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III. MATERI DAN METODE 

3.1.   Tempat dan Waktu 

Penelitian telah dilaksanakan di Lahan Percobaan dan Laboratorium 

Agronomi, Fakultas Pertanian dan Peternakan  Universitas  Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau Pekanbaru, pada bulan September-Desember 2017. 

3.2.   Alat dan Bahan   

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu timbangan analitik, ember, 

polybag (10x15 cm), penjepit kuku, amplas no 500, kertas label, sprayer, kamera 

dan alat tulis. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu benih sirsak aquades, dan 

air kelapa muda. 

3.3.   Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancang Acak Lengkap (RAL) dengan 

menggunakan 2 faktor perlakuan, adapun faktor perlakuan dengan rincian sebagai 

berikut :  

1. Faktor pertama adalah perlakuan pematahan dormansi (A) yaitu : 

A1 = Tanpa skarifikasi  

A2 = Skarifikasi penuh pengamplasan  

A3 = Skarifikasi dengan pemotongan  

2. Faktor kedua adalah perendaman ZPT alami (Z) yaitu : 

Z1 = Aquades 

Z2 = Air kelapa 100%   

Dari rancangan tersebut diperoleh 3 x 2 = 6 kombinasi perlakuan. Setiap 

kombinasi diulang lima kali sehingga 6 x 5 = 30 unit percobaan dan setiap 

percobaan membutuhkan 10 benih, sehingga dibutuhkan 300 benih sirsak. 

kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Skarifikasi 
ZPT 

Z1 Z2 

A1 A1Z1 A1Z2 

A2 A2Z1 A2Z2 

A3 A3Z1 A3Z2 
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3.4.  Analisis Data 

Model RAL Faktorial menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) dianalisis 

menggunakan sidik ragam berdasarkan model linear. Sidik ragam dapat dilihat 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas 

(db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

0,05 0,01 

D d-1 JKK KTK KTK/KTG - - 

I i-1 JKN KTN KTN/KTG - - 

D x I (d-1)(i-1) JK(DI) KT(DI) KT(DI)/KTG - - 

Galat (di)(r-1) JKG KTG - - - 

Total r di-1 JKT - - - - 

Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK)   = 
   

   
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT)  =        - FK 

Jumlah Kuadrat Faktor D (JKK) =∑
    

  
 - FK 

Jumlah Kuadrat Faktor  I (JKN)        = ∑ 
     

  
 - FK 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor D dan I {JK (DI)}     = ∑ 
     

  
  FK - JKK - JKN 

Jumlah Kuadrat Galat (JKG)       = JKT - JKKN - JKN – JKK 

Jika perlakuan berbeda nyata maka dilanjutkan dengan Uji DMRT 

(Duncan Multiple Range Test) taraf 5%. Model Uji Jarak Duncan adalah sebagai 

berikut: 

UJD α = Rα (ρ, db Galat) × √K G Ulan an 

Keterangan: 

α             = Taraf uji nyata 

ρ             = Banyaknya perlakuan 

R                  = Nilai dari Tabel Uji Jarak Duncan 

KTG    = Kuadrat Tengah Galat 
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3.5.   Prosedur Penelitian 

3.5.1. Persiapan Benih 

Benih sirsak yang digunakan adalah benih sirsak madu yang diperoleh dari 

BALITBU Solok sebanyak 300 benih sirsak. Benih yang digunakan adalah benih 

yang matang sempurna dan memiliki keseragaman benih. 

3.5.2. Persiapan Media 

A. Persemaian  

Media tanam yang digunakan adalah tanah top soil dan pupuk kandang 

(2:1) yang dimasukkan ke dalam polybag yang sudah dibersihkan  terlebih dahulu 

dari sampah-sampah yang dapat mengganggu pertumbuhan biji sirsak.  

B. Pembibitan 

Media yang digunakan dalam pembibitan adalah polybag berukuran 10 x 

15 cm. komposisi media yang digunakan adalah campuran tanah top soil yang 

sudah dibersihkan dari sampah-sampah yang dapat mengganggu pertumbuhan 

bibit sirsak dan pupuk kandang (2:1). 

3.5.3. Persiapan Zat Pengatur Tumbuh Air Kelapa Muda 

Air kelapa yang digunakan adalah air kelapa muda yang tidak terlalu tua 

dan tidak terlalu muda sehingga kandungan air kelapa muda nya masih banyak. 

Jenis kelapa yang digunakan adalah kelapa lokal atau kampung. Buah kelapa 

yamg digunakan diperoleh dari pohon yang sama untuk menjaga keseragaman air 

kelapa yang didapat.  

3.5.4. Pelaksanaan Perlakuan 

A.        Skarifikasi 

Biji sirsak di skarifikasi menggunakan amplas halus dan pemotongan 

menggunakan gunting kuku. Pengamplasan dilakukan selama 1 menit yang 

dilakukan searah permuakaan biji dan pemotongan dilakukan dengan memotong 

bagian ujung biji sehingga terdapat celah pada biji.  

