
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

Pra-Experimental untuk mengetahui kandungan merkuri (Hg) pada pakcoy 

(Brassica rapa L.) di lahan pertanian Kecamatan Pesanggaran yang di tanam 

dengan berbagai jarak tanam antar tanaman dari sumber pencemaran. Desain ini 

di katakan Pra-Experimental karena belum merupakan eksperimen sunguh-

sunguh akibat masih terdapat variabel luar yang ikut berpengaruh terhadap 

tebentuknya variabel dependen, rancangan ini berguna untuk mendapatkan 

informasi awal terhadap pertanyaan yang ada dalam penelitian (Sugiyono, 2010). 

Bentuk Pra-Experimental Design ada beberapa macam yaitu : One Shot Case 

Study, One Grup Prettest-Posttest Design, Intact Group Comparison. 

Rancangan penelitian ini menggunakan One Shot Case Study. Desain ini 

terdiri dari dua variabel yaitu variabel independen yang merupakan treatment dan 

variabel dependen adalah hasil. 

Gambar 3.l : One Shot Case Study 

Keterangan :  

A : Kelompok eksperimen, yaitu kelompok dengan jarak tanam 30 x 30 cm 

B : Kelompok eksperimen, yaitu kelompok dengan jarak tanam 25 x 25 cm 
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C : Kelompok eksperimen, yaitu kelompok dengan jarak tanam l5 x l5 cm 

D : Kelompok eksperimen, yaitu kelompok dengan jarak tanam l0 x l0 cm 

Ol : Observasi eksperimen, yaitu kelompok dengan jarak tanam 30 x 30 cm 

O2 : Observasi eksperimen, yaitu kelompok dengan jarak tanam 25 x 25 cm 

O3 : Observasi eksperimen, yaitu kelompok dengan jarak tanam l5 x l5 cm 

O4 : Observasi eksperimen, yaitu kelompok dengan jarak tanam l0 x l0 cm 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.l Tempat penelitian 

Penelitian di lakukan di lahan pertanian Desa Ringin Agung Kecamatan 

Pesanggaraan Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur dan pengujian merkuri (Hg) 

dilakukan di Laboratorium Kimia FMIPA Universitas Brawijaya Malang.  

3.2.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai dengan 

bulan Januari 2018. 

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Didalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah tanaman pakchoi 

yang ditanam di Kecamatan Pesanggraan Kabupaten Banyuwangi dengan 

karakteristik tanaman berwarna hijau atau putih pada batangnya yang memiliki 

berat 300-400 gram/tanaman saat panen 

3.3.2 Sampel  
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Di dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah tanaman pakchoi 

yang dibagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jarak tanam dari tanaman pakchoi 

dengan 6 pengulangan tiap masing-masing kelompok. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling, 

dimana teknik ini digunakan karena setiap unit atau anggota populasi itu bersifat 

homogen, sehingga anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

diambil sebagai sampel. Besar sampel dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan 

rumus menurut Hartanto (2004) sebagai berikut: 

 

Keterangan :  r = Replikasi (jumlah ulangan)  

t = Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1)   ≥ 15  

(4-1) (r-1)  ≥ 15  

3 (r-1)        ≥ 15  

3r-3       ≥ 15  

3r       ≥ 15+3 

r                 ≥  18/3  

r ≥  6 (ulangan yang dilakukan sebanyak 6 kali) 

Dari hasil perhitungan diatas maka didapatkan bahwa jumlah 

pengulangan yang diperlukan adalah sebanyak 6 kali pengulangan. Sedangkan 

untuk penentuan jumlah sampel maka dilakukan perhitungan yaitu: 

 Keterangan : r = Replikasi (jumlah ulangan)  

t = Treatment (jumlah perlakuan) 

(t – 1) (r – 1) ≥ 15 

n= t . r 

 

(t-1) (r-1)   ≥ 15  
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n= Sampel (jumlah sampel) 

n= t . r  n=4 . 6 n=24 

Jadi berdasarkan perhitungan untuk 4 kelompok perlakuan yang masing-

masing diulang 6 kali maka jumlah sampel adalah 24 sampel. 

3.3.l Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, dimana setiap 

individu atau unit anggota dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk 

dipilih menjadi sampel.  

