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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Kebun Belakang DOME, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Malang. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 

2018.  

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1 Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a). Jangka sorong  

b). Penggaris  

c). Alat tulis  

d). Kamera  

e). Cetok  

f). Polybag  

g). Timbangan analitik  

h). Oven  

3.2.2 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a). Semai jabon putih (Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq.) berumur 1,5 

bulan pada awal penelitian 

b). Trichokompos 

c). Top soil 
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d). Pupuk kandang (ayam, kambing dan sapi) 

e). Arang sekam 

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian berupa Rancangan Acak 

Kelompok (RAK). Faktorial terdiri dari dua faktor. Faktor pertama yaitu dosis 

pemberian trichokompos terdiri dari empat level (P) dan faktor kedua yaitu 

komposisi media tanam (M) yang terdiri dari tiga level. Faktor percobaan tersebut 

sebagai berikut: 

Faktor I = dosis pemberian trichokompos (P) 

P0 = tanpa pemberian trichokompos  

P1 = pemberian trichokompos dengan dosis 50 gram/polybag  

P2 = pemberian trichokompos dengan dosis 100 gram/polybag 

P3 = pemberian trichokompos dengan dosis 150 gram/polybag 

Faktor II =  macam media tanam (M) 

M1 =  media top soil, pupuk kandang (ayam) dan arang sekam 

dengan perbandingan 2:1:1 

M2 = media top soil, pupuk kandang (kambing) dan arang sekam 

dengan perbandingan 2:1:1 

M3 = media top soil, pupuk kandang (sapi) dan arang sekam 

dengan perbandingan 2:1:1 

Masing-masing perlakuan diulang 3 kali, sehingga terdapat 4 x 3 x 3 = 36 

unit percobaan. Setiap unit percobaan terdapat 15 semai jabon putih. Kombinasi 

perlakuan dari kedua faktor disajikan pada Tabel 3.1. 



15 

 

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan 

Keterangan: 

P0M1 = tanpa pemberian trichokompos + top soil, pupuk  kandang (ayam) 

dan arang sekam dengan perbandingan 2:1:1 

P1M1 = pemberian trichokompos dengan dosis 50 gram/polybag + top 

soil, pupuk kandang (ayam) dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 

P2M1 = pemberian trichokompos dengan dosis 100 gram/polybag + top 

soil, pupuk kandang (ayam) dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 

P3M1 = pemberian trichokompos dengan dosis 150 gram/polybag + top 

soil, pupuk kandang (ayam) dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 

P0M2 = tanpa pemberian trichokompos + top soil, pupuk kandang 

(kambing) dan arang sekam dengan perbandingan 2:1:1 

P1M2 = pemberian trichokompos dengan dosis 50 gram/polybag + top 

soil, pupuk kandang (kambing) dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 

P2M2 = pemberian trichokompos dengan dosis 100 gram/polybag + top 

soil, pupuk kandang (kambing) dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 

P3M2 = pemberian trichokompos dengan dosis 150 gram/polybag + top 

soil, pupuk kandang (kambing) dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 

P0M3 = tanpa pemberian trichokompos + top soil, pupuk kandang (sapi) 

dan arang sekam dengan perbandingan 2:1:1 

P1M3 = pemberian trichokompos dengan dosis 50 gram/polybag + top 

soil, pupuk kandang (sapi) dan arang sekam dengan perbandingan 

2:1:1 

P2M3 = pemberian trichokompos dengan dosis 100 gram/polybag + top 

soil, pupuk kandang (sapi) dan arang sekam dengan perbandingan 

2:1:1 

P3M3 = pemberian trichokompos dengan dosis 150 gram/polybag + top 

soil, pupuk kandang (sapi) dan arang sekam dengan perbandingan 

2:1:1 

 

 

   Perlakuan P 

 

Perlakuan M 

P0 P1 P2 P3 

M1 P0M1 P1M1 P2M1 P3M1 

M2 P0M2 P1M2 P2M2 P3M2 

M3 P0M3 P1M3 P2M3 P3M3 
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3.4 Prosedur Penelitian 

1). Penyiapan media 

Menyiapkan media yang sudah ditentukan, yaitu top soil, pupuk kandang 

dan arang sekam. Kemudian membagi menjadi 3 macam media: 

(1). Media top soil, pupuk kandang ayam dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 (M1). Media kemudian dicampur dengan 

trichokompos sesuai dengan dosis perlakuan yang diberikan. Perlakuan 

pemberian dosis trichokompos dibagi menjadi 4 level, yaitu tanpa 

pemberian (P0), 50 gram/polybag (P1), 100 gram/polybag (P2) dan 150 

gram/polybag (P3) 

(2). Media top soil, pupuk kandang kambing dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 (M2). Media kemudian dicampur dengan 

trichokompos sesuai dengan dosis perlakuan yang diberikan. Perlakuan 

pemberian dosis trichokompos dibagi menjadi 4 level, yaitu tanpa 

pemberian (P0), 50 gram/polybag (P1), 100 gram/polybag (P2) dan 150 

gram/polybag (P3) 

