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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian-

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang di Desa Tegal Gondo, 

Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Ketinggian tempat 550 m dpl, 

dengan suhu rata-rata harian antara 25º-30ºC. Penelitian dilakukan 4 bulan, 

mulai  26 Agustus 2018 hingga 31 Desember 2018. 

3.2. Alat Dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah wadah plastik (polybag) ukuran 20 cm x 20 

cm, paranet dengan kerapatan 75%, gunting stek, cangkul, sekop, ayakan, 

timbangan, jangka sorong, formulir pengamatan, kamera dan alat tulis. Bahan 

yang digunakan adalah stek vanili dua buku varietas (Vanilla planifolia 

Andrews) dengan diameter batang yang sama, Zat Pengatur Tumbuh Auksin 

(Clonex), Fungisida (Mankozeb), tanah, pupuk kandang kambing, dan arang 

sekam.  

3.3. Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) faktorial, diulang sebanyak 3 kali dengan 2 faktor perlakuan. 

Faktor pertama adalah pemberian konsentrasi Zat Pengatur Tumbuh Auksin 

(Clonex), yang terdiri atas 5 taraf, yaitu : 

1. A0 (0 ppm),    4. A3 (75 ppm) 

2. A1 (25 ppm),    5. A4 (100 ppm) 

3. A2 (50 ppm),  
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Sedangkan faktor kedua adalah konsentrasi fungisida sebanyak 3 taraf 

yaitu :  

1. F0 (0 gr)  

2. F2 (2 gr/l)  

3. F4 (4 gr/l) 

Terdapat 15 kombinasi perlakuan dan diulang 3 kali, sehingga terdapat 45 

satuan percobaan. Setiap satuan percobaan terdapat 4 tanaman contoh sehingga 

terdapat 180 unit percobaan. Data dianalisis dengan uji Anova. Penafsiran data 

dilakukan dengan cara uji lanjut menggunakan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) 

dengan taraf 5%. Kombinasi perlakuan disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan. 

A / F F0 F2 F4 

A0 A0F0 A0F2 A0F4 

A1 A1F0 A1F2 A1F4 

A2 A2F0 A2F2 A2F4 

A3 A3F0 A3F2 A3F4 

A4 A4F0 A4F2 A4F4 

Keterangan: A0F0 : Tanpa Auksin ,Tanpa Fungisida 

A0F2 : Tanpa Auksin ,Dosis Fungisida 2 gr/l  

A0F4 : Tanpa Auksin, Dosis Fungisida 4 gr/l 

A1F0 : Dosis Auksin 25 ppm, Tanpa Fungisida 

A1F2 : Dosis Auksin 25 ppm, Dosis Fungisida 2 gr/l 

A1F4 : Dosis Auksin 25 ppm, Dosis Fungisida 4 gr/l 

A2F0 : Dosis Auksin 50 ppm, Tanpa Fungisida 

A2F2 : Dosis Auksin 50 ppm, Dosis Fungisida 2 gr/l 

A2F4 : Dosis Auksin 50 ppm, Dosis Fungisida 4 gr/l 

A3F0 : Dosis Auksin 75 ppm, Tanpa Fungisida  

A3F2 : Dosis Auksin 75 ppm, Dosis Fungisida 2 gr/l 

A3F4 : Dosis Auksin 75 ppm, Dosis Fungisida 4 gr/l 

A4F0 : Dosis Auksin 100 ppm, Tanpa Fungisida 

A4F2 : Dosis Auksin 100 ppm, Dosis Fungisida 2 gr/l 

A4F4 : Dosis Auksin 100 ppm, Dosis Fungisida 4 gr/l 
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Adapun gambar denah penelitian disajikan pada gambar 2 sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Denah penelitian 

 

Keterangan :  = sampel tanaman 

 

      = tanaman cadangan 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan Media Tanam 

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan persiapan media tanam. Media 

tanam pada penelitian ini yaitu menggunakan tanah yang diambil di daerah 

cangar. Kemudian tanah dicampur dengan pupuk kandang, dan arang sekam 

hingga merata dengan masing-masing perbandingan 3:1:1. Media yang sudah 

siap, dimasukkan kedalam polibag berukuran 20 x 20 cm. Dan setiap polybag 

diisi sebanyak ¾ bagian. Setelah itu, dipasang naungan menggunakan paranet 

dengan tingkat kerapatan 75% . 