3.4 Jenis Variabel Penelitian 

3.4.l Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah jarak tanam tanaman pakcoy. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah atau kandungan 

merkuri pada tanaman pakcoy. 

3.4.3 Variabel kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini tidak ada, dikarenakan peneliti 

tidak dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi jalannya 

eksperimen. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan dalam tiap variabel maka perlu didefinisikan 

tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun operasional variabel 

tersebut adalah: 
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1. Jarak tanam adalah perlakuan yang diberikan pada saat berlangsungnya 

eksperimen. Dengan variasi jarak tanam 30 x 30 cm, 25 x 25 cm, 15 x 15 cm, 

dan 10 x 10 cm yang ditanam selama 25 hari setelah pembibitan 20 hari. 

2. Analisis kadar merkuri (Hg) pada akar pakcoy (Brassica rapa L.) dilakukan 

dengan alat SSA (Spektroskopi Serapan Atom) atau AAS (Atomatic Absopsion 

Spektrofotometri). 

3. Merkuri (Hg) adalah salah satu jenis logam yang berwarna silver yang banyak 

ditemukan di alam dan tersebar dalam batu-batuan, biji tambang, tanah, air, 

dan udara sebagai senyawa organik dan anorganik. Merkuri (Hg) sering 

dimanfaatkan untuk berbagai peralatan ilmiah, seperti termometer, barometer, 

termostat, obat (Wurdiyanto, 2007). 

4. Pakcoy (Brassica rapa L.) merupakan tanaman sayuran berumur pendek (± 45 

hari), termasuk dalam famili Brassicaceae. Pakcoy jarang dimakan mentah, 

umumnya digunakan untuk bahan sup. Bisa ditanam di dataran rendah dan 

dataran tinggi, cukup sinar matahari, aerasi sempurna (tidak tergenang air) dan 

pH tanah 5,5-6 (Edi dan Bobihoe, 2010). 

5. Kriteria pakcoy (Brassica rapa L.) yang diambil adalah siap panen berumur 

40-45 hari yang memiliki berat 300-400 gram. Pakcoy (Brassica rapa L.) 

diambil antara pukul 10.00-12.00 WIB. 

1.6 Prosedur Penelitian 

3.6.l Rancangan Penelitian 

Langkah pertama dalam percobaan adalah membagi areal percobaan 

menjadi 4 kelompok/petak yang sama dan masing-masing kelompok dibagi 
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menjadi 6 petak dan letakkan ulangan perlakuan sesuai dengan perlakuan yang 

diberikan. Berikut bagan percobaan hasil menurut RAK sebagai berikut: 

AU2 BU3 CU5 DU1 

AU4 BU2 CU3 DU5 

AU6 BU4 CU1 DU2 

AU1 BU6 CU2 DU3 

AU5 BU1 CU4 DU6 

AU3 BU5 CU6 DU4 

Gambar 3.2 Denah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Keterangan : 

 A, B, C, D = Perlakuan 

  U = Ulangan 

 
Gambar 3.3 Denah Penelitian Lapang 

Keterangan : A = Perlakuan Jarak Tanam 30 x 30 cm      

B = Perlakuan Jarak Tanam 25 x 25 cm     
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C = Perlakuan Jarak Tanam l5 x l5 cm     

D = Perlakuan Jarak Tanam l0 x l0 cm  

3.6.2 Skema Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Skema Penelitian 

 

3.6.3 Persiapan Penelitian 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Alat 

- Pisau     - Mortal 

- Gunting     - hot plate 

Menyiapkan alat dan bahan 

Membeli bibit berumur 20 hari 

Melakukan pembersihan lahan, pengukuran dan pembuatan petakan lahan 

Menanam tanaman pakchoi berdasarkan perlakuan jarak tanam selama ±30 hari 

Kelompok perlakuan dipanen dan dibawa ke Laboraturium 

Kelompok perlakuan diuji ASS 

Menghitung jumlah kandungan Hg dari perlakuan 

Menentukan kelompok terbaik dari perlakuan jarak tanam 
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- Kantong plastik/Kantong Kertas - Tanur 

- Botol plastik    - Labu takar 25 ml 

- Pinset     - Kamera 

- Timbangan analitik (OHAUS)  - Kertas label 

- Oven     - Spidol/Alat tulis 

- Atomatic Absorption Spectrophotometri (AAS) (Merk Perkin Elmer, Tipe 

AA-6200) 

- Kardus/ Ice box   - Corong kaca 

- Beaker glass    - Cangkul 

- Tali rafia 

2. Bahan 

- Tanaman pakchoi (Brassica rapa L.)   

