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BAB III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian-Peternakan 

Universitas Muhammadiyah Malang di Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karang 

Ploso, Kabupaten Malang. Pada ketinggian 550 m dpl, dengan suhu rata-rata 

harian antara 25-30ºC. Penelitian dilakukan selama 45  hari setelah penyemaian, 

mulai  14 April hingga 30 Mei 2018. 

3.2.  Alat dan Bahan 

3.2.1.  Alat 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yakni cangkul, sekop, 

polibag 30 x 30 cm, timbangan, gembor, gelas akua ukuran 220 ml, jangka 

sorong, plastik pembibitan, sprayer, oven, kamera dan alat tulis. 

3.2.2.  Bahan 

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni adalah kertas 

oven, tanah, air, abu sekam padi, pupuk kandang kambing, cocopeat dan benih 

bayam merah.  

3.3.  Rancangan Penelitian   

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) Kontras Orthogonal yang di susun secara faktorial, diulang 3 

kali dengan 2 faktor perlakuan. Faktor pertama adalah dosis abu sekam padi (A) 

terdiri 4 level, yaitu Kontrol = Tanpa Abu Sekam Padi, A1 = abu sekam padi 30 

g/tanaman, A2 = abu sekam padi 40 g/tanaman, A3 = abu sekam padi 50 

g/tanaman, sedangkan faktor kedua adalah dosis pupuk kandang kambing (K) 
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yaitu, Kontrol = Tanpa Abu Sekam Padi, K1 = 25 g/tanaman (5 ton/ha), K2 = 37,5 

g/tanaman (7 ton/ha), K3 = 50 g/tanaman (10 ton/ha). 

3.4.  Tabel Penelitian 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan. 

A/K K1 K2 K3 

A1 A1K1 A1K2 A1K3 

A2 A2K1 A2K2 A2K3 

A3 A3K1 A3K2 A3K3 

A0K0    

Keterangan: 

A0K0 : Kontrol (Tanpa abu sekam padi dan pupuk kandang kambing) 

A1K1 : Abu Sekam 30 g/tanaman, Dosis pupuk 25 g/ tanaman 

A1K2 : Abu Sekam 30 g/tanaman, Dosis pupuk 37,5 g/tanaman 

A1K3 : Abu Sekam 30 g/tanaman, Dosis pupuk 50 g/tanaman 

A2K1 : Abu Sekam 40 g/tanaman, Dosis pupuk 25 g/tanaman 

A2K2 : Abu Sekam 40 g/tanaman, Dosis pupuk 37,5 g/tanaman 

A2K3 : Abu Sekam 40 g/tanaman, Dosis pupuk 50 g/tanaman 

A3K1 : Abu Sekam 50 g/tanaman, Dosis pupuk 25 g/tanaman 

A3K2 : Abu Sekam 50 g/tanaman, Dosis pupuk 37,5 g/tanaman 

A3K3 : Abu Sekam 50 g/tanaman, Dosis pupuk 50 g/tanaman 
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Gambar 2. Denah Penelitian 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3.5.  Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1.  Persiapan Media Tanam  

Media tanam pada penelitian ini yaitu menggunakan tanah. Media yang 

sudah siap dimasukkan dalam polibag berukuran 30 x 30 cm. 

3.5.2.  Persiapan Abu Sekam dan Pupuk Kandang  

Bahan tanam selain tanah dalam penelitian ini yakni menggunakan abu 

sekam padi dengan dosis perlakuan yang diaplikasikan yakni 30 g/tanaman, 40 

g/tanaman dan 50 g/tanaman, sedangkan dosis pupuk kandang kambing yang di 

aplikasikan yakni 25 g/tanaman (5 ton/ha), 37,5 g/tanaman (7 ton/ha) dan 50 

g/tanaman (10 ha/ton). 
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3.5.3.  Penyemaian Benih  

Benih bibit tanaman bayam merah yang telah diseleksi dilakukan 

penyemaian terlebih dahulu untuk mendapatkan bibit-bibit sehat dan seragam 

pertumbuhannya. Media semai yang akan digunakan untuk benih terbasahi oleh 

air, kemudian baru disemaikan benihnya. Tanah yang digunakan untuk menyemai 

benih tanpa menggunakan pupuk (kontrol). Lama benih tanaman bayam merah 

dalam masa perkecambahan selama 21 hari setelah itu baru dipindah tanamkan. 

