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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan dimulai pada bulan April sampai 

dengan bulan Juni 2018 di areal screenhouse Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian 

dan Peternakan Universitas Muhammadyah Malang. 

3.2 Bahan dan Alat 

Bahan dan Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Bahan      : cabang tanaman sonokembang (Pterocarpus indicus Willd) sebanyak 270 

cabang, dan media yang digunakan kompos, tanah dan cocopeat 

Alat      : polybag ukuran 15 cm x 25 cm, cangkul, ayakan dari bambu, golok, 

gunting setek, gembor, label, kaliper, penggaris, pita meter, lux meter, 

termohigrometer, dan alat tulis. 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Rancangan penelitian 

Rancangan penelitian 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 (A), sedangkan faktor kedua 

adalah lama perendaman (F) dengan rumus ( n × t-1 ≤15 ). n adalah ulangan dan t 

adalah perlakuan. 
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Faktor I : Media tanam (A) terdiri dari 3 level, yaitu 

 A1 : Tanah + Cocopeat + Kompos ( 1 : 1 : 1 ) 

 A2 : Tanah + Kompos ( 1 : 2 ) 

 A3 : Tanah + Cocopeat ( 1 : 2 ) 

Faktor II : Lama perendaman  ZPT rootone F (F) terdiri dari 3 level, yaitu 

 F1 : 5 menit 

 F2 : 10 menit 

 F3 : 15 menit 

Dari kedua faktor (3x3) diperoleh 9 kombinasi perlakuan, setiap kombinasi 

terdiri dari 10 stek dan diulang 3 kali, sehingga secara keseluruhan menghasilkan 27 

kombinasi perlakuan yaitu 9×3 unit percobaan. Sampel stek yang dibutuhkan adalah 

sebanyak 270 stek cabang Angsana seperti tercantum pada tabel 3.1 

Kombinasi perlakuan tersaji dalam Tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1 Kombinasi perlakuan 

Perlakuan  F1 F2 F3 

A1 A1F1 A1F2 A1F3 

A2 A2F1 A2F2 A2F3 

A3 A3F1 A3F2 A3F3 

Keterangan : 

A1F1 :Tanah + Cocopeat + Kompos dan Lama Perendaman 5 menit 

A2F1 :Tanah + Kompos  dan Lama perendaman 5 menit 

A3F1 :Tanah + Cocopeat  dan Lama perendaman 5 menit  
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A1F2 :Tanah + Cocopeat + Kompos  dan Lama Perendaman 10 menit 

A2F2 :Tanah + Kompos  dan Lama Perendaman 10 menit 

A3F2 :Tanah + Cocopeat  dan Lama Perendaman 10 menit  

A1F3 :Tanah + Cocopeat + Kompos dan Lama Perendaman 15 menit  

A2F3 :Tanah + Kompos dan Lama Perendaman 15 menit  

A3F3 :Tanah + Cocopeat dan Lama Perendaman 15 menit  

3.3.2 Denah Percobaan 

Denah percobaan di lapang yang dilakukan peneliti seperti yang tercantum di gambar 

3.1 di bawah ini: 

 

I  II  III 

A1F1  A3F1        30 cm A3F3 

A2F2  A1F1  A2F3 

A3F1  A3F3  A3F2 

A2F2  A1F3  A1F1 

A3F1  A1F2  A2F1 

A3F3      1 meter A2F1       1 meter A1F2 

A3F2  A2F2  A1F3 

A1F3  A3F2  A2F2 

    A1F2  A2F3  A1F1 

 

gambar 3.1 : Denah percobaan   
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3.3.3 Denah Pengambilan Sampel Pengamatan 

Ada pun denah pengambilan sampel pengamatan di lapang seperti gambar 3.2 di 

bawah ini : 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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gambar 3.2 : Pengambilan sampel 

Keterangan : 

Putih  : Sampel yang diamati 

Hitam  : Sampel yang tidak diamati 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut: 

Persiapan penelitian meliputi persiapan media penumbuh setek, pemotongan 

setek, dan pembuatan  larutan ZPT rootone F. Dosis ZPT yang digunakan adalah 

300ppm dengan lama perendaman yaitu 5 menit, 10 menit dan 15 menit. Setelah 

semua larutan ZPT rootone F selesai dibuat, selanjutnya bagian pangkal setek 

direndam dengan larutan ZPT rootone F tersebut sesuai dengan yang telah 

ditentukan. 
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a. Pemilihan bahan stek 

Bahan stek yang dipilih diambil dari tanaman sonokembang (P. indicus 

Willd) dari tanaman peneduh di Universitas Muhammadiyah Malang. Pengambilan 

stek dilakukan pada pagi hari dan penyetekan dilakukan secepat mungkin agar 

keberhasilan tumbuhnya tetap terjaga. Dalam pengambilan stek  dipilih tanaman 

Angsana yang telah berumur kurang lebih 2 tahun. Bahan yang diambil dimasukan 

kedalam karung goni kemudian di bawah ke lokasi penenanaman untuk dibuat stek 

dan ditanam pada media tanam yang telah disiapkan. 

b. Pembuatan stek 

Setiap stek dipotong dengan ukuran panjang kurang lebih 30 cm. dalam 

batang stek tersebut harus terdapat dua buku. Gambar (3.3) 

gambar 3.3 : contoh stek 

3.4.1 Penyemaian Setek Sonokembang 

Setelah direndam selama waktu yang telah ditetapkan, setek dimasukkan ke 

dalam polybag yang telah diisi media penumbuh setek. Semua setek ditanam dengan 

posisi vertikal dan ditata sesuai dengan tata letak yang telah ditentukan. Pemberian 

naungan dilakukan untuk mengurangi intensitas cahaya matahari terhadap setek 

cabang sonokembang. 

 

30 cm 
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3.4.2. Pemeliharaan Setek Sonokembang 

Kegiatan pemeliharaan setek meliputi penyiraman dan penyiangan. 

Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari, dan penyiangan dilakukan dengan 

mencabut gulma dan membersihkan tumbuhan yang dapat mengganggu 

pertumbuhan setek. 

3.4.3 Parameter pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap 

yaitu pada tahap pertumbuhan dan tahap akhir pengamatan. Pengamatan dilakukan 

dengan cara tidak merusak (non destructive) yaitu mulai penanaman stek sampai 

muncul tunas baru dilakukan pengamatan dengan interval pengamatan 7 (tujuh) hari 

sekali setelah penanaman dan pengamatan secara merusak (destructive) yang 

dilakukan pada akhir pengamatan. Parameter pengamatan yang diamati untuk 

mengetahui respon stek cabang sonokembang (P. indicus Willd) akibat pemberian 

ZPT Rootone F adalah: 

1 Pengamatan non destructive 

a. Jumlah daun  

b.  Tinggi tunas (cm) 

c.  Diameter tunas (cm)  

2. Pengamatan desctructive 

a. Berat basah (gram) 

b. Berat kering (gram) 
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3.5. Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisa menggunakan analisa ragam dengan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) dua faktorial, dengan menggunakan uji Danken 

dengan taraf 5%. 

 


