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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian Eksperimen yakni penelitian yang 

bertujuan untuk memodifikasi kondisi yang dilakukan secara sengaja dan terkontrol 

dalam menentukan peristiwa atau kejadian, serta pengamatan terhadap perubahan 

yang terjadi pada peristiwa itu sendiri.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan terpal yang berukuran 4m X 6m 

sebagai wadah simpan untuk menyimpan 60 bibit anakan mangrove yang akan 

ditanam Tiap satu baris berisi 12 anakan mangrove (Rhizophora sp. Avecenia sp. 

Brugeria sp, Sonneratia. sp) dan tiap kolom berisi 5 anakan mangrove.  Dimana 

wadah simpan diisi media tanah dan air yang sesuai dengan kondisi lingkungan pada 

pantai indrakilo. Kemudian keempat jenis anakan mangrove (Rhizophora sp. 

Soneratia sp. Avicennia. sp. Brugeria sp.) masing- masing tanaman ditanam secara 

acak. Perubahan yang diamati pada percobaan ini adalah tinggi dan jumlah daun 

anakan. Pengamatan perubahan tersebut dilakukan setiap 1 bulan sekali.   

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1  Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada 06 Maret 2016 sampai 

dengan 07 Mei 2016.  

3.2.2  Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di pantai Indra Kilo desa hadiwarno Kab. 

Pacitan. 
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3.3 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.3.1  Populasi Penelitian  

Populasi adalah wilayah generalisasi, obyek/ subjek yang mempunyai 

kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi Populasi dalam Penelitian ini 

adalah 60 bibit mangrove yang diperoleh dari Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.  

3.3.2  Sampel Penelitian    

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini ada 4 jenis mangrove yang masing- 

masing jenis terdiri atas 15 bibit sehingga sampel yang digunakan sejumlah 60 bibit 

mangrove dari berbagai jenis anakan mangrove yang diperoleh dari kabupaten 

Probolinggo, Propinsi Jawa Timur.  

3.4  Variabel Penelitian  

Variabel dalam kamus besar bahasa indonesia adalah sesuatu yang dapat 

berubah, faktor atau unsur yang ikut menentukan perubahan. Dalam penelitian ini 

menggunakan variabel yang mempengaruhi dan variabel akibat. Variabel yang 

mempengaruhi disebut dengan variabel bebas, atau independent variabel (X), 

sedangkan variabel akibat disebut dengan variabel tak bebas, variabel tergantung, 

variabel terikat atau dependent variabel (Y).  

Variabel bebas (X) yaitu berbagai jenis anakan mangrove yang meliputi:  

Rhizophora sp. Soneratia sp. Avicennia. sp. Brugeria sp. di Pantai Indrakilo 

Kabupaten Pacitan Jawa Timur.  

Sedangkan variabel terikat (Y) yaitu uji perbedaan pertumbuhan berupa 

kecepatan tumbuh  bibit mangrove dengan indikator yakni:  
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1. Mengukur  jumlah daun 

2. Mengukur Tinggi tumbuh tanaman 

3.5  Definisi Operasional 

Adapun beberapa definisi Operasional dari penelitian ini yakni sebagai berikut:  

3.5.1  Kondisi lingkungan 

Kondisi lingkungan adalah suatu ukuran yang digunakan untuk suatu kondisi 

fisik yang mencakup keadaan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

dalam penelitian.  

3.5.2  Kecepatan Tumbuh  

Kecepatan tumbuh merupakan suatu tolak ukur yang digunakan untuk melihat 

kemampuan berbagai jenis tanaman bakau.    

3.5.3  Tinggi Tanaman (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman mulai 

dari pangkal tanaman sampai pada puncak tertinggi daun. Pengukuran 

dilakukan pada saat tumbuhan berumur 90 hari setelah tanam.  

3.5.4  Jumlah Daun (helai)  

Jumlah daun diketahui dengan cara menghitung daun yang terbentuk pada 

setiap tanaman atau dihitung dari daun yang telah membuka sempurna. 

Pengukuran dilakukan pada saat tumbuhan berumur 90 hari setelah tanam. 

