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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Agronomi, green house Fakultas 

Pertanian Peternakan dan Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 bulan dari bulan 

Januari  sampai Mei 2018 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah cawan petri, LAF, tabung 

reaksi, Mikroskop , alat-alat sekop, alat tulis, polibag, termometer, pH meter, 

meteran, plastik klip, plat seng, timbangan analitik,timbangan, gelas ukur dan alat 

dokumentasi. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah isolat bakteri, pupuk 

hayati, bibit stroberi, bibit melon, bibit semangka, pupuk kandang kambing, 

dolomit, gula merah dan air. Bahan lain yang digunakan untuk perawatan tanaman 

adalah pestisida. 

3.3. Rancangan Percobaan 

Penelitian dilaksanakan pada green house dengan menggunakan Rancangan 

Petak terbagi (split plot) terdiri atas 2 faktor yaitu jenis tanaman sebagai petak 

utama dan pemberian pupuk hayati sebagai anak petak dengan ulangan 3 kali 

sehingga terdapat 45 unit percobaan. Setiap unit percobaan 
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terdiri dari 15 tanaman stroberi,15 tanaman melon dan 15 tanaman semangka dan di 

lakukan pada polybag ukuran 40 x 40 cm 

Adapun denah percobaan sebagai berikut: 

                        I                                         II                           III 

Gambar 1. Denah percobaan 

Perlakuan dalam penelitian ini yaitu: 

Petak utama (jenis tanaman) terdiri atas: 

K1 : Straoberi  

K2 : Melon 

K3 : Semangka 

Petak Kedua perlakuan frekuensi pemberian pupuk hayati: 

P0 :  Perlakuan tanpa pupuk hayati (kontrol -) 

P1 :  Perendaman pupuk hayati + Penyiraman 300 ml /tanaman pupuk hayati  0HST 

P2 :  Perendaman pupuk hayati + Penyiraman 300 ml/tanaman pupuk hayati 0 HST 

 +15 HST  

P3 :  Perendaman pupuk hayati + Penyiraman 300 ml/tanaman pupuk hayati 0 

 HST+15 HST + 30 HST 
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P4 : Perlakuan tanpa pupuk kandang ( kontrol +)  

3.4. Teknik Pelaksanaan 

3.4.1. Sterilisasi Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan disterilisasi menggunakan autoclave pada suhu 1210C 

samapai suhu tetap setabil selama 1 Jam. Untuk bahan yang digunakan, bahan terlebih 

dahulu di homogenkan menggunakan aquades kemudian semua bahan di campur 

menjadi satu dan di masukkan ke erlenmayer serta di tutup lubangnya menggunakan 

kapas dan plastik. Suhu yang digunakan untuk mensterilkan bahan yaitu 1210C selama 

12 menit 

3.4.2. Pembuatan Media M63 

Media M63 terdiri atas campuran KH2PO4, KOH, (NH4)2SO4, MgSO4, 

FeSO4,D-glukosa dan Dektrosa. Semua bahan di homogenkan satu persatu, setelah 

homogen barulah semua bahan tersebut di campur dalam wadah kemdian disterilkan 

menggunakan autoclave  

3.4.3. Isolasi serta Identifikasi Bakteri dan Pembuatan Pupuk Hayati 

Bakteri yang digunakan berasal dari rhizosfer tanaman apel,jambu dan jeruk 

yang terlebih dahulu diisolasi kemudian di uji dengan perlakuan media M63- N. 

Bakteri yang tumbuh diidentifikasi secara Microskopis dan Macroskopis. Secara 

macroskopis bakteri diamati bentuk koloni,jumlah koloni,warna,dan tepian bakteri. 

Secara microskopis bakteri diamati menggunakan Microskop Binokuler dengan 

perbesaran 10x100 dan yang diamati berupa bentuk seldan jenis bakterinya. 

Selanjutnya setelah diidentifikasi bakteri diperbayak menggunakan media aquades dan 
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diberikan growmore merah dan hijau kemudian dimasukkan kedalam tabung yang 

diberikan aerator dan dibiarkan sampai 3 hari.  

3.4.4. Penyiapan media tanam 

Ukuran polibag yang digunakan adalah 40 cm x 40 cm dengan isi 9 kg tanah per 

polibag (Lampiran 10). Sebelum digunakan untuk menanam, media yang telah 

disiapkan di cek dulu pH tanah, jika terlalu asam maka harus di ambahkan dengan 

dolomit, kemudian media dibiarkan terlebih dahulu selama10 hari sebelum ditanami 

(gambar 4) 

3.4.5. Analisa kandungan hara tanah 

 Analisis tanah meliputi: pH, C Organik, N, P, K, dilakukan dengan cara 

mengambil sampel tanah sebelum dan setelah pelaksanaan percobaan. Tanah diambil 

secara acak sebanyak 1 kg, kemudian dikering anginkan selama 3 hari kemudian 

dilakukan pengujian di laboratorium tanah  

3.4.6. Penanaman bibit 

Penanaman bibit dilakukan ketika bibit berusia 12 hari (untuk tanaman melon 

dan semangka) atau ketika jumlah daun sudah 3 helai  dan 14 hari untuk tanaman 

stroberi setelah di pidahkan dari sulurnya. Bibit yang akan di tanam direndam selama 

2 jam dengan air dan pupuk hayati sesuai perlakuan sebelum ditanam. Bibit ditanam 

sebanyak 1 bibit pada setiap polibag sedalam 5 cm lalu ditutup dengan tanah. 

