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BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Lahan Kebun Percobaan dan 

Laboratorium Agronomi, Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan Januari 

-  Juni  2019. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag, penggaris, jangka 

sorong, timbangan digital, saringan teh, mikroskop compound, cawan petri, botol 

vial, kaca preparat, pinset, pipet, dan kamera (alat dokumentasi). 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah bibit rosemary, pupuk mikoriza arbuskular, 

air, tanah grumusol, tanah aluvial, pupuk kandang yang sudah diselep, arang sekam, 

KOH 10%, HCl 1 %, aquades, H2O2, NH4OH, dan Lactophenol Trypan Blue. 

 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

Variabel pengamatan yang diamati dalam percobaan ini terdiri dari : 

a. Diameter batang 

Diameter batang diukur dengan cara menggunakan jangka sorong pada batang 

dengan diameter antara 1,5-2 cm dari pangkal batang setiap seminggu sekali dan 

diambil rata-rata dari masing-masing perlakuan. 

 



29 

 

 

b. Tinggi Tanaman 

Tinggi Tanaman diukur dengan cara menggunakan penggaris dari pangkal 

batang hingga ujung tanaman setiap seminggu sekali dan diambil rata-rata dari 

masing-masing perlakuan. 

c. Laju Pertumbuhan 

Laju pertumbuhan diukur dengan menentukan berat awal pada 70 HST dan berat 

akhir pada 77 HST, dengan rumus : 

𝐺𝑅 =  
𝑊2 − 𝑊1

𝑡2 − 𝑡1
 

d. Jumlah Daun 

Jumlah daun dihitung sama seperti tinggi tanaman dengan interval setiap 

seminggu sekali. Jumlah daun yang dihitung adalah daun yang keadaannya 

masih dalam pertumbuhan (tidak mati). 

e. Panjang Akar 

Panjang akar diukur dengan menggunakan penggaris setelah penelitian selesai 

yaitu ≥ 2 bulan. Panjang akar yang diukur adalah akar yang tumbuh pada daerah 

bonggol bibit. 

f. Infeksi Akar 

Infeksi akar dilihat dengan uji di laboratorium untuk melihat bahwa sudah 

terdapat hifa dan spora pada jaringan akar yang digunakan untuk mengetahui 

kefektivan penggunaan mikoriza. 
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3.4. Metode Penelitian 

3.4.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) Faktorial dengan menggunakan dua faktor yaitu dosis mikoriza 

sebagai faktor pertama dan media sebagai faktor kedua. Aplikasi mikoriza sebagai 

faktor pertama yaitu dosis yang terdapat 4 taraf dengan faktor kedua merupakan 

jenis media tanam yang digunakan yaitu dengan 3 taraf. Masing-masing kombinasi 

perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 36 unit percobaan dengan 180 

tanaman. 

3.4.2. Perlakuan 

Perlakuan yang diberikan pada penelitian ini yaitu : 

Faktor pertama yaitu dosis mikoriza: 

D0   : Tanpa mikoriza (kontrol) 

D10 : 10 gram mikoriza per tanaman 

D15 : 15 gram mikoriza per tanaman 

D20 : 20 gram mikoriza per tanaman 

Faktor kedua yaitu media tanam : 

MK : Tanah grumusol (kontrol) 

MA : Tanah aluvial 

MC : Campuran media (tanah aluvial : pupuk kandang : arang sekam ) (4:3:3) 
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3.4.3. Denah Percobaan 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Keterangan : Jarak antar baris adalah 15cm, jarak antar unit dalam baris adalah 10 

cm, D0: tanpa mikoriza, D10: 10g/tanaman, D15: 15 g/tanaman, D20: 

20 g/tanaman, MK: control (tanah grumusol), MA: tanah aluvial, MC: 

tanah aluvial : arang sekam : pupuk kandang (4:3:3), U1: kelompok 1, 

U2: kelompok 2, U3: kelompok 3 

Gambar 3. Denah plot pelatakan 
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3.5. Metode Analisis Data 

Data diperoleh dari hasil pengamatan yang mana dalam penelitian ini 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial dengan 2 faktor. 

Aplikasi mikoriza sebagai faktor pertama yaitu dosis yang terdapat 4 taraf dengan 

faktor kedua merupakan jenis media tanam yang digunakan yaitu dengan 3 taraf. 

Data selama +2 bulan respon tanaman dianalisis lebih lanjut menngunakan sidik 

ragam Anova dilanjutkan dengan Beda Nyata Jujur (BNJ) taraf  5% untuk 

mengetahui perbandingan antar perlakuan. Pengolahan data ini menggunakan 

software Microsoft Excel 2013. 

 

3.6. Pelaksanaan 

3.6.1. Asal Mikoriza 

Mikoriza yang digunakan merupakan mikoriza yang dibeli dari Kusuma 

Agrowisata, Batu. Spora Mikoriza Vesikular Arbuskula (terdiri atas campuran 

Glomus sp., Acalausopra sp., dan Gigaspora) yang dikemas dalam carrier base 

berupa tanah andosol. Kepadatan spora dalam kemasana ini yaitu 2 spora MVA/g. 

