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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2018 sampai  

Februari 2019 di Kebun Percobaan Universitas Muhammadiyah Malang, Desa 

Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu dengan ketinggian 550 meter di atas 

permukaan laut (mdpl). 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu timbangan analitik, polybag 

ukuran 22 cm x 22 cm, sekop, plastik polyethylen bening dan biru (0,15 mm), 

penggaris, lux-meter, hand-refraktomter, tube, mortar-martir, oven, spatula, pipet 

tetes, erlenmeyer, sentrifuse, gembor, cangkul, ayakan 10 mesh, kertas label 

perlakuan, penggaris, alat tulis dan alat dokumentasi 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, setek tanaman stevia, 

gambut, tanah mineral, pupuk organik kambing, fungisida, etanol, dan helaian daun 

stevia kering. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Strif Plot Ganda yang terdiri atas 

dua faktor. Faktor pertama (F1) = Warna naungan yang terdiri atas 3 taraf yaitu :      

P0 = tanpa naungan, P1 = Naungan bening, P2 = naungan  biru (Pradesta dkk, 

2017). Faktor kedua (F2) = Media tanam gambut yang terdiri atas 3 taraf yaitu : G0 

= 50% tanah + 50% kompos (500 g tanah + 500 g kompos), G1 = 100% gambut    

(1 kg gambut), G2 = 50% gambut + 50% tanah  (500 g gambut + 500 g tanah),  G3 

= 25% gambut + 75% tanah (250 g gambut + 750 g tanah) (Ervina Aryanti, et al., 
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2016). sehingga terdapat 12 kombinasi perlakuan, masing-masing perlakuan 

diulang sebanyak tiga (3) kali, adapun kombinasi perlakuan disajikan pada tabel 3 

sebagai berikut : 

Tabel 3. Kombinasi perlakuan 

Naungan/Media 

50% tanah + 

50% kompos  

(G0) 

100% gambut 

 

(G1) 

50% gambut + 

50% tanah  

(G2) 

25% gambut + 

75% tanah  

(G3) 

Tanpa naungan 

(P0) 
P0G0 P0G1 P0G2 POG3 

Naungan bening  

(P1) 
P1G0 P1G1 P1G2 P1G3 

Naungan biru 

(P2) 
P2G0 P2G1 P2G2 P2G3 

 

 U1  U2  U3 

P1 G0 G3 G1 G2  G3 G1 G0 G2  G2 G3 G0 G1 

               

P2 G3 G2 G1 G0  G1 G3 G0 G2  G0 G1 G3 G2 

               

P0 G3 G2 G0 G1  G2 G0 G3 G1  G3 G2 G1 G0 

 30 cm 

  

 

60 cm 

        

Gambar 3. Denah penelitian 

Ket :  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

G : Media tanam gambut 

P  : Warna naungan

 = Populasi  ( 

menggunakan polybag  22x22 cm) 

1 Polybag = 1 populasi 

1 perlakuan = 3 sampel  
 

G2 

U 

S 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Naungan 

Bangunan naungan dibuat dengan ukuran panjang x lebar = 5 m x 2 m dan 

ketinggian 1,7 m pada setiap perlakuan (Pamuji, 2010). Kerangka naungan dibuat 

menggunakan bambu kemudian bagian atap dan dinding dilapisi menggunakan 

plastik polyethylen (PE) dengan ketebalan 0,15 mm (Noviyanti, 2014) sesuai 

masing-masing perlakuan warna yaitu bening dan biru. Pemilihan warna naunagn 

didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh pradesta dkk (2017) Pengaruh 

Pemberian Naungan dan Komposisi Media Tanam Terhadap Pertumbuhan Setek 

Tanaman Nilam (Pogostemon cablin Benth.) plastik dipasang hingga menutupi 1,50 

m dinding naungan dan pada bagian bawah naungan (0,4 m dari tanah) diberikan 

penutupan paranet agar tetap terjadi sirkulasi udara yang baik. Setiap perlakuan 

warna merespon intensitas cahaya yang berbeda-beda. Rerata intensitas cahaya 

yang diterima oleh tiap-tiap naungan berdasarkan pengukuran menggunakan lux 

meter didapatkan hasil sebesar 31.400 lux (tanpa naungan), 17.316 lux (naungan 

bening) dan 6.313 lux (naungan biru). 

