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III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di rumah kaca Fakultas Pertanian Universitas

Lampung, Bandar Lampung. Waktu penelitian selama 3 bulan dimulai Mei 2014

sampai dengan bulan Juli 2014.

B. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih merbau darat, pasir,

tanah, pupuk majemuk NPK (15-15-15), paranet dengan intensitas naungan 55%,

65%, dan 75% . Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi bak kecambah

berukuran (30 cm x 25 cm x 10 cm), cangkul, cetok, gembor, polybag ukuran (20

cm x 15 cm), kaliper dengan ketelitian 0,01 cm, penggaris dengan ketelitian 0,05

cm, timbangan digital dengan ketelitian 0,0001 g, oven, lux meter, thermometer

air dan software SPSS 18.

C. Metode Penelitian

Penelitian disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK).

Percobaan ini terdiri dari 4 kelompok yaitu kontrol 0%, naungan 55%, naungan

65% dan naungan 75%. Terdapat 3 perlakuan dalam penelitian ini, yaitu
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perbedaan dosis pupuk NPK yang terdiri dari 0 g (kontrol), 2 g/polybag dan 4

g/polybag, perlakuan diulang sebanyak 8 kali, sehingga setiap satuan percobaan

terdiri dari 1 bibit.

Model Linear Rancangan Acak Kelompok : Yij = + + +
i     =1,2,3
j     =1,2,3,4

Keterangan : Yij = pengaruh perlakuan ke-i dan kelompok ke-j
µ = nilai tengah umum dari hasil pertumbuhan tanaman
τi = pengaruh perlakuan ke-iβj = pengaruh kelompok ke-j
εij = pengaruh galat pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

D. Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Persiapan benih

Benih diperoleh dari pohon merbau darat yang ada di Arboretum Fakultas

Pertanian Universitas Lampung. Pengunduhan buah dilakukan pada buah yang

telah masak secara fisiologis. Buah yang telah terkumpul kemudian diekstraksi

yaitu memisahkan benih dari kulit buahnya. Cara memisahkan benih dari buahnya

dilakukan secara manual dengan mengupas kulit buah dan membersihkan benih

dari serat-serat yang melindungi benih.  Kemudian dilakukan proses penyeleksian,

penyeleksian benih dilakukan dengan cara merendam benih ke dalam air, benih

yang terapung tidak digunakan, diduga benih tersebut rusak. Benih yang sudah

diseleksi kemudian diskarifikasi dengan cara merendam benih dengan air bersuhu

awal 65 0C--75 0C selama 24 jam (Indriyanto, 2013).
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2. Perkecambahan benih

Benih merbau darat  yang telah diskarifikasi kemudian dikecambahkan  pada bak

kecambah ukuran (30 cm x 25 cm x 10 cm) yang telah diberi pasir.  Sebelumnya

pasir yang digunakan diayak untuk mendapatkan media yang halus dan kemudian

dikeringanginkan selama 2 x 24 jam.

3. Persiapan media sapih

Media sapih yang digunakan adalah tanah lapisan atas (top soil) yang sudah

digemburkan dan dibersihkan. Proses penggemburan dilakukan agar mendapatkan

struktur dan bentuk yang seragam.

4. Penyapihan

Penyapihan semai dari bak kecambah ke polybag dilakukan setelah benih tumbuh

memiliki sepasang daun yang telah terbuka dan batang bibit/kecambah kokoh

(Kurniaty dan Danu, 2012). Penyapihan dilakukan pada pagi hari untuk

mengurangi terjadinya penguapan (evapotranspirasi).

5. Pemberian naungan

Bibit yang telah disapih dimasukkan ke dalam polybag (20 cm x 15 cm) dengan

media sapih tanah lapisan atas (top soil).  Setiap bibit diletakkan dalam bedengan

dengan intensitas naungan yaitu, kontrol 0% (N0), naungan 55% (N1), naungan

65% (N2) dan naungan 75% (N3).
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6. Pemupukan

Pemupukan dilakukan 2 kali yaitu 1 minggu setelah disapih dan 5 minggu setelah

disapih.  Pupuk yang digunakan yaitu pupuk majemuk NPK 15-15-15 majemuk

dengan menggunakan 3 taraf, yaitu 0 g (kontrol), 2 g/polybag dan 4 g/polybag.

7. Pemeliharaan Bibit

Pemeliharaan bibit meliputi penyiraman yang dilakukan sekali sehari setelah

penyapihan yaitu pada waktu pagi hari, dan penyiangan gulma dilakukan secara

berkala dengan cara mencabut tumbuhan pengganggu.

E. Variabel Pengamatan

Adapun variabel yang diamati dalam percobaan ini adalah:

a. Pertambahan tinggi.  Pertambahan tinggi merupakan selisih tinggi bibit pada

akhir penelitian dengan tinggi bibit pada saat penyapihan. Pengukuran

dilakukan 2 kali yaitu pada saat semai disapih dan pada saat akhir penelitian.

b. Pertambahan diameter.  Pertambahan diameter merupakan selisih diameter

bibit pada akhir penelitian dengan diameter pada saat penyapihan.  Pengu-

kuran dilakukan 2 kali yaitu pada saat semai disapih dan pada saat akhir

penelitian.

c. Panjang akar semai (cm/tanaman).  Panjang akar semai diukur dari pangkal

batang sampai ujung akar menggunakan pengaris dengan ketelitian 0,05 cm.

