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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di Dusun Jurangkuali, Desa Sumber Brantas,   Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu.  Ketinggian tempat 1700 m dpl, curah hujan rata-rata ± 195,83  

mm/tahun dan suhu rata-rata 24º C - 27º C (BMKG karang ploso, 2017). Penelitian 

ini dilaksanakan mulai bulan Januari  –  Juni  2017. 

3.2. Alat  dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah tray, scaple blade, sarung 

tangan, nampan, timba, hand sprayer, cawan petri, straples, pinset, sungkup, 

timbangan, jangka sorong, penggaris, kamera  dan alat tulis. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah kentang kultivar Madisu AP-

4 menggunakan tanaman kentang berasal dari G1 sebagai bahan benih stek pucuk, 

NAA, BAP, GA3, Arang sekam, Cocopeat, Agar-agar, dan Desinfektan.  

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian faktorial yang dirancang dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 2 (dua) faktor. Faktor pertama 

yaitu Konsentrasi Bioroot yang terdiri dari 5 taraf, yaitu K5= Konsentrasi Bioroot 

5%, DK10= Konsentrasi Bioroot 10%, K15= Konsentrasi Bioroot 15%, K20= 

Konsentrasi Bioroot 20%, dan K25=  Konsentrasi Bioroot 25%.  
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Faktor kedua adalah Macam Stek yang terdiri dari 3 taraf, yaitu JR1= jumlah ruas 

1, JR2= jumlah ruas 2, dan JR3= jumlah ruas 3, di ulang sebanyak 3 (tiga) kali.  

Sehingga didapatkan kombinasi perlakuan sebagai berikut

No 
Kode 

perlakuan 
Keterengan No 

Kode 

perlakuan 
Keterengan 

1 K5JR1 
Konsentrasi 5% 

pada jumlah ruas 1 
9 K15JR3 

Konsentrasi 15% 

pada  jumlah ruas 3 

2 K5JR2 

Konsentrasi 5% 

pada  jumlah ruas 

2 

10 K20JR1 
Konsentrasi 20% 

pada  jumlah ruas 1 

3 K5JR3 

Konsentrasi 5% 

pada  jumlah ruas 

3 

11 K20JR2 
Konsentrasi 20% 

pada  jumlah ruas 2 

4 K10JR1 

Konsentrasi 10% 

pada  jumlah ruas 

1 

12 K20JR3 
Konsentrasi 20% 

pada  jumlah ruas 3 

5 K10JR2 

Konsentrasi 10% 

pada  jumlah ruas 

2 

13 K25JR1 
Konsentrasi 25%  

pada  jumlah ruas 1 

6 K10JR3 

Konsentrasi 10% 

pada  jumlah ruas 

3 

14 K25JR2 
Konsentrasi 25% 

pada  jumlah ruas 2 

7 K15JR1 

Konsentrasi 15% 

pada  jumlah ruas 

1 

15 K25JR3 
Konsentrasi 25% 

pada  jumlah ruas 3 

8 K15JR2 

Konsentrasi 15% 

pada  jumlah ruas 

2 

16 Kontrol Rooten F 

 

  



12 

 

 

 

3.4. Denah Percobaan 

Ulangan 1 Ulangan 2 Ulangan 3 

 

          

Keterangan :  

 : tray 

 : tanaman kentang pada tray dengan ukuran lubang 3 x 3 cm dengan 

kedalaman 5 cm 

3.5.  Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1 Persipan Media Tanam 

Media tanam yang digunakan yaitu berupa campuran arang sekam dan cocopeat 

dengan perbandingan 1:1. Setelah itu, media tanam dimasukkan ke dalam tray.   

3.5.2 Persiapan Bahan Tanam 

Tetua yang digunakan yaitu hasil kultur kentang yang ditanam untuk 

mendapatkan stek pucuk (sprout). Selanjutnya stek kentang diberi bioroot dengan 

konsentrasi sesuai perlakuan. 
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3.5.3 Persiapan Pembuatan Bioroot 

Hormon yang digunakan dalam pembuatan bioroot yaitu NAA/BAP/GA3, 

kemudian di encerkan dengan penambahan aquades hingga menjadi 1.5 liter, 

selanjutnya mengambil bioroot sesuai dengan konsentrasi yang dibutuhkan dan 

ditambahkan agar yang berfungsi sebagai perekat pada stek tanaman kentang. 

3.5.4 Penanaman Stek Pucuk Pada Tray 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Penanaman stek pucuk kentang pada media tanam berupa arang 

sekam dan cocopeat 

 

Penanaman stek pucuk kentang berasal dari tetua kentang kultivar Madisu AP 

4. Pemotongan Pucuk : 

1. Mensterilkan silet pada larutan alkohol kemudian dipanaskan ± 5-10 detik  

2. Memotong pucuk bibit kentang tersebut. 

3. Mengoleskan potongan pada Bioroot  ( Perangsang akar ) 

4. Menanam pucuk tersebut pada Tray 

5. Dibiarkan selama 10 - 12 hari tanpa kena sinar matahari (di beri sungkup)  
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3.5.5 Pemeliharaan  

Pemeliharaan yang dilakukan meliputi penyiraman setiap hari sampai media 

tanaman lembab, membersihkan sungkup dari daun-daun tanaman kentang yang 

kering, menyemprotkan nutrisi pada tanaman kentang setiap dua hari sekali yang 

bertujuan memberikan energi agar tanaman tetap hidup nutrisi yang diberikan yaitu 

D1 dan D2, pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara 

menyemprotkan fungisida ke tanaman apabila tanaman kentang tersebut terserang 

penyakit 

3.6. Variabel Pegamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap peubah vegetatif secara non-destruktif (tanpa 

merusak tanaman), yang dilakukan secara periodik dengan interval waktu satu 

minggu selama 4 minggu.  Variabel yang diamati meliputi: 

1. Saat Muncul Akar : Pengamatan saat muncul akar dilakukan 3 hari setelah 

tanam dengan cara menggali dan dilihat secara langsung. 

2. Pertambahan Tinggi Tunas: Pengamatan pertambahan tinggi tunas dilakukan 

dengan cara mengukur tanaman kentang dari pangkal sampai titik tumbuh tunas 

menggunakan penggaris, setiap seminggu sekali selama 4 kali. 

3. Pertambahan Jumlah Daun: Pengamatan pertambahan jumlah daun yang 

dilakukan secara manual yaitu menghitung pertambahan jumlah daun tanaman 

kentang pada tiap sampel setiap seminggu sekali selama 4 kali. 

4.  Pertambahan Diameter Batang: Pengamatan diameter batang dilakukan dengan 

cara mengukur diameter batang yang berada dibagian dasar media tanam, 

menggunakan jangka sorong, setiap satu minggu sekali selama 4 kali. 
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5. Panjang Akar: Pengamatan panjang akar dilakukan dengan cara mencabut 

tanaman kentang lalu membersihkan bagian akarnya dan mengukur 

menggunakan penggaris dari pangkal batang hingga ujung akar. Pengamatan 

panjang akar dilakukan pada akhir pengamatan.  

3.7.  Analisis Data 

Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan orthogonal kontras untuk 

pengujian kontrol dengan perlakuan. Uji F untuk mengetahui keragaman  dari 

perlakuan konsentrasi Bioroot dan stek jumlah daun, apabila terdapat keragaman 

dari perlakuan tersebut dilanjutkan dengan uji BNJ taraf 5%. 

 


