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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif Sugiyono 

(Sugiyono, 2010). Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimental-murni 

(True Eksperimental Research) karena dalam penelitian ini, peneliti dapat 

mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2019 –  2 Januari 

2020 yang di laksanakan di Ginta Orchid Nursery yang berlokasi di Desa 

Mojoarum RT 03 RW 01 Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung. 

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah tanaman anggrek Dendrobium sp 

dalam fase bibit botol (Planlet) yang akan di amati di Ginta Orchid Nursery yang 

beralamatkan di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang kabupaten Tulungagung. 

 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan acak tanpa 

memperhatikan strata dari populasi tersebut. Dalam suatu penelitian diperlukan 

suatu ulangan dalam suatu perlakuan, hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat 

ketelitian terhadap suatu penelitian. Sampel penelitian ini adalah bibit plantlet 

tanaman anggrek berjenis Dendrobium sp. Perhitungan cara menentukan jumlah 

ulangan menurut Sugiyono (2010) sebagai berikut:  

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(6-1) (r-1) ≥ 15 

5(r-1) ≥ 15 
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5r-5 ≥ 15 

5r ≥ 15 + 5 

5r ≥ 20 

r ≥ 20/5 

r ≥ 4 

r ≥ 4 (ulangan yang digunakan adalah 4 kali) 

Keterangan: 

t = perlakuan (treatment) 

r = ulangan (replikasi) 

 

3.3.3 Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah bibit planlet tanaman anggrek berjenis 

Dendrobium sp. Penentuan jumlah sampel sebagai berikut: 

n = r.t 

    = 4.6 

    = 24 

Keterangan: 

n: Jumlah Sampel 

r: Jumlah Ulangan 

t: Jumlah Perlakuan 

Sampel pada penelitian ini menggunakan bibit seedling anggrek Dendrobium sp 

sebanyak 24. Kelompok penelitian terdiri 1 kelompok kontrol dan 4 kelompok 

perlakuan dengan pengulangan masing-masing sebanyak 6 kali.   

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel Penelitian 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah beberapa formulasi konsentrasi 

pupuk daun dan konsentrasi air kelapa tua yang digunakan sebagai pelarut pupuk 

daun yang berbentuk serbuk.  
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3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan vegetatif tanaman 

anggrek Dendrobium sp mulai dari bibit planlet sampai dengan bibit seedling. 

Pertumbuhan yang diamati meliputi pertumbuhan akar, batang, dan daun. 

Parameter pengukuran pertumbuhan akar yaitu jumlah akar dan panjang akar 

(diambil dari ukuran akar yang paling panjang); parameter pengukuran 

pertumbuhan batang yaitu diameter pseudobulb dan tinggi pseudobulb; dan 

parameter pengukuran pertumbuhan daun meliputi panjang daun, lebar daun, dan 

jumlah daun. 

 

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan vegetatif tanaman 

anggrek Dendrobium sp mulai dari bibit planlet sampai dengan bibit seedling yang 

hanya disiram dengan menggunakan air. 

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi setiap variabel yang akan digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Pupuk daun adalah pupuk anorganik yang cara pemberiannya dilakukan 

dengan penyemprotan ke daun yang mengandung unsur makro dan mikro. 

Pupuk anorganik dijual dengan berbagai merek dagang dan mengandung 

bahan campuran utama yang seimbang, terdiri dari tiga elemen esensial dasar 

untuk pertumbuhan dan pembungaan, ketiga elemen tersebut adalah Nitrogen 

(N), Fosfor (P), dan Kalium (K) (Andiani, 2016). 

2. Air kelapa merupakan cairan endosperm buah kepala yang mengandung 

senyawa-senyawa biologi yang aktif, air kelapa juga mengandung komposisi 

kimia yang unik yang terdiri dari mineral, vitamin, gula, asam amino, dan 

fitohormon yang memiliki efek signifikan terhadap pertumbuhan tanaman 

(Darlina, 2016). 

