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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.   Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian dilaksanakan pada April sampai dengan Juni 2012 di Perum Polda 2 

Gang Mawar no 7 Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar 

Lampung, Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan adalah polibag ukuran 10 cm x 15 cm, ember, golok, pisau, 

kotak plastik, sprayer, cangkul, label, alat tulis, plastik sungkup, paranet 70%, 

kasau untuk rangka sugkup, kaliper, penggaris, alat pengukur kelembapan, gelas 

ukur, kalkulator, dan lembar pengamatan.  

 

Bahan yang digunakan untuk penelitian adalah pucuk jabon, media penumbuh 

setek berupa campuran pasir sungai dan arang sekam padi dengan perbandingan 3 

: 1, air, dan Rootone-F. 

 

C.   Prosedur Penelitian  

   

1. Rancangan Penelitian 

 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Model matematika RAL secara umum adalah sebagai berikut (Hanafiah, 2004). 
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Yij = μ+τi+ εij 

Keterangan: 

Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i ulangan ke-j 

μ = nilai rerata harapan  

τi = pengaruh faktor perlakuan ke-i 

εij = pengaruh galat akibat perlakuan ke-i ulangan ke-j 

i = 1, 2, 3, ..., k 

j = 1, 2, 3, ..., n 

 

Pada penelitian ini mengaplikasikan empat perlakuan yaitu perendaman dengan 

Rootone–F berkonsentrasi 0 ppm, 100 ppm, 200 ppm, dan 300 ppm.  Masing-

masing perlakuan diulang lima kali.  Setiap unit percobaan terdiri dari lima setek 

pucuk jabon, sehingga setek pucuk jabon yang diperlukan sebanyak 100 setek 

pucuk. 

Adapun tata letak setiap unit percobaan dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 

 

 

     

 

 

 

Gambar 1.  Tata letak unit percobaan pada rancangan acak lengkap. 
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Keterangan :  

T1.1=  setek jabon tanpa pemberian Rootone–F pada perlakuan 1 ulangan 1 

T2.1=  setek jabon mengunakan Rootone–F berkonsentrasi100 ppm pada    

perlakuan 2 ulangan 1 

T3.1=  setek jabon mengunakan Rootone–F berkonsentrasi 200 ppm pada 

perlakuan 3 ulangan 1 

T4.1 =  setek jabon mengunakan rootone-f berkonsentrasi 300 ppm Rootone-F 

pada perlakuan 4 ulangan 1. 

 

2.  Persiapan Penelitian 

 

a. Penyiapan Tempat Tumbuh 

 
Rumah tumbuh terbuat dari bambu dengan ukuran 3 m x 2 m x 2 m, kemudian 

ditutupi dengan paranet dengan intensitas cahaya 70% yang berarti bahwa cahaya 

yang terhalangi sebesar 70%. 

  
b. Menyiapkan Larutan Zat Pengatur Tumbuh 

   

Konsentrasi  Rootone-F yang diaplikasikan meliputi 0 ppm (kontrol), 100 ppm, 

200 ppm, dan 300 ppm. Penyiapan larutan Rootone-F dilakukan dengan cara : 

1. Konsentrasi 0 ppm tanpa Rootone-F 

2. Konsentrasi 100 ppm, adalah campuran 100 mg Rootone-F dengan 1 liter air 

3. Konsentrasi 200 ppm, adalah campuran 200 mg Rootone-F dengan 1 liter air. 

4. Konsentrasi 300 ppm, adalah campuran 300 mg Rootone-F dengan 1 liter air. 
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c. Pembuatan Media Penumbuh Setek 

  

Media penumbuh setek yang digunakan untuk menyemai setek pucuk jabon 

adalah campuran pasir sungai dan arang sekam padi dengan perbandingan 3:1. 

Media penumbuh setek dibesihkan dari kotoran dan gulma serta digemburkan, 

kemudian diberi fungisida dithane sebanyak satu sendok teh dan pestisida furadan 

sebanyak satu sendok makan secara merata.  Media penumbuh setek ditutup terpal 

dan dibiarkan selama 1 minggu. 

 
Setelah 1 minggu media tersebut dimasukkan ke dalam polibag berukuran 10 cm 

x 15 cm dengan menggunakan tangan.  Pengisian media penumbuh setek 

diupayakan tidak terlalu padat dan tidak terlalu renggang, sehingga kantong 

polibag dapat berdiri tegak.  Kemudian polibag diberi label dan disusun sesuai 

dengan tata letak percobaan pada Gambar 1. 

