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r- 1. Suatu penelitian dilakukan unt uk mengetahui bahan pengawet 
dan pemberian gula dalam pembuatan sirup pisang terhadap 
kual itas sirup pisang. Variabel yang diamati meliputi kadar alkohol 
(%). Pisang yang digunakan pada penel itian ini dapat dilihat pada 
gambar di samping, sedangkan hasil penelitian dapat dil ihat pada 

tabel. 

Keterangan: setiap unit percobaan membutuhkan 2 buah pisang. Setiap sisir pisang berisi 12 buah pisang. 
Dal am satu tandan ada 6 sisir pisang yang memiliki tingkat kematangan seperti pada gambar. 

► Kadar Alkohol (%) 
Bahan Pemberian Ulangan 

Total 
Pengawet gula (%) 1 2 3 
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Den an kondisi isan an saudara keta'hui dan aha mi, sebaikn a -rancan an a a an sa a. g p g y g p y g p y g udara 
gunakan! Apakah tepat jika digunakan rancangan petak terbagi (Split Plot)? Jika tidak tepat Rancangan 
apa yang saudara gunakan? Jelaskan jawaban saudara! 

b. Berdasarkan poin a,buatlah denah sesuai dengan rancangan tersebut! 

c. Berdasarkan poin a, lakukan analisis untuk menjawab tujuan penelitian tersebut! (a=S%) 

d. Dengan BNJ, tentukan berapa persen pemberian gula agar diperoleh hasil terbaik pada masing-masing 
bahan pengawet! Apa kesimpulan yang dapat saudara berikan? 

2. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hasil produksi padi. Faktor yang diuji cobakan adalah 

Pengelolaan Tanah (P1- : 2 x bajak , 1 x garu dan P2-: 2 x bajak, 2 x garu} dan Pupuk N (20kg, 40 kg, 60 
kg). Media yang digunakan tidak bisa homogen dan percobaan tersebut diulang 4kali. ~¼ \-0.1«'1ln-G\\ )f t, 1-- pto'\ 

a. Rancangan apa yang saudara gunakan untuk menjawab penelitian tersebut? Jelaskan jawaban saudara ! 
b. Buatlah denah untuk 1 ulangan saja! 

c. Buatlah tabel ANOVA, cukup sajikan SK dan DB! 

3. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui 3 faktor terhadap berat badan ayam. Faktor 1: Dosis Ransum 

(S0gr/ kgBB, l00gr/kgBB, lS0gr/kgBB), Faktor 2: Frekuensi pemberian pakan (1 kali sehari, 2 kali sehari) 

dan Faktor 3: Dosis Daun Pepaya (0%, 10%,20%,30%). Sulit untuk mendapatkan tempat percobaan yang 
homogen. Semua perlakuan diulang 4 kali. lO'\" 
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a. Rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan yang digunakan. Jelaskan jawaban saudaral 
b. Tuliskan kombinasi perlakuan yang dicobakan. 

c. Gambarkan denah percobaan cukup untuk satu ulangan saja. 

d. Tentukan sumber keragaman dan db-nya saja yang bisa menjawab tujuan percobaan tersebut ! 


