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BAB III.  METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian-

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang di Desa Tegal Gondo, 

Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Ketinggian tempat 550 m dpl, 

dengan suhu rata-rata harian antara 25-30ºC. Penelitian dilakukan 4 bulan, 

mulai  10 Oktober 2017 hingga 15 Januari 2018. 

3.2.Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah cangkul, sekop , ayakan, polibag 25 x 25 

cm, timbangan, gembor, kamera, alat tulis. Bahan yang digunakan adalah 

umbi bawang merah, kecambah kacang tunggak umur 3 hari kecambah 

kacang hijau (touge) umur 3 hari, pupuk kandang kambing, stek buah naga 

merah, tanah katel dan fungisida. 

3.3.Rancangan Penelitian  

          Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (RKLT) 

Rancangan Kelompok Lengkap Teracak atau RCBD (Randomize Complete 

Block Design) yang di susun secara faktorial, sebanyak 3 kali ulangan dengan 

2 faktor perlakuan. Faktor pertama adalah macam zat pengatur tumbuh alami, 

yang terdiri atas 4 lefel, yaitu Z0 = Tanpa ekstrak (kontrol) , Z1 = Ekstrak 

kecambah kacang hijau, Z2 = Ekstrak kecambah kacang tolo, Z3 = Ekstrak 

bawang merah, sedangkan faktor kedua adalah dosis pupuk kandang kambing 
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yaitu : P1 = 125 g/polibag, P2 = 187,5  g/polibag, P3 = 250 g/polibag. 

Terdapat 12 kombinasi perlakuan dan diulang 3 kali. Data dianalisis dengan 

uji Anova. Penafsiran data dilakukan dengan cara uji lanjut menggunakan uji 

DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) dengan taraf 5%. Adapun kombinasi 

perlakuan disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan. 

Z / P P1 P2 P3 

Z0 Z0P1 Z0P2 Z0P3 

Z1 Z1P1 Z1P2 Z1P3 

Z2 Z2P1 Z2P2 Z2P3 

Z3 Z3P1 Z3P2 Z3P3 

Keterangan: 

Z0P1 ; Tanpa ZPT, Dosis pupuk 125 g/polibag 

Z0P2 : Tanpa ZPT ,Dosis pupuk 187,5 g/polibag 

Z0P3 : Tanpa ZPT, Dosis pupuk 250 g/polibag 

Z1P1 : Ekstrak Kecambah Kacang Hijau, Dosis pupuk 125 g/polibag 

Z1P2 : Ekstrak Kecambah Kacang Hijau, Dosis pupuk 187,5 g/polibag 

Z1P3 : Ekstrak Kecambah Kacang Hijau, Dosis pupuk 250 g/polibag 

Z2P1 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak, Dosis pupuk 125 g/polibag 

Z2P2 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak, Dosis pupuk 187,5 g/polibag 

Z2P3 : Ekstrak Kecambah Kacang Tunggak, Dosis pupuk 250 g/polibag 

Z3P1 : Ekstrak Umbi Bawang merah, Dosis pupuk 125 g/polibag 

Z3P2 : Ekstrak Umbi Bawang merah, Dosis pupuk 187,5 g/polibag 

Z3P3 : Ekstrak Umbi Bawang merah, Dosis pupuk 250 g/polibag 
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      Adapun gambar denah penelitian disajikan pada Gambar 1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 1. Denah Penelitian 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.  Persiapan Media Tanam  

 Media tanam pada penelitian ini yaitu menggunakan tanah katel (tanah 

endapan sungai) yang diambil didaerah Dau Malang. Sebelum dimasukkan ke 

polybag tanah ditimbang masing-masing 3 kg. Media yang sudah siap 

kemudian dimasukkan kedalam polibag berukuran 30 x 30 cm. Dokumentasi 

persiapan media tanam disajikan pada (Lampiran 15 point a. Persiapan media 

tanam). 
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3.4.2.  Persiapan Pupuk Kandang  

 Bahan tanam selain tanah dalam penelitian ini yakni menggunakan 

pupuk kandang kambing. Dosis perlakuan yang diaplikasikan yakni 125 

g/polibag, 187,5 g/polibag dan 250 g/polibag . Sebelum diaplikasikan 

masing-masing ditimbang dengan timbangan digital sesuai dengan perlakuan. 

Dokumetasi disajikan pada  (Lampiran 15 point B. Persiapan Pupuk 

Kandang). Sedangkan perhitungan dosis pupuk kandang disajikan pada 

(Lampiran 14). Kebutuhan dosis pupuk kandang kambing per polibag ini 

dihitung dengan rumus:  

Luas polibag (m
2
)  x Dosis berat pupuk kambing anjuran per ton. 

Luas per ha   (m
2
) 

 

3.4.3.  Pembuatan Ekstrak Tanaman 

 Pembuatan ekstrak tanaman dari berbagai macam kecambah dan 

bawang merah, hal pertama yang dilakukan yakni menyiapkan bahan-bahan 

yang digunakan yaitu benih kacang hijau, kacang tunggak dan bawang merah. 