3.6  Prosedur Penelitian 

3.6.1  Alat dan Bahan 

3.6.1 A  Alat 

 Alat tulis 

 Penggaris  
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 Kamera Digital  

 Polybag ukuran 15 X 15   60 polybag 

 Kertas laminating     60 Lembar 

 Terpal Ukuran 4 X6     1 buah 

B Bahan 

 Bakau jenis Rhizophora sp    15 tanaman (umur 5 bulan) 

 Bakau jenis Avicennia sp    15 tanaman (umur 5 bulan) 

 Bakau jenis Brugueria sp   15 tanaman (umur 5 bulan) 

 Bakau jenis Sonneratia sp    15 tanaman (umur 5 bulan) 

 Air payau      20000 liter  

 Substrat      

3.6.2   Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

3.6.2.1  Tahap Persiapan   

 Wadah simpan yang digunakan adalah terpal dengan ukuran  4 m x 6 m 

sebagai wadah simpan untuk menyimpan 60 bibit anakan mangrove yang dimana 

wadah simpan diisi media tanah dan air yang sesuai dengan kondisi lingkungan pada 

pantai indrakilo.  

3.6.2.2  Seleksi Bibit 

 Bibit yang dipilih adalah bibit dari jenis mangrove yakni Rhizophora sp. 

Avicennia. sp. Brugeria sp, soneratia sp.  yang sehat. 

3.6.2.3  Penyimpanan Bibit 

 Penyimpanan anakan mangrove dilakukan sesuai dengan perlakuan yang 

diberikan, adapun tahap- tahap kegiatan penyimpanan sebagai berikut: 
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a. Keempat jenis anakan mangrove yakni : (Rhizophora sp.  Avecenia sp, Brugeria 

sp, Sonneratia sp.) sebelum ditanam terlebih dahulu di diukur jumlah daun dan 

tinggi tanamam.  

b. Kemudian masing- masing tanaman secara acak ditanam di polybag  

c. Setelah itu masing- masing tanaman ditanam pada wadah simpan berupa terpal 

yang telah diisi media tanah yang berlumpur. 

d. Tiap satu baris berisi 12 anakan mangrove yang telah disusun secara acak 

(Rhizophora sp. Avecenia sp. Brugeria sp, Sonneratia. sp.)  

e. Pemeliharaan yang dilakukan dengan penyiraman air garam secukupnya, 

penyiraman air tawar dilakukan secukupnya (satu  minggu sekali) serta 

pembersihan gulma.  

3.6.2.4 Tahap Penanaman Bibit 

Tahap 1 : Persiapan sebelum Menanam Bibit di lapang 

a. Penentuan Lokasi Penanaman  

Untuk tanaman mangrove, lokasi penanaman yang sesuai adalah areal yang 

berlumpur dan terkena pengaruh pasang surut air laut.  

b. Penataan Lokasi Penanaman  

- Status lahan dan penataan batas  

Status kepemilik lahan harus jelas dan penataan batasanya harus melibatkan 

aparat pemerintahan. 

- Pengukuran luas  

Dengan mengetahui luas lokasi penanaman maka jumlah bibit yang di butuhkan 

dapat diketahui.  

- Penentuan jarak tanam 
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Untuk tanaman mangrove jarak tanaman ideal adalah 1m X 1m atau 1m X 2m.  

c. Penentuan Jenis Tanaman  

Untuk pantai berlumpur jenis tanaman yang cocok dan tepat adalah mangrove. 

Tanaman mangrove yakni bakau, Tengal, Tanjang, dan api- api.  

d. Persiapan Alat dan Bahan 

Beberapa peralatan yang diperlukan untuk kegiatan penanaman bibit di lokasi 

tanam adalah sebagai berikut : polybag, cangkul dan tanaman bakau.  

Tahap 2 : Menanam Bibit di Lapang 

a. Bagaimana Cara Menanam Bibit yang Benar 

Untuk tanaman mangrove waktu penanam tidak tergantung terhadap musim, 

tetapi sebaiknya dilakukan pada saat air laut surut agar memudahkan bibit sampai 

di lokasi penanaman.  

Berikut cara menanam yang benar : 

- Membuat lubang dengan bantuan alat tugal sedalam tinggi polibag 

- Membuka polibag  

- Meletakan bibit pada lubang tanam yang telah dibuat dan menutupnya kembali 

dengan lumpur 

- Mengikat bibit pada ajir.  

