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TEKNIK PEMBUATAN PREPARAT APUS DAN PEWARNAAN GRAM  

(GRAM STAINING) 

 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM (TIU) 

Mahasiswa mampu melakukan pembuatan preparat apus dan teknik pewarnaan Gram secara 

baik, tepat dan efisien serta membaca hasil pewarnaan dengan baik menggunakan mikroskop. 

 

TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS (TIK) 

Setelah melakukan latihan keterampilan ini, mahasiswa: 

1. Dapat melakukan persiapan alat/ bahan dengan benar 

2. Dapat melakukan pembuatan preparat apus dengan tepat 

3. Dapat melakukan teknik pewarnaan Gram dengan tepat 

4. Dapat melakukan pengamatan hasil menggunakan mikroskop 

5. Dapat menentukan hasil diamati pada teknik pewarnaan Gram 

 

PERSIAPAN ALAT DAN BAHAN 

Alat dan bahan: 

1. Isolat bakteri Gram positif dan Gram 

negatif 

2. Rak pewarnaan 

3. Sengkelit/ ose 

4. Pinset/ forceps  

5. Lampu spiritus 

6. Spidol permanen 

7. Sarung tangan 

8. Kaca objek 

9. Zat pewarna primer dan sekunder 

(Crystal violet, safranin) 

10. Zat mordan (Iodine) 

11. Zat peluntur (ethanol 95%) 

12. Rak penyimpanan slide/ kotak preparat 

13. Air mengalir atau larutan aquades

 

INDIKASI 

Dilakukan pada spesimen cairan tubuh maupun spesimen dari swab. 

 

ACUAN 

Persiapan Pembuatan Preparat Apus 

Pastikan label telah tercantum pada kaca objek sebelum memulai pembuatan apusan dan 

pewarnaan sesuai dengan masing-masing spesimen. Kaca objek yang digunakan harus sudah 
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dibersihkan terlebih dahulu sehingga hasil yang didapatkan murni berasal dari spesimen 

pemeriksaan. 

Spesimen harus merata pada permukaan kaca objek sehingga pengamatan dapat berlangsung 

dengan baik (tidak bertumpuk/ tebal saat pengamatan dengan mikroskop) 

 

Persiapan Pewarnaan Gram 

Pastikan preparat apus sudah difiksasi sehingga tidak terhapus/ larut pada saat dilakukan 

pewarnaan Gram. 

Pastikan alat dan bahan pewarnaan sesuai dan tidak menggumpal/ mengkristal. 
 

Persiapan Pembacaan Menggunakan Mikroskop 

Mengangkat mikroskop dari tempat penyimpanan menggunakan kedua tangan. Satu tangan 

memegang leher mikroskop dan tangan lainnya menyangga bagian bawah mikroskop. 

Memutar lensa objektif dengan hati-hati dan selalu memulai pengamatan dengan pembesaran 

terkecil. 

Setelah pengamatan mikroskop harus memastikan lensa dibersihkan dengan xylol dan kertas 

minyak agar lensa tidak rusak. 

 

DESKRIPSI KEGIATAN 
 

KEGIATAN WAKTU DESKRIPSI 

1. Pengantar 2 menit Pengantar 

2. Bermain peran 

& tanya jawab 

  

  

  

30 menit 

  

  

  

1. Mengatur posisi duduk mahasiswa 

2. Dosen memberikan contoh bagaimana cara pembuatan 

preparat apus dan pewarnaan Gram 

3. Mahasiswa menyimak/ mengamati peragaan dengan 

menggunakan penuntun belajar 

4. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk bertanya dan 

dosen memberikan penjelasan tentang aspek-aspek yang 

penting 

3. Praktek 

bermain peran 

dengan umpan 

balik 

  

  

  

100 menit 

  

  

  

1. Diperlukan minimal 1 orang instruktur untuk 

mengamati setiap langkah yang dilakukan oleh setiap 

mahasiswa 

2. Setiap mahasiswa melakukan langkah pembuatan 

preparat apus 

3. Instruktur berkeliling di antara mahasiswa dan 

melakukan supervisi menggunakan ceklist 

4. Instruktur memberikan pertanyaan dan umpan balik 

kepada setiap pasangan 
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4. Curah 

pendapat/  diskusi 

  

15 menit 

  

1. Curah pendapat/ diskusi: Apa yang dirasakan mudah? 

Apa yang sulit? 

2. Instruktur membuat kesimpulan dengan  menjawab 

pertanyaan terakhir dan memperjelas hal-hal yang masih 

belum dimengerti 

5. Total waktu 150 menit   
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PENUNTUN PEMBELAJARAN 

TEKNIK PEMBUATAN PREPARAT APUS DAN 

PEWARNAAN GRAM / GRAM STAINING 

(digunakan oleh Mahasiswa) 

 

LANGKAH PEMBUATAN PREPARAT APUS 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 

2. Menyiapkan spesimen (dalam hal ini isolate bakteri) yang akan dibuat apusannya. 

3. Mengunakan sarung tangan dengan tepat. 

4. Membersihkan kaca objek dengan merendamkan pada ethanol 95% 

5. Mengambil kaca objek menggunakan pinset/ forceps dan membiarkan sisa alcohol 

mengering lalu melidahapikan kaca objek. 

