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BAB III 
MATERI DAN METODE PENELITIAN 

 
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Peternakan 
Green Farm Indonesia Kota Blitar, pelaksanaan 
penelitian dimulai pada bulan Agustus – Oktober 2014 
 
3.2. Materi Penelitian 

Ternak yang digunakan adalah domba Merino 
jenis kelamin jantan dan betina umur PI0-PI2. Periode 
penelitian dilakukan dua tahap, tahap pertama 
pengambilan sampel dilapangdan analisa data.Tahap 
pengambilan sampel dilakukan selama 10 hari yakni 
persiapan alat, pemilihan ternak, proses pencukuran dan 
pengelompokan sampel berdasarkan umurnya dan analisa 
data selama 5 hari. Bahan yang digunakan wol domba 
Merino. Alat yang digunakan meliputi: kantong plastik, 
kertas label, pencukur rambur domba dan penggaris. 
 
3.3. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah observasi, dengan 3 Perlakuan dan 3 ulanagn yang 
dicobakan, metode Rancangan Acak Kelompok (RAK), 
yaitu : 

PI0 = permanen insisivus umur < 1 tahun. 
PI1 = permanen insisivusumur > 1 tahun. 
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PI2 = permanen insisivusumur > 2 tahun. (Lanto 
dan Zaini, 1993) 

Teknik pengambilan sampel wol dari setiap ekor 
domba yang ditentukan pada bagian midside sebelah 
kiri.Hasil pencukuran dari petakan 1x1 cm² dihitung 
diatas meja kaca yang dibawahnya dilengkapi 
lampu.Serat wol dipisah dengan menggunakan jarum dan 
dilakukan penghitungan. Satuan yang digunakan untuk 
kerapatan wol adalah jumlah serat per cm². Ini mengacu 
pada penelitian Yamin (2006) Bagian midside dianggap 
bisa mewakili semua bagian tubuh dan  parameter dalam 
pengujian kuantitas wol. 
 
3.4. Variabel Penelitian 
 Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah 
variabel bebas jenis kelamin (jantan dan betina) dan 
umur (PI0, PI1, dan PI2) dan variabel tidak bebas yaitu 
kuantitas kerapatan dan kuantitas panjang wol. 
 
3.5. AnalisaData 

Data selama penelitian diolah setelah data rata-
rata diperoleh dan dilanjutkan dengan analisa statistik 
menggunakan pengujian F dan yang meliputi kuantitas 
yakni kerapatan dan panjang wol domba Merino. 
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Analisa Ragam : 
 
FK = (Y..)²/t.r 

(Y.1)2+(Y.2)2+(Y.3)2 
JKKelompok=           - FK 
   t 

(Y.1)2+(Y.2)2+….+(Y.6)2 
JKPerlakuan =                   - FK 
  r 
JKTotal = (Y.11)2+(Y.21)2+….+(Y.64)2 – FK 
JKGalatpercobaan= JKTotal -JKKelompok -JKPerlakuan 
 
Statistik Uji : 
 

    KTkelompok 
F hitung =  
        KTgalat 
 

   KTperlakuan 
F hitung =  
     KTgalat 
 
Pengujian Rataan Perlakuan : 
Uji Jarak Duncan: 
JNT α% = JND (α%,db galat,p) x SE 
SE = √(KTgalat)/r 

 