3.4.7. Perlakuan Pemupukan 

Pemupukan dasar menggunakan pupuk kandang kambing dilakukan setelah 

tanah dimasukkan ke dalam polybag atau 1 minggu sebelum tanam dengan dosis 135 
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gram (lampiran 11) untuk setiap polibag, sedangkan perlakuan pupuk hayati diberikan 

sesuai perlakuan dengan isolat dari rhizosfer apel untuk tanaman stroberi, isolat dari 

rhizoser jambu air untuk tanaman melon dan isolat dari rhizosfer jeruk untuk tanaman 

semangka. Pada pemupukan menggunakan pupuk hayati, 1 liter pupuk hayati 

diencerkan dengan 10 liter air dan ditambahkan gula 100 g. Selanjutnya larutan 

digunakan untuk merendam benih dan disiramkan diatas tanaman dengan dosis 300 ml 

untuk setiap tanaman (gambar 4) . 

3.4.8. Pemeliharaan 

Perawatan tanaman meliputi : 

1. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor 2 kali sehari pada pagi dan 

sore untuk memenuhi kebutuhan air agar tanaman tidak kekeringan. 

2. Penyiangan gulma 

Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma yang muncul secara manual, 

dan dilakukan ketika gulma muncul 

3. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit.  

Pengendalian hama penyakit dilakukan secara manual dan secara kimia 

menggunakan pestisida jika serangan tinggi. 

3.4.9. Pengamatan  

A. Tanaman stroberi 

Parameter  pengamatan pertumbuhan tanaman stroberi dalam penelitian ini 

meliputi: 
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1. Tinggi tanaman 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. 

2. Jumlah daun diamati dengan menghitung jumlah daun yang membuka. Pengamatan 

dilakukan dengan interval 7 hari sekali dari umur 14 HST. 

3. Luas daun diamati menggunakan aplikasi Imagej. Pengamatan dilakukan dengan 

memfoto daun kemuadian hasil foto dianalisa menggunkan aplikasi Imagej. 

Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 14 HST  

4. Dimater batang diamati menggunakan jangka sorong dengan interval 7 hari sekali 

dari umur 14 HST 

5. Berat akar segar dan kering diamati dengan memisahkan akar dari tajuk tanaman 

dengan memotong bagian leher akar, kemudian di timbang dengan timbangan 

digital.  

6. Berat segar tanaman dan berat kering tanaman diamati menggunakan timbangan 

digital 

B. Tanaman melon 

Parameter  pengamatan pertumbuhan tanaman melon dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Tinggi taaman diamati dengan cara mengukur panjang tanaman dari permukaan 

tanah sampai panjang maksimum pada percabangan terakhir pada setiap sampel. 

Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 14 HST. 



20 

 

   

 

2. 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 ST. 

3. Luas daun diamati menggunakan aplikasi Imagej. Pengamatan dilakukan dengan 

memfoto daun kemuadian hasil foto dianalisa menggunkan aplikasi Imagej. 

Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 14 HST  

4. Dimater batang diamati menggunakan jangka sorong dengan interval 7 hari 

Diameter batang diamati menggunakan jangka sorong Pengamatan dilakukan 

dalam interval 7 hari sekali dari umur 14 HST. 

5. Berat (g) brangkasan basah dan kering, diamati dengan cara menimbang seluruh 

bagian brangkasan tanaman sebelum dan sesudah dikeringkan. Pengamatan 

dilakukan setelah tanaman mencapai umur maksimal vegetatif atau muncul bunga 

6. Berat akar segar dan kering diamati dengan memisahkan akar dari tajuk tanaman 

dengan memotong bagian leher akar,kemudian di timbang dengan timbangan 

digital. 

C. Tanaman semangka 

Parameter pengamatan pertumbuhan tanaman kedelai dalam penelitian ini 

meliputi : 

1. Panjang tanaman (cm) diamati dengan cara mengukur panjang tanaman dari 

permukaan tanah sampai panjang maksimum pada percabangan terakhir pada 

setiap sampel. Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 14 HST 
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2. 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.

3. Luas daun diamati menggunakan aplikasi Imagej. Pengamatan dilakukan dengan

memfoto daun kemuadian hasil foto dianalisa menggunkan aplikasi Imagej.

Pengamatan dilakukan dalam interval 7 hari sekali dari umur 14 HST

4. Diameter batang diamati menggunakan jangka sorong Pengamatan dilakukan dalam

interval 7 hari sekali dari umur 14 HST.

5. Berat  basah dan kering brangkasan, dilakukan dengan menimbang berat seluruh

tanaman kecuali buah sebelum dan sesudah dikeringkan. Pengamatan dilakukan

setelah panen pada saat tanaman mencapai masa vegetatif

6. Berat akar segar dan kering diamati dengan memisahkan akar dari tajuk tanaman

dengan memotong bagian leher akar,kemudian di timbang dengan timbangan

digital. Pengamatan dilakukan setelah panen pada saat tanaman mencapai umur

vegetatif

3.4.10. Analisis dan Pengujian Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan penelitian. 

Pengujian Data menggunakan uji F dan BNJ dengan taraf signifikansi 5% serta 

penyajian data  menggunakan tabel   