Pengukuran dilakukan sekali pada akhir pengamatan.
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d. Jumlah daun.  Jumlah daun dihitung berdasarkan helaian daun yang tum-buh

selama pengamatan. Penghitungan jumlah daun dilakukan pada akhir

pengamatan.

e. Nisbah tajuk dan akar bibit.  Pengukuran berat kering ini dilakukan pada akhir

pengamatan.  Setiap bibit dipotong menjadi dua bagian, bagian tajuk dan akar.

Kedua bagian tersebut dimasukkan ke dalam wadah penyimpanan yang

berbeda kemudian dioven pada suhu 80oC hingga tercapai berat kering yang

konstan.  Kemudian dilakukan penimbangan berat kering pada masing-masing

bagian tersebut dengan menggunakan timbangan. Dari hasil penimbangan

berat kering dihitung rasio tajuk dan akar bibit dengan rumus:

Nisbah tajuk – akar :

f. Bobot kering total (g/tanaman). Data berat kering total diperoleh dari hasil

pengukuran berat kering bagian tajuk dan berat kering bagian akar bibit

merbau darat.  Pengukuran berat kering total dilakukan pada akhir penga-

matan.  Berat kering total diperoleh dengan menjumlahkan secara langsung

berat kering bagian tajuk dan akar.

Bobot kering total (BKT) = Berat kering tajuk + Berat kering akar

g. Indeks mutu bibit (IMB). Untuk mengetahui kualitas bibit secara fisiolo-gis,

maka dihitung dengan menggunakan cara Dickson (1960) dalam Hendromono

(1994) dengan rumus sebagai berikut.

Indeks Mutu =
( ) ( )( )( ) ( )( )
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Adapun tata letak percobaan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dapat dilihat

pada gambar 1.

Kontrol (N0)

Naungan 55% (N1)

Naungan 65% (N2)

Naungan 75% (N3)

Gambar 1. Tata letak setiap satuan percobaan dalam rancangan acak kelompok
(RAK).

Keterangan: Yij = bibit merbau perlakuan ke-i dan kelompok ke-j
I = perlakuan ke- i
J = kelompok ke- j
P0 = bibit tanpa dosis pupuk
P1 = bibit dengan dosis pupuk NPK 2 gram
P2 = bibit dengan dosis pupuk NPK 4 gram
N0 = bibit tanpa naungan (kontrol)
N1 = bibit dengan intensitas naungan 55%
N2 = bibit dengan intensitas naungan 65%
N3 = bibit dengan intensitas naungan 75%
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F. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil pengamatan disajikan dalam bentuk tabulasi data

(Tabel 1). Homogenitas data diuji dengan uji Barlett, kemudian data dianalisis

variasi dengan analisis sidik ragam.  Untuk mengetahui beda antar perlakuan yang

dilakukan uji beda nyata terkecil (BNT) (Hanafiah, 2011). Semua uji tersebut

dilakukan pada taraf nyata 5%.

1. Homogenitas Ragam

Homogenitas ragam diuji menggunakan uji Bartlett, dan hasil perhitungannya

disajikan ke dalam bentuk tabel (Gaspersz, 1994).

a. Varians gabungan dari seluruh sampel (S2)

Si
2P1=

S2 =
∑{( ) }∑( )

b. Harga Satuan (B)

B   = (log )∑( − 1)
χ2 = (ln 10) − ∑( − 1) log

c. Faktor Koreksi (K)

K   = 1 + ( ) ∑ − ∑( )
χ2 hitung terkoreksi =

χ2 tabel    = χ2 (1 − )( − 1)
Keterangan: S2 = ragam gabungan

Si
2 = ragam masing – masing perlakuan

χ2 = khi kuadrat (lihat tabel)
t     = banyaknya perlakuan
n    = banyaknya ulangan
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Jika X2 hitung > X2 tabel, maka data yang diperoleh tidak homogen, sehingga

perlu dilakukan transformasi data, salah satu transformasi data yang lazim

digunakan yaitu transformasi akar. Kalau X adalah data asli, maka X’ (X aksen)

adalah data hasil transformasi sehingga X sama dengan X’. Apabila data asli

menunjukkan sebaran nilai antara 0 – 10, maka dapat menggunakan transformasi+ 0,5. Apabila nilai ragam data anda lebih kecil, anda dapat menggunakan

transformasi √ + 1. Jika X2 hitung < X2 tabel, maka ragam homogen dan dapat

dilanjutkan dengan analisis ragam.
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Tabel 1. Bentuk tabulasi data hasil pengamatan setiap variabel pertumbuhan bibit
merbau darat.

