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BAB III

METODOLOGI PELAKSANAAN

3.1 Waktu dan Tempat

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan bulan

Agustus 2016. Bertempat di green house Universitas Muhammadiyah Malang.

3.2 Alat dan Bahan

Penelitian ini membutuhkan alat dan bahan yang dapat mendukung dan

melancarkan proses pelaksanaan penelitian. Peralatan yang digunakan dalam

penelitian ini meliputi:

a) Polybag yang digunakan sebagai tempat media tanam

b) Cangkul dan cetok untuk pengolahan dan pengambilan media tanam.

c) Papan keterangan perlakuan

d) Sprayer digunakan untuk menyemprot bibit pala dengan larutan pupuk daun

dengan berbagai konsentrasi.

e) Alat tulis, penggaris dan jangka sorong digunakan untuk mengukur bibit pala.

f) Label digunakan untuk menandai setiap perlakuan

g) Timbangan analitik digunakan untuk menimbang bibit pala.

h) Oven digunakan untuk mengurangi kadar air pada bibit pala
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Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini, meliputi:

a) Media tanam, sebagai bahan media yang dibuat dengan menggunakan

campuran tanah, pasir, sekam dan serbuk gergaji dengan perbandingan

1:1:1:1.

b) Pupuk daun Green Tonik

c) Bibit pala (Myristica fragrans Houtt)

d) Air digunakan untuk menyiram bibit pala

3.3 Rancangan Percobaan

Rancangan penelitian yang digunakan dalam percobaan ini adalah Rancangan

Acak Kelompok (RAK) yang disususn secara faktorial, terdiri dari 2 faktor, dimana

faktor I Komposisi Media (K) dan faktor II Konsentrasi Pupuk Daun (L), kedua

faktor tersebut disajikan dalam tabel 1.

Tabel 1: Faktor I dan II

Faktor I : Komposisi Media Faktor II : Pupuk

Daun

K1:Tanah, pasir, dan arang sekam. L1  : 1  mil/1 Liter Air

K2:Tanah, Pasir, dan Serbuk gergaji. L2  : 2  mil/ 1 Liter Air

K3:Tanah,pasir,sekam,serbuk gergaji. L3  : 3  mil/ 1 Liter Air

Dari dua faktor tersebut didapat 9 kombinasi perlakuan, setiap kombinasi

perlakuan terdiri dari 10 tanaman dan diulang sebanyak 3 kali ulangan, sehingga

diperoleh 90 unit percobaan. Setiap unit percobaan 10 bibit, maka terdapat 270 bibit

dan 5 bibit sebagai contoh pada setiap unit percobaan. Lebih lanjut denah percobaan

disajikan dalam gambar 3.1.
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3.1 Denah Percobaan
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Gambar 3.1 Denah Percobaan

Kombinasi perlakuan pada tiap-tiap taraf dari kedua faktor tersebut terdiri dari
kombinasi sebangai berikut :

K1L1 = Tanah, pasir, dan arang sekam + 1 ml / liter

K1L2 = Tanah, pasir, dan arang sekam + 2 ml / liter

K1L3 = Tanah, pasir, dan arang sekam + 3 ml / liter

K2L1 = Tanah, Pasir, dan Serbuk gergaji + 1 ml / liter

K2L2 = Tanah, Pasir, dan Serbuk gergaji + 2 ml / liter

K2L3 = Tanah, Pasir, dan Serbuk gergaji + 3 ml / liter

K3L1 = Tanah, pasir, arang sekam, serbuk gergaji + 1 ml / liter

K3L2 = Tanah, pasir, arang sekam, serbuk gergaji + 2 ml / liter

K3L3 = Tanah, pasir, arang sekam, serbuk gergaji + 3 ml / liter

3.4 Denah Pengambilan Contoh

Gambar 3.4. Denah Pengambilan Contoh

Gambar Denah Pengambilan Contoh Pengamatan

Keteranagan : # : Contoh yang di amati

0 : Contoh yang tidak diamati

0 0 # 0 #

# 0 #              # 0
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3.5 Alur Pelaksanaan Penelitian

Gambar 3.5. Alur Pelaksanaan Penelitian

3.5.1 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan proses

penelitian, yaitu:

1. Persiapan Bibit dan Media Tanam

Persiapan media dan
bibit

1. tanah
2. pasir
3. arang sekam
4. Serbuk Gergaji

Persiapan alat &
bahan

1. 1 ml /liter air
2. 2 ml /liter air
3. 3 ml /liter air

Pupuk daun

1. Penyiraman
2. Penyiangan
3. Pengendalian hama

Pemeliharaan

Analisis data

Pengamatan :

