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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental 

sesungguhnya (True Experimental Research). Menurut Sugiyono (2010) dikatakan 

true experimental karena dalam penelitian, peneliti dapat mengontrol variabel luar 

yang mempengaruhi jalannya eksperimen.  

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah The Postest 

Only Control Group Design. Dalam desain ini terdapat dua kelompok yang masing-

masing dipilih secara random, dimana dalam suatu populasi terdapat sampel yang 

sama (homogen). Kelompok pertama yang diberi perlakuan disebut kelompok 

eksperimen dan kelompok yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol 

(Sugiono, 2010). 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010). Adapun populasi 
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yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman sawi (Brassica rapa L.) yang 

terdapat di Desa Bumi Aji Kota Batu. 

 

3.2.2 Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiono, 2010). Adapun sampel yang digunakan adalah biji sawi (Brassica 

rapa L.)  yang dibeli dari salah satu petani sawi Desa Bumi Aji. 

 

3.2.3 Sampel Size  

Menurut (Kemas dalam Rohmanah, 2014) pengambilan sampel dengan 

menggunakan cara simple random sampling. Besar sampel dalam penelitian ini 

ditentukan berdasarkan rumus : 

(t-1) (r-1) ≥ 15   Keterangan :  

  (9 - 1) (r - 1) ≥ 15    r : replikasi                          

   8 (r - 1) ≥ 15    t : treatment (3)               

 8  r – 8  ≥ 15   n : jumlah sampel (27) 

    r  ≥ 15 + 8 

        8 

 r   ≥ 3  (Ulangan yang digunakan adalah 3 kali) 

      n = t . r 

         = 9 . 3 

    n = 27 
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3.2.4 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling, 

adalah teknik pengambilan sampel dengan cara acak sehingga setiap satuan sampling 

yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih kedalam 

sampel.  

Langkah pertama dalam penentuan sampel adalah sebagai berikut: langkah 

pertama adalah mengambil 150 biji sawi (Brassica junlea) dan merendamnya 

kedalam cawan, dan menanam untuk dijadikan populasi sebanyak 50 benih tanaman 

sawi (Brassica junlea) . Memilih 27 benih sawi (Brassica junlea) yang kemudian 

dijadikan 10 kelompok control yang diberi perlakuan pupuk organik 0%, 10% : 90%, 

20% : 80%, 30% : 70%, 40% : 60%, 50% : 50%, 60% : 40%, 70% : 30%, 80% : 20%, 

90% : 10%. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1 Tempat Penelitian 

Desa Sumber Roto  kec. Donomulyo kab Malang 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 

22 Mei 2016. 
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3.4 Jenis Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang dipilih dan direncanakan dengan sengaja 

diukur dan dimanipulasi variasinya untuk diketahui pengaruhnya pada objek yang 

diteliti (Rofieq, 2004). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah 

konsentrasi campuran sabut kelapa (Cocos nucifera L.) dan kotoran ayam broiler.  

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel bebas (Sugiono, 2010). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah pertumbuhan vegetatif tanaman sawi (Brassica rapa L.) 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiono, 2010). Variabel kontrol dalam penelitian ini 

adalah jarak tanam, media tanam (tanah), polybag ukuran 35 cm x 35 cm, pemberian 

pupuk organik. 
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3.5 Prosedur Penelitian  

3.5.1 Tahap Persiapan 

3.5.1.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Tahapan yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. Adapun 

alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut : 

 

3.5.1.1.1 Alat 

1. Paranet (jarring pengatur cahaya)  1 buah    

2. Polybag ukuran 35 x 35   50 buah 

3. Sekop     1 buah    

4. Karung     9 buah 

5. Gembor     1 buah 

6. Tali rafia     1 gulung 

7. Timbangan digital    1 buah  

3.5.1.1.2 Bahan 

1. Kotoran ayam Broiler kering   25 kg  

2. Sabut kelapa (Cocos nucifera L.)  25 kg  

3. Biji tanaman sawi (Brassica rapa L.) 150 biji 

3.5.2 Tahap pelaksanaan 

3.5.2.1 Pembuatan pupuk organik 

Menyiapakan kotoran kering ayam Broiler  dan sabut kelapa (Cocos nucifera 

L.) dengan wadah yang berbeda. 
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3.5.2.2 Pembuatan Pupuk Organik dengan Berbagai Konsentrasi 