 

d. Pembuatan Sungkup 

 

Sungkup berupa kerangka kasau yang ditutup plastik transparan, gunanya untuk 

menutup setek pucuk yang baru disemai, agar kelembapan udara tetap tinggi.  

Bentuk sungkup berupa balok dengan ukuran 1,5 m x 1,5m x 1 m yang dapat 

dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

Gambar 2. Sungkup.  



20 

 

e. Pengambilan Bahan Setek Pucuk Jabon 

 

Bahan setek pucuk diambil di Way Kandis.  Pucuk jabon yang diambil berjumlah 

100 pucuk. Pengambilan pucuk jabon dilakukan dengan 3 tahapan yaitu. 

1. Cabang atau ranting yang secara fisiologis muda, memiliki batang yang lurus 

dipangkas kemudian diambil pucuknya dengan jumlah ruas sebanyak dua atau 

lebih.  

2. Pucuk yang telah dipilih tersebut dipotong dengan mengunakan pisau yang 

tajam dengan irisan miring. Panjang setek cukup 15 cm dipotong tepat di 

bawah buku-buku batang dengan diameter batang kira-kira 0,5 cm. Bahan 

setek yang telah diambil kemudian dibuang daunnya untuk mengurangi 

penguapan. 

3. Bahan setek pucuk yang telah diambil tersebut dimasukkan ke dalam wadah 

kotak plastik kemudian ditutup dengan tujuan untuk menjaga kelembapan 

bahan setek pucuk supaya dapat bertahan selama proses pengambilan bahan 

setek berlangsung. 

 

3. Pelaksanaan Penelitian 

 

a. Penyemaian Setek Pucuk Jabon 

 

Penyemaian setek pucuk jabon dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

 

1. Setek pucuk jabon disemai pada media penumbuh akar dalam polibag yang 

sebelumnya pangkal setek direndam ke dalam larutan Rootone-F sesuai 

dengan konsentrasi yang telah ditetapkan sebagai perlakuan selama 15 menit. 
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2. Media penumbuh akar di sekeliling setek ditekan supaya padat sehingga pada 

saat penyiraman media tersebut tidak hancur.  Batang setek harus berdiri tegak 

sehingga pertumbuhan vertikal ke atas dan akar dapat tumbuh dengan baik. 

3. Setek pucuk jabon yang telah disemai ke dalam polibag kemudian disusun 

dalam bedeng sesuai dengan tata letak perlakuan pada rancangan acak lengkap 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

4. Polibag yang telah disusun tersebut selanjutnya ditutup dengan sungkup plastik 

transparan yang telah disiapkan sebelumnya.  Sungkup plastik diperlukan 

untuk menjaga kelembaban lingkungan. 

 

b. Pemeliharaan 

 

Pemeliharaan meliputi kegiatan penyiraman dan penyiangan. Penyiraman 

dilakukan bila media penumbuh akar terlihat kering atau tidak lembab. 

Kelembapan diukur dengan hygrometer.  Penyiraman dilakukan dengan cara 

menyemprotkan air dengan sprayer.  

 

Penyiangan dilakukan secara rutin 3 hari sekali yaitu, menghilangkan gulma 

(tumbuhan pengganggu) yang tumbuh bersama setek pucuk jabon pada media 

penumbuh setek dengan cara mekanik. 

 

c. Pengamatan 

 

Variabel yang diamati meliputi persentase hidup setek pucuk jabon, pertumbuhan 

tunas, pertumbuhan diameter, panjang akar setek, dan jumlah daun.  

 



22 

 

1. Persentase hidup setek jabon dihitung pada akhir penelitian dengan 

menghitung jumlah setek yang hidup terhadap jumlah seluruh setek. 

Persentase hidup = %100
setekseluruh

hidupsetek
x  

2. Pertumbuhan panjang tunas adalah selisih panjang tunas pada akhir penelitian 

dan awal penelitian.  Panjang tunas diukur mulai dari pangkal tunas, hingga 

titik tumbuh di ujung sumbu batang. Pengukuran panjang tunas menggunakan 

penggaris. Pengukuran panjang tunas dilakukan awal dan akhir penelitian. 

3. Pertumbuhan diameter setek adalah selisih diameter pada akhir penelitian dan 

awal penelitian. Pengukuran diameter menggunakan kaliper yang dilakukan 

pada awal dan akhir penelitian. Diameter diukur kurang lebih 1 cm di bawah 

buku-buku tunas yang ditandai garis merah pada Gambar 3. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Gambar 3. Letak pengukuran diameter. 
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4. Panjang akar setek diukur mulai pangkal akar hingga unjung akar 

menggunakan penggaris. Pengukuran panjang akar dilakukan pada akhir 

pengamatan. 

