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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian telah dilaksanakan di Kebun Bibit Permanen, Kecamatan 

Kedungpring, Lamongan dan di Laboratorium Biosistematika, Departemen 

Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga pada bulan Februari 

sampai Juni 2011.

3.2 Bahan dan Alat Penelitian

Bahan tanaman yang digunakan dalam penelitian adalah 11 provenan

tanaman jati (Tectona grandis Linn.), yaitu T. grandis klon 1, T. grandis klon 2,

T. grandis klon 4, T. grandis klon 6, T. grandis klon 9, T. grandis klon 10, T. 

grandis klon 11, T. grandis klon 12, T. grandis klon 21, T. grandis klon 96, dan T. 

grandis Thailand. Bagian tanaman yang diteliti dan diidentifikasi adalah batang 

dan daun. Bahan lainnya, yaitu tali rafia, paku payung, tas kresek, plastik ukuran 

besar (± 60x40 cm) dan kecil (± 30x15 cm).

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah hagameter, meteran 30 m, 

senggek, spidol, pena, kamera digital, buku flora (van Steenis dkk., 2006), laporan 

penelitian (Chasani, 2006), buku taksonomi tumbuhan (Tjitrosoepomo, 2005), 

daftar warna (Ronald, 2009) dan penggaris yang dapat dilihat pada lampiran 7 dan 

8.
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3.3 Cara Kerja Penelitian

Tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.

1. Menentukan tanaman yang akan diteliti, yaitu T. grandis klon 1, T. 

grandis klon 2, T. grandis klon 4, T. grandis klon 6, T. grandis klon 9, T. 

grandis klon 10, T. grandis klon 11, T. grandis klon 12, T. grandis klon 

21, T. grandis klon 96, dan T. grandis Thailand.

2. Pemilihan dan penentuan lokasi pengambilan spesimen tanaman di Kebun 

Bibit Permanen, Kecamatan Kedungpring, Lamongan.

3. Menyusun daftar karakter yang akan diamati dari bagian tanaman yang 

akan diambil. Adapun karakter yang akan diamati, yaitu: kebiasaan 

tumbuh (habitus, tinggi, kerapatan daun, arah pertumbuhan batang); 

batang (jumlah percabangan, permukaan batang, panjang lingkar batang

(cm), warna batang, arah pertumbuhan cabang, tinggi bekas cabang 

pertama (cm), jumlah lentisel per cm2, bentuk ranting, permukaan ranting); 

daun (kebiasaan tumbuh daun, posisi daun pada ranting, rambut pada 

permukaan atas daun, rambut pada permukaan bawah daun, warna 

permukaan atas daun, warna permukaan bawah daun, bangun daun, tepi 

daun, ujung daun, pangkal daun, panjang daun (cm), lebar daun (cm),

panjang tangkai daun (cm), urat daun permukaan atas, tulang daun 

permukaan bawah, pola venasi, daging daun, keadaan permukaan daun, 

kontur permukaan, susunan daun dan simetri daun).

4. Tinggi pohon diukur menggunakan hagameter, yaitu mengambil jarak 

dengan pohon ± 1 m, kemudian alat di atur dalam skala pengukuran 15 m, 
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kemudian diarahkan menuju puncak pohon dan ditembakkan. Setelah itu 

jarum pada kaca alat akan menunjukkan nilai tinggi pohon (m).

5. Karakter yang dapat diamati secara visual, diamati secara visual pada 

bagian-bagian tanaman yang diteliti, untuk membantu menentukan warna 

daun dan batang, yaitu menggunakan daftar warna yang dapat dilihat pada 

lampiran 8.

6. Memasukan data yang didapat ke dalam tabel karakter yang telah dibuat.

7.  Mengambil beberapa sampel daun pada setiap pohon untuk melaksanakan 

pengamatan terhadap beberapa karakter yang dapat diamati dan diukur di 

laboratorium.

8. Membuat deskripsi diagnostik, dan deskripsi diagnostik diferensial dari 

setiap macam tanaman jati.

9. Karakter yang telah dimasukkan ke dalam tabel karakter, kemudian 

dikuantisasikan dengan pertimbangan bahwa karakter yang lebih 

sederhana diberi nilai 0 dan karakter lebih kompleks diberi nilai 1 atau 

lebih.

    10. Memasukkan data yang telah dikuantisasikan ke dalam komputer dan 

menganalisis data dengan aplikasi SPSS 16.00 menggunakan metode 

Pearson Correlation.