3.4.2 Persiapan Media Tanam 

Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tanah gambut dan 

tanah dengan kombinasi media sesuai dengan penjabaran pada sub 3.3. Pengambil 

sampel tanah gambut berlokasi di Kota Palangkaraya Kalimantan Tengah, 

dilakukan pengiriman sampel ke Kota Malang sebanyak + 60 kg.   Persiapan 

penanaman yaitu melakukan pencampuran sesuai dengan kombinasi masing-

masing media tanam dan bahan tambahan yaitu pupuk organik kambing sebagai 

pupuk dan fungisida. Selanjutnya media yang telah sesuai dengan kombinasi  media 
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tanam dimasukkan kedalam polybag ukuran 22x22 cm hingga ¾ bagian. 

Dapat dilihat pada lampiran 7 gambar F. 

3.4.3 Penanaman 

Persiapan setek batang stevia sebelumnya telah dilakukan dengan 

melakukan pemilihan batang terbaik sebagai bahan tanam. Batang dipangkas + 10 

cm dan dipilih yang tidak menampakkan kecacatan, lurus dan batang keras. Dapat 

dilihat pada lampiran 7 gambar A. Selanjutnya dilakukan perendaman stek batang 

stevia menggunakan atonik (2 ml dalam 1 L air) selama 30 menit (lampiran 7 

gambar B). Pindah tanam dilakukan setelah stek berusia 14 hari dan penanaman 

dilakukan dengan cara melubangi dengan kedalaman + 2-3 cm pada media tanam 

yang telah diberi perlakuan (Lampiran 7 gambar C).  

3.4.4 Pemeliharaan 

a. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan bila terdapat bibit stevia yang mati atau busuk. 

Penyulaman dilakukan dengan mengganti bibit yang mati dengan bibit baru pada 

lubang tanam bekas tanaman terdahulu dilakukan 7 hari setelah penanaman.  

b. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan rutin setiap hari kecuali ada hujan, terutama pada 

tahap awal tanam saat tanaman masih peka terhadap kekeringan. Penyiraman 

dilakukan 2 kali sehari tergantung dengan kondisi cuaca hari tersebut. 

Penyiramanm dialakukan menggunakan handsprayer kapasitas 2 liter lalu 

disemprotkan ke setiap polybag. Penyiraman dilakukan pada pagi atau sore hari saat 

suhu udara tidak terlalu tinggi. Dapat dilihat pada lampiran 8. Gambar A. 
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a. Pemupukan 

Pemupukan dasar berupa pupuk kandang kambing yang diberikan saat 

pengolahan media tanam. Pemupukan pertama dilakukan 35 hst dengan pemberian 

pupuk kambing (20 ton/ha atau 76 gr/tan) ditaburkan disekeliling tanaman, 

kemudian langsung disiram sampai basah dan dilakukan menerus dengan interval 

7 hari sampai mendekati usia panen. Perhitungan pupuk kambing per 

tanaman/polybag sebagai berikut :  

 Kebutuhan pupuk per polybag dapat dikonversikan dengan rumus berikut 

(Maya, 2017) :  

Ukuran polybag 22 cm x 22 cm dengan diameter 22 dan r = 11 cm 

Lɵ = µr2  = 3,14 x 112 

= 3,14 x 121 cm2 

= 380 cm2 

 Dosis 20 ton/ha (Sumaryono, 2008) 

1 ha = 20 ton 

10.000 m2 = 20.000 kg 

1 m2 = 20/100 kg = 0,2 kg 

10.000 cm2 = 0,2 km 

1 cm2 = 0,2/10.000 kg = 0,00002 kg 

1 cm2 = 0,2 g 

Jadi, 0,2 x 380 = 76 g/polybag  
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a. Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma  

Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma 

yang berada di sekitar polybag. Pengendalian hama dilakukan secara manual yakni 

merontokkan daun yang menampakan gejala serangan hama. 

