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1. Suatu percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh lama perendaman bibit kacang dengan obat hama 

ulat terhadap produksi. Dalam hal ini digunakan lima level lama perendaman yaitu (0, 30 menit, 60 menit , 90 

men it dan 120 menit ). Penelitian dilakukan den~ an kondisi lahan sebaga i berikut: 
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Lahan Penelitian 

Jika data yang diperoleh seperti di bawah ini 

~c 
Kelompok 

Teras 1 cukup menggunakan 5 ulangan yang 

relatif homogen dan teras 2 cukup 

menggunakan 2 ulangan yang relatif homogen 

a. Menurut saudara Rancangan apa yang bisa dipakai 

untuk kondisi lahan tersebut! 

b. Menurut saudara berapa ulangan yang efektif? Saudara 

pilih menggunakan teras 1 saja atau teras 1 dan 2 
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c. Dengan mengasumsikan bahwa rancangan yang digunakan RAK dengan a=5%, lakukan analisis ragam 

untuk menguj i apakah ada pengaruh perlakuan terhadap respon yang diukur! 

d. Apakah RAK lebih efisien dibandingkan RAL? 

e. Dengan a=5% pilihlah perlakuan mana yang saudara rekomendasikan dan lakukan dengan uji 

perbandingan berganda BNJ! 

2. Percobaan dilakukan untuk mengetahui pengaruh pemberian pupuk dengan dosis berbeda (100, 200, 300, 400 

kg N/ha ) dilakukan di lereng pegunungan. Sumber keragaman unit percobaan garis besarnya dapat 

diklasifikasikan menjadi dua arah kemiringan lahan dan irigasi. 

a. Sebutkan rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan yang digunakan pada penelitian tersebut! 

Berikan alasannya . 

b. Tuliskan model matematis yang mendasari penguj ian tersebut! 

c. Buat lah denahnya ! 
d. Sebutkan sumber keragaman dan derajat bebas berdasarkan point a! 

3. Dilakukan suat u percobaan untuk mempelajari pengaruh jenis ransum dan penambahan selenium dalam 

ransum te rhadap kualitas daging kel inci Vlaamse reus . Faktor A adalah jenis ransum yang terdir i dari ransum X 

dan ransum Y. Faktor B adalah level selenium dalam ransum yang terd iri dari 4 taraf. Taraf fakto r B dibedakan 

berdasarkan jum lah mineral selenium yang ditambahkan ke dalam konsentrat sebagai ransum basal, yaitu: Ro 

(Ra nsum basal + 0 ppm selenium), Rl (Ransum basal+ 1 ppm selenium), R2( Ransum basa l+ 2 ppm selenium), 

R3 (Ransum basal+ 3 ppm selenium). 

a. Sebutkan rancangan perlakua n dan ra ncangan lingkungan yang digunakan pada penelit ian tersebut ! 

Berikan alasannya. 

b. Tu liskan model matematis yang mendasari penguj ian tersebut! 

c. Bera pa ulangan yang efektif dan Buatlah denahnya ! 

d. Sebutkan sumber keragaman dan derajat bebas berdasarkan point a! 
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