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BAB III. METODE PENELTIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada tanggal  01 Maret  2018 sampai 

22 April 2018 di Kebun Benih Hortikultura Jl. Bukit Berbunga No. 37 Sidomulyo, 

Batu, Jawa Timur dengan ketingginan 700-1.700 meter di atas permukaan laut. 

3.2 Alat dan Bahan 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pisau, gelas ukur, 

timbangan analitik, jerigen, oven, polybag ukuran 30 x 30, pH meter dan tray. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi benih kailan 

(Brassica oleraceae var. alboglabra), pupuk bokashi,urin kelinci,air (lampiran 9, 

gambar 3 dan 8). 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan percobaan RKLT (Rancangan 

Kelompok Lengkap Teracak) atau RCBD (Randoiced Complete Block Design), 

yang disusun secara faktorial yang terdiri atas 2 faktor dan 3 kali ulangan Faktor 

pertama dosis pupuk Bokashi (B) terdiri dari 4 taraf yaitu B0: Tanpa Bokashi, B1: 

Bokashi dengan dosis 31,25 g/tanaman, B2 : Bokashi dengan dosis 62,5 

g/tanaman, B3 : Bokashi dengan dosis 93,75 g/tanaman . Faktor kedua terdiri dari 

4 taraf dosis urin Kelinci (U) yaitu U0 : Tanpa  urin Kelinci (Kontrol), U1 

pemberian  20 ml/tanaman, U2 pemberian  40 ml/tanaman, U3 pemberian 60 

ml/tanama.
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Adapun kombinasi perlakuan yang di sajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan 

B/K  U0 U1  U2     U3 

B0 B0U0 B0U1 B0U2 B0U3 

B1 B1U0 B1U1 B1U2 B1U3 

B2 B2U0 B2U1 B2U2 B2U3 

B3 B3U0 B3U1 B3U2 B3U3 

Keterangan : 

B0U0 = Tanpa pupuk Bokashi, tanpa urine Kelinci 

B1U0 = Dosis pupuk Bokashi 31,25 g/tanaman, tanpa urin Kelinci 

B2U0 = Dosis pupuk Bokashi 62,5 g/tanaman, tanpa urin Kelinci 

B3U0 = Dosis pupuk Bokashi 93,75 g/tanaman, tanpa urin Kelinci 

B0U1 = Tanpa pupuk Bokashi, urin Kelinci 20 ml 

B1U1 = Dosis pupuk Bokashi 31,25 g/tanaman, urin Kelinci 20 ml 

B2U1 = Dosis pupuk Bokashi 62,5 g/tanaman, urin Kelinci 20 ml 

B3U1 = Dosis pupuk Bokashi 93,75 g/tanaman, urin Kelinci 20 ml 

B0U2 = Tanpa pupuk Bokashi, urin Kelinci 40 ml 

B1U2 = Dosis pupuk Bokashi 31,25 g/tanaman, urin Kelinci 40 ml 

B2U2 = Dosis pupuk Bokashi 62,5 g/tanaman, urin Kelinci 40 ml 

B3U2 = Dosis pupuk Bokashi 93,75 g/tanaman, urin Kelinci 40 ml 

B0U3 = Tanpa pupuk Bokashi, urin Kelinci 60 ml 

B1U3 = Dosis pupuk Bokashi 31,25 g/tanaman, urin Kelinci 60 ml 

B2U3 = Dosis pupuk Bokashi 62,5 g/tanaman, urin Kelinci 60 ml 

B3U3 = Dosis pupuk Bokashi 93,75 g/tanaman, urin Kelinci 60 ml 
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Denah penelitian disajikan pada Gambar 2 dan Pengambilan sampel pada  

Gambar 3. 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

Gambar 3. Pengambilan Sampel 
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Gambar 2. Denah Penelitian 
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3.3 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.3.1    Persemaian 

 

Penyemaian dilakukan pada tray yang diisi dengan tanah dan pupuk 

kandang dengan perbandingan 1:1, benih tanaman kailan dimasukan ke dalam 

lubang tray yang diisi 1 benih dan ditutup kembali dengan tanah, selanjutnya 

disiram dengan air menggunakan sprayer. Tanaman persemaian ditanam pada 

tray dan dipindahkan setelah berumur 21 hari dengan ciri 4 daun yang sudah 

terbuka (Lampiran 8, gambar 1). 

