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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian-

Peternakan UMM di desa Tegal Gondo kecamatan Karangploso kabupaten 

Malang. Ketinggian 550 m dpl, dengan suhu rata-rata harian antara 25-32 °C. 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2017 sampai bulan April 2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Peralatan yang digunakan adalah cangkul, pengayak, tray polybag, 

timbangan, gembor, keranjang, karung dan alat tulis. 

3.2.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan adalah pupuk mutiara, pupuk phonska dan 

pupuk cipmape, air, polybag (30 x 30 cm), bibit tanaman selada (Lactuca sativa 

L.) dan tanah top soil. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode penelitian yaitu menggunakan RAK (Rancangan Acak Kelompok) 

yang disusun secara faktorial.  

Faktor 1 : Jenis Pupuk NPK (J) terdiri : 

J1 : Pupuk Phonska 15:15:15 

J2 : Pupuk mutiara 16:16:16 

J3 : Pupuk cipmape 17:17:17 
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Faktor 2  : Pemberian Dosis Pupuk Majemuk (D) terdiri: 

 D0 : tanpa perlakuan (Kontrol)  

 D1 : 1,42g/tanaman  

 D2 : 1,77 g/tanaman 

 D3 : 2.13 g/tanaman  

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan antara Jenis Pupuk dengan Dosis Pupuk tanaman 

 

J1D0 J1D1 J1D2 J1D3 

J2D0 J2D1 J2D2 J2D3 

J3D0 J3DI J3D2 J3D3 

Keterangan : J (Jenis Pupuk Majemuk), D (Pemberian Dosis Pupuk) 

Kombinasi perlakuan sebanyak 12 variasi diulang sebanyak 3 kali masing-

masing menggunakan 3 sampel sehingga membutuhkan 108 tanaman. 

J1D0 = Pupuk Phonska, Tanpa pemberian pupuk majemuk 

J1D1 = Pupuk Phonska, Pemberian pupuk majemuk 1,42 g/tanaman 

J1D2 = Pupuk Phonska, Pemberian pupuk majemuk 1,77 g/tanaman  

J1D3 = Pupuk Phonska, Pemberian pupuk majemuk 2,13 g/tanaman 

J2D0 = Pupuk mutiara, Tanpa pemberian pupuk majemuk 

J2D1 = Pupuk mutiara, Pemberian pupuk 1,42g /tanaman 

J2D2 = Pupuk mutiara, Pemberian pupuk majemuk 1,77 g/tanaman 

J2D3 = Pupuk mutiara, Pemberian pupuk majemuk 2,13 g/tanaman 

J3D0 = Pupuk cipmape, Tanpa pemberian pupuk majemuk 

J3D1 = Pupuk cipmape, Pemberian pupuk majemuk 1,42g/tanaman 

J3D2 = Pupuk cipmape, Pemberian pupuk majemuk 1,77 g/tanaman  

J3D3 = Pupuk cipmape, Pemberian pupuk majemuk 2g /tanaman 
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Berikut ini merupakan denah percobaan perlakuan 

 

 

 

Gambar 1. Denah Percobaan 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Perhitungan Dosis Pupuk NPK 

Perhitungan dosis pupuk dengan pendekatan luas permukaan pot/polibag, 

dimana diameter pot/polibag mempunyai ukuran yang seragam. Setelah diketahui 

luas permukaan kemudian dikonversikan pada luas tanah/ha. Adapun cara 

menghitung luas permukaan pot/polibag sebagai berikut.  

Diketahui diameter pot/polibag 30 cm = 0,30 m, jari-jari = 0,15 m  

Dosis pupuk NPK majemuk 200 kg/ha, 250 kg/ha, dan300 kg/ha 

Luas lingkaran pot/polibag =  = 3,14 x 0,15 x 015 = 0,071 m2 

Luas lahan lahan/ha = 10000 m2 

Pupuk NPK Majemuk =  x 200000 g NPK = 1,42g NPK/pot/polibag  

Pupuk NPK Majemuk =  x 250000 g NPK = 1,77 g NPK/pot/polibag  

Pupuk NPK Majemuk =  x 300000 g NPK = 2,13 g NPK/pot/polibag  

 

3.4.2 Persemaian Benih 

Bahan tanam berupa benih tanaman selada grand rapids disemaikan pada tray 

polybag yang berisi media semai tanah top soil dan sekam bakar 1 : 1. 
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3.4.3 Penanaman 

Benih selada yang telah berumur 20 hari muncul daun 3-4 helai, kemudian 

ditransplanting ke dalam media tanam polybag ukuran 30cm x 30cm dengan 

perlakuan yang digunakan, yaitu menggunakan perbandingan dosis pupuk dan 

hasil jenis pupuk NPK yang telah didapat. 

3.4.4 Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman selada yang perlu dilakukan adalah penyiraman. 

Penyiraman dilakukan setiap hari sampai selada tumbuh normal dari awal 

persemaian hingga dipindahkan ke lahan. Alat yang digunakan pada penyiraman 

harus memiliki siraman yang halus dengan tujuan tidak merusak tanaman. 

Penyulaman dilakukan apabila tanaman ada yang mati, dilakukan satu minggu 

setelah tanam. Selanjutnya pengendalian gulma, pengedalian ini bertujuan agar 

tidak ada persaingan dalam penyerapan unsur hara pada tanaman selada. 

Pengendalian dilakukan dengan cara mencabut gulma dengan menggunakan 

tangan (Zulkarnain, 2005). 

Pengendalian hama penyakit tanaman dilakukan secara manual yaitu 

membuang atau menghilangkan bagian tanaman yang terserang dan langsung 

menghilangkan hama tersebut dengan tangan. Pencegahan terhadap serangan 

hama dan penyakit dilakukan dengan pemantauan setiap hari. 

3.4.5 Panen 

Tanaman selada dapat dipanen dengan ciri-ciri jumlah dan ukuran daunnya 

telah maksimal dan sudah berumur 30 HST. 
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3.5 Pengamatan 

3.5.1 Pengamatan tanaman selada 

Parameter pengamatan pada tanaman selada dilakukan pada saat umur 7 

hari setelah tanam (HST). Adapun jumlah pengamatan sebanyak 3 kali dengan 

interval 7 hari sekali selama 30 hari. 

Parameter yang diamati pada tanaman selada adalah: 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Menghitung tinggi tanaman dari atas permukaan tanah hingga ujung daun 

tertinggi.  

2. Jumlah Daun (helai) 

Menghitung seluruh jumlah daun selada yang telah membuka sempurna 

dari setiap tanaman. 

3. Luas Daun Pertanaman (cm2) 

Menghitung luas daun yang telah membuka sempurna dengan 

menggunakan metode faktor koreksi, rumus yang digunakan adalah : LD = P x L 

x ∑ daun x FK.  

Keterangan: 

 LD  : Luas Daun 

 P  : Panjang daun maksimal 

 L  : Lebar daun maksimal 

 ∑ daun  : Jumlah daun per tanaman 

 FK   : 0,732, Mengacu pada penelitian (Maftuchah dan Idiyah,2002).  
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4. Berat Segar Panen (g) 

Menghitung berat segar panen dengan cara tanaman yang telah dipanen 

selanjutnya ditimbang menggunakan timbangan analitik dan dicatat beratnya. 

3.6 Analisa Data 

Dari data pertumbuhan tanaman selada dianalisis menggunakan uji F, jika 

nyata akan dilanjutkan dengan menggunakna uji banding Duncan’s taraf 0.05% 


