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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Tulungrejo, Batu dekat Raya Selekta, 

Wisata petik apel kota Batu, dan Laboratorium Biosistematika Departemen 

Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga Surabaya, pada 

bulan Juli – Oktober 2011.  

 

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan adalah spesimen segar dari empat varietas 

tanaman apel (Malus sylvestris L.), yaitu apel varietas Manalagi, apel varietas  

Anna, apel varietas Wanglin, dan apel varietas  Rome beauty. Bagian tanaman 

apel yang akan digunakan untuk diteliti adalah organ daun, batang, bunga, 

buah, dan biji.  

Alat yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan 

morfologi ini adalah sebagai berikut. 

1. Kaca pembesar untuk mengamati karakter morfologi spesimen yang 

berukuran kecil seperti bagian-bagian dari organ reproduksi bunga, 

2. Penggaris untuk mengukur panjang dan lebar spesimen, 

3. Jangka sorong untuk mengukur tebal spesimen, 

4. Meteran untuk mengukur panjang lingkar batang spesimen,  
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5.   Gunting tanaman untuk memotong bagian tanaman spesimen yang akan 

dipakai sebagai sampel,  

6.   Kantong plastik untuk mengumpulkan spesimen,  

7.   Label untuk memberi keterangan dan nama sampel pada kantong plastik 

yang berisi sampel spesimen, 

8.   Kamera untuk mendokumentasikan spesimen yang dikumpulkan, 

9.   Kuas, gelas objek, gelas penutup, air, dan mikroskop cahaya untuk 

pengamatan polen (serbuk sari) dari benang sari bunga apel 

10. Sling untuk mengukur kelembaban udara, termometer untuk mengukur 

suhu udara, dan pH meter (soil tester) untuk mengukur pH tanah 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : 

3.3.1. Survey lokasi penelitian 

Pada tahap ini, melakukan pencarian lokasi penelitian di Desa 

Tulungrejo, dan wisata petik apel kota Batu. Kemudian mencari informasi 

kepada masyarakat di sana tentang jenis varietas apel yang banyak 

ditanam di sana. Dari survey yang sudah dilaksanakan sejak bulan Februari 

2011 telah didapatkan ada empat varietas tanaman apel (Malus sylvestris 

L.), yaitu apel varietas Manalagi, Anna, Wanglin, dan Rome Beauty. 

3.3.2. Karakterisasi morfologi spesimen 

Untuk penelitian terhadap apel (Malus sylvestris L.), peneliti 

mengambil bagian tanaman yang akan diteliti seperti daun, bunga, buah, 
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dan biji, serta melakukan pengamatan morfologi dari bagian tanaman. 

Pohon apel yang digunakan untuk diteliti adalah pohon apel yang memiliki 

panjang lingkar batang yang mana diukur tinggi dengan ukuran 10 – 15 

cm dari atas permukaan tanah. Parameter yang diamati ada 58 karakter, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Perawakan meliputi habitus, kepadatan daun, dan ukuran tinggi 

tanaman. 

b. Batang meliputi warna batang, permukaan batang, arah pertumbuhan 

batang, dan arah pertumbuhan cabang. 

c. Daun meliputi posisi daun pada ranting (duduk daun), sudut posisi 

daun pada ranting, ada tidaknya rambut pada daun, kepadatan rambut 

daun, warna permukaan atas daun, warna permukaan bawah daun, 

keadaan permukaan daun, bangun daun, tepi daun, ujung daun, 

pangkal daun, panjang daun, lebar daun, panjang tangkai daun, jarak 

antar nodus, tipe pertulangan daun, keadaan tulang daun, dan daging 

daun. 

d. Bunga meliputi bentuk bunga, bentuk kaliks, warna kaliks, jumlah 

kaliks, bentuk korola, susunan korola, warna korola, warna ungu pada 

korola, jumlah korola, tinggi korola, lebar korola, tebal mahkota, 

panjang stamen, bentuk polen, warna pistillum, jumlah ruang bakal 

buah, dan kedudukan bakal buah (ovarium). 

e. Buah meliputi tipe buah, jumlah warna, tinggi buah, diameter buah, 

permukaan kulit buah, keberadaan bintik pada kulit buah, daging buah, 
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rasa buah, keharuman buah, volume air sari dari 100 gram buah apel, 

dan kecepatan oksidasi untuk berubah menjadi coklat. 

f. Biji meliputi bentuk biji, diameter biji, panjang biji, dan tebal biji. 