Naungan Dosis pupuk
Y1 Y2 Y3

N0 Y101 Y201 Y301

Y102 Y202 Y302

Y103 Y203 Y303

Y104 Y204 Y304

Y105 Y205 Y305

Y106 Y206 Y306

Y107 Y207 Y307

Y108 Y208 Y308

Total Y.10 Y.20 Y.30

Rata-rata Y̅10. Y̅20. Y̅30.

N1 Y111 Y211 Y311

Y112 Y212 Y312

Y113 Y213 Y313

Y114 Y214 Y314

Y115 Y215 Y315

Y116 Y216 Y316

Y117 Y217 Y317

Y118 Y218 Y318

Total Y.11 Y.21 Y.31

Rata-rata Y̅11. Y̅21. Y̅31.

N2 Y121 Y221 Y321

Y122 Y222 Y322

Y123 Y223 Y323

Y124 Y224 Y324

Y125 Y225 Y325

Y126 Y226 Y326

Y127 Y227 Y327

Y128 Y228 Y328

Total Y.12 Y.22 Y.32

Rata-rata Y̅12. Y̅22. Y̅32.

N3 Y131 Y231 Y331

Y132 Y232 Y332

Y133 Y233 Y333

Y134 Y234 Y334

Y135 Y235 Y335

Y136 Y236 Y336

Y137 Y237 Y337

Y138 Y238 Y338

Total Y.13 Y.23 Y.33

Rata-rata Y13. Y23. Y33.

Keterangan : Yij = nilai pengamatan variable pertumbuhan bibit merbau darat
pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

Yi. = total nilai pengamatan variabel pertumbuhan bibit merbau
darat pada perlakuan ke-i

Yi. = rata-rata nilai pengamatan variabel pertumbuhan bibit merbau
darat pada perlakuan ke-i

Y.j = total nilai pengamatan variabel pertumbuhan bibit merbau
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darat pada kelompok ke-j
Y.j = rata-rata nilai pengamatan variabel pertumbuhan bibit merbau

darat pada kelompok ke-j
i    = perlakuan pemberian dosis pupuk P0 (kontrol), P1 (pupuk

dengan dosis 2 gram), P2 (pupuk dengan dosis 4 gram)
j = kelompok ke 1, 2, 3, dan 4.

2. Analisis ragam

Untuk mengetahui pengaruh dosis pupuk terhadap pertumbuhan bibit merbau

darat dilakukan analisis sidik ragam.

FK = Y..2

∑rij
JKT = ∑ Yij –FK KTP=JKP/t-1

JKK =∑(Y.j)2/t-FK KTG =JKG/(k-1)(t-1)

JKP =∑(Yi.)2/k –FK F hitung perlakuan= KTP/KTG

JKG = JKT – JKP – JKK F hitung kelompok =KTK/KTG

Keterangan:

FK = faktor koreksi
JKP = jumlah kuadrat perlakuan
JKK = jumlah kuadrat kelompok
JKT = jumlah kuadrat total
JKG = jumlah kuadrat galat
Y... = total nilai pengamatan variabel pertumbuhan
Yi. = total nilai pengamatan variabel pertumbuhan pada perlakuan ke-i
Y.j = total nilai pengamatan variabel pertumbuhan pada kelompok ke-j
Yij = nilai pengamatan variabel pertumbuhan pada perlakuan ke-i dan

kelompok ke-j
t = jumlah perlakuan
k = jumlah kelompok
r = jumlah ulangan
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Tabel 2. Tabulasi hasil analisis sidik ragam pertumbuhan bibit merbau darat.

SK Db JK KT Fhitung F(5%)

Kelompok k-1
= (4-1)
= 3

JKK JKK/k-1
=JKK/4-1
=JKK/3

KTK/KTG

Perlakuan t-1
= (3-1)
= 2

JKP JKP/t-1
=JKP/3-1
=JKP/2

KTP/KTG

Galat (k-1)(t-1)
= 3x2 = 6

JKG JKG
(k-1) (t-1)

Total kxt-1
=(4x3)-1
= 11

JKK+JKP+JKG

Keterangan : k = total banyaknya kelompok
t = total banyaknya perlakuan

Jika F hitung>F tabel, maka ada pengaruh nyata data dari ragam perlakuan yang

diberikan lalu dianalisis lagi dengan menggunakan uji BNT. Namun jika F hitung

< F tabel, maka tidak ada pengaruh nyata dari keragaman perlakuan yang

diberikan.

3. Uji Beda Nyata Terkecil (BNT)

Untuk mengetahui dosis perlakuan yang memberikan hasil yang berbeda nyata

dengan perlakuan lain dilakukan uji perbandingan dengan Uji Nyata Terkecil

(BNT).  Semua perhitungan dilakukan pada taraf nyata 5%.  Rumus yang

digunakan adalah sebagai berikut.

BNT = tα/2(v).Sd

Sd = 2 /
Keterangan :
tα/2(v) = nilai baku t-student pada taraf uji α dan derajat  bebas galat v.


