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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau pada Bulan Juli sampai dengan Desember 2017. 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel daun tanaman 

pasak bumi jantan (eurycoma longifolia) dan pasak bumi betina (eurycoma 

apiculata), aquadest 90%, bayclin 100% dan betadine 100%. Alat yang digunakan 

adalah gelas objek dan gelas penutup (cover glass), silet merek goal, pinset, 

petridish, alat tulis, kertas label, kamera, mikroskop Nikon Phase Contrast 0,90 

DRY (Japan) dan komputer desktop wearnes. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode 

pengamatan langsung dilaboratorium menggunakan mikroskop dengan perbesaran 

1000x. Pengamatan dilakukan dengan 5 ulangan pada dua jenis tanaman pasak 

bumi jantan dan betina. Kemudian setiap ulangan diambil 5 pengamatan dengan 

bidang pandang yang berbeda, sehingga diperoleh 50 pengamatan. 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pengambilan Daun Tanaman Pasak Bumi 

Pengambilan daun dilakukan pada waktu pagi hari, daun yang digunakan 

dipenelitian ini adalah daun pasak bumi yang masih muda yaitu daun ke 3 dari 

pucuk di ambil dari 2 jenis tanaman dengan 5 ulangan dan 5 bidang pandang 

berbeda. Tanaman pasak bumi diperoleh dari hutan larangan adat Rumbio 

Kampar. Diambil dua jenis anakannya yaitu tanaman pasak bumi jantan dan 

betina yang dicabut kemudian dipindahkan ke dalam polybag kecil yang berisikan 

tanah dan diberi label. Selanjutnya dibawa ke Fakultas Pertanian dan Peternakan 

UIN Suska Riau untuk dilakukan pengamatan. 
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3.4.2. Pembuatan Preparat 

Pengamatan stomata dilakukan dengan pembuatan sayatan lapisan bawah 

daun menggunakan metode utuh (whole mount) yang telah dimodifikasi 

(Damayanti, 2007). Tahapan kerjanya adalah: daun di sayat setipis mungkin 

dengan menggunakan silet, hasil sayatan kemudian di rendam dengan bayclin 

hingga sayatan menjadi bening, sayatan di bilas dengan aquades sampai larutan 

bayclin nya hilang, sayatan diletakkan pada gelas objek kemudian ditetesi 

betadine, dibiarkan selama 5 menit. Tutup sayatan dengan gelas penutup objek 

(cover glass) kemudian beri label. Pengamatan dilakukan dibawah mikroskop 

elektron Nikon Phase Contrast 0,90 DRY (Japan) pada perbesaran 1000x dengan 

5 bidang pandang pada setiap ulangan. Selanjutnya visualisasi dilakukan 

menggunakan komputer desktop wearnes. 

3.4.3. PengamatanStomata 

Pengamatan stomata pada penelitian ini meliputi jumlah stomata yang 

terdapat pada bagian bawah daun tanaman pasak bumi, di ukur panjang dan lebar 

nya, kemudian dihitung nilai indeks dan kerapatan stomata.  

Pengukuran panjang dan lebar sel stomata dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut pada Gambar 3.1. 

 

(Sumber: Damayanti, 2007) 

Gambar 3.1 Cara pengukuran panjang dan lebar sel stomata. a = panjang sel 

penjaga; b = lebar sel penjaga. 

Indeks stomata dan kerapatan stomata dapat dihitung berdasarkan formula 

sebagai berikut: (Hakim, 2013) 

Indeks Stomata = 
         

                         
x 100 

a b 
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Kerapatan Stomata =  
        

                       
 

3.4.4. Penghitungan Jumlah Kloroplas 

Penghitungan jumlah kloroplas dapat dilakukan setelah mengetahui jumlah 

stomata yang didapat, kloroplas yang diamati yaitu terdapat dalam dua sel penjaga 

pada stomata kemudian dihitung jumlah kloroplas yang berada di dalam sel 

penjaga stomata. 

3.4.5. Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan dari penelitian ini meliputi: jumlah stomata, 

panjang stomata, lebar stomata, indeks stomata, kerapatan stomata, dan jumlah 

kloroplas. 

3.4.6. Analisis Data 

Data hasil pengamatan stomata yang diperoleh diinterpretasikan secara 

deskriptif yang meliputi: jumlah stomata, panjang stomata, lebar stomata, indeks 

stomata, kerapatan stomata, dan jumlah kloroplas. Data pengukuran panjang dan 

lebar stomata di analisis secara statistik menggunakan program SAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 


