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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilakukan di Dusun Klandungan Desa Landungsari 

Kecamatan Tlogomas Kabupaten Malang dan berdekatan dekat dengan sumber 

air, kondisi ruang 28-30
0
C, dengan ketinggian 500 permukaan laut. Penelitian 

dimulai bulan Januari 2018 sampai dengan April 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu timbangan analitik, jangka 

sorong, oven, beaker glass, cetok, alat tulis, ayakan, penggaris, gembor, bor, 

serkel, dan kamera. Sedangkan bahan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu 

benih kenari (Canarium vulgare lennh.), pasir, tanah, ZPT Gibberellin, NaOH, 

aquades. polibag ukuran 15 x 15 cm, plastik ultra violet (uv). 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

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

skarifikasi dan faktor yang kedua konsentrasi larutan Gibberellin (GA3). Faktor 

yang pertama skarifikasi (s) yang dilakukan dengan 3 (tiga) taraf yaitu : 

S0 : Tanpa skarifikasi (tanpa perlakuan) 

S1 : Digosok 

S2 : Dilubangi 
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Faktor kedua yaitu konsentrasi larutan zat pengatur tumbuh GA3 (k) dengan 4 

(empat) taraf yaitu : 

K1 : Konsentrasi 50 ppm GA3 

K2 : Konsentrasi 100 ppm GA3 

K3 : Konsentrasi 150 ppm GA3 

K4 : Konsentrasi 200 ppm GA3 

Dari kedua faktor tersebut diperoleh 12 kombinasi perlakuan masing-masing 

diulang tiga kali, sehingga terdapat 36 unit percobaan.  Masing-masing unit 

ditanam sebanyak 20 benih.  

Tabel 3.1 Tabel Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan K1 K2 K3 K4 

S0 

S1 

S2 

S0K1 

S1K1 

S2K1 

S0K2 

S1K2 

S2K2 

S0K3 

S1K3 

S2K3 

S0K4 

S1K4 

S2K4 

Keterangan : 

S0K1 : Tanpa skarifikasi dan konsentrasi larutan GA3 50 ppm 

S0K2 : Tanpa skarifikasi dan konsentrasi larutan GA3 100 ppm 

S0K3 : Tanpa skarifikasi dan konsentrasi larutan GA3 150 ppm 

S0K4 : Tanpa skarifikasi dan konsentrasi larutan GA3 200 ppm 

S1K1 : Digosok dan konsentrasi GA3 50 ppm 

S1K2 : Digosok dan konsentrasi GA3 100 ppm 

S1K3 : Digosok dan konsentrasi GA3 150 ppm 

S1K4 : Digosok dan konsentrasi GA3 200 ppm 

S2K1 : Dilubangi dan konsentrasi GA3 50 ppm 
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S2K2 : Dilubangi dan konsentrasi GA3 100 ppm 

S2K3 : Dilubangi dan konsentrasi GA3 150 ppm 

S2K4 : Dilubangi dan konsentrasi GA3 200  
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Gambar 3.1 Denah Percobaan 
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1.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan Media dan Tempat 

Media yang digunakan untuk mengecambahkan benih kenari yaitu 

menggunakan tanah dan pasir dengan perbandingan 1:1. Setelah media sudah siap 

kemudian langsung dimasukkan ke polybag. Persiapan tempat yang dilakukan 

yaitu membersihkan lokasi yang dapat menghalangi cahaya untuk proses 

perkecambahan pada benih, selain itu mencabuti rumput liar yang tumbuh 

sehingga tempat terhindar dari hama. 

3.4.2. Persiapan Benih 

Benih yang sudah siap dipanen dalam kondisi sudah masak pada pohon 

dengan ciri-ciri buah berwarna ungu, pemanenan benih dilakukan dengan cara 

manual yaitu dipanjat dan dipetik buahnya saja. Setelah buah kenari sudah didapat 

benih dimasukkan kedalam karung, setelah itu kulit pada buah tersebut dikelupasi 

sampai habis dan tersisa hanya bijinya saja. Setelah itu dibersihkan dengan air 

yang mengalir sampai bersih dan biji dijemur sampai kering. Kemudian dilakukan 

pemilahan biji berdasarkan ukuran besar kecilnya biji. Setelah biji sesuai dengan 

ukuran maka biji dilakukan perlakuan skarifikasi. Setelah perlakuan skarifikasi 

benih siap ditabur pada polibag yang berisi media pasir dan tanah yang sudah 

tercampur. 

3.4.3. Skarifikasi 

Skarifikasi yang dilakukan ini bertujuan untuk melunakkan kulit pada benih 

yang sangat keras. Skarifikasi yang digunakan ini ada 3 perlakuan yaitu tanpa 

perlakuan, secara mekanik yang dilakukan dengan dilubangi dan digosok.  
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Skarifikasi benih dengan cara dilubangi yaitu benih dilubagi pada bagian 

tempurungnya (kulit luar) dan dilubangi dengan cara pengeboran bagian atas dan 

bawah menggunakan jarum bor 3 mm. Sedangkan dengan teknik penggosokkan 

benih dibantu dengan gerinda dan bagian hilum ( tally pusar ) digosok sampai 

terlihat lubang kecil yaitu untuk jalan masukknya air pada benih. 

