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III. BAHAN DAN METODE 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Penelitian telah dilaksanakan di Green House Kebun Percobaan Universitas 

Muhammadiyah Malang, jalan Notojoyo no 3 Tegal Gondo, Malang, Jawa Timur 

dengan ketinggian ± 500 m dpl. Memiliki suhu rerata berkisar 24-27
o
C dan 

bercurah hujan ±195, 83 mm/tahun (sumber: BMKG Karangploso, 2017). 

3.2  Alat dan Bahan 

Alat – alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polybag 5kg, 1 sekop 

kecil, 2 cetok, 2 gembor, 1 selang air, 1 timbangan, gelas ukur 100ml dan label 

tanaman. Sedangkan alat yang digunakan pada saat pengamatan adalah penggaris, 

alat dokumentasi (kamera), buku catatan dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah 5kg/polibag, 

bonggol pisang (pisang emas dan klutuk) 50kg, jerami 20kg, air leri 20liter, bibit 

pakcoy (Brassica rapa L.) dan bibit tanaman sawi hijau (Brassica rapa var. 

parachinensis). 

3.3.  Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang disusun secara faktorial dengan 2 fakor, yaitu: pertama adalah dua varietas 

tanaman sawi (V), terdiri dari :  

V1 = Pakcoy;  

V2 = Sawi Hijau;  

Sedangkan faktor kedua adalah dosis MOL (Mikro organisme Lokal) (D), 

terdiri dari :  

D1 = 7,5ml/tanaman; 

D2 = 10ml/tanaman;  
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D3 = 12,5ml/tanaman.  

Sehingga diperoleh 6 kombinasi perlakuan dengan ulangan 4 kali dan 

sampel sebanyak 3 tanaman. Denah percobaan pada penelitin ini sebagai berikut: 

V1D1 V2D3 V2D1 V2D2 V1D3 V1D2 

V2D3 V1D1 V1D3 V2D1 V2D2 V1D2 

V1D1 V1D2 V2D3 V1D3 V2D2 V2D1 

V2D3 V2D1 V2D2 V1D1 V1D3 V1D2 

Gambar 3. Denah Penelitian 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan MOL Bonggol Pisang 

 Proses pembuatan MOL bonggol pisang membutuhkan bonggol pisang 

sebanyak 5 kg, molase 1,5 liter, dan air leri 25 liter. Bonggol pisang di cincang 

kemudian dimasukkan kedalam tong atau wadah yang memiliki tutup dan 

dicampur dengan air leri beserta molase, kemudian difermentasi selama 3 minggu 

dapat dilihat pada gambar 10 dan gambar 11 halaman 47. 

3.4.3 Penyiapan Bahan dan Media Tanam 

Bahan yang digunakan adalah bibit dari Sawi hijau dan pakcoy yang 

disudah disemai dengan umur kurang lebih 20 hari atau sudah tumbuh daun 

sekitar 3 sampai 4 helai daun. Media tanam pada penelitian ini menggunakan 

tanah subsoil. Kemudian tanah dimasukan kedalam polybag ukuran 25 x 25 cm 

dan dilakukan penanaman. 

 

 

Ulangan 4 

Ulangan 3 

Ulangan 2 

Ulangan 1 
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3.4.4 Penanaman dan Pemeliharaan 

Proses selanjutnya setelah penyiapan media tanam dan penyiapan bahan 

tanam yakni penanaman, proses penanaman yaitu mempersiapkan polybag yang 

sudah berisi bahan tanam dan menyusunnya sesuai dengan perlakuan. Setelah itu 

menanam bibit sawi hijau kedalam polybag dengan kedalaman kurang lebih 5 cm. 

Mengaplikasikan mulsa jerami pada semua perlakuan dengan cara dimasukan 

kedalam polybag dan menutupi media tanam. Menyiram bibit sawi hijau dan bibit 

pakcoy yang sudah ditanam dengan air secukupnya. Kemudian membersihkan 

semua sisa bahan tanam ataupun media tanam dari sekitar area penanaman.  

3.4.5 Pengaplikasian MOL Bonggol Pisang 

MOL bonggol pisang mulai diaplikasikan pada tanaman sawi hijau dan 

tanaman pakcoy 10 HSA. Pengaplikasiannya sesuai dengan perlakuan yang telah 

ditentukan. Kemudian perlakuan tersebut diberikan setiap 7 hari sekali dengan 

masing-masing volume 7,5ml, 10ml, dan 12,5ml.  

3.4.6 Pengamatan Pertumbuhan 

Pengamatan pertumbuhan dilakukan setiap 7 hari sekali pada 10 HSA 

dengan parameter pengamatan sebagai berikut : 

1. Tinggi tanaman : tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur mulai 

dari atas permukaan tanah sampai ujung daun paling tinggi. 

2. Jumlah Daun : pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah daun 

yang telah terbentuk sempurna. 

3. Luas Daun : Pengukuran luas daun menggunakan cara non destruktif 

yaitu mengukur 1 helai daun pertanaman diambil dari daun tertua nomer 2 
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dari bawah atau daun berbentuk sempurna. Kemudian di hitung dengan faktor 

koreksi. 

4. Jumlah Klorofil : Pengukuran jumlah klorofil yakni menggunakan klorofil 

meter dan dilakukan 1 kali sebelum panen. Pengamatan menggunakan 3 

sampel pertanaman, bagian yang menjadi sampel yakni pucuk, tengah dan 

pangkal daun kemudian mengukur kandungan klorofil pada 5 titik yang 

berbeda disetiap 1 daun dan menghindari tulang daun. Kemudian menghitung 

jumlah rata-rata setiap satu tanaman. 

3.4.7 Pemanenan 

  Pemanenan pada tanaman sawi hijau dan tanaman pakcoy dilakukan 

dengan cara mencabut tanamannya. Pemanenan paling lambat dilakukan pada saat 

umur sawi hijau dan pakcoy kurang lebih 70 hari setelah tanam sedangkan paling 

cepat pemanenan adalah 40 hari. Panen sawi hijau dan pakcoy ini juga bisa 

dilakukan dengan cara melihat fisik tanaman seperti warna daun, bentuk dan 

ukuran daun. 

3.4.8 Pengamatan Hasil 

  Pengamatan hasil tanaman sawi dilakukan pada akhir pengamatan yang 

meliputi: 

1. Berat Basah : pengamatan berat basah dilakukan diakhir 

pengamatan pada saat panen, tanaman sawi ditimbang pertanaman 

menggunakan timbangan analitik. 

2. Berat Kering : pengamatan berat kering dilakukan 1 kali di akhir 

pengamatan secara destruktif, dengan cara memasukkan sawi hijau 

(dengan akar) dan tanaman pakcoy (dengan akar) pertanaman yang 
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sudah dibersihkan kedalam kantong kertas yang sudah dilubangi 

menggunakan pelubang kertas, lalu mengoven dengan suhu 85
0
 C

selama 1x24 jam. Setelah itu menimbang berat kering keseluruhan 

tanaman sawi hijau (dengan akar) dan tanaman pakcoy (dengan akar). 

Menimbang berat kering dilakukan menggunakan timbangan analitik 

dengan satuan berat gram (g). Pengamatan ini menggunakan 3 sampel 

tanaman setiap 1 petak perlakuan.  

3.4.9 Analisis Data 

Data pengamatan dianalisis menggunakan uji anova pada taraf 5% untuk 

mengetahui pengaruh dari perlakuan. Jika perlakuan berpengaruh nyata maka 

dilanjutkan menggunakan uji BNJ bertaraf 5%. 


