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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

eksperimental yang sesungguhnya (True Experimental). Menurut Sugiyono (2010) 

dikatakan true experimental karena peneliti dapat mengontrol semua variabel luar 

yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari true experimental adalah 

sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok kontrol diambil 

secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah adanya kelompok kontrol    

dan sampel dipilih secara random. 

Berdasarkan sifat masalahnya, rancangan penelitian yang digunakan 

adalah desain penelitian Posttest Only Control Group Design, yaitu karakteristik 

antar unit populasi adalah sama maka pengukuran awal tidak dilakukan karena 

diasumsikan bahwa di dalam suatu populasi tertentu tiap unit populasi adalah 

homogen maka pengukuran variabel dilakukan setelah pemberian perlakuan, 

tanpa ada pengukuran awal (Pre Test) tetapi hanya dilakukan “Control by Design” 

yaitu dengan menghomogenkan sampel penelitian (Sugiyono, 2010). Perlakuan 

yang diberikan adalah dengan pemberian berbagai konsentrasi gibberlin dan 

sitokinin untuk menginduksi tunas pada bibit anggrek Cattleya. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Kegiatan penelitian dilakukan di Mitra Anggrek Indonesia, alamat Jln. 

Hasanudin RT 01 RW 05, Tlekung Kota Batu yang terletak pada ketinggian 600 

m dpl. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 20 April 2016 sampai 20 Juni 2016. 
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3.3 Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti yang memiliki kualitas dan 

karakter tertentu yang ditentukan oleh peneliti (Sugiyono, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah tanaman anggrek Cattleya yang berada di Mitra Anggrek 

Indonesia.    

3.3.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari keseluruhan individu, unit, bagian komponen, dari 

populasi yang dijadikan objek yang sebenarnya dari suatu penelitian (Rofieq, 2001). 

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah bibit anggrek Cattleya yang berumur ±10 

bulan sebanyak 42 tanaman yang di ambil dari Mitra Anggrek Indonesia. 

 Untuk menghindari kesalahan sekecil mungkin, maka banyaknya 

pengulangan terhadap eksperimen digunakan perhitungan cara menentukan 

jumlah ulangan menurut Kemas (2003) sebagai berikut :  

(t – 1) x ( r - 1) ≥ 15 

(14 – 1) ( r – 1) ≥ 15 

13 (r - 1) ≥ 15 

13r – 11 ≥ 15  

13r ≥ 15 + 13 

r ≥ 28 / 13 = 2,15 

  n = t x r 

     = 14 x 3 

     = 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

Keterangan: 

t : jumlah perlakuan 

r : jumlah ulangan 

n : jumlah sampel  
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 Pengulangan dilakukan pada masing-masing perlakuan sebanyak 3 kali. 

3.3.3 Teknik sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random 

Sampling. Simple Random Sampling adalah pengambilan yang dilakukan secara  acak 

sederhana, dimana setiap unit pada populasi memperoleh kesempatan yang  sama 

untuk terpilih sebagai sampel. 

3.4 Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah faktorial, yaitu dengan 

menggunakan 2 faktor. 

Faktor 1 (Konsentrasi Gibberlin) 

a. G0 = 0 mg/l 

b. G1 = 1 mg/l 

Faktor 2 (Konsentrasi Sitokinin) 

a. S0 = Kontrol 

b. S1(TDZ)  = 5 mg/l 

c. S2 (TDZ)  = 10 mg/l 

d. S3 (TDZ)  = 15 mg/l 

e. S4 (BAP)  = 5 mg/l 

f. S5 (BAP) = 10 mg/l 

g. S6 (BAP) = 15 mg/l 

Penelitian ini disusun dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(Completelly Randomized Block Design). Dengan kombinasi perlakuan 14 masing-

masing terdapat 14 sampel dan diulang 3 kali sehingga pada penelitian ini 

membutuhkan sampel 42 tanaman. Berikut ini adalah tabel Konsentrasi Sitokinin  

dengan kombinasi Gibberellin: 
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Tabel 3.1.Kombinasi konsentrasi Sitokinin dengan kombinasi Giberellin 

 

Perlakuan 

Pengulangan 

1 2 3 

S0G0 S2G0 S1G1 

 

S3G0 

 

S1G0 SOG0 S3G0 

 

S4G1 

 

S2G0 S1G1 S0G0 

 

S5G1 

 

S3G0 S4G0 S4G1 

 

S3G1 

 

S4G0 S0G1 S5G1 

 

S1G1 

 

S5G0 S3G0 S3G1 

 

S0G1 

 

S6G0 S5G1 S0G1 S3G0 

 

S0G1 S2G1 S5G0 

 

S6G0 

S1G1 S5G0 S2G1 

 