Variable Pertumbuhan

1.Tinggi
2. Diameter Batang
3.Jumlah daun
4.Panjang akar
5.Berat basah
6.Berat kering
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Penelitian ini menggunakan bibit pala dengan 10 bibit pada setiap kombinasi

perlakuan dan 5 bibit sebagai contoh pada setiap unit percobaan, sehingga jumlah

keseluruhan bibit berjumlah 10 x 9 x 3 = 270 bibit pala. Bibit pala diambil dari

Maluku utara dan diaklimatisasi di sreen house selama 3 bulan. Setelah diaklimatisasi

selama 3 bulan, diseleksi atau dipilih bibit yang baik sesuai kriteria seperti tidak

busuk akar, daun menguning dan kerdil (pertumbuhan yang tertekan) setelah

diseleksi, kemudian ditanam dalam polybag yang berisi berbagai media yang telah

disiapkan untuk penelitian. Media tanam yang digunakan berupa tanah, pasir, sekam,

dan serbuk gergaji dengan perbandingan 1:1:1:1.

2. Pembuatan Konsentrasi Pupuk Daun

Menyiapkan pupuk daun dengan pipet ukur dengan konsentrasi masing –

masing 1 mil, 2 mil dan 3 mil, setelah itu masing – masing konsentrasi pupuk daun

dilarutkan dalam 1 liter air, lalu dimasukkan ke dalam sprayer.

3. Penyiraman dan Pengendalian Hama

Penyiraman dilakukan pada pagi hari selama penelitian berlangsung tetapi

tidak dilakukan pada musim hujan, penyiraman dilakukan pada pukul 7. 30 WIB ,

sedangkan pemberian pupuk daun pada sore hari dan tidak dilakukan pada musim

hujan. Penanggulangan hama pada bibit pala dilakukan secara mekanis agar lebih

efektif. Penyiangan juga dilakukan jika terdapat tumbuhan didalam polybag agar

pertumbuhan bibit pala tidak terganggu oleh tumbuhan lain dan tidak terjadi

persaingan penyerapan unsur hara.
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3.6 Waktu Pengamatan

Pada waktu pengamatan dilakukan 2x dalam sebulan selama 3 bulan. Mulai

dari 14 hari setelah pemberian pupuk daun 28 hari setelah pemberian pupuk daun dan

seterusnya sampai 70 hari selama 3 bilan. Untuk memeperoleh data awal dilakukan

pengamatan pada minggu ke dua setelah pemberian media tanam dan penggantian

polybag, pengamatan pada bibit pala meliputi tinggi bibit, diameter batang dan

jumlah daun, sedangkan untuk pengamatan panjang akar, bobot basah dan bobot

kering dilakukan pada akhir pengamatan.

3.7 Peubah Pengamatan

Setelah selesai perlakuan, pengamatan dilakukan dengan cara non destruktif

dan destruktif. Pengamatan secara non destruktif dilakukan setiap 2 minggu sekali,

sedangkan pengamatan destruktif dilakukan pada aakhir pengamatan.

3.7.1 Pengamatan non destruktif meliputi:

`1. Tinggi Bibit Pala

Pengukuran tinggi bibit dilakukan setelah diberi perlakuan pada umur 14 hari

dan diukur selama pengamatan, pengukuran dilakukan dengan penggaris mulai dari

pucuk sampai dengan titik tumbuh yang ditandai dengan ajir pada setiap perlakuan.

3. Diameter Batang
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Pengukuran diameter menggunakan jangka sorong pada pangkal batang yang telah

ditandai dengan ajir dan dilakukan pada setiap pengamatan.

2. Jumlah Daun

Menghitung jumlah daun yang sudah membuka sempurna dan masih

berwarna hijau, menghitung jumlah daun dilakukan sampai ahir pengamatan.

3.7.2 Pengamatan dilakukan pada akhir pengamatan meliputi:

1. Panjang Akar

Pengukuran panjang akar dilakukan dengan cara mencabut bibit

pala,kemudian mencuci akar dan keringkan terlebih dahulu setalah itu mengukur

panjang akar .

2. Bobot Basah

Sebelum menimbang bobot basah, bibit pala dicabut dari media dan dicuci

terlebih dahulu sampai bersih, kemudian dikeringkan setelah itu dihitung dengan cara

diletakkan bibit pala di atas timbangan analitik satu persatu kemudian ditulis didata

pengamatan ahir.

3. Bobot Kering

Bobot kering ditimbang dengan cara mengeringkan bibit pala dalam oven

dengan temperatur 80°C selama 1x24 jam atau sampai diperoleh bobot yang konstan.

3.8 Analisis Data
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Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam dengan

Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial. Jika terdapat pengaruh nyata, maka

dilanjutkan dengan uji Duncan taraf 5% untuk mengetahui perbedaan pengaruh

antara perlakuan yang dicobakan.