- Aquades 

- Larutan HNO3 

3.6.4 Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembelian bibit tanaman pakchoi berumur 20 hari 

2. Melakukan pembersihan lahan 

3. Mengukur dan membuat petakan perlakuan 

4. Menanam tanam pakchoi  selama 25 hari dengan masing-masing perlakuan 

jarak tanam berbeda pada lahan yang telah dibuat serta memberi tanda setiap 

petakan perlakuan 

5. Panen  setelah 25 hari, tanaman dimasukkan kedalam plastik uji lalu diberi 

label dengan memberi keterangan atau kode perlakuan dan ulangan. 
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6. Sampel dimasukkan ke dalam kardus atau box ice. 

7. Melakukan uji dan menghitung jumlah kandungan Hg pada tanaman dengan 

metode ASS. 

3.6.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Data dan Sumber Data 

Data yang diambil adalah data kandungan Hg dari tanaman pakchoi 

berbagai perlakuan jarak tanam. 

 Metode Pengambilan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

adalah observasi eksperimen dengan metode ASS. 

 Langkah Metode ASS 

Batang dan daun tanaman diabukan dengan tanur dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Sampel tumbuhan pakcoy (Brassica rapa L.) yang telah diambil dari lokasi 

pengamatan dicuci, kemudian di timbang 300-500 gram lalu dioven pada suhu 

80℃. 

2. Sampel kemudian diabukan dengan tanur dengan suhu 400℃ selama 2 jam. 

3. Selanjutnya sampel didinginkan. 

4. Setelah dingin, sampel ditambah larutan HNO3 dan aquaregia sebesar 10 ml. 

5. Sampel dipanaskan diatas kompor sampai volume ± 5 ml. Kemudian 

didinginkan. 

6. Sampel disaring menggunakan kertas saring dan dimasukkan dalam labu takar 

25 ml. 
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7. Sampel siap untuk dianalisis menggunalan SSA. 

8. Pengukuran dengan SSA/AAS 

9. Lampu katoda hampa (Hollow cathode) khusus untuk analisa logam berat 

merkuri di pasang dan dihidupkan.  

10. Spectrum pancaran lampu diliput dan dipilih panjang gelombang yang paling 

peka. 

11. Udara selitar 16 ib/in2 dialirkan, lalu dialirkan gas asetilen 4 ib/in2 dan korek 

api dinyakan. 

12. Jarum spektrofotometer menjadi 0% T diatur dengan jendela ditutup sehingga 

tidak ada berkas sinar yang masuk. 

13. Jarum 100% T diatur, membuka jendela, larutan blangko dinyalakan dan 

jarum diatur ke angka 100. 

14. Larutan sampel dialirkan lewat tabung kapiler dan serapan sinarnya di catat. 

15. Selanjutnya pengukuran sampel dan catat konsentrasi yang tertera pada AAS. 

Metode pengujian kadar tmerkuri dilakukan sesuai dengan SNI nomor 06-

698945 tahun 2005. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah uji normalitas (Liliefors), uji 

homogenitas (Bartlett), uji anava satu arah (One Way Anova) dan uji Duncan 5%. 

Uji normalitas digunakan untuk melihat normal tidaknya sebuah data. Uji 

homogenitas dilakukan untuk melihat kehomogenan data, uji anava dilakukan 

untuk melihat ada tidaknya perbedaan jarak tanam, maka dilakukan uji lanjutan 

dengan menggunakan uji duncan 5% untuk melihat perlakuan yang terbaik antara 
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semua kelompok perlakuan. Berikut teknik analisis berdasarkan uji yang 

digunakan : 

3.7.l  Uji Normalitas 

1. Pengamatan X1, X2, X3, .......  Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3, .... Zn 

dengan menggunakan rumus  Zi = 
𝑥𝑖−x̅

𝑆𝐷
 

�̅� = rata-rata sampel 

SD = simpangan baku sampel 

2. Untuk setiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal baku 

kemudian menghitung peluang 

 F(Zi) = P(Z ≤ Zi)S(Zi) = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑧1,  𝑧2,   …    …    …     𝑧𝑛

