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III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2013 sampai Mei 2014.

Penelitian dilakukan di Desa Temeran Kabupaten Bengkalis, dan untuk penentuan

lokasi disesuaikan dengan umur, ukuran, serta varietas tanaman yang seragam.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman durian varietas

tembaga yang berumur ± 6 tahun yang ada di Desa Temeran Kabupaten

Bengkalis, Air, dan Zat Pengatur Tumbuh Paklobutrazol dengan KNO3.

Sedangkan alat yang digunakan adalah timbangan analitik, gelas ukur ukuran 1

liter, botol wantauzen, spatula, gunting, plastik, kertas label, tali rapia, hektar dan

alat tulis.

3.3. Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK)

dengan perlakuan dimana yaitu 5 dosis paklobutrazol yang terdiri dari 0, 2, 4, 6,

dan 8 g/pohon yang dilarutkan dalam 15 liter air, dan masing-masing perlakuan

diulang sebanyak 3x sehingga terdapat 15 satuan percobaan. Pemberian

paklobutrazol diberikan dengan cara menyiramkan disekeliling batang dan

kemudian empat minggu setelah aplikasi paklobutrazol dilakukan penyiraman

KNO3 sebanyak 20 gram/pohon/5 liter air.

3.2. Pelaksanaan Penelitian.

3.2.1. Pembersihan Lahan

Pembersihan lahan dilakukan terlebih dahulu dengan cara membersihkan

rumput-rumput liar atau gulma yang ada di sekitar tanaman/pepohonan yang

disesuaikan dengan kondisi di lapangan guna untuk menghindari serangan hama

dan penyakit, selain itu juga untuk menghindari dari perebutan unsur hara yang

terjadi pada tanaman saat aplikasi di lapangan (Gambar 3.1)
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Gambar 3.1. Pembersihan Lahan

3.2.2. Aplikasi Paklobutrazol

Aplikasi paklobutrazol dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2013.

Paklobutrazol yang berbeda dosis dilarutkan terlebih dahulu dengan alkohol

kemudian dicampur dengan volume air sebanyak 15 liter, lalu diaduk dan

selanjutnya dilakukan penyiraman pada tiap-tiap tanaman (Gambar 3.2)

Gambar 3.2. Aplikasi Paklobutrazol
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3.2.3. Pemberian Label

Label-label yang telah disiapkan dipasang pada batang tanaman durian

tersebut, sesuai dengan perlakuan. Pemberian label dilakukan guna untuk

mempermudah dalam pemberian perlakuan dan pengamatan selama penelitian.

Pemberian label disesuaikan dengan pengacakan (Gambar 3.3)

Gambar 3.3. Contoh Label

3.2.4. Aplikasi KNO3.

Pemberian KNO3 dilakukan setelah selama 4 minggu pemberian Zat

Pengatur Tumbuh Paklobutrazol, tepatnya pada tanggal 10 November 2013, guna

untuk memecahkan tunas/dormansi pada tanaman tersebut, dan selanjutnya

dilakukan pengamatan (Gambar 3.4)

Gambar 3.4. Aplikasi KNO3 : (a) Sebelum aplikasi (b) Sesudah aplikasi

Perlakuan Ulangan

Tanggal/Bulan/Tahun
Aplikasi Paklobutrazol

a b
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3.2.5. Parameter Pengamatan

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah :

a. Saat munculnya tunas : Pengamatan mengenai waktu munculnya tunas

dilakukan 1 bulan setelah aplikasi paklubutrazol, dan pengamatan ini terus

dilakukan sampai tunas disetiap cabang tanaman sampel muncul semua.

b. Jumlah Tunas : Pengamatan ini dilakukan tiap 2 minggu sekali dengan cara

menghitung jumlah tunas yang  muncul setelah empat minggu aplikasi

paklubutrazol.

c. Jumlah Malai : Pengamatan mengenai jumlah malai dilakukan dengan cara

menghitung banyak malai yang terbentuk. Pengamatan dilakukan pada saat

tunas tersebut sudah membentuk malai.

d. Jumlah Bunga : Perhitungan jumlah bunga dilakukan pada saat bunga tersebut

masih kuncup dan akan pecah menjadi bunga.

e. Waktu Mekar : Pengamatan dilakukan setiap dua minggu sekali.

f. Jumlah Buah Terbentuk : Pengamatan mengenai jumlah buah dilakukan

dengan cara menghitung jumlah buah terbentuk.

3.2.6. Analisis Data

Data pengamatan dianalisis sesuai dengan Rancangan Acak Kelompok

(RAK), dengan anova menggunakan SAS 9.1. Jika terdapat perbedaan diantara

perlakuan, maka dilakukan uji lanjut dengan uji DMRT taraf 5 %. Model

matematis rancangan adalah : Yij i jij
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