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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Ciri utama penelitian ini 

adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok 

kontrol diambil secara acak dari populasi tertentu dan adanya kelompok kontrol. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Mei - Juni2018 di Laboratorium Budidaya 

Tanaman Anggrek DD’ Orchids Nursery Kota Batu.  

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagian botol kultur jaringan dari Genus 

Phalaenopsis yang berumur 1-2 bulan dan masih dalam tahap perkecambahan di 

botol pertama di DD’ Orchids Nursery Kota Batu, sedangkan sampel yang 

digunakan untuk penelitian adalah botol kultur jaringan yang ke dua dari Genus 

Phalaenopsis. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dilakukan secara eksperimental dengan 

menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 4 perlakuan auksin dengan 

konsentrasi 0 mg/l, 0,05 mg/l, 0,1 mg/l dan 0,5 mg/l. Pemberian kode botol 

merupakan kode asli dari DD’ Orchids Nursery Kota Batu dimana kode P 

mengartikan sebagai botol Phalaenopsis. Pemberian angka merupakan urutan dari 

botol yang telah di sub kultur di DD’ Orchids Nursery Kota Batu. Sehingga P1 
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adalah botol perlakuan 1, P2 adalah botol perlakuan 2, P3 adalah botol perlakuan 3 

dan P4 adalah botol perlakuan 4. 

3.3.4 Sampel 

Sampel yang digunakan adalah bibit anggrek yang sudah di kultur terlebih 

dahulu selama 1 bulan, lalu dipindahkan ke botol lain yang diberi perlakuan dengan 

penataan yang lebih rapi dan teratur. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Terikat 

Merupakan sejumlah faktor atau gejala yang muncul diukur untuk mengetahui 

dampak adanya variasi atau perubahan dari variabel atau perubahan dari variabel 

yang lain terutama variabel bebasnya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

Panjang akar dan jumlah daun. 

3.4.2 Variabel Bebas 

Merupakan variabel yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh peneliti dengan 

maksud untuk mengetahui pengaruhnya pada objek yang diteliti. Variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah konsentrasi auksin yang diberikan. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Alat: 

1. Timbangan      1 buah 

2. Erlemenyer      1 buah 

3. Gelas ukur     2 buah 

4. Pipet tetes     7 buah 
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5. Corong       5 buah 

6. Cawan petri     5 buah 

7. Lampu bunsen     1 buah 

8. Autoklaf      1 buah 

9. Enkas      1 buah 

10. Botol sprayer     1 buah 

11. Pinset       2 buah 

12. Penggaris      1 buah 

13. Alat tulis     1 buah 

14. Kamera      1 buah 

Bahan: 

1. Media Vacint and Went   2 liter 

2. Auksin      10  ml 

3. Alkohol 70%     secukupnya 

4. Formalin 5%     secukupnya 

5. pH indicator     1 pack 

6. Kapas       1 pack 

7. Baiclin      secukupnya 

8. Biji anggrek bulan    250 bibit 

3.5.2 Rancangan Penelitian 

3.5.2.1 Ulangan 

Ulangan sangat penting dalam kegiatan penelitian, hal ini karena 

dibutuhkan ketelitian terhadap suatu penelitian. Menurut Kemas dalam Rakhman 
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(2013) jumlah ulangan dianggap telah cukup baik apabila memenuhi persyaratan 

sebagai berikut. 

 

 

(6-1)(r-1) ≥   

4      (r-1) ≥ 15  

3(r-1)        ≥ 15 

3r-3           ≥ 15 

r  18   

 

r = 6 (dibulatkan menjadi 6 kali ulangan) 

    

n = 4 x 6 

    n = 24 unit eksperimen  

Keterangan :  

r = Replikasi (jumlah ulangan) 

t = Treatment (jumlah perlakuan) 

n = Unit eksperimen  

3.5.2.2 Denah Penelitian  

Rancangan percobaan dalam penelitian ini menggunakan adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL) Non Faktorial, sebab penelitian ini hanya melibatkan satu 

faktor yang berbeda yaitu konsentrasi penggunaan hormon auksin sedangkan faktor 

lain dibuat tetap dan seragam.  