11. Data penelitian dianalisis melalui SPSS 16.00, yaitu ketika memasukkan 

data, pada data view (dilihat pada lembar tabel bagian kiri bawah), bagian 

kolom (mulai kolom kedua atas hingga menyamping ke kanan dan 

seterusnya) diisi karakter, sedangkan baris (mulai kolom pertama atas diisi 
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judul varietas/spesies/genus/jenis sampel lalu baris ke bawahnya diisi 

nama macam-macam varietas/spesies/genus/jenis sampel).

12. Kemudian, pada variable view (letaknya disamping data view), baris 

pertama (dibawah kolom name) diisi judul varietas/spesies/genus/dll, 

kemudian pada kolom type di sebelahnya untuk judul

varietas/spesies/genus/jenis sampel dipilih string (karena data yang 

dimasukkan berupa huruf), baris setelah judul varietas/spesies/genus/jenis 

sampel diisi karakter, nama untuk setiap baris disingkat karena ada batasan 

untuk memberi nama pada tiap kolom pada data view. Type untuk baris

kedua dan seterusnya dibiarkan saja (tetap tertulis numeric karena data 

yang dimasukkan adalah angka) dan untuk memperjelas singkatan bisa 

diperjelas pada kolom label dengan diisi keterangan dari nama karakter

yang disingkat.

13. Setelah data dimasukkan kemudian data dianalisis, dengan cara sebagai 

berikut.

a. Diklik analyze pada menu SPSS (menu bagian atas), kemudian diklik

classify, kemudian diklik hierarchical cluster sehingga akan muncul 

kotak hierarchical cluster analysis.

b. Kotak variable (s) diisi semua karakter, sedangkan kotak label cases 

by diisi varietas/spesies/genus/jenis sampel.

c. Pilihan di bawahnya, yaitu cluster dipilih cases dan pilihan di

bawahnya lagi dibiarkan saja.
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d. Diklik menu statistics dibagian samping paling atas sehingga akan 

muncul kotak hierarchical cluster analysis: statistics, kemudian diklik

proximity matrix sedangkan pilihan lainnya dibiarkan saja, kemudian 

diklik single solution pada number of clusters diisi angka 3 kemudian 

diklik continue.

e. Diklik menu plots (di bawah menu statistics), kemudian diklik

dendogram, pilihan lainnya dibiarkan saja kemudian diklik continue.

f. Diklik menu method (di bawah menu plots), kemudian diklik pilihan 

measure, kemudian diklik pilihan interval, kemudian diklik pilihan 

pearson correlation, pilihan lain dibiarkan kemudian diklik continue

dan diklik ok, sehingga akan muncul tabel proximity matrix,

agglomeration schedule, cluster membership, dan dendogram.

14. Setelah itu, untuk mengetahui jenis karakter yang hasil/nilainya sama dan 

berbeda antar  provenan tanaman, menggunakan cara sebagai berikut.

a. Diklik menu analyze pada menu SPSS, kemudian diklik descriptive 

statistics, kemudian diklik descriptive sehingga akan muncul kotak 

descriptive.

b. Kotak variable (s) diisi semua karakter, kemudian diklik menu option, 

kemudian diklik pilihan dispersion, kemudian diklik pilihan variance, 

pilihan lain dibiarkan, kemudian diklik continue dan kemudian diklik

ok.

c. Pada output hasil analisis SPSS akan muncul tabel “descriptive 

statistics”, pada kolom “standard deviation” bila muncul angka 
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0,00000 pada karakter menunjukkan bahwa karakter tersebut 

merupakan karakter yang memiliki nilai yang sama atau hasil yang 

sama pada tiap macam tanaman yang diteliti, sedangkan untuk karakter 

yang mempunyai nilai di atasnya menunjukkan bahwa karakter 

tersebut tergolong karakter pembeda antar tanaman.

15. Memisahkan karakter tanaman dan mengetahui nilainya melalui PCA 

(Principal Component Analysis) dalam SPSS 16.00, dengan cara sebagai 

berikut.

a. Diklik menu analyze pada menu SPSS, kemudian diklik data 

reduction, kemudian diklik factor sehingga akan muncul kotak factor 

analysis.

b. Pada kotak variables diisi karakter pembeda hasil dari proses 

sebelumnya (dipilih karakter yang mampu membedakan antar tanaman 

saja yang dimasukkan ke kotak), sedangkan kotak selection variable

dikosongi dan kemudian diklik ok, sehingga akan muncul tabel 

communalities, total variance explained, dan component matrix.
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