Pembuatan pupuk organik dengan konsentrasi sebagai berikut. Pupuk A: 10% 

sabut kelapa : 90% kotoran ayam, pupuk B: 20% sabut kelapa : 80% kotoran ayam, 

pupuk C: 30% sabut kelapa : 70% kotoran ayam, pupuk D: 40% sabut kelapa : 60% 

kotoran ayam, pupuk E: 50% sabut kelapa : 50% kotoran ayam, pupuk F: 60% sabut 

kelapa : 40% kotoran ayam, pupuk G: 70% sabut kelapa : 30% kotoran ayam, pupuk 

H: 80% sabut kelapa : 20% kotoran ayam, pupuk I: 90% sabut kelapa : 10% kotoran 

ayam, dan perlakuan kontrol 0%. Pembuatan konsentrasi pupuk organik masing-

masing sebanyak 5 kg. Hal ini didasarkan pada kebutuhan pemupukan tanaman sawi 

(Brassica rapa L.). Perhitungan kebutuhan konsentrasi pupuk organik per-perlakuan 

adalah sebagai berikut: 

Konsentrasi sabut kelapa 10% = 10/100 x 5 kg = 500 gram 

Konsentrasi sabut kelapa 20% = 20/100 x 5 kg  = 1000 gram 

Konsentrasi sabut kelapa 30% = 30/100 x 5 kg = 1500 gram 

Konsentrasi sabut kelapa 40% = 40/100 x 5 kg = 2000 gram 

Konsentrasi sabut kelapa 50% = 50/100 x 5 kg = 2500 gram 

Konsentrasi sabut kelapa 60% = 60/100 x 5 kg = 3000 gram 

Konsentrasi sabut kelapa 70% = 70/100 x 5 kg = 3500 gram 

Konsentrasi sabut kelapa 80% = 80/100 x 5 kg = 4000 gram 

Konsentrasi sabut kelapa 90% = 90/100 x 5 kg = 4500 gram 

Berbagai konsentrasi Sabut kelapa dimasukkan ke wadah yang berbeda dengan 

takaran konsentrasi sabut kelapa yaitu 500 gram, 1000 gram, 1500 gram, 2000 gram, 
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2500 gram, 3000 gram, 3500 gram, 4000 gram, 4500 gram. Takaran yang sudah 

didapatkan akan dicampurkan dengan penambahan kotoran kering ayam Broiler 

sampai mencaapai 5 kg, hal ini dikarenakan untuk membuat konsentrasi pupuk 

organik dengan konsentrasi 10% : 90%, 20% : 80%, 30% : 70%, 40% : 60%, 50% : 

50%, 60% : 40%, 70% : 30%, 80% : 20%, 90% : 10% selanjutnya akan di fermentasi 

selama 40 hari dengan 100 ml EM4 dan diencerkan dengan 5 liter air. Fermentasi 

kotoran ayam selama 8 hari menggunakan starter EM4 dapat menghasilkan unsur hara 

N, C-organik sebesar 0,554%, 3,308% (Sholikah, 2013). 

Pupuk A : Konsentrasi 10% : 90% = 500 gram sabut kelapa + 4500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk B : Konsentrasi 20% : 80% = 1000 gram sabut kelapa + 4000 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk C : Konsentrasi 30% : 70% = 1500 gram sabut kelapa + 3500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk D : Konsentrasi 40% : 60% = 2000 gram sabut kelapa + 3000 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk E : Konsentrasi 50% : 50% = 2500 gram sabut kelapa + 2500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk F : Konsentrasi 60% : 40% = 3000 gram sabut kelapa + 2000 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk G : Konsentrasi 70% : 30% =  3500 gram sabut kelapa + 1500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 
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Pupuk H : Konsentrasi 80% : 20% = 4000 gram sabut kelapa + 1000 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk I : Konsentrasi 90% : 10% = 4500 gram sabut kelapa + 500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Kontrol negatif 0% = 0 ml pupuk organik (tanpa perlakuan). Jadi, perlakuan kontrol 

tidak ada pemupukan. 

 

3.5.2.3 Perlakuan pemupukan pupuk organik 

Sampel tanaman sawi (Brassica rapa L.) yang sudah dibenihkan, setiap 

ulangan berisi 3 benih sawi (Brassica rapa L.) pada  27 polybag,  selanjutnya dalam 

satu polybag perlakuan pupuk organik dicampur dengan media, dimana setiap 

polybag diberi perlakuan pupuk organik sebesar 1000 gram.   

