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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh macam stek dan posisi tanam terhadap 

pertumbuhan tanam gamal (Gliricidia sepium (Jacq) Steud). Penelitian ini dilaksanakan mulai 

bulan Mei sampai dengan Agustus 2006, Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten 

Malang. Terletak pada ketinggian 540 m dpl, dengan curah hujan rata-rata 1.833 mm/tahun. 

Hipotesa dari penelitian ini diduga: terjadi interaksi pada perlakuan macam batang stek terhadap 

pertumbuhan tanam gamal (G. sepium (Jacq) Steud), terjadi interaksi pada perlakuan posisi 

tanam stek terhadap pertumbuhan tanam gamal (G. sepium (Jacq) Steud), diduga macam batang 

stek dan posisi tanam stek berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman gamal (G. sepium (Jacq) 

Steud). 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) yang diulang 3 kali. Faktor 

pertama adalah macam batang stek (A): A1: batang atas, A2: batang tengah, A3: batang pangkal, 

dan faktor yang kedua posisi tanam (B) yaitu: B1: posisi tanam 30o, B2: posisi tanam 60o, B3: 

posisi tanam 90o. Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah persentase stek tumbuh, 

jumlah tunas, diameter tunas, jumlah daun, jumlah akar, panjang akar, bobot segar akar, dan 

bobot kering akar. Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan rancangan acak kelompok 

(RAK) dilanjutkan uji Duncan p = 0,05. 

Dari hasil penelitian dan analisis statistik menunjukkan bahwa kombinasi perlakuan macam 

batang stek untuk batang pangkal dan posisi tanam 90o (A3B3) memberikan pertumbuhan stek 

gamal yang terbaik dan terjadi interaksi antara perlakuan macam batang stek dan posisi tanam 

terhadap peubah jumlah tunas dan diameter tunas stek gamal. Untuk peubah jumlah daun, 

panjang akar, jumlah akar, bobot segar akar, dan bobot kering akar tanaman tidak terjadi 

interaksi. Hal ini diduga kadar air yang tersimpan dalam stek sewaktu pengambilan stek kurang 

mencukupi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan, bahwa macam 

batang stek bagian pangkal dan posisi tanam 90o (A3B3) berpengaruh positif terhadap 

pertumbuhan stek gamal (G. sepium (Jacq) Steud). Oleh karena itu, dalam menumbuhkan 

tanaman gamal disarankan menggunakan macam batang stek untuk untuk batang pangkal dengan 

posisi tanam 90o (A3B3), agar memperoleh tanaman gamal yang baik. 

 


