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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan tempat 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 4 bulan mulai bulan Mei sampai 

Agustus 2017. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisika dasar 

Universitas Brawijaya dan Laboratoriom Agronomi FPP UMM dan pengamatan 

dilakukan di tempat pemukiman Jl. Jetis Mulyoagung No.70c. 

3.2 Alat dan bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cawan petri, tissue 

towel, backer glass, oven,termometer, gausmeterdi Lab Fisika dasar UB (Foto alat 

dapat dilihat pada Lampiran1), kamera Handphone 8 MP, polibag (9x10 cm) 480 

lembar, timbangan analitik (Laboratorium Agronomi UMM),dan alat tulis. 

Bahan-bahan yang digunakan antara lain: air hangat, tanah, pasir, kompos, 

benih pepaya varietas Callina (IPB9) produksi Pusat Kajian Hortikultura Tropika 

IPB (Lampiran 2). 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ditata menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial  

dengan dua faktor. Faktor I berupa perlakuan perendaman benih dalam air hangat, 

pada penelitianSriani dan Ketty (2009) sebelumdisemai, benih direndam dalam air 

hangat/suam-suam kuku (suhu sekitar 40 ᵒC). Pada penelitian pendahuluan 

peneliti menyertakan variasi suhu 40ᵒC, akan tetapi hasilnya jelek karena dasar 

inilah peneliti mengambil varian suhu terdiri atas: A0=air pada temperatur ruang, 
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A1=air 30°C, A1=air 35°C. perendaman  benih dilakukan selama 24 jam dalam 

kondisi benih terendam seluruhnya.Faktor II berupa perlakuan  medan magnet, 

terdiri atas: M0=tanpa medan magnet, M1=Medan magnet 1 mT, M2=Medan 

magnet 1.5 mT (Farzpourmachiani and Friends, 2013).Pada penelitian 

Farzpourmachiani menggunakan 1 dan 2 mT, sedangkan pada penelitian 

pendahuluan peneliti menggunakan 0, 1, 1.5, 2 mT dan Medan magnet 2 mT 

hasilnya tidak baik, maka dari itu peneliti menggukan varian 0, 1, dan 1.5 mT. 

 
Gambar 4. Denah penelitian.
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Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Penyiapan Bahan-bahan dan Alat-alat, serta Infrastruktur   

Benih pepayavarietas Callina (IPB9) yang dipasarkan oleh PT. Negri 

Hijau produksi Pusat Kajian Hortikultura Tropika IPB. Sedangkan alat seperti 

cawan petri,termometer, backer glass, timbangan analitik sewa dari Laboratorium 

Agronomi UMM, waterbath, termometer, backer glass sewa dari Laboratorium 

Kimia UMM, gausmeter di Lab Fisika Dasar UB. Infrastruktur lunak menjalin 

hubungan kelembagaan berkaitan tentang penelitian ini seperti kepala 

Laboratorium Kimia UMM, kepala Laboratorium Agronomi UMM,dan kepala 

Laboratorium Fisika dasar UB. 

Pada tahap persiapan di tempat pembenihan peneliti menyiapkan tempat 

khusus penyemaian terdiri dari 3 box bertingkat. Ukuran 1 box yaitu 80x50x40 

cm³ (PxLxT) di dalamnya berisi lampu pijar 3 watt sebagai penghangat dan 

termometer sebagai kontrol temperatur gambar terlampir di (Lampiran 3). 
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Gambar 5. Box perkecambahan. 

2. Pengujian perlakuan air hangat dan medan magnet. 

a. Menghangatkan air sesuaitemperatur yang dibutuhkan masing-masing 

perlakuan (30, 35 °C)dengan dispenser.Disiapkan juga air yang tidak 

dihangatkan sebagai kontrol (27-28°C). 

b. Menyiapkan 10 benihpepaya untuk tiap kombinasi perlakuan pada setiap 

ulangan sehingga dari 9 kombinasi perlakuan dan 3 ulangan diperlukan 

sebanyak 270 benih pepaya. 

c. Merendamkansampel benih pepaya sebanyak 90 benih pada perlakuan 

30°C, 90 benihpada perlakuan 35°C, dan 90 benihpada perlakuan 

temperature udara 27-28°C sebagai kontrol. Perendaman dilakukan selama 

24 jam dalam kondisi benih terendam seluruhnya. 

d. Menyalakan alat gausmeter dan seting dengan Medan magnet masing-

masing perlakuan (1, 1.5 mT) diaplikasikan selama 20 menit untuk 

masing-masing benih pepaya, dan kontrol 0 mT setelah perlakuan 1 (air 



 