3.5.4.  Penanaman 

Bibit tanaman bayam merah yang telah siap dipindah tanamkan dari masa 

perkecambahannya yaitu pada usia 21 hari setelah semai. Penanaman tepat 

dilakukan di tengah media tanaam dan dilakukan pada sore hari. Sebelumnya 

tanah dianalisis telebih dahulu untuk mengetahui kandungan unsur hara dalam 

tanah tersebut. Pindah tanam dilakukan agar bibit tanaman bayam merah 

mendapatkan ruangan yang cukup sebagai tempat tumbuh akar. Pindah tanam 

dilakuakan dengan hati-hati, pemindahan dari media semai tidak boleh akarnya 

putus, jadi pemindahan dilakukan dengan menyertakan media semai kemudian 

ditanaman pada media pembibitan. 

3.5.5.  Aplikasi Abu Sekam Padi dan Pupuk Kandang 

Pengaplikasian abu sekam dan pupuk kandang kambing dilakukan satu kali 

yaitu satu minggu sebelum penanaman. 

3.5.6.  Perawatan  

a. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan apabila terdapat tanaman bayam merah yang mati. 

 

b. Pemupukan 
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Pemupukan abu sekam padi dan pupuk kotoran kambing dilakukan 1 

minggu sebelum pindah tanam.  

c. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan 2 kali sehari yaitu padi dan sore hari. 

d. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma yang tumbuh disekitar 

tanaman bayam merah secara manual (dengan menggunakan tangan), 

kegiatan ini dilakukan agar tidak terjadi persaingan dalam penyerapan 

nutrisi.  

3.5.7.  Variabel Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap variabel pertumbuhan tanaman bayam 

merah dan data hasil pengamatan disusun dalam bentuk tabel. Adapun variabel 

yang diamati antara lain : 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur tanaman dari 

pangkal batang sampai bagian tanaman tertinggi. Pengukuran dimulai saat 

tanaman berumur 5 hari setelah tanam dalam polibag sampai berumur 25 hari 

setelah tanam. Interval pengukurannya adalah 5 hari sekali.  

2. Jumlah Daun (helai) 

Pengamatan terhadap jumlah daun dilakukan setiap 5 hari sekali. 

Penghitungan pertama kali yaitu pada saat tanaman berumur 5 hari setelah tanam 

di polybag. Daun yang dihitung adalah daun yang sudah membuka sempurna. 

Interval pengukurannya adalah 5 hari sekali. 
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3. Diameter Batang (cm) 

Pengamatan terhadap diameter batang diukur dengan menggunakan jangka 

sorong pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah. Pengamatan dilakukan setiap 

5 hari sekali yang di awali pada umur 5 hari setelah tanam di polybag.  

4. Luas Daun (cm) 

Pengukuran pada luas daun dilakukan pada setiap 5 hari sekali setelah 

tanaman dengan cara mengambil gambar daun kecil menggunakan kamera, 

sedang dan besar setiap sampel kemudian hitung rata-rata dengan menggunakan 

aplikasi ImageJ (IJ). 

5. Berat Segar tanaman (g) 

Pengamatan berat segar tanaman bayam merah dilakukan setelah panen 

dengan mencabut tanaman bayam merah dari media, kemudian dibersikan tanah 

yang masih melekat pada akar tanaman bayam merah, setelah itu tanaman bayam 

merah ditimbang menggunakan timbangan. Pengamatan dilakukan pada saat 

panen.  

6. Berat Kering tanaman (g) 

Pengamatan berat kering tanaman bayam merah dilakukan setelah 

pengamatan berat basah selesai dikerjakan. Pengamatan berat kering dilakukan 

dengan menimbang sampel tanaman bayam merah yang mana sebelumnya telah 

dikeringkan menggunakan oven selama 48 jam dengan suhu 70
0
C. 

7. Klorofil 

Perhitungan jumlah klorofil dilakukan dengan menggunakan alat SPAD. 

Pengamatan dilakukan pada saat panen. 
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3.6.  Analisis Data 

Semua data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakna analisa varian 

sesuai dengan rancangan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) Kontras Orthogonal dengan uji F (anova). Penafsiran data dilakukan 

dengan cara uji lanjut menggunakan uji BNJ dengan taraf 5% untuk 

membandingkan pengaruh antar perlakuan, data disajikan dalam bentuk tabel. 


