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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1.  Waktu dan Tempat   

 Penelitian telah dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai Februari 

2017. Penelitian ini dilakukan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian dan 

Perternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang beralamat di 

jalan H.R. Soebrantas Km 16 Panam, Pekanbaru.  

 

3.2.  Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batang tanaman markisa 

asam, top soil, pasir, sekam padi, Growtone, air, pupuk bokashi, polibeg, sekam 

padi dan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan stek. 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cutter, gunting, mistar, 

wadah perendaman stek, plastik transparan, paranet, gergaji, tali rafia, kamera 

digital, cangkul, timbangan digital dan alat-alat lainnya yang diperlukan dalam 

penelitian. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) 2 Faktor.  

Faktor I  adalah media tanam yang terdiri dari: 

M1= Top soil 

M2= Pasir 

M3= Arang sekam 

Faktor II adalah stadia bahan stek yang terdiri dari:  

S1= Stadia muda  

S2= Stadia sedang 

S3= Stadia tua 

 Terdapat 9 kombinasi perlakuan dengan 3 kali pengulangan, sehingga 

diperoleh 27 percobaan. Kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Stadia M1 M2 M3 

S1 

S2 

S3 

M1 S1 

M2 S1 

M3 S1 

M1 S2 

M2 S2 

M3 S2 

M1 S3 

M2 S3 

M3 S3 

 Setiap unit percobaan terdiri dari 4 tanaman, sehingga diperoleh 108 

populasi tanaman. Sampel diambil dari setiap unit percobaan.  
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3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan lahan 

 Persiapan lahan yaitu membersihkan lahan dengan panjang 4 m dan lebar 3 

m, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan naungan yang berukuran panjang 3 

m lebar 2 m dan tinggi 2 m. Rangka naungan terbuat dari kayu sedangkan atap 

dan dindingnya terbuat dari paranet bertujuan untuk mengatur pencahayaan 

selama proses pembibitan. 

3.4.2. Persiapan media tanam 

 Media tanam disiapkan, setelah semua bahan media tanam seperti tanah top 

soil, pasir, arang sekam dan pupuk kandang sapi, disiapkan maka dilanjuti dengan 

pengisian bahan media kedalam polibeg berukuran 1 kg dan diletakkan di dalam 

naungan yang telah disiapkan. 

3.4.3. Pengambilan bahan stek 

 Pengambilan bahan stek tanaman markisa dilakukan pada sore hari untuk 

mengurangi penguapan. Bagian tanaman markisa yang akan distek adalah bagian 

ujung mulai dari pucuk sampai bagian tengah cabang dengan tiap-tiap stek 

memiliki panjang 15 cm berdasarkan stadia bahan tanam. Pada bahan stek daun 

harus dibuang hingga menyisakan satu daun, tujuannnya adalah agar mengurangi 

penguapannya.  Bahan stek yang telah diambil kemian direndam selama 15 menit 

menggunakan air yang telah dicampur dengan ZPT, pada penelitian ini ZPT yang 

digunakan yaitu Growtone yang memiliki kandungan auksin cukup tinggi.  

3.4.4. Penanaman  

 Bahan stek yang telah direndam kemudian lansung ditanam dimedia yang 

telah disiapkan, ini bertujuan agar bahan stek tidak mengalami penguapan yang 

lebih tinggi. Penanaman dilakukan dengan cara melubangi bagian tengah polibeg 

dan memasukkan satu ruas bahan stek kedalam tanah. 

3.4.5. Pemeliharaan 

 Pemeliharaan terdiri dari penyiraman: Penyiraman dilakukan 2 kali sehari 

yaitu pada pagi dan sore sampai bibit berusia 1 bulan kemudian bisa dilakukan 

penyiraman 1 kali sehari. Perawatan dilakukan dengan membersihkan areal 

pembibitan dari gulma dan menyisip stek yang mati atau pertumbuhannya yang 

kurang baik, penyisipan dilakukan 2 minggu setelah tanam. Pempukan dilkukan 
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pada saat bibit berumur 1 bulan, pupuk yang diberikan yaitu NPK yang telah 

dilarutkan dalam air dengan dosis 250 ml/polibeg. 

