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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian dasar dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif, karena hanya memberikan gambaran terhadap fenomena-

fenomena tertentu, tidak adanya perlakuan terhadap variabel (Nazir, 2003). 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungi yang terdapat 

pada serasah daun hutan pantai dan hutan mangrove Leuweung Sancang Garut. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah fungi yang terisolasi dari 

serasah daun dan tumbuh pada medium PDAS. 

 

C. Tempat Penelitian 

 Tempat penelitian ini bertempat di laboratorium Mikrobiologi Jurusan 

Pendidikan Biologi, Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pengambilan serasah daun bertempat di 

hutan pantai dan hutan mangrove Leuweung Sancang Garut (Gambar 3.1). 
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Gambar 3.1 Foto Satelit Leuweung Sancang Garut (Google Earth, 2012). 

Hutan pantai (A). Hutan mangrove (B). 

 

D. Alat Dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan selama penelitian terlampir pada Lampiran 1. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan, yaitu : 

1. Tahap Persiapan 

a. Persiapan dan sterilisasi alat 

Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian beberapa alat 

disterilkan dengan menggunakan autoklaf dengan suhu 121
o
C dan tekanan 15 lbs 

selama ± 15 menit. Sebelum disterilkan, alat-alat tersebut dibungkus terlebih 

dahulu dengan kertas. 
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b. Pembuatan medium pertumbuhan 

      Dalam penelitian ini digunakan dua medium pertumbuhan, yaitu medium 

PDA (Potato Dextrose Agar Streptomycin) dan CMA (Corn Meal Agar). 

1) PDA (Potato Dextrose Agar Streptomycin) 

      Medium PDAS ini dibuat dengan melarutkan  39 gram PDA dan 1 gram 

Streptomycin dalam 1000 mL akuades (setara dengan 200 gram kentang, 10 gram 

dekstrosa, 15 gram agar, 1000 ml akuades, dan 1 gram streptomycin). Medium 

kemudian disterilkan menggunakan autoklaf dengan suhu 121
o
C dan tekanan 15 

lbs selama ± 15 menit. Setelah itu 9 ml PDA dituangkan pada masing-masing 

cawan Petri yang sudah disterilkan dan kemudian didiamkan selama 5-10 menit 

sampai media menjadi padat. 

 

2) CMA (Corn Meal Agar) 

      Medium CMA ini terdiri dari tepung jagung dan agar. Medium ini dibuat 

dengan cara melarutkan 15 gram tepung jagung ke dalam gelas Becker yang berisi 

1000 mL akudes, kemudian dipanaskan dengan menggunaka magnetic steerer 

selama 30 menit. Setelah itu disaring dengan menggunakan kertas saring. Hasil 

saringan tersebut kemudian ditambahkan agar 20 gram dan dipanaskan kembali. 

Kemudian medium tersebut disterilkan dengan menggunakan autoclave dengan 

suhu 121
o
C dan tekanan 15 lbs selama ± 15 menit. 
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2. Tahap Penelitian 

a. Pengambilan serasah  

      Serasah daun di ambil secara acak dan sembarang dari hutan pantai dan hutan 

mangrove Leuweung Sancang Garut (Gambar 3.2). Pengambilan serasah hanya 

dilakukan satu kali pada setiap ekosistemnya baik hutan pantai maupun hutan 

mangrove. Karakteristik serasah yang diambil yakni berwarna cokelat tua secara 

kesuluruhan. Berbeda dengan serasah daun yang diambil dari hutan pantai, 

serasah daun yang diambil hutan mangrove sedikit tercampur dengan lumpur. 

Serasah yang diambil kemudian dimasukkan ke dalam plastik steril dan kemudian 

di bawa ke laboratorium. Pada saat pengambilan serasah dilakukan pula 

pengukuran faktor abiotik. Faktor abiotik yang diukur diantaranya suhu udara, 

kelembaban udara, intensitas cahaya, pH tanah dan kelembaban tanah.

 

Gambar 3.2 Rona Lingkungan Tempat Pengambilan Serasah Daun. Hutan Pantai 

Leweung Sancang Garut (A). Hutan Mangrove Leweung Sancang Garut (B). 

 

A B 
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b. Isolasi Fungi.  

