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III. METODE PENELITIAN 

3.1  Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Jl. Bukit Berbunga No. 38, Sidomulyo, Kec. 

Batu, Kota Batu, Jawa Timur. Dengan ketinggian tempat sekitar 980 mdpl dengan 

suhu rata-rata harian adalah 21˚C-23˚C. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada 

bulan April sampai dengan Juni 2018. 

3.2  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan yaitu benih Selendri varietas Jerico, tanah, gambut, 

pupuk kandang ayam, pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing dan NPK 

mutiara. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah paralon, gembor, selang 

kecil, gunting, cutter, label perlakuan, ember, penggaris, timbangan analitik, alat 

tulis dan alat dokumentasi. 

3.3   Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Non 

Faktorial yang terdiri 8 perlakuan, setiap perakuan diulang 3 kali. Perlakuan terdiri 

atas : 

P0 : Tanah 

P1 : Tanah + Gambut 

P2 : Tanah + Gambut + Pupuk Kandang Ayam 

P3 : Tanah + Gambut + Pupuk Kandang Kambing 

P4 : Tanah + Gambut + Pupuk Kandang Sapi 
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P5 : Tanah + Gambut + Pupuk Kandang Ayam dan Kambing 

P6 : Tanah + Gambut + Pupuk Kandang Kambing dan Sapi 

P7 : Tanah + Gambut + Pupuk Kandang Sapi dan Ayam 

P8 : Tanah + Gambut + Pupuk Kandang Ayam, Kambing, dan Sapi 

 

P3U1  P4U2  P6U3 

 

P8U1 
 P6U2  P3U3 

POU1  P1U2  P5U3 

P7U1  P5U2  P4U3 

P1U1  P8U2  POU3 

P2U1  P3U2  P1U3 

P5U1  P7U2  P7U3 

P4U1  POU2  P2U3 

P6U1  P2U2  P8U3 

Gambar 1. Denah Percobaan 

3.4  Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1 Pembuatan Pipa Paralon 

1. Potong pipa paralon 4" menjadi 8 bagian. Sehingga masing-masing 

panjangnya 50 cm. Tentukan jarak antar lubang tanam 15 cm – 20 cm. 

2. Membuat garis horisontal setiap jarak yang ditentukan, lalu gergaji kira 

10 cm – 15 cm. 

3. memanaskan garis dengan api sedang secara perlahan, Setelah 

dipanaskan segera masukkan botol yang sesuai untuk membuat lubang 

tanam. 

4. Memasukan komposisi media tanam.                   

U
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3.4.2 Pembuatan komposisi Media Gambut dan Bahan Organik 

Pengambilan sampel tanah gambut, diambil di Ampah Barito Timur 

Kalimantan Tengah. Tanah diambil sebanyak 100 kg lalu dikirim ke malang 

dalam bentuk karungan 20 kg. Pembuatan komposisi media gambut dan bahan 

organik pada penelitian ini adalah mencampur semua bahan sesuai dengan 

perlakuan dengan komposisi 1:1:1 (Tanah : Gambut : Pupuk Kandang), sesuai 

dengan Sub 3.3. 

3.4.3 Persemaian 

Sebelum disemaikan, biji seledri direndam dalam air hangat dengan suhu 

60-70ºC selama 1 jam, perendaman ini berfungsi untuk  merangsang  

perkecambahan. Setelah berkecambah, benih-benih kemudian ditaburkan pada 

bak perkecambahan dengan tanah. Kemudian ditutup setipis mungkin dan siram 

bagian permukaannya agar tetap lembab, sehingga seledri tumbuh menjadi bibit 

muda. Persemaian dilakukan di rumah bayang dan diberi naungan berupa plastik 

transparan agar sinar matahari dapat menembus ke bak perkecambahan. Setelah 

bibit seledri berumur 2,5 minggu, tanaman telah memiliki 2 - 3 helai daun 

kemudian dipindah ke koker  atau  embung. Satu koker diisi satu tanaman 

seledri. Penyiraman  tetap dilakukan selama bibit berada dalam koker, sampai 

bibit memiliki 4 - 5 helai daun yaitu pada umur 4 minggu. 