6. Dalam keterampilan ini pengambilan spesimen disesuaikan dengan jenis 

spesimennya: 

a. Untuk spesimen cair seperti urine: Menghomogenkan spesimen lalu mengambil 

10µl spesimen cair (menggunakan sengkelit 10µl yang sudah disterilkan dengan 

pemijaran) pada gelas objek lalu dikeringkan di udara tanpa diratakan. 

b. Untuk spesimen swab: memutar swab secara perlahan pada kaca objek. 

c. Untuk spesimen dari medium: mengambil sedikit bakteri dari koloni yang ada 

menggunakan sengkelit/ ose yang sudah disterilkan dengan pemijaran dan 

meratakan pada kaca objek secara perlahan. 

7. Mengeringkan preparat dengan didiamkan di udara bebas. 

8. Melakukan fiksasi dengan melewatkan pada api sebanyak dua hingga tiga kali. 

Jangan sampai melakukan pemanasan berlebihan. 

 

LANGKAH PEWARNAAN GRAM 

1. Meletakkan preparat apus diatas rak pewarnaan. 

2. Menggenangi preparat dengan larutan crystal violet. Membiarkan hingga 30 detik. 

3. Membuang larutan crystal violet pada preparat apus dan membilas perlahan dengan 

air mengalir. Pembilasan dengan air mengalir dilakukan pada sisi ujung slide dan 

bukan diarahkan langsung di atas preparat. 

4. Membilas kembali preparat apus dengan larutan iodine, lalu menggenangi preparat 

apus dengan larutan iodine. Membiarkan selama 30 detik. 

5. Membilas kembali preparat dengan air mengalir. 
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6. Melakukan dekolorisasi dengan mengalirkan ethanol 95% pada apusan dari bagian 

ujung kaca objek dengan membentuk sudut. Berhenti pada saat tidak ada lagi zat 

warna yang terlihat mengalir dari preparat. Waktu dekolorisasi paling lama 30 detik 

tergantung ketebalan apusan. 

7. Menghilangkan ethanol 95% dengan membilas menggunakan air mengalir. 

8. Menggenangi preparat apus dengan safranin selama 30 detik. 

9. Membilas safranin dari preparat apus dengan menggunakan air mengalir. 

10. Memiringkan kaca objek untuk mengalirkan sisa air pada preparat apus dan 

membiarkan preparat kering di udara bebas. 

 

 

LANGKAH PENGAMATAN DI BAWAH MIKROSKOP 

1. Meletakkan preparat yang sudah diwarnai pada meja objek dari mikroskop cahaya. 

2. Mengamati preparat dengan menggunakan pembesaran objektif 10x. 

a. Mengamati adanya Kristal atau presipitat. 

b. Apabila terdapat presipitat maka sebaiknya melakukan pewarnaan ulang. 

c. Memastikan dekolorisasi berjalan dengan baik (bagian latar berwarna Gram 

negatif, jika terdapat leukosit akan terwarnai seperti Gram negatif, apabila 

dekolorisasi berlebihan maka sebaiknya melakukan pewarnaan ulang. 

d. Menentukan apakah ketebalan preparat apus sudah tepat. Hal ini terlihat dari 

adanya sel yang tumpah tindih atau bertumpuk. 
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3. Jika terdapat sel, melakukan penghitungan jumlah sel leukosit dan sel epitel pada 

setidaknya 20 – 40 lapangan pandang. 

4. Memutar lensa ke sampai daerah di atas kaca objek bebas dari lensa lalu meneteskan 

1 – 2 tetes minyak emersi di atas preparat apus. 

5. Mengamati dengan menggunakan pembesaran objektif 100x pada 20 – 40 lapangan 

pandang untuk mengamati morfologi bakteri dan reaksi Gram. 

6. Mencatat hasil pengamatan dan melaporkan hasil pada dokter. 

Pencatatan hasil adalah sebagai berikut: 

JUMLAH SEL PADA 

LAPANGAN PANDANG 

KECIL (OBJ. 40x)* 

JUMLAH BAKTERI PADA LAPANGAN 

PANDANG BESAR (DENGAN MINYAK 

EMERSI, OBJ. 100x)** 

1+ (jarang) : < 1/LPK 1+ (jarang) : < 1/ LPB 

2+ (sedikit) : 1 - 9/ LPK 2+ (sedikit) : 1 - 5/ LPB 

3+ (sedang) : 10 - 25/LPK 3+ (sedang) : 6 - 30 /LPB 

4+ (banyak) : > 25/ LPK 4+ (banyak) : > 30/ LPB 

*  Deskripsi Sel yang diamati: Sel epitel; PMN; Eritrosit; Material dari host 

(misal Kristal, dll) 

** Deskripsi bakteri yang diamati: Gram positif (bentuk dan pengelompokan); 

Gram negatif (bentuk dan pengelompokan) 

 

 