3. Pertumbuhan akar meliputi pemanjangan dan pelebaran akar yang akan 

dipengaruhi oleh faktor media dan faktor lingkungan. Potensi pertumbuhan 
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akar perlu dicapai sepenuhnya untuk mendapatkan potensi pertumbuhan 

bagian atas tanaman, ini berarti bahwa semakin banyak akar maka semakin 

tinggi hasil tanaman (Firdaus, 2013). 

4. Batang adalah bagian yang penting bagi tumbuhan, ciri-cirinya adalah 

kebanyakan bentuknya bulat, terdapat ruas-ruas batang, tumbuhnya biasanya 

menuju cahaya dan menuju ke atas, tumbuhnya tidak terbatas, membentuk 

percabangan batang, biasanya berwarna kecoklatan dan dilapisi lapisan kayu 

pada tumbuhan yang keras dan menahun dan biasanya batangnya berwarna 

hijau dan tidak berkayu pada tumbuhan kecil dan umurnya pendek (Tim 

Matrix Media Literata, 2006). 

5. Daun merupakan istilah yang digunakan untuk bagian tumbuhan yang 

bentuknya seperti lembaran pipih dan umumnya berwarna hijau bila terpapar 

cahaya dan udara (Aryulina, 2006). 

6. Formulasi adalah larutan bahan kimia dengan cara pemakaian yang tepat 

(KBBI). 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini dibagi ke dalam dua tahapan, yaitu tahap persiapan 

dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan dalam penelitian ini adalah menyiapkan 

alat dan bahan yang akan digunakan. Sedangkan tahap pelaksanaan dalam 

penelitian ini adalah melaksanakan penelitian dan melakukan pengamatan terhadap 

beberapa variabel. 

 

3.5.1 Tahap Persiapan 

Penelitian pengaruh formulasi pemberian air kelapa dan pupuk daun 

terhadap pertumbuhan vegetatif anggrek Dendrobium sp pada tahap aklimatisasi 

menggunakan beberapa alat yang terdiri dari peralatan laboratorium, alat tulis 

menulis, dan peralatan bercocok tanam. Peralatan laboratorium yang digunakan 

meliputi pinset, timbangan analitik, gelas ukur, sprayer, dan sendok. Alat tulis 

menulis yang digunakan meliputi spidol, pensil, gunting, straples, penggaris, dan 

kertas label. Sedangkan peralatan bercocok tanam yang digunakan dalam penelitian 
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ini meliputi baskom, keranjang, polytray, dan flexible cup. Beberapa bahan yang 

digunakan dalam penelitian merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk 

bercocok tanam. Bahan-bahan tersebut meliputi akar kadaka (moss hitam) 

sebanyak 1 kg, bibit botol anggrek Dendrobium sp sebanyak 1 botol (1 botol terdiri 

dari 30 bibit), air kelapa sebanyak 100 ml, pupuk daun kemasan 100 gram, air 

secukupnya, dan Liquinox Vitamin B1 kemasan 500 gram. 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Rancangan Acak Lengkap (RAL), digunakan bila satuan-

satuan penelitian yang digunakan relatif homogen, sehingga perbedaan antar respon 

hanya disebabkan oleh pengaruh perlakuan saja. Merupakan rancangan yang paling 

sederhana dan analisis datanya relatif mudah. Cara penentuan rancangan ini adalah 

dengan melakukan pengundian (lotre). Kode perlakuan yang jatuh pertama kali 

ditempatkan ke dalam kotak nomor 1, kode perlakuan yang jatuh kedua 

ditempatkan ke dalam kotak nomor 2, dan begitu seterusnya sampai dengan kotak 

ke-24, sehingga diperoleh rancangan denah penelitian seperti pada Gambar 3.1. 