      Isolasi dilakukan untuk memperoleh isolat murni fungi (monoisolat). Sampel 

fungi diambil dari serasah daun. Serasah daun dimasukkan ke dalam cawan Petri 

yang telah terisi medium PDAS. Kemudian diinkubasi pada suhu ruang dan 

dibiarkan selama 3-7 hari sampai terdapat fungi yang tumbuh (terlihat hifa-hifa). 

Fungi yang tumbuh pada media agar tersebut masih dalam keaadaan kultur 

campuran (terdapat beberapa jenis fungi pada media agar tersebut), maka dari itu 

harus dilakukan subkultur. Fungi yang tumbuh disubkultur pada media PDAS 

yang baru, agar hanya tumbuh satu jenis fungi saja. Subkultur dilakukan dengan 

menggunakan jarum ose steril (dengan cara membakar jarum ose tersebut dengan 

menggunakan bunsen) kemudian fungi dikerik dan digoreskan pada media agar 

steril. Media yang telah berisi fungi kemudian diinkubasi pada suhu ruang selama 

3-7 hari sampai terdapat fungi yang tumbuh. Pada saat melakukan kultur fungi, 

tempat dan alat yang digunakan harus dalam kondisi steril agar tidak terjadi 

kontaminasi. 

 

c. Pembuatan slide kultur  

      Pembuatan slide kultur dilakukan untuk mempermudah dalam pengamatan 

mikroskopis fungi. Cawan yang digunakan diberi alas kertas saring yang 

diletakkan di bagian bawah. Batang kayu diletakkan diatas kertas saring dan 

dibentuk segitiga, kemudian diletakkan gelas objek dan gelas penutup diatas 

batang kayu tersebut. Cawan Petri tersebut disterilisasi di autoklaf pada suhu 

121
o
C dan tekanan 15 lbs selama ± 15 menit. Setelah selesai, cawan Petri 
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dibiarkan beberapa saat hingga dingin. Medium PDAS cair diteteskan pada gelas 

objek, kemudian isolat murni fungi diambil dengan menggunakan jarum ose dan 

digoreskan pada bagian pinggir dari medium PDAS yang tadi diteteskan. Gelas 

objek tersebut ditutup dengan gelas penutup. Selanjutnya, diteteskan beberapa 

tetes akuades pada bagian permukaan kertas saring agar kondisi cawan Petri 

menjadi lembab. Cawan Petri tersebut diinkubasi pada suhu ruang selama 2 hari. 

Selanjutnya proses identifikasi dan karakterisasi morfologi dilakukan dengan 

menggunakan mikroskop. 

 

d. Identifikasi 

      Fungi yang terlihat pada mikroskop, didokumentasikan dengan menggunakan 

kamera untuk mempermudah pengamatan dan identifikasi. Identifikasi dilakukan 

dengan melihat karakteristik morfologi dan diidentifikasi sampai tingkat genus 

dengan menggunakan buku panduan identifikasi Illustrated Genera of Imperfect 

Fungi (Barnett, 1960), Practical Mycology (Funder, 1961) dan Pengenalan 

Kapang Tropik Umum Gandjar, et al. (1999). 

 

e. Tahap pengujian 

      Pada tahap pengujian ini digunakan medium CMA (Elshafie, et.al, 2006) dan 

dilakukan pemberian nematoda. Sebanyak 10 Nematoda Meloidogyne incognita 

(Gambar 3.2) dimasukkan ke dalam media CMA kultur murni fungi yang berumur 

5 hari. Setelah inkubasi selama lebih dari 4 hari, dilakukan pengamatan 

mikroskopis dengan menggunakan binocular microscope. Proses ini dilakukan 
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untuk mengetahui manakah fungi dari serasah daun hutan pantai dan hutan 

mangrove Leuweung Sancang Garut yang merupakan mikrofungi karnivor 

(carnivorous microfungi). Fungi yang dapat membunuh nematoda dengan 

berbagai bentuk perangkap (Gambar 2.3), maka fungi tersebut merupakan 

mikrofungi karnivor (carnivorous microfungi). 

 

Gambar 3.3 Penampakan Mikroskopis Nematoda Meloidogyne incognita. 

 

3. Analisis data 

      Analisis data dilakukan secara deskriptif. Secara deskriptif yaitu dengan cara 

menyajikan data dalam bentuk tabel dan foto. 
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E. Alur penelitian 

      Urutan penjelasan mengenai prosedur penelitian yang telah dilakukan seperti 

pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Alur Penelitian yang Telah Dilakukan. 
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