5. Jumlah daun dihitung pada akhir penelitian. Daun yang dihitung adalah daun 

yang telah mekar. 

 

4. Analisis Data 

 

Data yang didapat dari hasil pengamatan dicatat dalam bentuk tabel seperti Tabel 

1. Homogenitas variansnya diuji dengan uji Bartlett, bila data yang diuji telah 

homogen data kemudian diolah dengan analisis sidik ragam. Untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh antara perlakuan dilakukan uji Beda Nyata Jujur (BNJ). 

Semua uji tersebut dilakukan pada taraf nyata 5% (Hanafiah, 2004). 

 

Tabel 1. Bentuk tabulasi hasil pengamatan setiap variabel pertumbuhan setek 

pucuk jabon 

 

Keterangan : 

Y11 = variabel pertumbuhan pada perlakuan ke 1 ulangan ke 1 

Y12 = variabel pertumbuhan pada perlakuan ke 1 ulangan ke 2 

Ulangan  
Perlakuan  

Total  
Rata-

rata 
    

 1 2 3 4    

1 Y11 Y21 Y31 Y41 Y.1 .1 
2 Y12  Y22 Y32 Y42 Y.2 .2 

3 Y13 Y23 Y33 Y43 Y.3 .3 

4 Y14 Y24 Y34 Y44 Y.4 .4 

5 Y15 Y25 Y35 Y45 Y.5 .5 

Total  Y1. Y2. Y3. Y4. Y..  

Rata-

rata  1.. 2. 3. 4.  .. 
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Y21 = variabel pertumbuhan pada perlakuan ke 2 ulangan ke 1 

Y.1 = variabel pertumbuhan pada total nilai perlakuan ulangan ke 1 

Y1. = variabel pertumbuhan pada total nilai ulangan perlakuan ke 1  

Y.. = variabel pertumbuhan pada total nilai pengamatan 

Y  . 1 = Rata-rata nilai perlakuan ulangan ke 1 

Y 1. = Rata-rata nilai ulangan perlakuan ke 1 

Y .. = rata-rata nilai pengamatan 

 

a. Uji Homogenitas Varians 

 

Metode uji yang umum digunakan untuk menguji homogenitas varians  dikenal 

sebagai uji Bartlett dengan rumus sebagai berikut. 

Si
2
P1 =  

Si
2 
gabungan

 
=  

X
2

hitung  = In 10 {( ∑(n-1) log Si
2

gabungan) – ( ∑ (n-1) log S
2

total) } 

K = 1 +  

X
2

terkoreksi =  

Jika X
2
hitung < X

2
 (α; (r-1)), maka varian homogen sehingga dapat dilanjutkan dengan 

uji sidik ragam. Jika X
2

hitung > X
2

(α; (r-1)), maka varians tidak homogen, harus 

dilakuakan transformasi data.  Transformasi data yang digunakan, misalnya 

dengan  ,  , atau log (Y+1) (Hanafiah, 2004). 
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b. Analisis Ragam 

 

Analisis ragam dimaksudkan untuk menguji hipotesis tentang pengaruh faktor 

perlakuan terhadap setiap variabel yang diamati. Rumus-rumus yang digunakan 

untuk sidik ragam disajikan sebagai berikut. 

Faktor Koreksi = FK =  

 

Jumlah Kuadrat Total = JKT =             FK 

 

Jumlah Kuadrat perlakuan = JKP =            FK 

 

JK Galat = JK total – JK perlakuan 

Kuadrat Tengah perlakuan = KTperlakuan =  

Kuadrat Tengah galat = KTgalat=  

Derajat bebas perlakuan (Dbperlakuan) = t – 1 

 

Derajat bebas galat (Dbgalat) = ( ) – (t - 1) 

F =  

Jika Fhitung> Ftabel, maka perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata terhadap 

pertumbuhan setek pucuk jabon.  Kemudian untuk menyelidiki perlakuan-

perlakuan apa saja yang berbeda nyata, dilakukan pembanding nilai rata-rata tiap 

perlakuan dengan uji BNJ.  Jika F hitung ≤ F tabel, maka tidak ada pengaruh 

nyata dari keragaman perlakuan yang diberikan. 
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c. Uji  BNJ 

 

 

Uji Beda Nyata Jujur dilakukan untuk menunjukkan perbedaan pengaruh 

antarperlakuan terhadap setiap variabel yang diamati.  Uji ini dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

BNJ = Qα(p:dbgalat)×   

Keterangan :        KTG =kuadrat tengah galat 

P = jumlah perlakuan 

Q = nilai tabel Q pada taraf uji α 


