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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2018 di Screen 

House Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1) Alat pengukur tinggi 

2) Polybag  

3) Tempat larutan cuka  

4) Alat untuk menyiram 

5) Jangka sorong untuk mengukur diameter  

6) Oven 

Bahan yang digunakan yaitu: 

1) Arang kayu 

2) Cuka kayu 

3) Semai Kepuh (Sterculia foetida L.) umur 1,5 bulan 

4) Tanah 

3.3 Prosedur Pelaksanaan 

1) Pembuatan media tanam  

Tanah dicampur arang kayu secara merata dengan masing-masing 

perlakuan, dan dimasukkan ke dalam polybag kemudian ditanami semai 
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Kepuh (S. foetida L.). Arang kayu yang digunakan adalah 5%, 10% dan 

15%.  

2) Pemberian cuka kayu pada tanaman 

Cuka kayu konsentrasi larutan 0%, 0,5%, 1%, 1,5% (sesuai perlakuan) 

diberikan satu minggu sekali sebanyak 100 ml pada setiap semai.  

3) Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan 7 hari sekali meliputi tinggi, diameter, jumlah 

daun.  

3.4 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Percobaan Kelompok (RAK) 

dengan dua faktor yang disusun secara faktorial. Faktor pertama yaitu   pemberian 

arang pada media (A) terdiri dari tiga level dan faktor kedua yaitu pemberian 

konsentrasi larutan cuka kayu pada tanaman (C) yang terdiri dari empat level. 

Faktor percobaan tersebut  

sebagai berikut: 

Faktor I  = Pemberian arang kayu pada media 

A1 = media tanah + arang kayu 5% 

A2 = media tanah + arang kayu 10% 

A3 = media tanah + arang kayu 15% 

Faktor II = pemberian konsentrasi larutan cuka kayu pada tanaman 

C0 =  tanpa pemberian cuka kayu 

C1 = penyemprotan  larutan cuka kayu dengan konsentrasi larutan 0,5% per 

semai 
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C2 = penyemprotan  larutan cuka kayu dengan konsentrasi larutan 1% per 

semai 

C3 = penyemprotan  larutan cuka kayu dengan konsentrasi larutan 1,5% per 

semai 

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

unit percobaan. Setiap unit percobaan terdapat 8 semai kepuh. kombinasi 

perlakuan dari kedua faktor disajikan pada tabel 3.1 

Table 3.1. Kombinasi perlakuan 

Keterangan : 

A1C0  = top soil + arang kayu 5%, tanpa pemberian konsentrasi larutan cuka kayu 

A2C0 = top soil + arang kayu 10%, tanpa pemberian konsentrasi larutan  cuka 

kayu 

A3C0 = top soil + arang kayu 15%, tanpa pemberian konsentrasi larutan cuka 

kayu 

A1C1 = top soil + arang kayu 5%, pemberian  larutan cuka kayu konsentrasi 

larutan 0,5% 

               Perlakuan A 

 

Perlakuan C 

A1 A2 A3 

C0 A1C0 A2C0 A3C0 

C1 A1C1 A2C1 A3C1 

C2 A1C2 A2C2 A3C2 

C3 A1C3 A2C3 A3C3 
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A2C1 = top soil + arang kayu 10%, pemberian  larutan cuka kayu konsentrasi 

larutan 0,5% 

A3C1 = top soil + arang kayu 15%, pemberian  larutan cuka kayu konsentrasi 

larutan 0,5% 

A1C2 = top soil + arang kayu 5%, pemberian  larutan cuka kayu konsentrasi 

larutan 1% 

A2C2 = top soil + arang kayu 10%, pemberian  larutan cuka kayu konsentrasi 

larutan 1% 

A3C2 = top soil + arang kayu 15%, pemberian  larutan cuka kayu konsentrasi 

larutan 1% 

A1C3 = top soil + arang kayu 5%, pemberian  larutan cuka kayu konsentrasi 

larutan 1,5% 

A2C3 = top soil + arang kayu 10%, pemberian  larutan cuka kayu konsentrasi 

larutan 1,5% 

A3C3 = top soil + arang kayu 15%, pemberian larutan cuka kayu konsentrasi 

larutan 1,5% 
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3.5 Denah Percobaan 

Setelah mengetahui kombinasi perlakuannya, kemudian dilakukan 

pengacakan  perlakuan  untuk membuat denah percobaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Perawatan Tanaman 

Perawatan yang dilakukan yaitu penyiraman tanaman setiap hari sekali dan 

membersihkan gulma apabila terdapat gulma dengan cara dicabut. 

3.7 Peubah  

Peubah merupakan perhitungan pertumbuhan semai yang digunakan 

sebagai pembanding setiap perlakuan. Ada pun peubah yang digunakan untuk 

mengamati pertumbuhan bibit kepuh yaitu: 

A2C0 

A1C3 

A1C2 

A3C1 

A1C2 

A3C3 

A2C2 

A3C3 

A1C1 A3C1 

A3C2 

A1C3 

Gambar 3.1 Denah percobaan 
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Pertumbuhan bibit yang dilakukan setiap 7 hari 1 kali sampai 10 kali 

pengamatan, yang meliputi: 

(1) Tinggi semai, pengukuran ini menggunakan penggaris dari pangkal

batang sampai ujung batang. Agar pengukuran selanjutnya tidak

terjadi kesalahan yang dikarenakan tanah semakin menurun karena

proses penyiraman tanah maka pada awal pengukuran disamping

tanaman diberi lidi, lalu pada lidi tersebut diberi tanda atau garis

awal pangkal batang, sehingga penurunan tanah tidak berpengaruh

pada pengukuran.

(2) Jumlah daun dihitung pada daun yang sudah membentuk sempurna

dan masih berwarna hijau diukur pada batang.

(3) Diameter batang diukur menggunakan jangka sorong.

(4) Panjang akar diukur dengan penggaris.

(5) Bobot basah dan bobot kering, dilakukan pada akhir pengamatan.

Dengan cara menimbang semai yag dicabut dan dibersihkan

3.7 Analisis Data 

Data pengukuran di lapangan diolah secara statistik dengan menggunakan 

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

pengaruh pemberian arang dan konsentrasi cuka kayu terhadap pertumbuhan 

semai Kepuh (S. foetida L). 

Selanjutnya untuk mengetahui perbedaan diantara rata-rata kedua faktor 

perlakuan dilakukan uji perbandingan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan (UJBD) pada taraf nyata α = 0,05. 