3.4.1. Pembuatan Konsentrasi Larutan 

 Pembuatan larutan  gibberellin yaitu dengan menimbang gibberellin 

menggunakan timbangan analitik dengan berat sebesar 50 mg, 100 mg, 150 mg, 

dan 200 mg. Setelah itu gibberellin dilarutkan dengan aquades masing-masing 1 

liter, sehingga didapat larutan gibberellin dengan konsentrasi 50 ppm, 100 ppm, 

150 ppm, dan 200 ppm. 

Rumus perhitungan diperoleh : 

 

Keterangan : 

K = Konsentrasi larutan gibberellin  

B = Berat bahan terlarut (mg) 

V = Volume terlarut (l) 

Contoh : pembuatan konsentrasi larutan gibberellin 50 ppm 

 

Jadi gibberellin yang dibutuhkan untuk konsentrasi larutan 50 ppm adalah 

sebanyak 0,05 gr. Untuk melarutkan gibberellin 0,05 gram yang sudah ditimbang 
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hingga mendapat konsentrasi 50 ppm harus dicampur terlebih dahulu aquades 

sebanyak 1000 ml. 

3.4.2. Perendaman Gibberellin 

Perendaman benih kenari pada larutan gibberellin ini dengan konsentrasi 

yang berbeda dibutuhkan waktu yang sama untuk direndam yaitu 15 jam 

perendaman dengan konsentrasi larutan yang dibutuhkan 50 ppm, 100 ppm, 150 

ppm, dan 200 ppm. 

3.4.3. Penaburan 

Penaburan dilakukan setelah direndam dengan larutan giberrelin, benih 

ditabur pada polibag yang berisi campuran media tanah dan pasir dan ditanam 

kedalaman 1,5 cm. 

3.4.4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan yang dilakukan yaitu menaungi semai dengan plastik ultra 

violet (uv) yang bertujuan untuk melindungi semai saat hujan turun, menyirami 

semai 2 (dua) kali sehari pagi dan sore. 

1.5 Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan pengamatan dilakukan dua cara, yaitu mengamatan 

tidak merusak (non destructive) dengan melakukan pengamatan mulai benih 

ditanam hingga selesai pengamatan. Sedangkan pengamatan (destructive) 

pengamatan yang bersifatnya merusak. 
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3.5.1 Pengamatan Non Destruktif 

a. Persentase Daya Perkecambahan 

Daya perkecambahan diperoleh dari hasil perbandingan jumlah benih yang 

berkecambah dengan jumlah benih yang ditanam dikalikan 100%. 

 

Menurut Lita (2002), benih dapat disebut berkecambah ditandai 

dengan munculnya radikula dari permukaan kulit biji. Berikut adalah 

kriteria kecambah normal dan abnormal: 

a. Kecambah Normal:  

 Sistem perakaran yang baik terutama akar primer dan seminal 

minimal berjumlah dua 

 Memiliki satu kotiledon untuk monokotil dan dua kotiledon 

untuk dikotil 

 Pertumbuhan plumula yang baik dan daun berwarna hijau 

b. Kecambah Abnormal: 

 Tanpa kotiledon 

 embrio yang pecah  

 akar primer yang pendek. 

 Kecambah yang bentuknya cacat, perkembangan lemah atau 

kurang seimbang 

 kecambah yang kerdil 

b. Laju Perkecambahan 
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Laju perkecambahan menurut Lita (2002), dapat diketahui dengan 

menghitung jumlah hari yang diperlukan untuk munculnya plumula 

 

Keterangan : 

N :  Jumlah benih yang berkecambah pada satuan waktu 

T : Jumlah awal waktu penguji sampai dengan akhir dari interval tertentu 

suatu pengamatan 

c. Keserempakan Tumbuh Benih 

Keserempakan Tumbuh benih dihitung dengan menggunakan persentase 

kecambah pada hitungan antara pengamatan I dan II ( hari mulai 

munculnya kecambah sampai tidak muncul kecambah). Menurut Sadjad 

(1993) dengan rumus : 

 

Keterangan : 

KST : Keserempakan Tumbuh  

KK : Jumlah Kecambah Kuat 

TB : Total Benih yang Dianalisis 

d. Tinggi Semai (cm) 

Pengukuran tinggi semai dilakukan pada akhir pengamatan dengan 

menggunakan penggaris dari pangkal batang hinggal ujung tajuk. 

e. Jumlah helai daun 
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Pengamatan perhitungan jumlah helai daun dilakukan seminggu sekali 

dengan menghitung jumlah helai daun pada satu semai tanaman  

3.5.2 Pengamatan Destruktif 

a. Bobot Basah

Berat basah didapat dengan cara menimbang keseluruhan bagian 

perkecambahan. Perkecambahan yang ditimbang telah bebas dari kotoran 

dan ditimbang menggunakan timbangan analitik dengan satuan gram (gr).  

b. Bobot Kering

Bobot kering diperoleh dari semua bagian perkecabahan yang telah 

dioven selama 24 jam dan dinyatakan dalam miligram (mg) yang 

sebelumnya telah ditimbang dengan menggunakan timbangan analitik. 

3.6 Analisa Data 

Data yang sudah diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam (Uji F), dengan taraf nyata α = 0,01. Hal ini dapat / untuk 

mengetahui pengaruh skarifikasi dan konsentrasi gibberellin terhadap 

perkecambahan dan pertumbuhan benih Kenari. 

Selanjutnya menurut Kwanchai dan Arturo (1995), untuk mengetahui 

perbedaan diantara rata-rata kedua faktor perlakuan dilakukan uji perbandingan 

dengan menggunakan Uji Jarak Berganda Ducan (UJBD) pada taraf nyata α = 

0,05. 