(t-1)(r-1) ≥ 15 

 

n = t x r 

 

3 
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P.1, P.2 dan P.3 adalah variabel konsentrasi hormon auksin yang terdiri dari lima 

konsentrasi penggunaan, yaitu: 

1. K = 0 mg/l  konsentrasi hormon auksin 

2. P.1 = 0,05 mg/l hormon auksin  

3. P.2 = 0,1 mg/l hormon auksin  

4. P.3 = 0,5 mg/l hormon auksin  

Penelitian terdiri dari empat perlakuan, yaitu: 

1. K =  Media tanam (Vent and Went) tanpa Hormon auksin) 

2. P.1 = Media tanam (Vent and Went) + 0,05 mg/l hormone auksin  

3. P.2 = Media tanam (Vent and Went) + 0,1 mg/l hormone auksin 

4. P.3 = Media tanam (Vent and Went) + 0,5 mg/l hormone auksin 

Banyak unit eksperimen dalam RAL Faktorial  

   = banyak perlakuan x ulangan 

   = 4 x 6 

   = 24 unit eksperimen 

 Ragam unit eksperimen:  

K  K1, K2, K3, K4, K5, K6 

P.1  P.1.1, P.1.2, P.1.3, P.1.4, P.1.5, P.1.6 

P.2  P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.5, P.2.6 

P.3  P.3.1, P.3.2, P.3.3, P.3.4, P.3.5, P.3.6 

Setiap petak pada RAL nonfaktorial memiliki sifat homogen sehingga penempatan 

setiap unit eksperimen pada petak dilakukan dengan cara acak. Berikut adalah 

denah RAL nonfaktorial dari penelitian: 
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K1 K2 K3 K4 K5 K6 

P.2.1 P.2.2 P.2.3 P.2.4 P.2.5 P.2.6 

P.1.1 P.1.2 P.1.3 P.1.4 P.1.5 P.1.6 

P.4.1 P.4.2 P.4.3 P.4.4 P.4.5 P.4.6 

P.3.1 P.3.2 P.3.3 P.3.4 P.3.5 P.3.6 

Gambar 3.1 Denah penelitian 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

observasi eksperimen. Instrumen observasi berupa periodical records, dimana 

lembar catatan suatu aktivitas tertentu yang berlangsung secara alami pada periode 

tertentu (Erlinda, 2016). Teknik pengumpulan data secara tidak langsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan 

tertentu. Observasi dilakukan langsung terhadap objek sampel penelitian. Observasi 

eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data hasil 

pertumbuhan akar dan banyak daun pada anggrek bulan (Phalaenopsis sp). 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Mengambil 6 sampel botol hasil kultur jaringan tanaman anggrek, dari 

auksin konsentrasi 0, sampel dari auksin konsentrasi 0,05 mg/l, sampel dari auksin 

konsentrasi 0,1 mg/l dan sampel dari auksin konsentrasi 0,5 mg/l  yang telah diberi 

perlakuan dicampurkan dengan auksin pada media VW. 

3.6.1.1 Pengamatan panjang akar 

Pengamatan yang dilakukan meliputi panjang akar tanaman anggrek yang 

dilakukan setiap satu minggu satu kali dengan menggunakan penggaris. 

Tabel pengamatan rerata panjang akar dan jumlah daun Phalaenopsis sp yang diberi 

konsentrasi berbeda selama 1 bulan 
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Tabel 3.1 Rerata Panjang Akar Phalaenopsis sp dalam Berbagai Konsentrasi 

Selama 1 Bulan 
No Ulangan ke- Pada Konsentrasi 

0 mg/l 

(Kontrol) 

0,05 mg/l 0,1 mg/l 0,5 mg/l 

      

      

      

      

      

      

 

3.6.1.2 Pengamatan Banyak daun 

Pengamatan yang dilakukan meliputi jumlah banyak daun yang tumbuh 

pada tanaman anggrek yang dilakukan setiap satu minggu satu kali dengan 

penghitungan secara manual. 

Pengamatan rerata panjang akar dan jumlah daun Phalaenopsis sp yang diberi 

konsentrasi berbeda selama 1 bulan: 

Tabel 3.2. Rerata Jumlah Daun Phalaenopsis sp dalam Berbagai Konsentrasi 

Selama 1 Bulan 
No Ulangan ke- Pada Konsentrasi 

0 mg/l 

(Kontrol) 

0,05 mg/l 0,1 mg/l 0,5 mg/l 

      

      

      

      

      

      

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang akan dianalisis adalah pengaruh pemberian beberapa konsentrasi 

hormon auksin terhadap pertumbuhan anggrek bulan (Phalaenopsis sp). Data 

dianalisis dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. Langkah pertama yang 

dilakukan adalah uji normalitas data dengan menggunakan uji skewness dan 

kurtosis. Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui apakah data yang akan di uji 
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normal atau tidak. Kemudian selanjutnya dilakukan uji Homogenitas untuk melihat 

apakah populasi data homogen atau tidak. Uji homogenitas menggunakan Uji 

Levene test. Selanjutnya dilakukan uji one way anova dan uji lanjut menggunakan  

Post Hoc (Uji tukey) yang berfungsi untuk melihat data tersebut berpengaruh secara 

signifikan atau tidak signifikan. 

 

 

 

 

 

 

 


