama 11 menit 42 detik 

M15     adalah waktu pemaparan medan magnet selama 15 menit 36 detik 

M31     adalah waktu pemaparan medan magnet selama 31 menit 12 detik 

 

 

3
0
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D. Prosedur kerja 

1. Pengecambahan 

 Menyiapkan 10 cawan petri yang sudah dialasi kertas roti. Untuk 

perlakuan setiap kelompok, pada kertas roti diteteskan air secukupnya, 

setelah itu ditetesi chlorampenicol dan amoxilin sebanyak masing-masing 

tiga tetes.  Amoxilin dan chlorampenicol digunakan untuk mencegah 

serangan cendawan dan bakteri.  Ke dalam 5 cawan petri yang sudah 

disiapkan diisi masing-masing 10 benih tomat yang sebelumnya telah 

direndam aquades selama 15 menit.  Sedangkan pada 5 cawan petri 

lainnya masing-masing diisi dengan 10 benih tomat yang tidak direndam.  

Cawan petri yang telah berisi benih kemudian diberi perlakuan 

pemaparan medan magnet 0,2mT dengan lama pemaparan 0 menit (M0) 

sebagai kontrol, 7 menit 48 detik (M7), 11 menit 42 detik (M11), 15 

menit 36 detik (M15), dan 31 menit 12 detik (M31).  Selesai diberi 

perlakuan pemaparan medan magnet, cawan petri yang berisi benih yang 

sudah diberi perlakuan diletakkan dalam kotak germinasi dan disimpan 

dalam ruangan dengan suhu kamar selama 4 hari. 

2. Penanaman 

 Setelah kecambah berumur ± 1 minggu (daun pertama keluar), lalu 

kecambah dipindahkan ke dalam pot yang sudah diisi kompos dan tanah 

dengan perbandingan 1 : 1.  Masing-masing pot sebagai satu satuan 

percobaan ditanam 4 kecambah dan diberi label atau tanda sesuai 
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perlakuan.  Pemeliharaan dilakukan setiap hari selama 4 minggu dengan 

cara menyirami dengan air keran. 

3. Pembuatan Larutan Pewarna  

a. Pewarna Aceto-orcein 

Sebanyak 1 gram bubuk Orcein dilarutkan ke dalam 45 ml asam asetat 

glasial dalam beaker glass 250 ml.  Kemudian dipanaskan hingga 

mendidih.  Setelah mendidih, beaker glass yang berisi larutan asam 

asetat glasial dan orcein diangkat lalu didiamkan hingga dingin.  

Setelah dingin ditambahkan aquades sebanyak 55 ml.  Setelah itu, 

disaring menggunakan kertas saring.  Hasil saringan tadi kemudian 

dicampur dengan larutan HCl 1% sebanyak 10 ml.  Setelah itu larutan 

pewarna Aceto-orcein yang sudah jadi dihomogenkan. 

b. Pewarna Safranin 

Larutan pewarna Safranin dibuat dengan cara melarutkan 0,1 gram 

bubuk Safranin ke dalam 100 ml alkohol 70 %. 

 

4. Prosedur Pengambilan Data 

a. Pengamatan Mitosis Ujung Akar Kecambah 

Pengamatan mitosis pada sel ujung akar kecambah tomat dilakukan 

pada kecambah berumur 4 hari menggunakan metode Squash yang 

telah dimodifikasi.  Ujung akar kecambah dipotong sepanjang 3mm 

dari ujung.  Potongan ujung akar dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