27 

 

hangat) sebanyak 90 benih dibagi dengan 3 perlakuan medan magnet 

menjadi 30 setiap perlakuan. Jumlah perlakuan magnet 0 mT (30 benih), 1 

mT (30 benih), 1.5 mT (30 benih). 

e. Memasukkan benih di cawan petri yang diberi tissue towel jumlah lapisan 

bawah 6 dan atas 6 lembar, kemudian dibasahi agar lembab sesuai denah 

di atas (1 kombinasi perlakuan berisi 10 benih). Pada masing masing 

ulangan dibekan dan diberi lampu pijar 5 watt (menghasilkan temperatur 

30-35 °C) untuk menghangatkan benih. 

f. Mengamati dan mencatat setiap hari pertumbuhanradikula benih yang 

tumbuh radikula (Lampiran 7) dan ditanam pada media campuran pasir, 

tanah, kompos (1:1:1) polibag ukuran 15x9 cm. Menurut Amalia 

(2013)Media tanam dan ukuran bibit menunjukkan tinggi tanaman yang 

paling tinggi didapatkan pada media tanam dengan komposisi 1 tanah, 1 

pasir dan 1 kompos blotong. 

g. Benih dimasukan pada kedalaman 1 cm kemudian tutup dengan tanah. Biji 

tidak boleh dibenam dalam-dalam, cukup sedalam biji, yakni 1 cm 

(Bambang, 2000). Dengan pemeliharaan yang baik, biji-biji akan tumbuh 

sesudah 3 minggu ditanam . Disiram setiap hari, menurut Bambang (2000) 

benih pepaya berkecambah muncul setelah 12-15 hari. Pada saat 

ketinggiannya 15-20 cm atau 45-60 hari bibit siap ditanam. Biji-biji 

tersebut bisa langsung ditanam/disemai lebih dahulu. Penyemaian 

dilakukan 2 atau 3 bulan sebelum bibit persemaian itu dipindahkan ke 

kebun (Lampiran 4).  
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h. Mengamati pertumbuhan bibit pepaya selama 70 hari. 

i. Data yang diperoleh dianalisis denganANOM (Analysis of mean) 

menggunakan minitab versi 18taraf 5%. 

3. Penanaman. 

Lokasi penanaman dipilih di ruang terbuka (terkena sinar matahari 

langsung) terlindung dari gangguan dengan cara diberi pembatas paranet. 

Dipilihlah tempat yang strategis dan memenuhi syarat di atas (Lampiran5). 

1. Pengamatan. 

Pengamatan dilakukan setiap hari dengan parameter pengamatan: 

 

Persentasebenih yang tumbuh. 

Menghitung jumlah benih yang tumbuh berkecambah setiap hari dari saat 

benih disemai. Benih hidup pada penelitian ini adalah saat sudah mengeluarkan 

radikula dan akan dipindah ke dalam nursery (persemaian) sampai muncul daun 

sejati (Lampiran 6). Persentase benih yang berkecambah (K) yaitu persentase 

jumlah benih yang berkecambah sampai akhir pengujian (Yuli, 2014).  

% Kecambah =
∑ 𝐵𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ

∑ 𝐵𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ
 𝑥100% 

Persentase benih yang tidak berkecambah. 

Menghitungpersentase benih yang tidak tumbuh (berkecambah)setiap hari 

sekali hingga 30 hari dari saat benih disemai tempat di pemukiman Jl. Jetis 

Mulyoagung no.70c.Persentase benih yang tidak berkecambah (K) yaitu 

persentase jumlah benih yang berkecambah sampai akhir pengujian (Yuli, 2014). 
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% Benih yang tidak berkecambah =
∑ Benih yang tidak berkecambah

∑ 𝐵𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ
 𝑥100% 

Persentase benih yang terserang penyakit. 

Persentase benihyang terserang mati (Lampiran 7) karena serangan penyakit 

sebelum ditanam di polibag. Tidak tumbuhnya tanaman tersebut diakibatkan oleh 

penyakit tertentu, setelah diidentifikasi melalui gambar yang diambil di 

Laboratorium Kedokteran kampus 2 UMM. 

% Benih yang terserang penyakit =
∑ Benih yang terserang penyakit

∑ 𝐵𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ
 𝑥100% 

 

 

 

Umur hari berkecambah. 

Rata-rata hari berkecambahan (%) per hari dengan rumus: 

Rata − rata hari =
𝑛1ℎ1 + 𝑛2ℎ2 + ⋯ + 𝑛𝑖𝑥ℎ𝑖

∑ 𝑛1 + 𝑛2+. . . +𝑛𝑖
 

Keterangan:  

n= Jumlah benih yang berkecambah 

h= Hari dalam proses perkecambahan benih 

ni= Jumlah benih yang berkecambah pada hari ke-i 

hi= Hari ke-i (Indriyanto, 2008). 