B. Perendaman Zat Pengatur Tumbuh 

Perendaman dilakukan dengan aquades dan air kelapa muda, masing-

masing perlakuan direndam selama 24 jam. 
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3.5.5. Penanaman 

A. Persemaian 

Untuk tempat persemaian dapat digunakan tray (media persemaian) yang 

diisi campuran tanah top soil dan pupuk kandang (1:1:1). Biji sirsak disemai 

dengan jarak rapat dengan kedalaman semai 1,5 cm, kemudian ditutup dengan 

media semai. Kelembapan tanah dijaga jangan sampai kering atau tergenang. 

B.        Pembibitan 

Menurut sudjijo (2008) benih dikatakan layak dipindahkan apabila telah 

memiliki 4-5 helai daun (berumur 5-6 minggu) benih segera dipindah tanam 

kedalam polybag yang berisi media campuran tanah dan pupuk kandang (2:1). 

Polybag yang sudah ditanam benih sirsak disusun berjajar dan diberi naungan. 

Pada masing-masing polybag diberikan tiang pancang dari kayu untuk 

mempermudah pengukuran bibit sirsak.  

3.5.6. Perawatan 

Perawatan benih meliputi penyiraman, pemupukan serta pengendalian 

hama penyakit. Pemyiraman dilakukan 2 kali sehari terutama bila tidak turun 

hujan.  

3.5.6  Parameter Pengamatan  

A.  Daya Kecambah (%) 

Daya berkecambah ditunjukan dengan jumlah kecambah normal yang 

dapat dihasilkan oleh benih murni pada kondisi lingkungan tertentu dalam jangka 

waktu yang telah ditentukan (Sutopo, 2002). Rumus viabilitas benih menurut 

Suheiti (1998): 

   
   

 
        

Keterangan : 

ni = Jumlah benih yang berkecambah pada hari ke-i 

N =Jumlah benih yang diuji 

 

 

 



15 
 

B.  Kecepatan Berkecambah (%/etmal)        

Penghitungan kecepatan berkecambah pada benih sirsak dilakukan 

pengamatan dengan interval waktu 7 hari sekali Maka rumus yang digunakan 

dalam menghitung kecepatan berkecambah yaitu (Sutopo,2002) : 

    
     

       
 
      

        
 
       

        
 

Keterangan : 

Kct     =  Kecepatan berkecambah 

% kn  =  Persentase perkecambahan 

Etmal   =  Interval waktu perkecambahan 

C. Waktu Berkecambah (Rata-Rata Hari) 

Waktu berkecambah dapat diukur dengan menghitung jumlah interval hari 

yang diperlukan untuk munculnya radikel dan plumula pada benih sirsak yang 

dikecambahkan, interval hari yang digunakan adalah 7 hari sekali pengamatan. 

Yang dihitung menggunakan rumus (Sutopo, 2002) : 

   
                  

                                   
 

Keterangan : 

WB   =   Waktu berkecambah 

N   =   Jumlah benih yang berkecambah pada satuan tertentu 

T   = Menunjukkan jumlah waktu antara awal pengujian sampai        

dengan    akhir dari interval tertentu suatu pengamatan. 

D.  Panjang Plumula Kecambah 

Pengukuran panjang plumula kecambah dilakukan menggunakan 

penggaris dengan cara mengukur plumula kecambah dari pangkal batang 

(permukaan tanah) sampai titik tumbuh 

E.  Panjang  Radikula Kecambah (cm)  

Pengamatan panjang Radikula Kecambah dilakuakan dengan cara 

membongkar kecambah yang dijadikan tanaman sampel. Radikula dicuci bersih 
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dengan cara menyemprotkan air sampai sisa-sisa pasir hilang dan akar menjadi 

bersih, setelah itu dikering anginkan, lalu pengukuran dilakukan mulai pangkal 

batang sampai ujung radikula terpanjang.  

F. Persentase Tumbuh Bibit (%) 

Persentase tumbuh bibit ditunjukkan dengan jumlah bibit yang tumbuh 

normal dibagi dengan jumlah bibit awal. 

G. Tinggi Tanaman  

Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur tinggi tanaman sirsak dari 

permukaan tanah hingga ujung daun tertinggi dengan satuan (cm). pengukuran 

tinggi tanaman dilakukan 2 minggu setelah tanam (pindah polybag pembibitan), 

dengan interval waktu 2 minggu sekali. 

H. Jumlah Daun (helai) 

 Jumlah daun diketahui dengan cara menghitung jumlah helai daun 

tanaman sirsak pada masing-masing sampel tanaman. Daun yang dihitung adalah 

daun yang telah membuka penuh dan berwarna hijau. 

I. Berat Basah Bibit (g) 

 Pengamatan berat basah bibit dilakukan dengan cara mengambil seluruh 

bagian tanaman sampel yang telah dibersihkan dan dikering anginkan kemudian 

ditimbang menggunakan timbangan analitik. 

J.  Berat Kering Bibit (g) 

Pengamatan berat kering bibit dilakukan dengan cara mengambil seluruh 

bagian tanaman sampel yang telah dibersihkan dan dikering anginkan, lalu 

dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 70
0
C selama 2 x 24 jam. Kemudian 

menimbang berat kering kecambah dengan mengunakan timbangan analitik. 

 

 

 

 

 

 