 

PCU4 PAU3 PEU1 PEU3 PBU3 PEU2 

PDU1 PCU2 PBU1 PFU3 PAU4 PFU2 

PDU3 PFU1 PEU4 PBU4 PCU3 PDU2 

PCU1 PFU4 PDU4 PAU1 PBU2 PAU2 

 
Gambar 3.1 Denah Percobaan 

 

Keterangan : 

PA : Perlakuan Kontrol  

PB : Perlakuan pupuk daun merek Growmore 1 g dan air kelapa 100 ml 

PC   : Perlakuan pupuk daun merek Growmore 1,5 g dan air kelapa 150 ml 

PD   : Perlakuan pupuk daun merek Growmore 2 g dan air kelapa 200 ml 

PE : Perlakuan pupuk daun merek Growmore 2,5 g dan air kelapa 250 ml 

PF : Perlakuan pupuk daun merek Growmore 3 g dan air kelapa 250 ml 

U1  : Ulangan ke 1                        

U2  : Ulangan ke 2    

U3  : Ulangan ke 3 

U4 : Ulangan ke 4 
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Perlakuan 

Tahapan perlakuan pada penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap, diantaranya 

yaitu tahap aklimatisasi bibit planlet anggrek Dendrobium sp, tahap pemindahan 

bibit planlet anggrek Dendrobium sp ke flexible cup, tahap penyiraman bibit 

seedling Anggrek Dendrobium sp, dan tahap pengamatan bibit seedling anggrek 

Dendrobium sp. Tahapan sebagai berikut.  

1. Tahap Aklimatisasi Planlet (Bibit dalam Botolan) Anggrek Dendrobium sp 

1) Pemilihan dan pengambilan bibit botolan anggrek Dendrobium sp pada 

rak-rak botolan. Usahakan memilih kondisi bibit botolan yang daun dan 

akar memenuhi botolan; 

2) Menyiapakan alat aklimatisasi yang meliputi baskom, pinset, keranjang, 

dan flexible cup; 

3) Menyiapkan bahan aklimatisasi yang meliputi akar kadaka, bibit botolan 

anggrek Dendrobium sp, vitamin B1, dan air; 

4) Isi baskom II dengan air 1,5 liter dan tetesi dengan vitamin B1 sebanyak 

5 ml; 

5) Rendam akar kadaka ke dalam baskom yang sudah terisi larutan vitamin 

B1 selama 1 x 24 jam. Vitamin B1 ini berfungsi sebagai vitamin akar, 

maka pemakain pada saat aklimatisasi dapat diaplikasikan langsung pada 

media tanam; 

6) Isi baskom II dengan menggunakan air secukupnya; 

7) Keluarkan bibit anggrek Dendrobium sp dari dalam botol dengan cara, 

buka tutup botol terlebih dahulu; 

8) Rendam botol yang suka terbuka ke dalam baskom II. Biarkan sebentar 

sampai air memenuhi isi botol; 

9) Kocok botol secara perlahan. Pengocokan ini berfungsi untuk 

melepaskan dan menghancurkan media agar-agar dari botol, supaya bibit 

anggrek mudah untuk dikeluarkan; 
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10) Masukkan pinset ke dalam botol dan tarik secara pelan bibit anggrek 

keluar dari botol. Usahakan menarik satu sampai dengan dua bibit 

anggrek saja supaya tidak rusak, misal daun dan akar putus; 

11) Setelah semua bibit anggrek sudah dikeluarkan, bersihkan dan letakkan 

botol bekas bibit anggrek di tempat yang bersih dan aman; 

12) Rendam semua bibit anggrek Dendrobium sp ke dalam air yang ada di 

baskom II selama 10 menit dan keluarkan; 

13) Bersihkan bibit anggrek secara pelan-pelan dari media agar-agar yang 

masih menempel. Apabila pembersihan media agar-agar ini tidak bersih 

dan ikut tertanam, maka bisa menyebabkan pertumbuhan jamur atau 

bakteri yang tertanam pada media akar kadaka; 

14) Pindahkan keseluruhan bibit anggrek pada keranjang yang kering dan 

bersih. Keringkan dan angin-anginkan bibit anggrek selama 1 x 24 jam 

sebelum di tanam pada media tanam. Perlakukan ini ditujukan supaya 

bibit anggrek beradaptasi dengan lingkungan luar dan mengurangi 

kebusukan ketika sudah tertanam pada media akar kadaka. 