Diameter pangkal batang 

Mulai diukur pada saat sudah dipindah ke polibag saat tanaman ditanam di 

polibag. Diamati 7 hari sekali selama70 hari dari tanggal 25 Mei sampai 3 
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Agustus 2017. Diukur dengan cara melingkarkan seutas benang ke batang tersebut 

lalu panjang benang yang dilingkarkan diukur dengan alat pengukur/meteran 

(Rijanto, 2013). Pada penelitian ini peneliti pengukuran diameter dilakukan 

dengan mengukur bagian pangkal batang dengan jangka sorong (Lampiran 8). 

Tinggi tanaman. 

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang (perbatasan pangkal akar dan 

pangkal batang) hingga bagian tanaman tertinggi, mulai diukur pada saat sudah 

dipindah ke polibag setelah muncul radikula. Pengamatan dilakukan 7 hari sekali 

selama70 hari dari tanggal 25 Mei sampai 3 Agustus 2017. Alat yang digunakan 

adalah penggaris (Lampiran 9). Tinggi tanaman diukur dari bagian leher akar 

hingga bagian ujung paling atas (Diah, 2011). 

Saat munculnya daun sejati. 

Waktu saat kemunculan daun sejati dengan munculnya kuncup kemudian 

membuka dan menjadi daun muda. selama 70 hari. Menurut Sriani (2009) bibit 

yang memiliki 2-3 pasang daun sejati dengan tinggi 10-20 cm dapat 

ditransplanting. 

Jumlah daun sejati. 

Penghitungan daun sejati dimulai ketika kecambah sudah dipindahkan 

kedalam polibag dihitung saat kecambah memunculkan daun sejati.Menurut 

metode Diah (2011) jumlah  daun dihitung  dari  seluruh  daun  yang  telah  

membuka  sempurna. Diamati 7 hari sekali selama70 hari dari tanggal 25 Mei 

sampai 3 Agustus 2017. Daun yang dihitung adalah daun kecil yang muncul 

terakhir. 
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Berat basah 

Berat basah tanaman dilakuakn dengan cara destruksi (pengrusakan) tanpa 

dikeringkan satuan kg. Alat yg digunakan adalah timbangan analitik mulai 

ditimbang70hari setelah tanam. Pengamatan berat basah dilakuakan pada tanggal 

24 Agustus 2017 di Laboratorium Agronomi UMM. Tanaman dibersihkan dari 

kotoran sampai bersih (Lampiran 10), dipotong 3 bagian (daun, batang, dan akar) 

kemudian ditimbang masing-masing. Menurut metode wahyu  (2008) Pengukuran 

berat basah tanaman dengan cara menimbang tanaman yang sudah dibersihkan 

dari kotoran.Berat basah tanaman (g), ditimbang seluruh bagian tanaman yang 

masih dalam keadaan segar (Suhartono, 2008). 

 

 

Berat Kering 

Tanaman dikeringkan dengan oven sampai konstan 2 hari (kg) yaitu kamis 

24 Agustus sampai 26 Agustus 2017 di Laboratorium Agronomi UMM, 

ditimbang tanaman yang sudah kering konstan. Berat kering tanman dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu berat kering batang, berat kering daun, dan berat kering 

akar.Berat tanaman dengan cara destruksi kemudian dikeringkan dengan 

oventemperatur 70° C, sampai konstan ±2 hari (kg), diamati setelah melakukan 

penimbanganberat basah (Lampiran  11). Sedangkan untuk berat kering dengan 

cara memasukkan tanaman yang sudah dibersihkan dari kotoran ke dalam oven 

dengan temperatur 70° C hingga didapatkan berat yang konstan (wahyu, 2008). 

Panjang akar 
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Panjang akar diambil dari batas batang (antara pangal batang dengan akar) 

dan diukur dengan penggaris (cm) (Lampiran 12). Pengamatan panjang akar 

dilakuakan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Laboratorium Agronomi 

UMM.Panjang akar  (cm), dilakukan dengan mengukur akar dari pangkal sampai 

ujung akar dengan menggunakan meteran (Arini, 2014). 

Jumlah cabang akar 

Jumlah cabang akar dihitung dari akar tunggal tanaman. Pengamatan 

panjang akar dilakuakan pada tanggal 24 Agustus 2017 di Laboratorium 

Agronomi UMM.Jumlah  akar  besar  (buah),  dilakukan  dengan  menghitung  

jumlah  akar berdasarkan ukuran akar dengan diameter  >3 mm, memiliki akar 

sekunder dan tersier (Arini, 2014).  