10 ml, kemudian ditetesi air dingin yang telah disimpan dalam 

refrigator pada suhu 4-5 
º
C selama 15 menit dan didiamkan selama 10 

menit.  Kemudian tabung reaksi berisi potongan akar kecambah tomat 
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dimasukkan ke dalam freezer selama 10 menit.  Setelah itu difiksasi 

dengan asam asetat 45%.  Kemudian tabung dimasukkan lagi ke 

dalam freezer selama 15 menit sebelum potongan akar dicuci dengan 

aquadest sebanyak 3 kali.  Potongan akar yang telah dicuci kemudian 

ditetesi pewarna kromosom aceto orcein dan dimasukkan ke dalam 

oven selama 30 menit.  Potongan akar diusahakan harus terendam 

agar tidak kering.  Potongan akar yang berwarna lebih gelap dipotong 

dan ditaruh di atas gelas objek.  Gelas objek ditutup dengan cover 

glass dengan ditekan perlahan sambil digeser agar potongan akar 

menyebar.  Setelah itu, bagian tepi cover glass diberi kutek.  Preparat 

mitosis yang sudah jadi diamati di mikroskop dengan perbesaran 100 

x 10.  Pengamatan dilakukan pada 10 bidang pandang pengamatan 

(Sari, 2010) dan jumlah sel yang bermitosis dihitung. 

 

Indeks mitosis pada sel ujung kecambah tomat dihitung menggunakan 

rumus dari Pandey dkk. (1994) yaitu: 

  IM = 
                             

                             
  X 100 

  Keterangan : 

  IM  = Indeks mitosis 

 

b. Pengamatan Panjang dan Lebar Stomata 

  Pengamatan stomata dilakukan pada tanaman tomat yang berumur 3 

minggu.  Preparat pengamatan diambil dari permukaan bawah daun 

tomat.  Preparat lapisan epidermis daun diambil dengan cara 
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menempelkan kertas label pada bagian permukaan bawah daun tomat, 

kemudian ditarik perlahan sampai epidermis lapisan epidermis daun 

terlepas dari daun.  Lapisan epidermis daun ditaruh di atas gelas objek 

dan ditetesi safranin, didiamkan selama beberapa menit.  Preparat 

kemudian ditetesi glyserin, lalu ditutup cover glass untuk diamati.  Di 

bawah mikroskop dengan perbesaran 40 x 10 panjang dan lebar 

stomata diukur menggunakan mikrometer okuler yang dikalibrasi 

dengan mikrometer objektif.  Pengukuran lebar dan panjang stomata 

dilakukan pada 15 stomata untuk setiap perlakuan.  Sedangkan, 

penentuan nilai indeks stomata dilakukan dengan menghitung jumlah 

sel stomata yang ditemukan dan jumlah sel selain stomata yang 

ditemukan pada setiap preparat. 

Indeks stomata dihitung menggunakan rumus dari Palit (2008) yaitu: 

  IS = 
               

                          
 X 100 

  Keterangan : 

  IS = Indeks stomata 

 

c. Pengamatan Lebar Berkas Pengangkut (Xylem) 

  Sayatan membujur batang tanaman diambil dari tanaman tomat 

berumur 3 minggu.  Sayatan yang telah diperoleh ditaruh di atas gelas 

objek kemudian ditetesi safranin dan dibiarkan selama beberapa 

menit.  Setelah itu, preparat ditetesi glyserin dan ditutup dengan cover 

glass.  Preparat yang telah siap diamati di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 100 x 10.  Pengukuran lebar berkas pengangkut xylem, 
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menggunakan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan 

mikrometer objektif.  Pengukuran lebar berkas pengangkut xylem 

dilakukan pada 15 sel xylem pada masing-masing perlakuan. 

 

d. Diameter Sel Parenkim 

  Sayatan melintang batang tanaman diambil dari tanaman tomat 

berumur 4 minggu.  Sayatan yang telah diperoleh ditaruh di atas gelas 

objek kemudian ditetesi safranin dan dibiarkan selama beberapa 

menit.  Setelah itu, preparat ditetesi glyserin dan ditutup dengan cover 

glass.  Preparat yang telah siap diamati di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 100 x 10.  Sel parenkim yang diukur pada masing-masing 

perlakuan sebanyak 15 sel.  Pengukuran diameter sel parenkim 

menggunakan mikrometer okuler yang telah dikalibrasi dengan 

mikrometer objektif. 

 