2. Tahap Pemindahan Bibit Seedling Anggrek Dendrobium sp ke dalam Flexible 

Cup 

1) Menyiapkan flexible cup sejumlah 24 buah dan politray sebanyak 1 

buah. 1 politray terdiri dari 3 lajur yang dapat diisi bibit seedling 

anggrek sebanyak 30 pot; 

2) Menyiapakan gunting, kertas label, dan straples. Tulisi ke-24 kertas 

label sesuai dengan angka yang ada pada denah percobaan dengan 

menggunakan pensil; 

3) Angkat akar kadaka yang  telah direndam dengan larutan vitamin B1 

pada keranjang dan keringkan ± 1 jam. Hal ini bertujuan supaya media 

tidak terlalu basah; 

4) Dari keseluruhan bibit anggrek Dendrobium sp yang sudah 

dikeringkan, ambil secara acak sejumlah 24 bibit. Biasanya, dalam 1 

botol terdiri dari 25 – 30 bibit anggrek Dendrobium sp. Sisihkan 

sebagian sisanya di tempat yang bersih dan teduh; 
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5) Ambil kira-kira segenggam akar kadaka dan peras sedikit jika masih 

terlalu basah. Ratakan akar kadaka pada telapak tangan; 

6) Ambil dan letakkan bibit anggrek Dendrobium sp di atas akar kadaka 

yang telah diratakan pada telapak tangan, tepat pada bagian pangkal 

pseudobulb-nya. Lalu gulung secara perlahan hingga benar-benar 

tertanam pada media. Poin terpenting adalah, usahakan ada satu sampai 

dengan dua akar yang tetap berada di luar media. Hal ini bertujuan 

untuk antisipasi kematian pada bibit dan menjaga akarnya supaya tetap 

bisa mendapatkan udara dari lingkungan luar media; 

7) Tanam pelan-pelan pada flexible cup. Ratakan dan sedikit padatkan 

hingga memenuhi isi flexible cup. Pemadatan ini bertujuan supaya 

ketika di siram maupun di lakukan pemupukan, bibit seedling tidak 

akan jatuh, sehingga bibit akan tetap kokoh; 

8) Tempelkan kertas glossy yang sudah dipotong dan ditulisi pada bagian 

tubuh flexible cup dengan menggunakan straples, sesuai dengan urutan 

pada denah percobaan; 

9) Ulangi langkah ke 7 dan 8 sampai dengan selesai, yaitu sampai bibit 

dengan urutan ke 24; 

10) Letakkan ke 24 bibit seedling anggrek Dendrobium sp pada politray 

yang sudah disiapkan; 

11) Letakkan bibit seedling anggrek Dendrobium sp di bawah paranet dan 

plastik UV yang ada di Nursery. 

2. Tahap Penyiraman dan Pemupukan Bibit Seedling Anggrek Dendrobium sp 

Penyiraman bibit seedling anggrek Dendrobium sp yang sudah 

tertanam pada flexible pot dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahapan 

pertama dan kedua. Tahapan pertama dilakukan saat bibit seedling usianya 

menginjak 5 hari, di hari kelima ini, kondisi media akar kadaka sudah 

hampir kering, sehingga perlu untuk dilakukan penyiraman. Penyiraman 

mengambil hari kelima karena pada hari pertama sampai keempat, media 

akar kadaka masih sangat lembab dan bibit seedling masih memerlukan 

adaptasi yang serius terhadap kondisi media tanam yang baru. 
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Tahapan kedua ini adalah setelah hari kelima bibit anggrek sudah bisa 

disiram setiap hari, media akar kadaka sudah mulai kering dan 

membutuhkan asupan air. Penyiraman yang paling bagus dengan 

menggunakan sprayer yang difungsikan supaya air yang keluar akan 

berbentuk bulir-bulir. Bulir-bulir ini tidak akan menyebabkan bibit seedling 

mengalami kebusukan akibat dari jumlah volume air berlebihan ketika 

aktivitas penyiraman. Jadi, meskipun disiram setiap hari, tidak akan 

berpengaruh buruk pada kelembaban bibit seedling dan media akar kadaka 

nya. Pemakaian sprayer juga diaplikasikan pada penyiraman tahap pertama. 