Adapun prosedur kerja penelitian ini adalah: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Membeli biji tanaman sawi (Brassica rapa 

L.)  di petani 

Melakukan perawatan tanaman (penyiraman, 
pembasmian hama) sampai tanaman sawi 

(Brassica rapa L.) berumur 35 hari dan siap 

untuk di panen.  

Memilih biji sawi dan merendam biji selama 

24 jam. Memindahkan biji sawi (Brassica 

rapa L.) ke dalam media yang sudah di 

siapkan, dan menyiapkan media tanam  

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Kerja 

Melakukan uji  

berat basah, berat kering, panjang batang, 

banyak daun, lebar daun, panjang daun.  
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3.6 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 10 

(sepuluh) perlakuan. 1) (satu) kelompok kontrol (tidak diberi pupuk) dan 9 

(Sembilan) perlakuan pupuk dengan konsentrasi yang berbeda. Masing-masing 

perlakuan menggunakan 3 kali ulangan. Dapat dijabarkan sebagai berikut: 

Dua puluh tujuh perlakuan sebagai berikut: 

Pupuk A : Konsentrasi 10% : 90% = 500 gram sabut kelapa + 4500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk B : Konsentrasi 20% : 80% = 1000 gram sabut kelapa + 4000 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk C : Konsentrasi 30% : 70% = 1500 gram sabut kelapa + 3500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk D : Konsentrasi 40% : 60% = 2000 gram sabut kelapa + 3000 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk E : Konsentrasi 50% : 50% = 2500 gram sabut kelapa + 2500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk F : Konsentrasi 60% : 40% = 3000 gram sabut kelapa + 2000 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk G : Konsentrasi 70% : 30% =  3500 gram sabut kelapa + 1500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk H : Konsentrasi 80% : 20% = 4000 gram sabut kelapa + 1000 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Pupuk I : Konsentrasi 90% : 10% = 4500 gram sabut kelapa + 500 gram kotoran 

kering ayam Broiler 

Kontrol negatif X : Konsentrasi 0% = 0 ml pupuk organik (tanpa perlakuan). Jadi, 

perlakuan kontrol tidak ada pemupukan. 

 

Banyak Ulangan: 

I = Ulangan 1 

II = Ulangan 2 

III = Ulangan 3 
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Pupuk 

A I 

Pupuk 

B II 

Pupuk 

C III 

Pupuk 

D I 

Pupuk 

E III 

Pupuk 

F I 

Pupuk 

G II 

Pupuk 

H I 

Pupuk 

I .I 

Pupuk 

X. I 

Pupuk 

E I 

Pupuk 

A III 

Pupuk 

E II 

Pupuk 

X. III 

Pupuk 

C I 

Pupuk 

B I 

Pupuk 

D II 

Pupuk 

D III 

Pupuk 

F II 

Pupuk 

H III 

Pupuk 

I . II 

Pupuk 

A II 

Pupuk 

X. II 

Pupuk 

I. III 

Pupuk 

B II 

Pupuk 

C II 

Pupuk 

H II 

Pupuk 

G III 

Pupuk 

G I 

Pupuk 

F III 

Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

 

3.7 Tahap pengumpulan data 

Data  yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

pertumbuhan vegetaatif pada tanaman sawi (Brassica rapa L.) seperti berat basah, 

berat kering, panjang daun, panjang batang, lebar daun, banyak daun. 

 

3.8    Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu berupa 

angka. Pengolahan data dilakukan dengan terlebih dahulu menggunakan uji 

homogenitas (Bartlett) untuk mengetahui apakah varian datanya homogen. kemudian 

diteruskan dengan uji Anava 1 Faktor (One Way Anova) untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Untuk menentukan manakah 

perlakuan yang paling optimal dan melihat perlakuan antar kelompok berbeda atau 

tidak maka dilanjutkan uji Beda Nyata Terkecil (BNT). 
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3.9    Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar Leaflet 

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai bahan ajar yang berbentuk leaflet 

diharuskan memenuhi beberapa aspek. Menurut (Melina, 2014) bahan ajar leaflet 

dalam pemanfaatanya sebagai bahan ajar harus memperhatikan beberapa hal yaitu: 

1. Judul leaflet harus singkat dan diturunkan dari materi pokok

2. Bahasa yang digunakan dalam leaflet harus mudah dipahami, kalimat yang jelas,

dan kalimat yang tidak terlalu panjang

3. Informasi pendukung disampaikan secara jelas, padat, menarik, memperhatikan

penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya.

4. Menggunakan berbagai sumber belajar yang memperkaya materi leaflet, misalnya

buku, majalah, internel, jurnal hasil penelitian.