Tahap 3 : Memelihara Bibit setelah ditanam  

a. Penyiraman  

Untuk tanaman mangrove tidak perlu dilakukan penyiraman mengingat lokasi 

penanaman selalu tergenang.  

b. Penyulaman  

Kegiatan mengganti tanaman yang mati dengan bibit baru yang sehat 
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c.  Pengendalian Hama dan Penyakit  

Tritip, jamur, dan kepiting adalah hama yang seringkali menyerang tanaman 

mangrove. 

3.6.2.5 Pengamatan Untuk Pengambilan data  

 Pengamatan dilakukan pada tumbuhan berumur 90 hari untuk melihat 

pertumbuhan dari masing- masing perlakuan. Parameter yang diamati yakni tinggi 

tumbuh tanaman dan jumlah daun.  

3.7      Kerangka Operasional Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

  Gambar 12.1 Kerangka Operasioanal Penelitian  

Persiapan lahan dan pengumpulan alat bahan  

Pembuatan wadah simpan 

Media tanah  dan air serta Bibit dalam 

polybag 

Penanaman dengan meletakan 4 jenis anakan mangrove secara acak 

Pengamatan kecepatan tumbuh  

Tinggi tumbuh 

tanaman  

A B D C 

Jumlah Daun 
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3.8  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan percobaan yakni 

percobaan faktorial dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 4 perlakuan dan 

15 ulangan.  

Bagan tata letak dan randomisasi RAL 

A    9 D   7 A  13 D  1 A  1 

B    10 C   4 B   6 C  12 B  5 

C    15  B   8 C   9 B  3 C  7 

D    2 A  14 D   12 A  15 D  14 

A    4 D  13 A   11 D  10 A  10 

B    2 C  6 B   14 C  8 B  4 

C    1 B  12 C   5 B  11 C  13 

D    9  A  2 D   11 A  8 D  8 

A    3  D  5 A   5 D  6 A  12 

B    1 C  14 B   13 C  2 B  15 

C    3  B  7 C   11 B  9 C  10 

D    15 A  6 D   3 A  7 D  4 

   Tabel 2.1. Bagan Tata Letak dan Randomisasi RAL 

Keterangan :  

A : Rhizhopora sp 

B : Avecennia sp  

C : Brugeria sp 

D : Soneratia sp  

Jumlah  unit percobaan : t x r = 5 x 12 = 60 

Bagan analisis ragam  

Sumber 

Variasi (SV) 

Derajat Bebas 

(Db) 

Jumlah kuadrat 

(JK) 

Kuadrat tengah 

(KT) 

F hitung 

Perlakuan 

galat 

t- 1 

t (r-1) 

JK P 

JK G 

JK P/t-1 

JK G/t (r-1) 

KT P/KT G 

Jumlah (t x r ) – 1    
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Koefisien keragaman : √ KT G      x 100 % 

     Rataan  

Kriteria Penilaian Hasil Uji F :  

 Bila F hitung  <  F tabel (0,05) berbeda tidak signifikan  

 Bila F tabel (0,01) > F hitung > F tabel (0,05) berbeda signifikan  

 Bila F hitung > F tabel (0,01) berbeda sangat signifikan 

3.9  Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi langsung yaitu 

dengan cara mengukur tinggi tumbuh tanaman dan menghitung jumlah daun bibit 

mangrove. Parameter uji perbedaan pertumbuhan bibit yang diamati yaitu tinggi 

tanaman dan jumlah daun.  

3.10  Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh diuji dengan uji normalitas yang bertujuan untuk 

mengetahui data yang diperoleh dari kegiatan penelitian mempunyai distribusi 

(sebaran) normal ataukah tidak dan uji homogenitas yg bertujuan untuk mengetahui 

data varias populasi homogen (sama sejenis) atau tidak homogen. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan uji anova 1 jalur (one way ANOVA) 

yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pertumbuhan pada berbagai 

jenis tanaman bakau.  