3.3.2 Persiapan Media Tanam di Polibag 

 

 Media tanam pada penelitian ini yaitu menggunakan tanah yang berasal   

dari desa Junggo yang belum pernah ditanami dan hanya terkena lapukan 

dedaunan dari pohon-pohon di sekitar tanah. Media yang sudah siap akan 

dimasukkan kedalam polibag berukuran 30 x 30 cm. Jarak tanam antar 

polybag 25 cm (Lampiran 8, gambar 2). 

3.3.3 Pemberian Pupuk Bokashi 

 

Bokashi yang digunakan sebagai pupuk tanaman kailan terdapat komposisi 

yaitu pupuk kandang lembu, pupuk kandang kambing, pupuk kandang ayam, 

sekam dan unsur lain. Pupuk Bokashi ini didapat dari toko Mitra Flora dan 

berada di Sidomulyo Kota Batu. Selain itu pupuk cair urin Kelinci yang 

digunakan sebagai pupuk tanaman kailan didapat dari peternak kelinci di desa 

Bulukerto kota Batu. 

Pemupukan bokashi dilakukan dengan cara mencampurkan pada polybag 

bersama media tanam dengan dosis sesuai perlakuan dan perhitungan pada 
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setiap petak percobaan yaitu 31,25 g /polybag, 62,5 g /polybag dan 93,75g / 

polybag, tanah yang sudah tercampur dengan pupuk Bokashi kemudian 

dilakukan pembolak-balikan tanah agar pupuk tercampur merata dengan 

tanah. Tanah yang sudah dicampur dengan pupuk Bokashi dibiarkan selama 5 

hari sebelum dilakukan penanaman bibit kailan (Lampiran 8, gambar 4 dan 5). 

Waktu pemberian pupuk Bokashi terhadap pertumbuhan tanaman sawi 

(Bassica juncea .L) yang paling efektif terdapat pada 5 hari sebelum tanam 

(Muzamyyanah 2010). 

3.3.4 Penanaman 

 

Penanaman kailan dilakukan dengan memindahkan bibit dari persemaian 

setelah umur bibit 21 hari setelah  semai penanaman, pemindahan bibit kailan 

pada polybag dilakukan pada sore hari agar setelah dipindahkan tanaman tidak 

terkena terik matahari yang akan membuat tanaman layu (Lampiran 8, gambar 

6 ). 

3.3.5 Pemeliharaan Tanaman 

 

A. Pengairan 

Penyiraman pada tanaman kailan dilakukan pada pagi hari dengan 

memberikan air dengan menggunakan takaran aqua galas dengan volume 420 

ml dengan cara menyiram di sekitar tanaman kailan (Lampiran 8, gambar 7). 

B. Pemupukan 

  Pemupukan adalah pemberian bahan yang digunakan untuk menyediakan 

unsur hara bagi tanaman, pupuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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pupuk organik yaitu bokashi dan urin kelinci, pupuk bokashi diberikan pada 

awal tanam yang dicampur pada media tanam dengan dosis sesuai perlakuan 

dan pada pengablikasian  pupuk urin kelinci diberikan saat tanaman kailan 

berumur 7 hst dengan dosis 20 ml, 40 ml dan 60 ml. pemberian pupuk urin 

kelinci dilakukan 7 hari sekali sampai umur 28 hari setelah tanam (hst) 

(Lampiran 8, gambar 8 dan 9). Urin kelinci yang disiramkan saat tanaman 

berumur 7 hari setelah tanam hingga berbunga dapat meningkatkan hasil 

(Djafar dkk. 2015). 

