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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, yakni pada bulan Maret 

hingga bulan Juni 2012, di lapangan dan laboratorium Biosistematika Departemen 

Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga. 

 

3.2 Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1 Bahan penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi spesimen segar dari 

beberapa spesies dan varietas tanaman kana. Sampel tersebut terdiri atas Canna 

indica (syn: Canna edulis), Canna glauca, Canna indica var. ‘Warscewiczii’ (syn: 

Canna ‘Warscewiczii’), Canna x generalis ‘King Humbert’ (syn: Canna ‘King 

Humbert’), Canna x generalis ‘Bengal Tiger’ (syn: Canna ‘Bengal Tiger’, Canna 

‘Pretoria’, Canna ‘Striata’), Canna x generalis ‘Cleopatra’ (syn: Canna 

‘Cleopatra’), dan Canna x generalis ‘Orange Punch’ (syn: Canna ‘Orange 

Punch’). Gambar dokumentasi sampel tanaman kana disajikan dalam Lampiran 6 

hingga Lampiran 12. Selain itu digunakan juga fiksatif alkohol 70% untuk 

mengawetkan serbuk sari (polen). 

3.2.2 Alat penelitian 

Alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kantong kresek 

ukuran besar, kantong plastik ukuran 1 kg, meteran, pisau, cetok, penggaris, 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Analisis Keanekaragaman Tanaman Kana (Canna. sp) 
Berdasarkan Karakter Morfologi.

Dwi Putri Sunaryanti



23 
 
 

    
 

jangka sorong, busur derajat, botol vial, jarum pentul, gelas obyek, gelas penutup, 

mikroskop cahaya dengan mikrometer okuler, mikrometer obyektif, pipet, kertas 

label, kamera digital, tabel standar warna (Lampiran 14) dan alat tulis. Gambar 

alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 13. 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengobservasi sampel secara 

langsung disertai pengukuran pada karakter morfologi organ vegetatif dan 

generatif tanaman. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis data yang telah 

diperoleh menggunakan metode deskriptif. Adapun tahapan penelitian yang 

dilakukan adalah seperti yang terdapat pada diagram alir pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Diagram alir prosedur kerja penelitian 

Persiapan penelitian, 
 meliputi penentuan sampel, lokasi sampling, 
dan menyiapkan alat serta bahan yang akan 

digunakan dalam pengambilan spesimen 

Pengumpulan spesimen segar, 
berupa organ vegetatif (daun, batang, 

rimpang) dan organ generatif (bunga, buah,  
serbuk sari) tanaman dari lokasi sampling  

 
 

Pendataan karakteristik  
berdasarkan parameter pengamatan karakteristik yang telah 

ditetapkan. Pengamatan dilakukan langsung di lokasi 
sampling dan juga di laboratorium  

(untuk bagian tertentu tanaman yang tidak memungkinkan 
diamati di lokasi sampling)  

Pengolahan dan analisis data  
melalui 2 tahap 

 

Analisis data secara deskriptif,  
yaitu penyusunan data karakteristik 
yang diperoleh melalui pembuatan 
deskripsi diagnostik dan deskripsi 
diagnosis diferensial. Data yang 
telah dideskripsikan selanjutnya 

disusun dalam bentuk kunci 
determinasi untuk memudahkan 

dalam membedakan masing-masing 
spesies 

Analisis data dengan fenogram,  
yaitu dengan mentransformasikan 
terlebih dahulu data karakteristik 

yang semula berupa data kualitatif 
menjadi data numerik sebagai 
pengganti karakteristik, dan 

kemudian mengolah data tersebut 
menggunakan program komputer 

SPSS 16.0 hingga mengasilkan suatu 
dendrogram berupa fenogram 
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3.4 Parameter Penelitian 

 Parameter karakter morfologi yang diamati dalam penelitian ini terbagi 

menjadi 2 kategori, yaitu karakter dan karakteristik organ vegetatif tanaman serta 

karakter dan karakteristik organ generatif tanaman. Pada penelitian karakteristik 

dari karakter morfologi organ vegetatif tanaman kana, parameter yang diamati 

antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Kebisaan tumbuh, meliputi habitus dan tinggi individu/rumpun. 

b. Daun, meliputi bentuk daun, tipe helaian daun, tipe ujung daun, tipe pangkal 

daun, tipe tepi daun, ukuran (panjang dan lebar) daun, warna permukaan atas 

(adaksial) dan bawah (abaksial) daun, warna tepi daun, warna upih daun, dan 

sudut arah pertumbuhan daun. 

c. Batang, meliputi warna dan tekstur permukaan batang yang hanya dijumpai 

pada saat berbunga. 

d. Rimpang, meliputi warna permukaan sisik dan ketebalan rimpang. 