(3).  Media top soil, pupuk kandang sapi dan arang sekam dengan 

perbandingan 2:1:1 (M3). Media kemudian dicampur dengan 

trichokompos sesuai dengan dosis perlakuan yang diberikan. Perlakuan 

pemberian dosis trichokompos dibagi menjadi 4 level, yaitu tanpa 

pemberian (P0), 50 gram/polybag (P1), 100 gram/polybag (P2) dan 150 

gram/polybag (P3). 
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2). Penyapihan semai 

 Semai yang digunakan berumur 1,5 bulan pada saat awal penelitian. 

Langkah-langkah penyapihan semai adalah sebagai berikut: 

(1). Mengisi polybag dengan media tanam yang sudah dipersiapkan dan sudah 

dicampur dengan trichokompos sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan 

(2). Membuat lubang tanam pada tengah media dalam polybag  

(3). Menyapih semai jabon putih ke dalam polybag yang sudah diberi perlakuan 

pemberian trichokompos. Media tanah dari semai jabon putih sebelumnya 

ikut dimasukan ke dalam polybag yang baru. 

3.5 Denah Percobaan 

 Setelah mengetahui kombinasi perlakuannya, kemudian dilakukan 

pengacakan perlakuan sesuai dengan denah percobaan. Gambar lay out denah 

percobaan pada penelitian disajikan pada Gambar 3.1 dan pada Lampiran 3 

Gambar 1. 
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3.6 Perawatan 

 Perawatan yang dilakukan setelah semai jabon putih ditanam dan diberi 

perlakuan yaitu penyiraman yang dilakukan setiap hari sekali pada waktu sore 

hari dan pencabutan gulma jika terdapat gulma yang tumbuh disekitar semai jabon 

putih. 

3.7 Peubah Pengamatan 

 Peubah-peubah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1). Tinggi semai. Pengukuran ini dilakukan mulai dari satu minggu setelah 

penanaman sampai dengan akhir pengamatan. Waktu pengamatan dilaksanakan 

selama 60 hari. Pengukuran tinggi dilakukan setiap 7 hari sekali. Pengukuran 

dilakukan dengan cara mengukur menggunakan penggaris dari pangkal batang 

sampai ujung pertumbuhan tanaman. Pada awal pengukuran, diberi tanda pada 

pangkal batang yang diukur sebagai tolak ukur untuk pengukuran tinggi 

tanaman berikutnya. Tanda yang digunakan adalah dengan cara menancapkan 

lidi ke sekitar tanaman dan diberi tanda pada lidi tersebut sesuai dengan letak 

pangkal batang yang digunakan untuk pengukuran tinggi tanaman pertama kali.  

2). Diameter semai. Pengukuran ini dilakukan mulai dari satu minggu setelah 

ditanam sampai dengan akhir pengamatan. Waktu pengamatan dilaksanakan 

selama 60 hari. Pengukuran diameter semai dilakukan setiap 7 hari sekali 

dengan menggunakan jangka sorong. Pada awal pengukuran, diberi tanda pada 

pangkal batang yang diukur sebagai tolak ukur untuk pengukuran diameter 

tanaman berikutnya. Tanda yang digunakan adalah dengan cara menancapkan 

lidi ke sekitar tanaman dan diberi tanda pada lidi tersebut sesuai dengan letak 
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pangkal batang yang digunakan untuk pengukuran diameter tanaman pertama 

kali. 

3). Panjang akar semai. Pengukuran ini dilakukan pada akhir pengamatan. 

Banyaknya semai yang diukur yaitu hanya 3 tanaman dari 15 tanaman per 

kombinasi perlakuan. 

4). Bobot basah dan bobot kering semai. Pengukuran ini dilakukan pada akhir 

pengamatan. Banyaknya semai yang diukur yaitu hanya 3 sampel dari 15 

tanaman per kombinasi perlakuan. 

3.8 Analisis Data 

 Menurut Rochiman (2008) bahwa model umum rancangan percobaan acak 

kelompok yang digunakan adalah :  

Yij= μ+  i+ βj + εij 

 

Keterangan :  

I   = 1, 2, . . . , t 

J = 1, 2, 3, . . . , n  

t = banyaknya perlauan 

n            = banyaknya kelompok yang merupakan juga banyaknya 

ulangan 

Yij = nilai pengamatan pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

μ = nilai tengah umum 

 i = pengaruh perlakuan ke-i  

βj = pengaruh perlakuan ke-j  

εij =pengaruh acak pada perlakuan ke-i kelompok ke-j 

 

Apabila hasil analisisnya berpengaruh nyata, maka akan diuji lanjut 

menggunakan uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 

signifikansi 5%. 

 