S1G0 

 

S2G1 S3G1 S2G0 

 

S6G1 

S3G1 S1GO S4G0 

 

S4G0 

 

S4G1 S4G1 S1G0 

 

S2G0 

 

S5G1 S6G0 

 

S6G1 S5G0 

S6G1 S6G1 

 

S6G0 S2G1 

 

 

Keterangan: 

S= Sitokinin 

G= Giberellin 
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3.5 Jenis variabel dan Definisi Oprasional Variabel 

 Variabel Penelitian adalah suatu atribut, nilai/ sifat dari objek, individu / 

kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah 

ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari Informasinya serta ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 

3.5.1 Jenis variabel 

1. Variabel bebas  

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh peneliti 

dengan maksud untuk mengetahui pengaruhnya pada objek yang diteliti. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah kombinasi konsentrasi sitokinin dan giberlin. 

2. Variabel terikat 

Variabel terikat adalah sejumlah faktor atau gejala yang muncul dan diukur untuk 

mengetahui dampak adanya variasi atau perubahan dari variabel yang lain terutama 

variabel bebasnya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah waktu saat muncul 

tunas, jumlah tunas, jumlah tanaman bertunas (%), jumah daun, lebar daun (cm) 

panjang daun (cm) dan panjang tunas (cm). 

3. Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel dalam penelitian yang berpengaruh tetapi dapat 

dikendalikan. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah bibit tanaman anggrek 

Cattleya berumur ±10 bulan. 

3.5.2 Definisi oprasional variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam tiap variabel maka perlu dideinisikan tiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun oprasional variabel tersebut 

yakni: 

http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-variabel-penelitian.html
http://temukanpengertian.blogspot.com/2013/06/pengertian-riset-research.html
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1. Kombinasi konsentrasi sitokinin dan giberlin merupakan angka banding volume 

zat terlarut terhadap volume zat pelarut.konsentrasi zat pengatur tumbuh yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu: thidiazuron 5 mg/l , 10  mg/l dan 15 mg/l , 

Benzil Amino Purin 5 mg/l, 10 mg/l dan 15mg/l dan GA3 1 mg/l.  

2. Waktu saat muncul tunas merupakan kondisi tunas baru yang muncul pada 

batang utama. Waktu muncul tunas dihitung pada saat hari pertama aplikasi zat 

pengatur tumbuh sampai dengan tunas muncul pada batang tanaman. 

3. Jumlah tunas Menghitung jumlah tunas yang tumbuh. Pengamatan dilakukan setiap 

hari 

4. Tanaman bertunas merupakan total tanaman yang muncul tunas setelah 

pengaplikasian zat pengatur tumbuh dihitung pada akhir penelitian. 

5. Jumah daun (helai) yaitu jumlah semua daun yang ada kecuali yang berwarna kuning. 

6. Panjang daun (cm) mengukur daun terpanjang dari pangkal daun hingga ujung daun. 

7. Lebar daun (cm) yaitu mengukur dari daun terpanjang pada bagian daun terlebar. 

8. Bibit tanaman anggrek Cattleya adalah tanaman yang diperoleh dari benih, yang 

nantinya akan ditanam dan tumbuh di media penanamannya.  

3.6  Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan 

1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas ukur, gelas kimia, pipet 

tetes, semprotan, alat tulis, penggaris, kamera. 

2. Bahan  

Bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah air, zat pengatur tumbuh 

sitokinin (Benzil amino purin dan thidiazuron), Giberlin (GA3) .  
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3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

1. Persiapan 

1) Memilih bibit anggrek sebanyak 42 tanaman. 

2) Meletakkan tanaman pada rak dengan matahari yang cukup sesuai denah 

racangan penelitian. 

3) Memelihara tanaman hingga tanaman benar-benar sehat. 

2.  Pengenceran ZPT 

1) Mengambil konsentrasi Benzil Amino Purin dan Thidiazuron dan GA3 

kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. 

2) Pengenceran Benzil amino purin, thidiazuron, dan GA3 dengan menggunakan 

air setril. 

3) Benzil amino purin, Thidiazuron dan GA3 yang sudah diencerkan kemudian 

diaplikasikan ke bibit tanaman anggrek. 

3. Pengaplikasian pada bibit tanaman anggrek Cattleya 

1) Pemberian sitokinin dengan kombinasi GA3 dilakukan setiap lima hari sekali 

selama 30 hari. 