Sedangkan untuk penelitian karakteristik dari karakter morfologi organ generatif 

tanaman kana, parameter yang diamati adalah sebagai berikut: 

a. Bunga, meliputi warna dan ukuran panjang braktea, warna dan panjang rata-

rata brakteola, warna dan panjang rata-rata outer perigonium, warna dan 

ukuran (panjang dan lebar) rata-rata inner perigonium, warna, bentuk, jumlah, 

dan ukuran (panjang dan lebar) rata-rata staminodea (stamen steril), warna 

anther, warna pistilum, serta sifat kepala putik (stigma). 

b. Serbuk sari (polen), meliputi tipe dinding polen, kerapatan tonjolan dinding 

polen, dan ukuran (diameter) polen. 
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c. Buah, meliputi bentuk dan warna permukaan buah. Buah yang diamati adalah 

buah yang belum masak (unripe fruit) karena masih memiliki warna asli yang 

digunakan untuk membedakan antar spesies. Sedangkan buah yang telah 

masak (yang sudah menghasilkan biji) akan berwarna cokelat karena telah 

mengering. 

 

3.5 Cara Kerja Pengambilan Sampel 

 Sampel yang digunakan berupa tumbuhan hidup yang memiliki organ utuh 

dan lengkap, baik organ vegetatif maupun organ generatif. Setiap spesies diwakili 

oleh tiga satuan taksonomi operasional (Operational Taxonomy Unit/OTU) untuk 

diambil data karakter dan karakteristiknya. Setiap OTU diperoleh dari satu 

individu atau rumpun tanaman. Apabila OTU harus diambil dari tanaman yang 

sudah berupa rumpun, maka harus dipilih salah satu yang memiliki bagian-bagian 

organ lengkap. 

 Cara pengambilan sampel tergantung pada setiap karakter yang akan 

didata, dan masing-masing karakter diambil dengan cara yang berbeda. 

Pengambilan data terhadap sampel yang dilakukan secara langsung di lapangan 

antara lain adalah tinggi individu/rumpun, bila sampel tanaman yang diperoleh 

hanya berupa satu individu saja maka dapat langsung dilakukan pengukuran tinggi 

tanaman menggunakan meteran. Namun bila sampel yang diambil berupa rumpun, 

maka dipilih beberapa individu dalam rumpun tersebut untuk kemudian dihitung 

rata-rata tingginya. Untuk sampel daun, dipilih yang bentuknya masih utuh (tidak 

cacat, kering, atau layu). Pada setiap sampel dipilih 3-5 helai daun dari bawah 
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bunga atau dianggap yang telah mengalami pertumbuhan maksimum untuk 

diambil data berupa ukuran dan warnanya.    

Data yang tidak memungkinkan diambil di lapangan, dapat dilakukan di 

laboratorium dengan cara membawa sampel tanaman dari lokasi pengambilan. 

Bila sampel terlalu besar, dapat diambil potongan bagian-bagian yang diperlukan 

saja. Sampel berupa rimpang dan potongan daun dimasukkan dalam kantong 

kresek, sedangkan untuk sampel berupa potongan bunga dan buah sebelum 

dimasukkan dalam kantong kresek dibungkus bagian atasnya terlebih dahulu 

dengan plastik agar bunga tidak rontok atau rusak.  

  Untuk pengumpulan serbuk sari, diambil dari bunga yang masih akan 

mekar atau belum mekar sempurna. Pada saat itu kepala sari (anther) diperkirakan 

telah pecah dan serbuk sari sudah menempel pada lokasi tertentu di bagian lateral 

dari kepala putik (stigma) atau yang disebut dengan secondary pollen presenter 

(SPP). Jika tidak ada bunga yang masih kuncup, maka koleksi serbuk sari harus 

dilakukan di lapangan dengan cara mengambil serbuk sari yang telah menempel 

pada SPP dan merontokkan serbuk sari tersebut menggunakan jarum pentul di 

atas botol vial yang sebelumnya telah diisi dengan fiksatif. Setelah itu serbuk sari 

dapat langsung dibawa ke laboratorium untuk diamati menggunakan mikroskop. 

Sedangkan jika ada bunga yang masih kuncup atau belum mekar sempurna 

sementara anther telah pecah, maka bunga tersebut dapat segera di bawa ke 

laboratorium untuk diambil serbuk sarinya secara langsung di atas gelas obyek 

dan kemudian diamati menggunakan mikroskop cahaya.  
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Gambar 3.2. Bagian-bagian dari stamen dan pistilum bunga kana [keterangan: A = 
gambar nyata stamen dan pistilum, B = gambar skema pistilum, ap = bagian apikal 
stigma, at = anther, lp = bagian lateral stigma, pl = polen, ps = pistilum, sf = 
stamen fertil, St = staminodea (stamen steril), spp = secondary pollen presenter 
area] (sumber: A = dokumentasi pribadi; B = Glinos dan Cocucci, 2010) 
 

3.6 Analisis Data untuk Pengelompokan 

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

dan rimpang) yang telah diperoleh selanjutnya disusun dalam matriks 

Operational Taxonomy Unit (OTU) vs karakter untuk dikuantifikasikan 

sebagai data multivariate. 

2.  OTU dinyatakan sebagai jenis dari sampel penelitian berupa spesies atau 

varietas Canna 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. 

at 

St 
ap 

sf 

spp 

pl 

ps 

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

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

menentukan indeks kesamaan atau 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. 

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. Analisis dengan hierarchial cluster juga menghasilkan dendrogram yang  

menunjukkan hubungan kekerabatan antar takson atau 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) 

(Hamidah, 2009). 
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