Tahap penyiraman pada penelitian ini dilakukan setiap hari dan setiap 

pagi pada pukul 8.00 WIB, karena pagi hari waktunya bibit seedling 

melakukan fotosintesis, sehingga nutrisi yang akan diserap akan lebih 

maksimal. Selanjutnya, setiap kelompok diberikan perbedaan pemupukan 

sesuai pemberian kelompok perlakuan dan kontrol. Satu pot perlakuan 

disiram larutan formulasi air kelapa dan pupuk daun sebanyak 7 ml. 

Pemupukan dilakukan dua kali dalam satu minggu setelah bibit mencapai 

umur 2 minggu. 

3. Tahap Pengamatan 

Tahap pengamatan ini dilakukan setelah bibit seedling anggrek 

Dendrobium sp mencapai umur 1 minggu, dimana di usia 1 minggu, bibit 

seedling sudah mulai menunjukkan pertumbuhannya. Akar-akar baru mulai 

muncul dari pangkal pseudobulb bibit seedling, pseudobulb pun akan mulai 

tumbuh kaku dan tegak. Untuk daun belum bisa diamati secara nyata dalam 

usia satu minggu, biasanya perubahan pada daun yang usianya masih satu 

minggu adalah daun-daun yang sudah mulai kaku, tidak selemas sewaktu 

pertama kali ditanam. Tahap pengamatan dan pengukuran pada akar, batang 

(pseudobulb), dan daun bibit seedling anggrek dilakukan setiap 1 minggu 

sekali selama dua bulan. Keadan ini dilakukan karena tanaman anggrek 

memiliki pertumbuhan yang cenderung lambat.  
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 2 cara yakni pengumpulan data 

primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

dari hasil observasi langsung setelah melakukan pengamatan terhadap bibit 

seedling anggrek Dendrobium sp selama 2 bulan lebih 2 minggu. Data inilah yang 

nanti akan diaplikasikan/ di input ke dalam tabel. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari mengkaji pustaka seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data statistik yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan  

ANOVA satu jalur (One Way Anova) dengan terlebih dahulu harus memenuhi 

syarat uji asumsi Normalitas dan Homogenitas, kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Beda Jarak Nyata Duncan (BJND). Langkah-langkah uji statistik yang digunakan 

adalah sebagai berikut. 

1. Uji Normalitas. Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 

varian populasi dari sebuah penelitian normal atau tidak normal. 

2. Uji Homogenitas. Uji homogenitas merupakan uji yang digunakan untuk 

mengetahui asumsi penting di dalam perhitungan analisis varian. Uji ini 

dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-masing data sudah 

terpenuhi atau belum.  

3. ANOVA satu jalur (One Way Anova) merupakan analisis dengan menggunakan 

prinsip perhitungan yang sangat sederhana, dalam analis ini varian total hanya 

dibagi atas: varian antar perlakuan (between), dan variasi dalam perlakuan 

(within)/variance error.  

4. Uji lanjut yaitu dengan Uji Beda Jarak Nyata Duncan (BJND). Uji ini dilakukan 

untuk menentukan atau memilih perlakuan yang  terbaik atau paling efektif dari 

sejumlah n perlakuan dengan berdasar pada nilai rerata.  

5. Analisis sumber belajar dilakukan dengan tahapan yaitu: 
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1) Kejelasan potensi,  

2) Kesesuaian dengan tujuan pembelajaran,  

3) Kejelasan sasaran,  

4) Kejelasan perolehan,  

5) Kejelasan pedoman eksplorasi,  

6) Kejelasan informasi yang diungkap. 

 