3.4.4 Penanaman 

Setelah berumur 4 minggu atau bibit seledri berdaun 4 - 5 helai bibit dapat 

dipindahkan ke paralon yang telah disiapkan. Bibit dipilih yang besar dan kuat, 
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sedangkan yang masih kecil untuk penyulaman.  Penanaman dilakukan dengan 

cara membuat lubang pada bagian paralon dengan jarak 8 cm/lobang 

3.4.5 Pemeliharaan 

a. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan bila terdapat bibit seledri yang mati atau kerdil. 

Penyulaman dilakukan dengan mengganti bibit yang mati dengan bibit baru 

pada lubang tanam bekas tanaman terdahulu. 

b. Pengairan 

Pengairan dilakukan dengan penyiraman 2 kali sehari,  terutama stadium awal 

pertumbuhan bibit seledri. Penyiraman dialakukan dengan cara air dimasukan 

ke dalam tangki air 8 liter lalu disemprotkan ke setiap lobang tanam.  

Penyiraman dilakukan pada pagi atau sore hari saat suhu udara tidak terlalu 

tinggi. 

c. Penyiangan 

Rumput liar (gulma) merupakan pesaing bagi tanaman  seledri dalam hal 

penyerapan unsur hara, air, dan sinar matahari. Kegiatan penyiangan dilakukan 

bersamaan  dengan pemupukan, yakni seledri telah berumur 2 minggu  setelah 

pindah tanam. Caranya dengan mencabut rumput dan menguburnya pada 

tempat pembuangan. 

d. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan setelah tanaman berumur 1 minggu setelah tanam, 

dengan cara pupuk NPK Majemuk ditabur di sekeliling tanaman dengan dosis 
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2 gram/tanaman, kemudian langsung disiram sampai basah dengan interval 7 

hari sampai mendekati usia panen. 

e. Panen dan Pasca Panen 

Seledri mulai dapat dipanen pada umur 6 minggu setelah tanaman. Pemanenan 

dilakukan  pada sore hari dengan cara membongkar paralon, kemudian 

membersihkan akar dari tanah dan dicuci bersih. Seledri yang sudah bersih 

dikumpulkan untuk dilakukan pengamatan lebih lanjut. 

3.4.6 Variabel Pengamatan 

Pada penelitian respon pertumbuhan Tanaman Seledri (Apium graveolus 

L.) pada komposisi media gabut dan bahan organik dengan pola tanam 

verlikultur beberapa variabel pengamatan yang diamati yaitu sebagai berikut :  

1. Tinggi tanaman (cm), tinggi tanaman diukur menggunakan penggaris 

dari pangkal batang sampai daun teratas tanaman dan diamati dengan 

jangka waktu 1 minggu sekali.  

2. Jumlah tangkai daun per rumpun (cm), jumlah daun dihitung pada 

jumlah helai daun dari setiap tanaman seledri dan diamati dengan 

jangka waktu 1 minggu sekali. 

3. Kadar Klorofil daun (µmol/M²) , klorofil daun diambil setelah panen 

dengan setiap sampel daun diambil 3 titik bagian daun lalu dirata-rata. 

4. Berat basah tanaman (g), berat basah dihitung setelah panen dengan 

menimbang berat keseluruhan pada setiap rumpun tanaman. 

5. Berat kering tanaman (g), berat kering dihitung setelah tanaman di 

keringkan di dalam oven dengan suhu 70˚C selama 24 jam.  
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3.4.7 Analisi Data  

Data dianalisis dengan uji anova taraf 5% dan 1%, apabila terjadi pengaruh 

nyata maka dilakukan analisis lanjut dengan uji BNJ dengan taraf 5%. 




