
III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun masyarakat Jalan Melur, Kelurahan 

Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Pada bulan April - 

Juni 2018. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman tin varietas 

Purple Yordan milik petani tin di Jalan Melur, Tampan, Pekanbaru, Riau. Bahan 

lain yaitu arang sekam dan kompos, air, ZPT (grow qwik), Vitamin B1 dan bahan-

bahan lain yang mendukung penelitian ini. Alat yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah paranet, plastik, jangka sorong, cangkul, pisau dan gunting stek, parang, 

gembor, rol, handsprayer, ember, polibeg, kamera dan alat-alat lain yang 

mendukung penelitian ini. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Percobaan ini mengggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 

yang terdiri dari 2 faktor. 

Faktor pertama adalah diameter batang (D) yang terdiri atas 2 taraf yaitu: 

D1
 : 0,7 – 1 cm 

D2 : 1,7 – 2 cm 

Faktor kedua adalah panjang bahan stek (P) yang terdiri atas 3 taraf yaitu: 

P1 : 10 cm  

P2 : 15 cm  

P3 : 20 cm  

Kombinasi perlakuan antara diameter dan panjang bahan stek yang 

berbeda dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Diameter Panjang Bahan Stek 
P1 P2 P3 

D1 D1P1 D1P2 D1P3 
D2 D2P1 D2P2 D2P3 
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Dari 6 kombinasi perlakuan tersebut dilakukan pengulangan sebanyak 8 

kali. Dengan demikian terdapat 48 unit percobaan. Pada perlakuan panjang bahan 

stek setiap ukuran memiliki mata tunas yang berbeda yaitu panjang 10 cm (3-4 

mata tunas, panjang 15 cm (5-6 mata tunas), panjang 10 cm (7-8 mata tunas).   

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan rumah bayangan 

Langkah awal yang akan dilakukan sebelum penelitian adalah dengan 

membersihkan lokasi penelitian dari gulma. Pembuatan naungan paranet 75% dan 

atap plastik dengan dinding paranet. 

 

3.4.2. Pembuatan media tanam 

Media tanam yang digunakan adalah polibeg dengan ukuran 20 cm x 20 

cm diisi dengan menggunakan arang sekam, kompos (1:1), masing-masing 

polibeg terdapat 1 tanaman. 

 

3.4.3. Persiapan bahan tanam 

Bahan tanam yang digunakan adalah batang tanaman tin yang sebelumnya 

telah berproduksi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan stek dan 

penanaman adalah: 

1. Batang berwarna cokelat sampai cokelat kehitaman dipilih sebagai bahan 

stek. Batang dipotong secara melintang (kemiringan ± 45o) hal ini dilakukan 

agar permukaan pangkal stek lebih luas sehingga jumlah akar yang tumbuh 

juga lebih banyak, pemotongan bahan stek sesuai dengan masing-masing 

perlakuan. Selanjutnya membersihkan bahan stek menggunakan air bersih. 

2. Bagian bawah (calon akar) disayat-sayat kecil kemudian dilakukan 

perendaman fungisida sistemik Dithane dan bakterisida Agrept selama 30 

menit dengan konsentrasi 2 cc/l dilanjutkan dengan pemberian zat 

perangsang akar yaitu grow qwik (1 ml/l) selama 60 menit. Semua bahan stek 

di letakkan dalam wadah kedap udara dengan posisi tegak lurus sampai akar 

muncul (1 minggu).  
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3. Sekali sehari dilakukan pengecekan terhadap bahan stek, jika terlihat kering 

disemprot menggunakan vit B1 (1 ml/l) untuk mengurangi stres pada batang 

stek. 

4. Batang stek ditanam ke media tanam dengan posisi tegak lurus. Kemudian 

semua bibit diletakkan dalam naungan yang telah disiapkan. 

 

3.4.4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan dan penyiangan gulma. 

Menurut Marpaung dan Hutabarat (2015), penyiraman  dilakukan dengan 

intensitas 2 hari sekali dan pemupukan NPK 16-16-16 (2 g/tan sebulan sekali). 

waktu aplikasi pupuk NPK diberikan pada saat tanaman berumur 4 MST. 

