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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dimulai pada bulan November 2018 - Februari 2019 di screen 

house Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian - Peternakan, Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2.  Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cetok, gembor air, timbangan 

analitik, polybag, label, alat tulis, serta kamera. Bahan yang digunakan adalah 

benih Trembesi, air, tanah, pasir, pupuk kandang, sekam, pupuk NPK. 

3.3.  Metode Percobaan 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang disusun secara Faktorial, yang terdiri dari dua faktor yaitu 

faktor pertama adalah komposisi media tanam (M), yang kedua adalah dosis 

pupuk NPK (K). 

Faktor I : Media Tanam (M) terdiri dari 4 level, yaitu 

 

 M1 = Tanah + Pasir + Pupuk Kandang  ( 1 : 1 : 1 ) 

 M2 = Tanah + Pasir + Sekam   ( 1 : 1 : 1 ) 

 M3 = Tanah + Pupuk Kandang + Sekam  ( 1 : 1 : 1 ) 

 M4 = Tanah + Pasir + Kompos   ( 1 : 1 : 1 ) 
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Faktor II : Dosis pemberian pupuk NPK (K) terdiri dari 3 level, yaitu 

 

 K1 = 0,1 gr/polybag 

 K2 = 0,2 gr/polybag 

 K3 = 0,3 gr/polybag 

 

Dari dua faktor didapat 12 kombinasi perlakuan, setiap perlakuan terdiri dari 

30 tanaman dan diulang sebanyak 3 kali ulangan, sehingga diperoleh 36 unit 

percobaan dengan jumlah tanaman 1080 tanaman, dan mengambil 15 tanaman 

sebagai sempel pada setiap unit percobaan. 

Kombinasi perlakuan tiap-tiap taraf dari kedua faktor tersebut yaitu : 

M1K1 = Tanah + Pasir + Pupuk Kandang + 0,1 gr/polybag 

M1K2 = Tanah + Pasir + Pupuk Kandang + 0,2 gr/polybag 

M1K3 = Tanah + Pasir + Pupuk Kandang + 0,3 gr/polybag 

M2K1 = Tanah + Pasir + Sekam + 0,1 gr/polybag 

M2K2 = Tanah + Pasir + Sekam + 0,2 gr/polybag 

M2K3 = Tanah + Pasir + Sekam + 0,3 gr/polybag 

M3K1 = Tanah + Pupuk Kandang + Sekam + 0,1 gr/polybag 

M3K2 = Tanah + Pupuk Kandang + Sekam + 0,2 gr/polybag 

M3K3 = Tanah + Pupuk Kandang + Sekam + 0,3 gr/polybag 

M4K1 = Tanah + Pasir + Kompos + 0,1 gr/polybag 

M4K2 = Tanah + Pasir + Kompos + 0,2 gr/polybag 

M4K3 = Tanah + Pasir + Kompos + 0,3 gr/polybag 
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Gambar 3.1 Denah Penelitian 

3.4.  Variabel Pengamatan 

Pengamatan dan pengukuran tanaman trembesi dilakukan setelah 1 bulan 

penanaman. Variabel yang diamati adalah : 

1. Jumlah daun diamati 1 minggu sekali. 

2. Tinggi semai (cm), yang diukur dari pangkal batang sampai  ujung batang, 

pengukuran menggunakan penggaris. 

3. Diameter batang (cm) yang pengukurannya menggunakan jangka sorong. 

4. Panjang akar (cm) diukur dari pangkal akar hingga akar terpanjang, cara 

mengukurnya menggunakan penggaris biasa. 

5. Menghitung bobot basah (g) dilakukan pada saat akhir pengamatan.  
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6. Menghitung bobot kering (g) dengan menimbang tanaman dalam satuan gram, 

yang sebelumnya telah dikeringkan menggunakan oven dalam waktu 24 jam 

dengan suhu 100°C. 

3.5.  Analisis Data 

Data dianalisis menggunakan sidik ragam menurut Gaspersz, (1991), untuk menguji 

ada atau tidaknya pengaruh perlakuan terhadap benih maupun ukuran benih terhadap 

perkecambahan benih pohon kuku harus dilakukan sidik ragam. dan dilanjutkan 

dengan uji DMRT (Duncan’s Multiple Range Test) bila berbeda nyata. Uji Duncan 

juga digunakan untuk melihat adanya pengaruh antar perlakuan yang diuji. Uji Duncan 

memiliki nilai kritis yang tidak tunggak tapi mengikuti urutan rata-rata yang 

dibandingkan. Jika ada pengaruh nyata dari perlakuan yang diberikan kemudian 

dilakukan uji DMRT untuk mengetahui ukuran benih maupun aplikasi perlakuan yang 

paling baik terhadap pertumbuhan semai. 

 

 

 

 

 

 

 

  


