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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Botani FMIPA Universitas 

Lampung dari bulan Februari-Juni 2015. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cawan petri, pinset, mortar, 

erlenmeyer, gelas ukur, timbangan digital, oven, batang pengaduk kaca, labu 

semprot, corong, beaker glass 100 ml, penyangga corong, spatula, kertas 

saring, polybag berukuran 10 kg, alat bercocok tanam, kertas koran, kertas 

label, penggaris, dan alat tulis.  Sedangkan bahan yang digunakan yaitu benih 

sawi (B. juncea L.), biji kembang sungsang, aquades, media tanam yang 

terdiri dari tanah dan pupuk kandang (1:1), pupuk NPK, pupuk organik cair, 

serta media semai. 

 

Benih sawi (B. juncea L.) yang akan digunakan diperoleh dari salah satu toko 

pertanian yang ada di kota Bandar Lampung.  Biji kembang sungsang (G. 

superba L.) sebagai sumber ekstrak diperoleh dari koleksi pribadi Dra. Eti 

Ernawiati, M.P. dosen Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung. 
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C. Rancangan Percobaan 

 

 

Penelitian ini akan disusun secara faktorial dalam rancangan acak lengkap 

(RAL) dengan 3 kali ulangan.  Terdapat 2 faktor yang akan diuji.  Faktor 

pertama adalah konsentrasi ekstrak biji kembang sungsang yaitu: 0,025% 

(K1), 0,05% (K2), 0,075% (K3) dan 0% (K0) sebagai kontrol.  Faktor kedua 

adalah waktu perendaman yaitu 24 jam (W1), 48 jam (W2), dan 72 jam (W3). 

 

Tata letak satuan percobaan adalah sebagai berikut: 

 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

K2W1 K3W3 K1W3 

K3W3 K1W3 K2W2 

K1W3 K2W2 K1W2 

K2W2 K1W2 K0W2 

K1W2 K0W2 K2W3 

K0W2 K2W3 K0W1 

K2W3 K0W1 K3W1 

K0W1 K3W1 K0W3 

K3W1 K0W3 K3W2 

K0W3 K3W2 K1W1 

K3W2 K1W1 K2W1 

K1W1 K2W1 K3W3 

 

Keterangan: 

K=Konsentrasi (K0:0%, K1:0,025%, K2:0,05%, K3:0,075%) 

W=Waktu Perendaman (W1:24 jam, W2:48 jam, W3:72 jam) 
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D. Prosedur Kerja 

 

 

 

1. Ekstraksi Air Biji Kembang Sungsang (G. superba L.) 

 

 

Ekstrak biji kembang sungsang dibuat dengan menggunakan metode 

Harborne (1987).  Sebanyak 20 gram biji kembang sungsang dibersihkan 

kemudian dikeringkan.  Setelah kering, dihaluskan dengan mortar.  

Serbuk biji kemudian dimaserasi menggunakan aquades dengan 

perbandingan 1:1 selama 3x24 jam, kemudian maserat disimpan pada 

suhu 15ºC dalam Refrigerator (Lemari pendingin).  Maserat disaring 

dengan kertas saring hingga diperoleh ekstrak air biji kembang sungsang.  

Ekstrak air biji kembang sungsang ini merupakan larutan stok untuk 

perlakuan.  Pembuatan larutan ekstrak perlakuan dilakukan dengan 

metode pengenceran.  Banyaknya volume larutan stok (mL) yang 

diencerkan disesuaikan dengan konsentrasi perlakuan yang dinginkan 

(Tabel 1).  

 

Tabel 1. Komposisi Larutan Ekstrak Biji Kembang Sungsang 

Konsentrasi 

(%) 

Ekstrak 

(mL) 

Akuades 

(mL) 

Volume 

Total 

0% 0 20 20 

0,025% 0,01 19,99 20 

0,050% 0,02 19,98 20 

0,075% 0,03 19,97 20 

Catatan: Konsentrasi larutan stok awal 50% (20 gram/40 mL) 
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2. Perendaman Biji Sawi Hijau (B. juncea L.) Dalam Ekstrak Biji 

Kembang Sungsang (G. superba L) 

 

 

Benih sawi direndam dalam eksrak biji kembang sungsang (G. superba L.) 

dalam cawan petri  yang telah diberi label.  Masing-masing berisi ekstrak 

dengan konsentrasi: 0%, 0,025%, 0,050%, dan 0,075%.  Perendaman 

dilakukan selama 24 jam, 48 jam, dan 72 jam untuk masing-masing 

perlakuan konsentrasi.  Perlakuan dilakukan pada waktu yang bersamaan. 