𝑛
 

3. Menghitung selisih F(Zi) – S(Zi), kemudian menentukan harga mutlaknya 

4. Mengambil harga paling besar dari harga-harga mutlak selisih tersebut, 

sebutlah harga terbesar Fhitung 

5. Untuk menolak dan menerima hipotesis nol, dibandingkan nilai Fhitung ini 

dengan nilai krisis untuk uji Liliefors dengan taraf 5%, H0 diterima jika 

Fhitung < Ftabel, berarti populasi berdistribusi normal. H0 ditolak jika 

Fhitung > Ftabel, berarti populasi berdistribusi tidak normal (Sudjana, 1992).  

Tabel 3.l Uji Normalitas 

Xi Zi F (Zi) S (zi) F(zi)-S(Zi) 

     

Dimana:  

Xi = Data pengamatan  

Zi = Hasil nilai baku  

F(Zi) = Tabel normalitas 
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S(Zi) = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑧1,  𝑧2,   …    …    …     𝑧𝑛

𝑛
 

3.7.2 Uji Homogenitas 

1. Data diperoleh daei masing-masing sampel dalam perlakuan adalah Yij (I = 1, 

2, .... nk) dan (j = 1, 2, .... nk), diketahui variansinya masing-masing adalah 

(Si)2, (S2)2, .... (Sk)2. 

2. Untuk memudahkan hitungan uji Bartlet, maka hitungan disusun dalam tabel  

Tabel 3.2 Uji Bartlett/homogenitas 
Perlakuan Dk I/dk (Si)2 Log (Si)2 (dk)Log((Si)2 

      

Keterangan:  

dk = ni – 1 

S2= 
∑(𝑛1)(Si)2

𝑛 − 1  
 

3. Menghitung varian gabungan dari masing-masing perlakuan dengan satuan  

     rumus, S2= 
∑(𝑛1)(Si)2

𝑛 − 1  
 

4. Menghitung harga satuan B dengan rumus : 

B = (Log Si2) ∑ (r-1) 

5. Menghitung X2 hitung = (In 10) (B-∑(𝑛1)(Si) 2 

6. Menghitung nilai Derajat Bebas (V) : 

V= t- 1 

7. Menghitung faktor koreksi : 

Fkoreksi (c) = 1+
1

3(𝑡−1)
[∑

1

𝑑𝑏
−

1

𝑑𝑏𝑡
] 

8. Menghitung  X2 terkoreksi = (1/c) X2 
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9. Hipotesis nol diterima (ragam dari semua perlakuan adalah sama atau 

variasinya homogenya), jika X2 hitung< tabel dimana X2 (1-α) -1) didapat 

dari daftar distribusi chi-kuadrat (Sudjana, 1992). 

3.7.3 Uji Anava Satu Arah (One way Anova) 

Setelah data yang didapatkan norman dan varian datanya homogen, 

dilakukan analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis varians satu arah. 

Adapun langkah-langkahnya adalah : 

a. Mencari faktor koreksi (FK) 

𝐹𝐾 = (
𝑌2

𝑟. 𝑎. 𝑏
) 

b. Mencari jumlah kuadrat total/terkoreksi (JKT) 

JKT = (∑y2 – FK) 

c. Menghitung jumlah kuadrat perlakuan (JKP) 

JKP = 
∑𝑦2

𝐾
− 𝐹𝑘 

d. Menghitung jumlah kuadrat galat (JKG) 

JKG = JKT - JKB 

e. Menghitung kuadrat tengah galat 

KTG = 
𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑏𝐺
 

f. Menentukan derajat bebas masing-masing melalui 

db perlakuan = k-l 

db galat  = rab-l 

db total  = rab-l 
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g. Menentukan kuadrat tengah (KT) 

KTG = 
𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑏𝑔
 

KTP = 
𝐽𝐾𝑃

𝑑𝑏𝑝
 

h. Menentukan F hitung perlakuan 

F hitung = 
𝐾𝑇𝑃

𝐾𝑇𝐺
 

i. Membuat keputusan 

Dan selanjutnya menghitung harga Fhitung yang telah diperoleh 

dikonsultasikan dengan harga Ftabel, dengan sebaran Fbebas α = 0,01. Bila 

dihitung ternyata hasilnya lebih besar Ftabel maka Ho ditolak dan Hi diterima. 

j. Membuat kesimpulan 

Ho : Tidak ada beda pengaruh jarak tanam terhadap kadar merkuri (Hg) pada 

tanaman pakchoi. 