C. Penyiangan dan Pembubunan 

Penyiangan dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mencabut gulma 

yang tumbuh di sekitar tanaman kailan. kemudian dilakukan pembubunan 

di bagian pangkal tanaman kailan agar perakaran tidak tidak terbuka dan 

menjadi kokoh dan tidak mudah rebah. Penyiangan dan pembubunan 

dilakukan menggunakan tangan (Lampiran 9, gambar 10). 

 3.4  Pengamatan Percobaan 

 

Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan pertumbuhan dan hasil 

(panen). Pengamatan perlakuan tersebut dilakukan secara desktruktif dan non 

destruktif. Variabel yang akan diamati dalam penilitian meliputi : 

Variabel pengamatan pertumbuhan tanaman kailan secara non destruktif 

meliputi tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang dilakukan pada setiap 

7 hst yaitu pada 7,14,21 dan 28 hst. 
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a. Tinggi Tanaman (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada umur 7, 14, 21, 28 hst dengan 

menggunakan penggaris besi atau plastik yang diukur mulai dari pangkal 

batang yang berbatasan dengan permukaan tanah sampai titik tumbuh atau 

ujung batang utama (lampiran 9, gambar 11). 

b. Jumlah Daun (helai) 

Jumlah daun dihitung berdasarkan banyaknya daun yang tumbuh dan 

dilakukan saat berumur 7 hst pengamatan dilakukan dengan interval 7 hari 

sekali sampai ke 28  hst. 

c. Luas Daun (cm
2
) 

Pengukuran pada luas daun dilakukan pada setiap 7 hari sekali setelah 

tanam, dengan cara mengambil gambar foto dari sampel gambar kecil,sedang 

dan besar dan di hitung rata-rata menggunakan aplikasi ImageJ (IJ) (lampiran 

9, gambar 12). 

d. Diameter Batang (mm) 

Pengamatan diameter batang dilakukan dengan menghitung diameter 

setiap tanaman dengan menggunakan jangka sorong. batang kailan pada 7 hari 

setelah tanam sampai 28 hst. Pengukuran diameter  dimulai 5 cm dari 

permukaan tanah (lampiran 9, gambar 13). 

Variabel pengamatan pertumbuhan tanaman kailan secara destruktif 

meliputi bobot basah akar, bobot basah tanaman, bobot kering tanaman, dan 

bobot kering akar yang dilakukan pada umur 28 hst. 
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1. Kadar air tanaman (%) 

Pengamatan dilakukan secara destruktif pada saat panen, dengan cara 

perhitungan :  

     KA (%) = BB bT – BK bT X 100 % 

 BB bT 

Keterangan : BB (Berat Basah) 

 BK (Berat Kering) 

 bT (Berat Tanaman) 

2. Bobot segar  tanaman (g) 

Pengamatan dilakukan secara destruktif pada saat panen, bobot seluruh 

bagian tanaman kecuali bagian akar kemudian ditimbang menggunakan 

timbangan analitik (lampiran 9, gambar 14). 

3. Bobot kering tanaman (g) 

Pengamatan dilakukan secara destrufktif pada saat panen, bobot 

keseluruhan  bagian batang tanaman dioven pada suhu 70
0
C selama 48 jam 

(sampai kering) kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan 

analitik. Penimbangan dengan ketelitian 2 angka di belakang koma dalam 

gram (lampiran 9, gambar 15). 

4. Bobot segar akar (g) 

Pengamatan dilakukan secara destruktif pada saat panen dan bobot basah 

akar diperoleh dengan cara menimbang seluruh akar yang ada pada tiap 

tanaman, yang telah dikeringanginkan (lampiran 9, gambar 16). 
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5. Bobot kering akar (g)

Pengamatan dilakukan secara destruktif pada saat panen dan bobot kering

akar diperoleh dengan cara menimbang seluruh akar yang ada pada tiap 

tanaman, yang telah dioven pada suhu 70
0
C selama 48 jam (lampiran 9,

gambar 17). 

3.5 Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan uji ANOVA taraf 5 % dan 1 %, 

selanjutnya dilakukan uji BNJ dengan taraf 5 %. 