Adapun model statistik dari rancangan percobaan ini adalah:  

Yijk  =  µ + Ai + Bj + (AB)ij + ∑ijk 

Dimana  
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Yijk =  Nilai pengamatan pada percobaan ke- k yang memperoleh     

kombinasi perlakuan ij (taraf ke- i dari faktor jenis 

mangrove dan taraf ke- j faktor lama penyimpanan) 

 µ =  Nilai tengah  

Ai  =  Pengaruh faktor jenis pada taraf ke- i 

Bj  =   Pengaruh faktor lama penyimpanan pada taraf ke- j  

(AB)ij  = Pengaruh interaksi antara taraf ke- i dari faktor jenis 

mangrove dan taraf ke- j dari faktor lama penyimpanana.  

∑ijk   = Galat percobaan.  

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh jenis perlakuan yang berpengaruh 

terhadap perubahan pertumbuhan yang diamati maka dilakukan Uji Duncan. Bila 

dalam sidik ragam F hitung lebih besar dari F tabel pada selang kepercayaan 95 % 

berarti perlakuan berpengaruh nyata terhadap perubahan yang diamati.  

3.11  Penyusunan Media Buku Pengayaan Keterampilan Berupa Sketsa 

 Buku non teks sendiri adalah sejenis buku pengayaan pengetahuan yang bisa 

digunakan oleh masyarakat umum maupun sekolah, akan tetapi buku ini bukan 

merupakan buku pengetahuan utama yang digunakan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran. Penyusunan media buku non teks berupa sketsa yang merupakan 

pengembangan dari penelitian uji perbedaan pertumbuhan berbagai jenis bakau di 

pantai Indra Kilo Kabupaten Pacitan.  Adapun beberapa komponen mengenai buku 

pengayaan keterampilan menurut panduan BNP yakni: 

1. Komponen materi  

 Materi mendukung pencapaian minimal salah satu tujuan pendidikan nasional. 
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 Materi tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang- undangan yang 

berlaku di indonesia.  

  Materi merupakan karya orisinal (bukan hasil plagiat), tidak menimbulkan 

masalah SARA, dan tidak diskriminasi gender.  

 Materi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

mutakir, sahih, dan akurat.  

 Materi mengembangkan kecakapan akademik, sosial, dan kejuruan 

(vokasional) untuk memecahkan masalah dan mengembangkan jiwa 

kewirausahaan 

2. Komponen penyajian  

 Materi disajikan secara runtut, bersistem, lugas, dan mudah dipahami. 

 Materi disajikan agar dapat mencapai sikap spritual dan sosial. 

 Materi disajikan untuk mengembangkan pengetahuan dan menumbuhkan 

motivasi untuk berfikir lebih jauh dan inovatif.  

 Materi disajikan agar dapat mengembangkan aktivitas fisisk, memotifasi 

untuk berkraesi, berinovasi, dan menerapkan berdasarkan bahan, alat tahapan 

kerja  

 Ilustrasi sesuai dengan pembaca sasaran dan memperjelas isi  

3. Komponen bahasa 

 Bahasa yang digunakan etis, estetis, komunikatif, dan fungsional, sesuai 

dengan pembaca sasaran.  

 Bahasa (ejaan, tanda baca, kosakata, kalimat dan paragraf sesuai dengan 

kaidah, istilah yang digunakan baku) 
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Adapun langkah- langkah yang perlu dilakukan dalam pembelajaran dalam 

penyusunan buku pengayaan keterampilan berupa sketsa ini yakni:  

a. Hasil dari penelitian tentang uji perbedaan pertumbuhan berbagai jenis bakau di 

pantai indra kilo ini cocok untuk diterapkan di SMA kelas XII pada materi 

pertumbuhan dan perkembangan pada KD 3.1 dan 4.1 yaitu menganalisis 

hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan 

perkembangan pada mahkluk hidup berdasarkan hasil percobaan. Merencanakan 

dan melaksanakan percobaan tentang faktor luar yang mempengaruhi proses 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman dan melaporkan secara tertulis dengan 

menggunakan tatacara penulisan ilmiah yang benar.  

b. Menetukan judu media Buku Nonteks berupa Sketsa yang relevan dengan hasil 

penelitian yaitu “Ayo Menanam Bakau Di Pantai”  

c. Menentukan materi/ isi, menampilkan penyajian, dan menggunakan bahasa yang 

baik dan benar 

d. Dokumentasi hasil penelitian.  

 