Hi : Ada beda pengaruh jarak tanam terhadap kadar merkuri (Hg) pada 

tanaman pakchoi. 

3.3 Analisis Sidik Uji Anava Satu Arah 

Sumber 

Keragaman 

 

Db 

 

JK 

 

KT 

 

Fhitung 

 

Ftabel 

Perlakuan Ab-l JKP 𝐽𝐾𝑃

𝑑𝑏
 

𝐾𝑇𝑃

𝐾𝑇𝐺
 

 

Galat (G) ab-(r-l) JKG 𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑏𝐺
 

  

Total Rab-l Jktotal    

 

Setelah dianalisis dengan anava satu arah, bila Fhitung lebih besar dari 

Ftabel maka signifikansi dan Ho diterima, Hi ditolak dan untuk mengetahui 

perlakuan yang baik, maka dilakukan uji Duncan 5 %. 

3.7.4 Uji Duncan’s 5% 
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Bertujuan untuk mengetahui perlakuan yang terbaik maka dilakukan uji 

Duncan 5% langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut:  

a. Mengurutkan niali rata-rata perlakuan dari terkecil ke terbesar 

b. Memghitung galat baku nilai tengah perlakuan  

𝑆𝑦 =
√KTG

r
  Dimana:  KTG      : Kuadrat rerata galat 

 r           : banyaknya ulangan  

c. Menghitung nilai MDRS 5% 

   MDRS 5% = rp x sy  Dimana: rp   : nilai tabel DuncanSy    

    sy : Galat baku nilai tengah perlakuan    

Tabel 3.4 Ringkasan uji Duncan 5% 

Perlakuan Rata-rata Nilai MDRS Notasi 
 

   

Apabila hasil selisih lebih besar dari MDRS 5%, maka kedua perlakuan 

berbeda nyata, sedang jika hasil selisih lebih kecil dari MDRS 5% maka kedua 

perlakaun tidak berbeda nyata. Jika data tersebut penyebarannya tidak normal 

maka dilakuakn transformasi log (Y+1) sehingga pengujian dapat mendekati 

kesalahan dengan langkah-langkah berikut: 

1. Memeriksa apakah data tidak memenuhi asumsi plot sekali lagi nilai tengah 

perlakuan dalam diagram tebar JK simpangan baku meningkat secara 

proporsional dengan nilai tenagh maka, ini memeberi indikasi bahwa data 

tidak memperlihatkan kehomogenan ragam. 

2. Memeriksa apakah ada data yang bernilai kurang dari 10% untuk menentukan 

transformasi log (Y+1) jika ada yang bernilai kurang dari 10 maka gunakan 

log (Y+1) 
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3. Memeriksa sekali lagi melalui diagram tebar apakah data transformasi telah 

memperlihatkan kehomogenan. Jika tidak terdapat lagi hubungan antara nilai 

tengah dan simpangan bakunya pada adta transformasi maka nilai 

menunjukkan bahwa transformasi telah dilakukan dengan sukses. 

Data kandungan logam berat pada pakchoi pakchoi (Brassica rapa L.) 

pada bagian akar dianalisis dengan analisis ragam (Anova), apabila didapatkan 

perbedaan nyata (signifikan) maka dilanjutkan dengan uji jarak Duncan 5 %. 

 

Tabel 3.5 Contoh Data Analisis Kandungan Logam Berat Merkuri (Hg) pada 

Tanaman Pakcoy (Brassica rapa L.) 

 

No 
Parameter 

Samp

el 

Ulangan Standar Hg pada 

Tumbuhan 

Keter

angan I II III IV 

1 
Hg 

A     0,03 mg/kg  

2 B     0,03 mg/kg  

3 
Hg 

C     0,03 mg/kg  

4 D     0,03 mg/kg  