2) Konsentrasi zat pengatur tumbuh yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

thidiazuron 5 mg/l , 10  mg/l dan 15 mg/l, Benzil Amino Purin 5 mg/l, 10 

mg/l dan 15mg/l, GA3 1 mg/l. Sehingga diperoleh kombinasi perlakuan yang 

akan dilakukan dalam suatu percobaan yaitu sebagai berikut : 

a. S0G0: Air  

b. S1G0: Thidiazuron 5 mg/l + GA3 0 mg/l 

c. S2G0: Thidiazuron 10 mg/l + GA3 0 mg/l 

d. S3G0: Thidiazuron 15 mg/l + GA3 0 mg/l 
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e. S4G0: Benzil Amino Purin 5 mg/l + GA3 0 mg/l 

f. S5G0: Benzil Amino Purin 10mg/l + GA3 0 mg/l 

g. S6GO:Benzil Amino Purin 15mg/l+ GA3 0 mg/l 

h. S0G1: Air + GA3 1 mg/l 

i. S1G1: Thidiazuron 5 mg/l+ GA3 1 mg/l 

j. S2G1: Thidiazuron 10  mg/l+ GA3 1 mg/l 

k. S3G1: Thidiazuron 15 mg/l+ GA3 1 mg/l 

l. S4G1:Benzil Amino Purin 5mg/l+ GA3 1 mg/l 

m. S5G1: Benzil Amino Purin 10mg/l+GA3 1mg/l 

n. S6G1:Benzil Amino Purin 15 mg/l+GA3 1mg/l 

3.6.3 Tahap Pengamatan 

1. Jumlah Tunas : Menghitung jumlah keseluruhan tunas yang muncul pada 

setiap tanaman, Pengamatan dilakukan sampai akhir penelitian.  

2. Tanaman Bertunas (%) : Menghitung presentase tanaman bertunas sampai 

akhir penelitian.   

3. Jumlah Daun : Menghitung jumlah daun dengan cara mencatat jumlah daun 

setelah melakukan pengaplikasian dari setiap tanaman. Pengamatan 

dilakukan selama 10 hari sekali 

4. Panjang Daun : Mengukur panjang daun tanaman dengan menggunakan 

penggaris dari pangkal daun hingga ujung daun pada setiap tanaman. 

Pengamatan dilakukan selama 10 hari sekali 

5. Lebar Daun : Mengukur lebar daun tanaman dengan menggunakan penggaris 

pada setiap tanaman. Pengamatan dilakukan selama 10 hari sekali 
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3.7 Teknik Pengumpulan data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

observasi eksperimen. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan prosedur 

berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan tertentu.. Observasi 

eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data perubahan 

jumlah daun, lebar daun (cm), panjang daun (cm), waktu saat muncul tunas, jumlah 

tanaman bertunas (%)  dan jumlah tunas yang dilakukan selama selama  10 hari sekali. 

Diamati dengan menulis perubahan yang terjadi pada masing-masing tanaman.  

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

varian dua arah  (Two Way Anova) yang berujuan untuk mengetahui ada tidaknya  

pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Untuk melihat perlakuan yang paling  

efektif maka digunakan uji Duncan. sebelum uji ANOVA dan uji Duncan semua  

data yang diperoleh terlebih dahulu diuji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji  

homogenitas. Jika salah satu syarat untuk uji ANOVA tidak terpenuhi, maka  

dilakukan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui adanya perbedaan. Apabila  terdapat 

perbedaan bermakna, dilakukan uji Mann-Whitney untuk melihat  perbedaan antar 

tiap kolompok perlakuan. Semua proses analisis data dilakukan dengan bantuan SPSS 

22 for Windows. 

3.9 Metode Pengembangan Sumber Belajar Jurnal Penelitian 

Langkah-langkah penyusunan jurnal penelitan dari hasil penelitian sebagai 

sumber belajar adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan analisis kurikulum 

2. Menentukan judul jurnal, sesuaikan dengan KD dan materi pokok yang akan 

dicapai yaitu pada mata pelajaran biologi SMA kelas XII semester ganjil pada 
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pokok bahasan pertumbuhan dan perkembangan sesuai KD 3.1 Menganalisis 

hubungan antara faktor internal dan eksternal dengan proses pertumbuhan dan 

perkembangan pada Mahluk Hidup 

3. Melakukan penelitian sesuai judul penelitian” induksi tunas secara ex vitro 

pada bibit anggrek cattleya dengan kombinasi konsentrasi gibberlin dan 

sitokinin”  

4. Mencatat hasil penelitian yang telah dilakukan 

5. Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan dengan menggunakan 

referensi terkini dan relevan dengan materi pokoknya 

6. Menyusun jurnal penelitan berdasarkan format yang telah ditentukan. 

7. Mengevaluasi hasil tulisan dengan cara dibaca ulang. 

8. Memperbaiki jurnal sesuai dengan kekurangan-kekurangan yang ditemukan 

9. Jurnal yang telah dibuat dapat dijadikan sumber belajar yang akan digunakan 

dalam pembelajaran di kelas 

 


