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I . Kultur organ beberapa varietas ape! dilakukan untuk memperbanyak bahan tanam kultur ape! 
secara in viro. Varietas ape! yang d1gunakan yakni ape! manalagi {VI), anna (V2), rome beauty 
(Y3) dan foj i (V4). Media yang digw1akan pada penelitian ini yakni media MS+0,15 % sitokinin 
dengan penambahan NAA pada berbagai konsentrasi sebagai perlakuan. Konsentrasi NAA yang 
diuji yakni 0, I % (Kl); 0,15 % (K2); 0,2 % (K3): 0,25 % (K4): 0,30 % (KS) dan tanpa 
penarnbahan NAA (KO). Setiap kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali dengan jwnlah 
sampel 70 satuan perlakuan. Karena pertimbangan teknis dan tenaga dalam pelaksanaan 
penelitian, setiap pemberian perlakuan dan pengamatan diberi interval waktu 2 hari antar ulangan. 
Data hasil pengamatan panjang tanaman ape! pada 4 minggu setelah inokulasi disajikan dalam 
tabel di bawah ini : 

a. Buatlah rancangan yang sesuai untuk penelitian di atas! Berikan alasannya. 
h Tuliskan model matematika untuk rancangan pada poin (a) clan jelaskm1 setiap notas1 <lalam 

model tersebut. 
c. Buatlah lay out atau denah untuk percobaan di atas. 
d. Tuliskan pula hipotesis yang akan diuj i dan buat table analis1s ragam (swnber keragaman dan 

derajad bebas saja). 
e. Andaikan berdasarkan table analisis ragam perlakuan yang diuj i membe1ikan pengaruh yang 

signifikan terhadap respon yang diamati , uji apa yang selanjutnya akan anda gunakan w1tuk 
menguji perlakuan-perlakuan mana saja yang berbeda satu sama lain. Be1ikan alasan anda 
memilih uji tersebut. 

2. Perlakuan beberapa warna lampu LED diuj ikan pada dua varietas kentang. Pada saat penelitian, 
pemasangau lampu LED dikondisikan supaya tidak mempe11gam11i lanama.11 lain dengan 
perlakuan wama lampu LED yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan 
info1masi kombinasi perlakuan wama lampu dan varietas kentang dengan jumlah wnbi terbanyak. 
Bahan tanam yang digunakan berupa plan.let yang seragam. Penelitian menggunakan sistem 
aeroponik pada kondisi yang terkontrol. Hasil pengamatan variabel jmnlah umbi per tanaman 
disaj ikan pada tabel di bawah ini : 

Perlakuan 
Ulanean 

I II lII IV V 

warna lampu granola 2,30 2,40 2,60 2,70 2,90 
kuning ppt 4 zebra 4,10 4,40 4,50 4,50 4,20 

wama lampu granola 7, 10 7,20 7,30 7,40 7,30 
puti.h ppt 4 zebra 2,40 2,40 2,50 2,60 2,40 

a. Buatlah rancangan yang sesuai untuk percobaan di atas. Berikan alasannya. 
b. Tentukan rata-rata, median , standar dev iasi , minimum dan maksimum untuk data di atas ! 
c. Buatlah denah percobaan yang sesuai w1tuk penelitian diatas! 
d. Lakukanlah analisa ragam berdasarkan data tersebut dengan taraf nyata (a) 5%! Bual kesimpulan 
e. Berdasarkan basil analisis ragam, lakukan uji perbandingan berganda BN.f (Tukey)! 

lnte1vrctasibn hasi ln ya dan buat kesimpulan . 