3.4.2. Persiapan Zat Pengatur Tumbuh Auksin  

Zat Pengatur Tumbuh auksin dalam penelitian ini menggunakan Clonex 

rooting hormone dengan dosis perlakuan yang diaplikasikan yakni A0 = Tanpa 

Auksin, A1 = 25 ppm, A2 = 50 ppm, A3 = 75 ppm dan A4 = 100 ppm. 

3.4.3. Persiapan Fungisida  

Fungisida yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dhitane M45 

dengan bahan aktif Mankozeb dengan dosis perlakuan yang diaplikasikan yakni, 

F0 = tanpa fungisida, F2 = 2 gr/l, dan F4 = 4 gr/l. 

3.4.4. Persiapan bahan tanam 

Bahan tanam yang digunakan berupa stek vanili (Vanilla planifolia 

Andrews) 2 buku sekitar 20 cm, dengan diameter batang yang kurang lebih sama 

(seragam). Batang tanaman vanili yang digunakan setidaknya umurnya tidak 

terlalu muda dan tua karena memperbesar resiko kematian stek. Perendaman 

ZPT clonex rooting hormone dan fungisida dengan perlakuan yang sudah 

ditentukan. 
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3.4.5. Pemeliharaan Stek 

Kegiatan pemeliharaan meliputi penyiraman dan pengendalian gulma. 

Penyiraman media dilakukan setiap hari saat keadaan media tanam kering, 

apabila keadaan media tanah lembab maka tidak dilakukan penyiraman. 

Pengendalian gulma dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut gulma 

yang tumbuh di sekitar stek,  

3.4.6. Variabel Pengamatan 

Pengamatan dilakukan setiap minggu menggunakan teknik pengumpulan 

data secara kuantitatif  selama kurang lebih 3 bulan. Adapun parameter yang 

diamati meliputi: 

1. Panjang tunas  (cm) 

Pengukuran panjang tunas dilakukan dengan cara mengukur tunas yang 

tumbuh dari buku hingga ujung titik tumbuh. Pengamatan dilakukan 1 

minggu sekali.  

2. Jumlah Daun (helai) 

Penghitungan jumlah daun dihitung dengan cara  menghitung jumlah daun 

yang telah berkembang dan membuka dengan sempurna. Pengamatan 

dilakukan selang waktu 1 minggu sekali. Pengamatan jumlah daun cukup 

dengan dihitung seperti adanya. 

3. Diameter tunas (mm)  

Pengukuran diameter batang dilakukan pada bagian pangkal tunas yang telah 

tumbuh dengan menggunakan alat ukur jangka sorong,. Pengamatan 

dilakukan setiap 1 minggu sekali. 
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4. Persentase hidup  

Pengamatan ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah stek yang hidup 

terhadap jumlah total stek yang ditanam. Ciri stek yang hidup adalah batang 

dan daun masih segar serta tidak busuk. Pengamatan dilakukan sertiap 1 

minggu sekali. 

Persentase stek hidup (%) = 
∑ 𝑠𝑡𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 ℎ𝑖𝑑𝑢𝑝

∑ 𝑠𝑡𝑒𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚
 x 100% 

5. Panjang akar (cm)  

Pengamatan dilakukan dengan cara mengukur panjang akar yang tumbuh 

pada setiap stek, dari pangkal hingga ujung akar. Pengamatan dilakukan 

diakhir penelitian.  

6. Jumlah akar (helai) 

Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah akar yang tumbuh 

dari pangkal stek, dihitung secara manual. Parameter ini dilakukan pada akhir 

penelitian. 

3.5.  Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode rancangan 

acak Kelompok (RAK) faktorial. Penafsiran data untuk kombinasi yang terjadi 

interaksi dan masing-masing perlakuan dilakukan dengan cara uji lanjut 

menggunakan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan taraf 5%  Kemudian data 

disajikan dalam bentuk tabel. 

 

 

 

  