Sementara untuk penyiangan gulma dilakukan sesuai keadaan dilapangan dan 

intensitas pertumbuhan gulma. 

 

3.4.5. Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

Penyakit yang sering menyerang tanaman tin yaitu karat daun dan virus 

mosaik. Hama yang sering menyerang adalah cendawan, nematoda, kutu 

penggerek, kutu putih dan serangga. Pengendalian hama dilakukan secara 

mekanik dan biokontrol alami maupun kimiawi. 

 

3.5. Pengamatan  

3.5.1. Persentase tumbuh (%) 

Persentase tumbuh dihitung pada akhir pengamatan atau 8 MST dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝑒 𝐵𝑖𝑏𝑖𝑡 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 =
𝐵𝑖𝑏𝑖𝑡 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 
 𝑋 100% 

 
3.5.2. Hari muncul tunas 

Hari muncul tunas dihitung pada awal penanaman hingga 28 HST 

(Yulistyani dkk, 2014). 
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3.5.3. Jumlah mata tunas tumbuh 

Jumlah mata tunas dihitung setiap minggu pada umur 2 – 8 MST dengan 

menghitung jumlah mata tunas yang tumbuh. 

 

3.5.4. Panjang tunas (cm) 

Panjang tunas diukur setiap minggu pada umur 2 – 8 MST dengan cara 

mengukur tunas mulai dari permukaan munculnya tunas sampai ujung tunas 

tertinggi. 

 

3.5.5. Jumlah daun (helai)  

Jumlah daun dihitung setiap minggu setelah tanam hingga akhir 

pengamatan dengan menghitung daun yang telah terbuka dan dimulai pada 2 - 8 

MST. 

 

3.5.6. Diameter tunas (cm) 

Pengukuran diameter tunas dilakukan dengan menggunakan jangka 

sorong, diukur pada ketinggian 1 cm di atas pangkal tunas. Pengukuran dilakukan 

setiap minggu setelah 3 – 8 MST. 

 

3.6. Analisis Data 

Data hasil penelitian yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk tabel. 

Analisis data menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial (RAKF) . Sidik 

ragam Rancangan Acak Kelompok menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) 

adalah seperti pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Sidik Ragam RAK Faktorial 

Sumber 
Keragaman 

(SK) 

Derajat 
Bebas (DB) 

Jumlah 
Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 
Tengah 
(KT) 

F.Hitung F.Tabel 

Kelompok  t-1 JKK KTK KTK/KTG  
D  a-1 JKD KTD KTP/KTG  
P b-1 JKB KTD   
D x P (a-1)(b-1) JKI KTI   
Galat (r-1) (ab-1) JKG KTG   
Total (rab-1) JKT    
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Keterangan : 

Faktor Koreksi (FK) = 
 𝐺2 

 rab
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) =  
∑𝑌 𝑖𝑗𝑘

2

𝑎𝑏
− 𝐹𝐾 

Jumlah Kuadrat Perlakuan D =  ∑𝑌 𝑃
2

𝑟𝑎
− 𝐹𝐾 

Jumlah Kuadrat Perlakuan P =  ∑𝑌 𝐿
2

𝑟𝑏
− 𝐹𝐾 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (D x P) = ∑𝑌 𝑃𝐿
2

𝑟
− 𝐹𝐾 − 𝐽𝐾𝑃 − 𝐽𝐾𝐿   

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT - JKK – JKP – JKL – JK(D x P) 

Rataan Umum (𝑋�) = G/rab 

KK =  √KTG
𝑋�

 𝑥 100% 

Apabila menunjukkan perbedaan nyata maka dikukan uji lanjutan Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) dengan taraf 5% 

UJDα = Rα(p,db galat x) �
𝐾𝑇𝐺
r  

 

Keterangan : 

α       = taraf nyata uji 5% atau 1% 

Rα(p,db galat) = nilai dari tabel UJD dengan derajat bebas galat (DBG) 

P      = banyaknya perlakuan 

r       = banyaknya ulangan percobaan 

KTG       = Kuadrat tengah galat dari sidik ragam 
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