3.4.5 Panen 

Waktu terbaik untuk pemanenan pada tanaman stevia yaitu telah berumur 

40-60 hari, berdaun rimbun, dan menjelang stadium berbunga. Panen dilakukan 

dengan cara membongkar polybag dan mencabut tanaman utuh dari tanah (lampiran 

9 gambar B). Membersihkan akar tanaman dari sisa tanah dengan cara mencuci 

dengan air bersih kemudian tanaman dikering anginkan selama 5 menit. 

3.5 Variabel Pengamatan 

Pada penelitian ini pengamatan pertumbuhan dilakukan setiap 7 hari sekali 

dimulai pada 14 hst sampai 49 hst. Beberapa parameter yang diamati yaitu sebagai 

berikut : 

3.5.1 Variabel Non Destruktif 

a. Tinggi tanaman (cm), tinggi tanaman diukur menggunakan penggaris dari 

pangkal batang sampai titik tumbuh (lampiran 8. gambar C) 

b. Jumlah daun, Jumlah daun diamati dengan cara menghitung jumlah daun 

yang telah berkembang (membuka) sempurna pada setiap sampel, tidak 

termasuk kuncup daun.  

c. Luas Daun (cm2), Perhitungan luas daun dilakukan dengan metode 

konstanta (Susilo Hadi, 2015). Mengukur luas (P x L) 3 titik duduk daun 

dan mengalikan dengan nilai konstanta luas daun tanaman stevia (0,656). 
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a. Kadar Klorofil daun ( ml/g), kadar klorofil daun diuji menggunakan alat 

klorofilmeter di 3 bagian daun. (lampiran 8 gambar D). 

3.5.2 Variabel Destruktif 

a. Kadar brix : Terlampir pada lampiran 10 

Gambar 4. Diagram alir pengujian kadar brix stevia 

b. Bobot segar total tanaman (g), pengamatan berat segar dilakukan diakhir 

pengamatan pada saat panen, tanaman stevia yang baru saja dipanen dan 

telah dicuci ditimbang pertanaman menggunakan timbangan analitik. Dapat 

dilihat pada lampiran 9 gambar C. (lampiran 9 gambar D). 

Pencucian 100 g daun stevia 

segar 
 

 Pengeringan oven pada suhu 

450 selama 4  jam 
 

 Pengecilan ukuran  

menggunakan mortar 

 
 

 Bubuk daun stevia 

 

 

 

aquadestilata 

 

Penimbangan 0,50 g 

 

 

 

Pengisian pada tube 

 

Etanol 90 % sebanyak 

20 ml (Yulianti, 2014) 

 

 

 

Sentrifuse 6000 rpm 15 menit 

 

Peletakkan hasil suspensi pada kaca preparat hand-

refraktometer 

 

Mengukur kadar birx pada hasil 

ekstraksi 
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a. Bobot kering tanaman (g), perhitungan berat kering dilakukan dengan cara

memasukkan tanaman stevia utuh (dengan akar) kedalam kantong kertas

yang ditelah diberi lubang udara lalu dikeringkan dengan metode

pengovenan pada suhu 70˚C selama 24 jam (Sumaryono, 2008) (lampiran 9

gambar E), setelah itu menimbang berat kering tanaman stevia (dengan

akar) menggunakan timbangan analitik. Dapat dilihat pada lampiran 9

gambar F

3.6 Analisis dan Penyajian Data 

Data Pengamatan yang diperoleh dianalisis menggunakan uji (ANOVA) 

taraf 5% dan dilakukan dengan uji lanjut Duncan dengan taraf α=  5%. Data 

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. 




