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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kebun percobaan pendem fakultas Pertanian-

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang Desa Pendem Kecamatan Junrejo 

Kota Batu selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan.  

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat  

Alat yang digunakan adalah alat pertanian, traktor, cangkul, lempak, 

penggaris, jangka sorong, meteran, kantong plastik, alat tulis dan kamera (alat 

dokumentasi) 

3.2.2 Bahan  

Bahan yang digunakan adalah benih jagung, benih kedalai, pupuk hayati, 

pupuk kandang kampbing, gula jawa dan air. Bahan lain yang digunakan untuk 

perawatan tanaman adalah pestisida. 

3.3 Metode Penelitian  

3.3.1 Rancangan Percobaan  

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan Rancangan Strip Plot 

Ganda dengan menggunakan 2 faktor yaitu jenis tanaman sebagai petak utama 

dan pemberian pupuk hayati sebagai anak petak dengan 3 kali ulangan, sehingga 

terdapat 24 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 12 lubang tanam 

untuk tanaman jagung dan 16 lubang tanam untuk kedelai (Gambar 1 dan 2).
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 Adapun perlakuan dalam penelitian yaitu : 

Petak utama jenis tanaman / komoditi terdiri dari : 

K1 : Kedelai varietas grobogan (Lampiran 12) 

K2 : Jagung varietas pertiwi 3 (Lampiran 13) 

Anak petak frekuensi pemberian pupuk hayati terdiri dari : 

P0 : tanpa diberi pupuk hayati (kontrol) 

P1 : diberi pupuk hayati pada saat tanam 

P2 : diberi pupuk hayati pada saat tanam dan 15 HST 

P3 : diberi pupuk hayati pada saat tanam, 15 HST dan 30 HST. 

3.4 Pelaksanaan Percobaan 

3.4.1 Persiapan Lahan 

 Ukuran petak percobaan 150 x 100 cm. Jarak tanam kedelai 30 x 20 cm. 

Sedangkan jarak tanam jagung adalah 60 x 20 cm. Tanah diolah menggunakan 

Gambar 1. Denah Unit Percobaan Jagung Gambar 2. Denah Unit Percobaan Kedelai 

  

150 cm 

100 cm 

20 cm 
60 cm 

20 cm 

30 cm 



13 

 

cangkul dan dibuat bedengan sebanyak 24 bedengan dengan jarak antar bedengan 

30 cm dan jarak antar ulangan 50 cm (Lampiran 11). 

3.4.2 Penanaman Benih 

Sebelum ditanam, dilakukan perendaman benih selama 2 jam dengan air 

dan pupuk hayati sesuai perlakuan (Lampiran 11). Benih ditanam sebanyak 3 biji 

pada setiap lubang tanam sedalam 2 cm lalu ditutup dengan tanah tipis-tipis. 

Penjarangan dilakukan 10 hari setelah tanam sehingga tersisa satu tanaman yang 

tumbuh sehat. 

3.4.3 Perlakuan Pemupukan  

Aplikasi pupuk kandang kambing dilakukan setelah pengolahan lahan atau 

1 minggu sebelum tanam dengan dosis 15 ton/ha maka diperoleh dosis 2,25 kg 

(Lampiran 9) untuk setiap unit percobaan, sedangkan perlakuan pupuk hayati 

diberikan sesuai perlakuan yaitu: saat tanam, 15 dan 30 HST. Pada pemupukan 

menggunakan pupuk hayati, 1 liter pupuk hayati diencerkan dengan 10 liter air 

dan ditambahkan gula 10 g. Selanjutnya  larutan pupuk disiramkan diatas tanaman 

dengan dosis 300 ml per tanaman. 

3.4.4 Pemeliharaan 

 Perawatan dan pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyiangan 

gulma, pengendalian dan penanggulangan hama penyakit. Penyiraman dilakukan 

2 kali sehari saat tidak turun hujan untuk memenuhi kebutuhan air agar tanaman 

tidak kekeringan (Lampiran 11). Penyiangan dilakukan pada saat terlihat adanya 

pertumbuhan gulma yang mengganggu. Pengendalian hama penyakit dilakukan 

secara manual dan secara kimia menggunakan pestisida jika serangan tinggi. 
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3.4.5 Pemanenan 

 Pemanenan jagung dilakukan pada umur 90 HST atau saat klobot sudah 

berwarna putih kecoklatan (Lampiran 11). Pemanenan kedelai dilakukan umur 95 

HST atau saat daun sudah mulai menguning dan warna polong mulai kecoklatan. 

3.4.6 Parameter pengamatan 

3.4.6.1 Tanaman Kedelai 

Parameter  pengamatan pertumbuhan tanaman kedelai meliputi: 

a. Tinggi tanaman (cm)  diamati dengan cara mengukur tinggi tanaman dari 

permukaan tanah sampai tinggi maksimum pada percabangan terakhir pada 

setiap sampel. Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 

14 HST. 

b. Jumlah daun diamati dengan cara menghitung jumlah daun yang telah 

berkembang (membuka) sempurna pada setiap sampel, tidak termasuk 

kuncup daun. Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 

14 HST.  

Parameter  pengamatan hasil kedelai meliputi: 

a. Berat kering brangkasan (g) dengan menimbang berat seluruh tanaman 

kecuali akar dan buah setelah dijemur selama 3 hari. 

b. Jumlah biji per tanaman dengan menghitung jumlah biji pada setiap tanaman 

c. Berat kering biji (g) pertanaman dengan cara menimbang berat biji setelah 

dijemur selama 3 hari (Lampiran 11). 
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3.4.6.2 Tanaman Jagung 

Parameter  pengamatan pertumbuhan jagung meliputi: 

a. Tinggi tanaman (cm)  diamati dengan cara mengukur tinggi tanaman dari 

permukaan tanah sampai tinggi maksimum pada percabangan terakhir pada 

setiap sampel. Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 

14 HST. 

b. Jumlah daun diamati dengan cara menghitung jumlah daun yang telah 

berkembang (membuka) sempurna pada setiap sampel, tidak termasuk 

kuncup daun. Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 

14 HST 

Parameter pengamatan hasil tanaman jagung meliputi : 

a. Berat tongkol (g)  per tanaman, diamati dengan cara menimbang bobot 

tongkol per tanaman (Lampiran 11).  

b. Berat kering (g)  biji per tongkol, diamati dengan cara menimbang seluruh 

biji per tongkol tanaman setelah dipipil dan dijemur selama 3 hari (Lampiran 

11). 

c. Berat kering brangkasan (g) dengan menimbang berat seluruh tanaman 

kecuali akar dan buah setelah dijemur selama 3 hari (Lampiran 11). 

d. Jumlah biji per tanaman dengan menghitung jumlah biji pada setiap 

tanaman 

3.5 Analisis data 

Data yang terkumpul dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan penelitian. 

Uji F digunakan untuk mengetahui interaksi antar faktor dan pengaruh masing-

masing faktor. 