3.6.2. Stek Tanaman Rosemary 

Stek pada bagian batang yang aktif tumbuh merupakan cara yang baik untuk 

perkembangbiakan tanaman baru yang efesien. Bibit tanaman rosemary didapatkan 

dari Lahan Kebun Percobaan dengan cara stek pada bagian batang dengan panjang 

+ 10 cm. Bagian stek pucuk tanaman yang diambil adalah bagian yang sudah 

berkayu. Stek tanaman yang sudah dipotong kemudian direndam dalam air. Hasil 

stek ditanam pada media tanam dan tidak terlalu dalam dengan kedalaman + 3 cm. 
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3.6.3. Persiapan Media Tanam  

Media tanam yang disiapkan yaitu tanah grumusol, tanah katel/aluvial dan 

media campuran yaitu (tanah katel : pupuk kandang : arang sekam ) dengan 

perbandingan (4:3:3). Dalam penelitian ini pupuk kandang yang digunakan 

merupakan pupuk kandang yan telah diselep. Media yang telah siap kemudian 

diletakkan pada polybag dengan ukuran 10 x 20 cm sesuai dengan jumlah 

perlakuan. 

3.6.4. Penanaman 

Penanaman dilakukan dengan menanam hasil stek rosemary yang telah 

direndam air dimasukkan pada lubang tanam pada media tanam + 3 cm. Selanjutnya 

pemberian mikoriza sesuai dosis yaitu 0 g, 10 g, 15 g, dan 20 g mikoriza per 

tanaman pada media tanam yang sudah dilubangi kemudian ditutup dengan media 

tanam. Air ditambahkan secukupnya hingga seluruh tanah terlihat lembap. 

3.6.5. Pemeliharaan 

Perawatan dan pemeliharaan meliputi penyiraman, penyiangan gulma dan 

pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan 1 kali sehari atau dapat 

disesuaikan dengan keadaan tanah (tanah dalam keadaan lembap) selama + 2 bulan. 

Penyiangan gulma atau pada saat terlihat adanya pertumbuhan gulma yang 

mengganggu.    

3.6.6. Pengamatan Infeksi Akar 

Pengamatan infeksi oleh MVA pada akar dikakukan setelah 8 minggu 

setelah tanam. Infeksi akar yang diamati pada bagian ujung akar (sepanjang + 1 cm 

dari ujungnya). Isolasi dan persiapan akar untuk diamati derajat infeksinya 
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mengikuti metode Kormanik and Graw (1982), dilanjutkan dengan metode clearing 

and staining dari Brundrett et al, (1996) lalu diamati menggunakan mikroskop. 

Perhitungan derajat infeksi tersebut sebagai berikut : 

% Infeksi Akar =
jumlah contoh akar yang terinfeksi

jumlah seluruh contoh akar yang diamati
x 100% 

Identifikasi ini dilakukan untuk melihat akar yang telah terinfeksi oleh 

mikoriza, yaitu : 

1. Langkah yang digunakan adalah dengan memotong bagian akar yang tidak 

terlalu tebal sepanjang + 1 cm dan diletakkan pada botol vial.  

2. Kemudian ditambahkan KOH 10% secukupnya untuk kemudian dimasukkan 

pada panci berisi air dan didihkan. Larutan KOH 10% berfungsi untuk 

mengeluarkan cairan sitoplasma dalam akar, sehingga akar berwarna pucat dan 

sebagai pengawet.  

3. Penguapan dilakukan selama 10-15 menit selama mendidih.  

4. Tahap selanjutnya adalah menyaring akar dan membilasnya dengan air bersih 

sampai akar tidak licin.  

5. Akar yang telah dibilas diletakkan pada cawan petri untuk selanjutnya 

direndam dengan larutan alkalin secukupnya selama 10 menit.  

6. Pembuatan larutan alkalin terdiri dari H2O2 10%, NH4OH dan aquades.  

7. Kemudian akar disaring dan dibilas kembali dengan air bersih untuk 

selanjutnya direndam pada HCl 1% secukupnya selama 3 menit. HCl 

digunakan sebagai zat pengasam pada jaringan akar sehingga mudah menyerap 

zat warna dalam proses pengecatan.  
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8. Selanjutnya akar dimasukkan ke dalam botol vial dan ditambahkan dengan 

trypan blue secukupnya sebagai zat pewarna dalam proses pengecatan akar dan 

disimpan selama 24 jam.  

9. Selanjutnya akar yang telah direndam selama 24 jam diambil dan ditata dalam 

kaca preparat sebanyak 10 akar.  

10. Akar yang telah tertata pada kaca preparat ditutup dengan kaca preparat lagi 

dan diberi label kemudian diamati melalui mikroskop dan diamati infeksi 

akarnya. 

 