Persiapan benih kacang hijau dan kacang tunggak berasal dari BALITKABI 

Kendal Payak. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengecambahkan kacang 

hijau dan kacang tunggak selama tiga hari. Benih yang sudah siap dicuci dan 

direndam selama 3 jam, setelah itu ditumbuhkan pada tempat yang tidak 

terpapar sinar matahari langsung, dan dengan ditutup kain gelap. Setelah tiga 

hari tauge baru dapat dipanen. Sebelum diblender masing-masing kecambah 

dan bawang merah ditimbang sebanyak 5 kg dengan perbandingan 

penambahan air 5 liter. Setelah itu menghaluskan tauge dengan blender. 
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Untuk proses perendaman, karena dalam perendaman stek masih kurang 

sehingga ditambah dengan air 2 liter air.  Setelah halus, sari masing-masing 

disaring dengan kain tipis dan digunakan untuk merendam stek batang buah 

naga sesuai dengan perlakuan. Dokumentasi pembuatan ekstrak tanaman 

disajikan pada (Lampiran 15 point c. Pembuatan ekstrak tanaman). 

 

3.4.4.  Persiapan Bahan Tanam 

 Bahan tanam yang digunakan berupa stek. Yang dari indukan yang 

sudah berumur 1 tahun lebih dan sudah berbuah lebih dari 5 kali dan 

memiliki kriteria buah naga merah yang memiliki kualitas dan pertumbuhan 

baik serta bebas penyakit. Batang tanaman dipotong sepanjang 20 cm dan 

tidak menggunakan batang tanaman yang umurnya terlalu muda karena akan 

memperbesar resiko kematian stek. Perendaman stek pada ekstrak tanaman 

dilakukan selama 24 jam. Kemudian siap ditanam. Dokumentasi persiapan 

bahan tanam disajikan pada (Lampiran 15, point c no 5)  

 

3.4.5. Aplikasi Ekstrak tanamandan Pupuk Kandang  

 Stek batang buah naga direndam dengan berbagai macam ekstrak 

tanaman selama 24 jam, kemudian stek yang sudah direndam dengan ekstrak 

tanaman didiamkan selama 1 menit untuk menghindari adanya busuk batang 

karena infeksi, kemudian siap ditanam pada masing-masing polibag yang 

sudah berisi tanah dengan berat 3 kg per bolibag dan pemberian dosis pupuk 

sesuai perlakuan disetiap polybag. Pemberian dosis pupuk dilakukan 1 kali, 

yakni 7 hari sebelum tanam. Kemudian pembuatan lubang tanam pada 



22 
 

polibag dengan kedalaman 12 cm untuk stek. Stek batang tanaman buah naga 

merah yang telah direndam pada ekstrak tanaman kemudian dimasukkan ke 

dalam lubang tanam. Di dalam satu polibag berisi satu stek batang tanaman 

buah naga merah. Dokumentasi pengaplikasian ekstrak tanaman disajikan 

dalam (Lampiran 15. Point c no.6) 

 

3.4.6.  Pemeliharaan Stek 

 Kegiatan pemeliharaan meliputi penyiraman dan pengendalian gulma. 

Penyiraman media dilakukan setiap hari saat keadaan media tanam kering, 

apabila keadaan media tanah lembab maka tidak dilakukan penyiraman. 

Pengendalian gulma dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut gulma 

yang tumbuh di sekitar stek, dan juga pengendalian jamur dilakukan dengan 

menyemprot fungisida. Dokumentasi pemeliharaan stek disajikan pada 

(Lampiran 15. Point d). 

 

3.4.7. Parameter Pengamatan 

 Pengamatan yang dilakukan meliputi: 

1) Munculnya tunas. 

Waktu yang dibutuhkan sejak tanam hingga stek pertama kali memunculkan 

tunas dengan ukuran tunas 3 cm, pengamatan dilakukan setiap hari. 

2) Jumlah tunas (helai). 

Banyaknya tunas pada stek yang diamati. Pengamatan dilakukan selang 

waktu 7 hari sekali. Pengamatan jumlah tunas cukup dengan dihitung 

seperti adanya. 
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3) Panjang tunas (cm). 

Ukuran panjang rata-rata dari keseluruhan tunas pada stek. Pengamatan 

dilakukan 7 hari sekali. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan 

penggaris. Dengan menjumlah rata-rata disetiap sampel. 

4) Panjang akar primer (cm). 

Ukuran panjang rata-rata dari keseluruhan akar primer atau akar utama 

pada stek, akar primer diukur berdasarkan panjangnya. Pengamatan 

panjang akar primer dilakukan dengan mengukur mnggunakan penggaris. 

5) Jumlah akar primer (helai). 

Banyaknya akar primer atau akar utama. Pengamatan dilakukan dengan 

mencabut akar dari batang stek buah kemudian dihitung secara manual. 

6) Bobot basah total (gram). 

Bobot keseluruhan meliputi stek batang dan tunas tanaman buah naga, diamati 

dengan cara destruktif dan ditimbang dengan timbangan digital (gram). 

7) Bobot kering tunas (gram). 

Bobot kering tunas dilakukan setelah pengamatan bobot basah tunas selesai 

ditimbang. Pengamatan berat kering tunas dilakukan dengan menimbang 

sampel yang sebelumnya sudah di oven selama 48 jam pada suhu 80
0
 C. 

8) Bobot basah akar (gram) 

Bobot basah akar diamati setelah pengamatan panjang akar primer 

dilakukan, dengan menggunakan timbangan digital. 

9) Bobot kering akar (gram). 

Bobot kering keseluruhan akar pada stek yang telah dioven 24 jam pada 

suhu 70
0
 C. 
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3.5. Analisis Data  

           Data yang terkumpul dianalisa dengan uji F (anova). Penafsiran data 

untuk kombinasi yang terjadi interaksi dan masing-masing perlakuan 

dilakukan dengan cara uji lanjut menggunakan uji DMRT (Duncan’s Multiple 

Range Test) dengan taraf 5%. Kemudian data disajikan dalam bentuk tabel.  

 