 

3.5.  Parameter Pengamatan 

3.5.1. Persentase tumbuh (%) 

 Pengamatan persentase tumbuh stek dilakukan mulai dari minggu ke-2 

setelah tanam, dengan kriteria stek tumbuh dengan baik. 

3.5.2. Hari muncul tunas (HST) 

 Pengamatan waktu muncul tunas dilakukan setiap hari untuk mengetahui 

kecepatan pertumbuhan tunas pada beberapa panjang stek yang digunakan.  

3.5.3. Jumlah tunas (buah) 

 Pengamatan jumlah tunas dilakukan pada minggu ke-12 dengan menghitung 

jumlah tunas dengan kriteria panjang tunas telah mencapai 0,5 cm. 

3.5.4. Diameter tunas (cm) 

 Diameter tunas diukur pada minggu ke-12 atau pada akhir penelitian yang 

ukur tepat pada pangkal tunas. 

3.5.5. Panjang tunas terpanjang (cm) 

 Pengukuran diameter tunas dilakukan pada akhir penelitian yaitu pada 

minggu ke-12 setelah tanam. Bagian yang diukur adalah pangkal tunas atau ruas 

pertama pada tunas.  

3.5.6. Jumlah daun (helai) 

 Penghitungan jumlah daun dilakukan sejak munculnya daun pertama setelah 

tanam sampai akhir penelitian yaitu pada minggu ke-12 setelah tanam. 

3.5.7. Lebar daun terlebar (cm) 

 Daun terlebar diukur setelah pengukuran seluruh lebar daun, kemudian 

diambil berdasarkan daun yang terlebar. Pengukuran dilakukan pada akhir 

penelitian yaitu pada minggu ke-12 setelah tanam. 

3.5.8. Panjang daun terpanjang (cm) 

 Daun terpanjang diukur setelah pengukuran seluruh panjang daun, 

kemudian diambil berdasarkan daun terpanjang. Pengukuran dilakukan pada akhir 

penelitian yaitu pada minggu ke-12 setelah tanam. 
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3.4. Analisis Data 

Model RAL Faktorial menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006)dianalisis 

dengan menggunakan sidik ragam berdasarkan model liniear Yij = π + αi + βj + 

(αβ) ij + εijk 

Keterangan : 

i = 1,2,3,....a 

j = 1,2,3,....b 

k = 1,2,2,....r 

Yij = Pengamatan pada faktor A taraf ke-i faktor B taraf ke-j dan ulangan ke-k 

π  = Rataan umum 

αi = Pengaruh faktor A taraf ke-i 

βj = Pengaruh faktor B taraf ke-j 

(αβ) ij = Pengaruh interaksi faktor A taraf ke-i dan faktor B taraf ke-j 

Εijk = Pengaruh galat percobaan pada faktor A taraf ke-i faktor B taraf ke-j dan   

ulangan ke-k 

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 JKD KTD KTD/KTG - - 

P p-1 JKP KTP KTP/KTG - - 

D x P (d-1)(p-1) JK(DP) KT(DP) KT(DP)/KTG - - 

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

Total  r dp-1 JKT - - - - 

 

Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK) = 
   

   
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) =        - FK 

Jumlah Kuadrat Faktor D (JKD) =∑
    

  
 – FK 

Jumlah Kuadrat Faktor P (JKP) = ∑ 
     

  
 – FK 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor D dan P {JK(DP)} = JKP – JKD – JKP 
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Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JK(DP) – JKK 

Uji lanjut yang akan dilakukan adalah Uji Jarak Duncan (UJD) taraf 5%. 

Model Uji Jarak Duncan adalah sebagai berikut: 

UJD α=Rα (ρ, DB Galat) x √            

Keterangan: 

α : Taraf uji nyata 

ρ : Banyaknya perlakuan 

R : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan 

KTG : Kuadrat Tengah Galat 

 