Data yang didapat kemudian dimasukkan ke dalam tabel karakter 

yang telah dibuat, yaitu tiga karakter perawakan, empat karakter batang, 

sembilan belas karakter daun, tujuh belas karakter bunga, sebelas karakter 

buah, dan empat karakter biji. Diagram alir penelitian tentang karakter 

morfologi yang akan digunakan dalam penelitian terhadap varietas pada 

apel (Malus sylvestris L.) ini disajikan dalam Gambar 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Karakter morfologi yang digunakan untuk penelitian apel 
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3.3.3. Deskripsi dan analisis 

Data morfologi yang diperoleh dibuat deskripsi analitik dan deskripsi 

differensial. Deskripsi analitik adalah mendeskripsi suatu organisme yang kita 

lihat. Kita menuliskan keadaan morfologinya secara selengkap-lengkapnya. 

Sedangkan deskripsi diagnosis diferensial adalah deskripsi yang membedakan 

dengan menggunakan jenis lain sebagai pembanding. 

Untuk tahap analisis, karakter yang didapat kemudian dikuantitasikan. Untuk 

dibuat suatu fenogram. Diagram alir tahapan penelitian pada sub kajian tentang 

cara deskripsi dan analisis ini disajikan pada Gambar 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9 Tahapan kerja dalam  kajian deskripsi dan analisis variasi 
fenotip empat varietas apel melalui karakter morfologi. 
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3.4 Variabel Penelitian 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif. Variabel 

yang diamati adalah karakter morfologi seperti perawakan, daun, batang, 

bunga, buah, dan biji. Jumlah sampel penelitian morfologi ada 4 pohon 

varietas apel (Malus sylvestris L.), yaitu apel varietas Manalagi, apel varietas 

Anna, apel varietas Wanglin, dan apel varietas Rome Beauty. Masing-masing 

varietas dilakukan empat kali pengulangan.   

 

3.5 Analisis Data untuk Pengelompokan (Analisis Kelompok) 

1. Data hasil identifikasi sifat morfologi (perawakan, daun, batang, bunga, 

buah, dan biji) yang diperoleh kemudian disusun dalam matriks 

Operational Taxonomic Unit (OTU) vs karakter untuk dikuantifikasikan 

sebagai data multivariate. 

2.  OTU dinyatakan dalam jenis dari sampel penelitian spesies apel (Malus 

sylvestris)  yang diteliti dan karakter dinyatakan sebagai ada (1) dan tidak 

ada (0) serta multivariate dari data  morfologi yang diperoleh pada setiap 

sampel penelitian yang digunakan. 

3. Setelah melakukan scoring, data dimasukkan dalam program SPSS dengan 

memilih analyze, classify, hierarchial cluster. Hal ini untuk menentukan 

indeks similaritas (IS) (OTU vs OTU) dengan menggunakan koefisien 

Simple Matching. Koefisien Simple Matching digunakan untuk melihat 

peran kehadiran  dan ketidakhadiran karakter data morfologi dalam 

pengelompokan. 
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4. Menggabungkan karakter morfologi (fenotip) melalui average linkage, 

untuk menentukan OTU yang akan mengelompok dengan sesamanya. 

Indeks similaritas akan mempengaruhi pengelompokan OTU dalam 

average linkage.  

5. Hasil pengelompokan melalui average linkage akan dikonfirmasi ulang 

melalui PCA (Principal Component Analyses). Hasil PCA digunakan 

untuk mengetahui bobot nilai karakter pembeda dalam pemisahan OTU. 

6. Akhirnya akan menghasilkan bentuk dendrogram hubungan kekerabatan 

takson atau yang disebut juga dengan fenogram. 

7. Pemisahan OTU dapat dilihat melalui dendrogram hasil pengelompokan 

average linkage dan PCA yang dapat digunakan untuk mengetahui 

hubungan kekerabatan antara OTU berdasarkan analisis karakter morfologi 

(fenotip) (Prayekti, 2007, Hamidah, 2009). 

Diagram alir tahapan penelitian pada kajian hubungan kekerabatan dari empat 

varietas apel (Malus sylvestris L.) disajikan pada Gambar 10 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10 Kajian hubungan kekerabatan empat varietas apel 

Data karakter morfologi 
empat varietas apel 

Analisis data hubungan 
kekerabatan dan dendrogram 

dengan program SPSS 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Biosistematika Varietas pada Apel (Malus sylvestris L.) di Kota Batu ... Adrianto, Hebert


	1. COVER
	2. LEMBAR PERNYATAAN
	3. LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI
	4. PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI
	5. KATA PENGANTAR
	6. ABSTRAK
	7. ABSTRACT
	8. DAFTAR ISI 
	9. DAFTAR TABEL
	10. DAFTAR GAMBAR
	11. DAFTAR LAMPIRAN
	12. BAB 1:  PENDAHULUAN 
	13. BAB 2:  TINJAUAN PUSTAKA 
	14. BAB 3:  METODE PENELITIAN 
	15. BAB 4:  HASIL DAN PEMBAHASAN 
	16. BAB 5:  KESIMPULAN DAN SARAN 
	17. DAFTAR PUSTAKA 
	18. Lampiran