 

 

3. Penyemaian Biji Sawi (B. juncea L.) 

 

 

Setelah perlakuan selesai, biji yang telah berkecambah disemai pada 

tempat penyemaian selama ±2 minggu (14 hari) terhitung dari waktu 

perendaman dalam ekstrak. 

 

 

4. Penanaman Sawi (B. juncea L.) Pada Polybag  

 

 

Media tanam yang digunakan adalah campuran tanah dan pupuk kandang 

dengan perbandingan 1:1.  Media tanam dicampur hingga merata.  Tanah 

yang akan dimasukkan dalam polybag terlebih dahulu dihancurkan agar 

tekstur tanah terurai dan tidak keras.  Sebelum tanaman sawi (B. juncea L.) 

di tanam dalam polybag, tanah diaplikasikan dengan pupuk dasar yaitu 

NPK dengan dosis 300 kg/ha atau sekitar 3 g/polybag, Kemudian 

diinkubasi (dibiarkan) selama 7 hari sebelum tanam agar pupuk benar-

benar telah meresap kedalam tanah.  Tiga hari sebelum tanaman sawi 

dipindahkan kedalam polybag, tanah pada polybag di aplikasikan pupuk 
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organik cair untuk memperkaya unsur hara makro dan mikro.  Benih 

disiram pada pagi hari dengan air yang cukup.  Pemberian pupuk organik 

cair pada media tanam seterusnya dilakukan setiap satu minggu sekali.  

Pengamatan pertumbuhan sawi (tinggi tanaman dan jumlah daun) setiap 

satu minggu sekali terhitung sejak tanaman di pindahkan pada polybag. 

 

E. Parameter pengamatan 

 

Parameter yang diamati setelah penanaman bibit sawi hijau (B. juncea L.)  

adalah jumlah daun, tinggi tanaman, umur berbunga, bobot basah, dan bobot 

kering. 

 

1. Jumlah Daun 

 

Pengamatan jumlah daun dilakukan setiap satu minggu sekali hingga 50% 

populasi tanaman berbunga. Pengamatan pertama dimulai pada hari ke-7 

(satu minggu) setelah tanam. 

 

2. Tinggi Tanaman 

 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan bersama dengan penghitungan 

jumlah daun yaitu setiap satu minggu sekali hingga 50% populasi tanaman 

berbunga dengan menggunakan penggaris.  Tinggi tanaman diukur dari 

permukaan tanah (patok dasar) hingga ujung daun tertinggi. 

 

3. Waktu Awal Berbunga 

 

Waktu awal berbunga diamati hingga 50% atau lebih dari populasi 

tanaman yang diamati telah tumbuh kuncup bunga. 
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4. Bobot Segar 

 

Bobot  segar tanaman diukur pada saat panen dengan cara menimbang 

tanaman Sawi yang telah dibersihkan dengan menggunakan timbangan 

digital. 

 

5. Bobot Kering 

 

Bobot kering diukur pada saat panen dilakukan.  Tanaman sawi yang telah 

dibersihkan dibungkus dengan kertas koran kemudian dikeringkan dalam 

oven bersuhu 70-80ºC hingga diperoleh bobot yang konstan selama ±3 

hari (Salisbury dan Ross, 1995).  Tanaman yang telah kering ditimbang 

dengan menggunakan neraca digital untuk didapat bobot keringnnya. 

 

 

F. Analisis Data 

 

Analisis statistik dilakukan terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, bobot 

basah, dan bobot kering sawi (Brassica juncea L.).  Sedangkan untuk data 

waktu awal berbunga hanya dianalisa secara deskriptif.  Data tinggi tanaman, 

jumlah daun, bobot basah, dan bobot kering sawi (Brassica juncea L.) yang 

diperoleh dianalisis dengan analisis ragam (Anara) dan apabila data yang 

diperoleh berbeda nyata maka dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Terkecil 

(BNT) pada taraf signifikansi α=5%. 


