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BAB III 

 BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan Agroteknologi Fakultas Pertanian-

Peternakan Laboratorium Terpadu Universitas Muhammadiyah Malang. 

Penelitian dilakukan mulai tanggal 1 Mei sampai 5 Juni 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah peralatan pertanian, 

polybag, cangkul, seedbox, gembor, timbangan analitik, oven, penggaris, kamera 

dan alat tulis. Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah benih sawi 

pakcoy varietas Green, pupuk kandang ayam, pupuk guano, dan tanah sebagai 

media tanam. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan acak 

kelompok (RAK)  yang terdiri atas 2 faktor perlakuan. Terdapat 3 ulangan. Faktor 

pertama adalah pemberian pupuk goano dengan 4 taraf yaitu : 

G0 = kontrol,  

G1 = pupuk goano 5 ton/ha,  

G2 = pupuk goano 10 ton/ha, 

 G3 = pupuk goano 15 ton/ha. 

Faktor kedua dengan pemberian pupuk kandang ayam dengan 4 taraf yaitu 

K0 = kontrol,  

K1 = pemberian pupuk kandang ayam 5 ton/ha,  

K2 = pemberian pupuk kandang ayam 10 ton/ha,  
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K3= pemberian pupuk kandang ayam 15 ton/ha 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan 

G/K 

 

K0  

(tanpa 

pukam) 

K1 

(pukam 5 

ton/ha) 

K2 

(pukam 

10ton/ha) 

K3 

(pukam 15 

ton/ha) 

G0 (tanpa guano) G0K0 G0K1 G0K2 G0K3 

G1 (guano 5ton/ha) G1K0 G1K1 G1K2 G1K3 

G2 (guano10ton/ha) G2K0 G2K1 G2K2 G2K3 

G3 (guano15ton/ha) 

  

G3K0 G3K1 G3K2 G3K3 

Keterangan : 

G0K0 = tanpa pupuk guano, tanpa pupuk kandang ayam 

G0K1 = tanpa pupuk guano , pupuk kandang ayam 5 ton/ha 

G0K2 = tanpa pupuk guano, pupuk kandang ayam 10 ton/ha 

G0K3 = tanpa pupuk guano, pupuk kandang ayam 15 ton/ha 

G1K0 = pupuk guano 5 ton/ha, tanpa pupuk kandang ayam 

G1K1 = pupuk guano 5 ton/ha, pupuk kandang ayam 5 ton/ha 

G1K2 = pupuk guano 5 ton/ha, pupuk kandang ayam 10 ton/ha 

G1K3 = pupuk goano 5 ton/ha, pupuk kandang ayam 15 ton/ha 

G2K0 = pupuk guano 10 ton/ha, tanpa pupuk kandang ayam 

G2K1 = pupuk goano 10 ton/ha, pupuk kandang ayam 5 ton/ha 

G2K2 = pupuk goano 10 ton/ha, pupuk kandang ayam 10 ton/ha 

G2K3 = pupuk goana 10 ton/ha, pupuk kandang ayam 15 ton/ha 

G3K0 = pupuk guano 15 ton/ha, tanpa pupuk kandang ayam 

G3K1 = pupuk goano 15 ton/ha, pupuk kandang ayam 5 ton/ha 

G3K2 = pupuk goano 15 ton/ha, pupuk kandang ayam 10 ton/ha 

G3K3 = pupuk goano 15 ton/ha, pupuk kandang ayam 15 ton/ha. 
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Denah Penelitian  

 

 

 

Gambar  2.  Denah Penelitian                      
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Gambar 1. Pengambilan sampel         
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3.4 Tahapan Penelitian  

3.4.1. Penyemaian biji sawi 

Biji direndam kedalam air terlebih dahulu untuk diseleksi yang terbaik, 

kemudian biji disemai dalam seed trey dengan media tanah. Lama persemaian 

selama 3 minggu atau setelah benih berdaun 3-4 helai dengan tinggi awal yang 

seragam (lampiran 7 pada gambar 1).  

3.4.2. Persiapan Media Tanam 

Media tanam pada penelitian ini yaitu menggunakan tanah. Media yang 

sudah siap akan dimasukkan kedalam polibag berukuran 30 x 30 cm. Masing-

masing polibag akan diisi sebanyak 2 kg tanah (lampiran 8 pada gambar 3 dan 4 ).  

3.4.3. Persiapan Pupuk Kandang Ayam dan Pupuk Guana 

Bahan tanam selain tanah dalam penelitian ini yakni menggunakan pupuk 

kandang ayam menimbang dengan dosis perlakukan yang diaplikasikan yakni      

5 g/tanaman (5 ton/ha), 10 g/tanaman (10 ton/ha), 15 g/tanaman (15 ton/ha), 

sedangkan dosis pupuk goana yang di aplikasikan yakni 5 g/tanaman (5 ton/ha) , 

10 g/tanaman (10 ton/ha), 15 g/tanaman (15 ton/ha) (lampiran 8 gambar 5).  

3.4.4 Aplikasi Pupuk Kandang Ayam dan Pupuk Guano 

Pengaplikasian pupuk kandang ayam serta pupuk guano diberikan 1 

minggu sebelum tanam, dalam satu polybag berisi satu tanaman sawi pakchoy.
 

3.4.5 Penanaman 

Penanaman benih sawi dilakukan dengan cara penugalan tanah pada 

polybag dengan kedalaman tanah sekitar  kurang lebih 5 cm dengan jarak tanam 
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25x25 cm. benih yang digunakan berjumlah 1 benih perlubang tanaman   

(lampiran 9 gambar ).  

3.4.6 Pemeliharaan 

Pemeliharaan dilakukan dengan cara mencangkul gulma dan pencabutan 

gulma agar tidak terjadi persaingan dalam penyerapan nutrisi. Pengendalian hama 

dan penyakit harus diperhatikan, pengaplikasian pestisida dilakukan pada tanaman 

pakchoy sebelum terserang hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan secara rutin 

pada pagi dan sore hari.  

3.4.7 Panen  

Pemanenan tanaman sawi pakchoy yaitu pada saat berumur 35 hari setelah 

pindah tanam. Terlebih dahulu dengan melihat warna tanamannya hijau segar dan 

bentuk daun melebar. Cara panen yaitu dengan mencabut seluruh tanaman beserta 

akarnya (lampiran 11 gambar 11). 

3.4 Variabel Pengamatan 

A. Tinggi Tanaman (cm) 

Tinggi tanaman (cm), diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik 

tumbuh tertinggi. Pengamatan dilakukan setiap 1 minggu sekali selama           

6 minggu (lampiran pada gambar).  

B. Jumlah Daun (helai) 

Jumlah daun dihitung pada semua daun yang sudah terbuka dengan 

sempurna. Pengamatan dilakukan setiap 1 minggu sekali selama 6 minggu. 

C. Luas Daun (cm
2
) 

Pengukuran luas daun tanaman diukur menggunakan aplikasi imagej. 

Yang diambil 3 sampel dan dilakukan setiap 7 hari sekali saat pengamatan. 
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D. Berat Basah tanaman / Segar 

Berat basah (gram) adalah berat segar pada setiap tanaman sawi pakchoy, 

yang diukur dengan timbangan analitik (lampiran 12 pada gambar 12). 

E. Berat Kering Tanaman 

Tanaman Berat kering (gram) adalah berat basah setiap tanaman sawi 

pakchoy yang ditimbang setelah dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 

130 
0
C selama 2 jam (lampiran 12 pada gambar 15). 

F. Berat Segar Akar  

Pengamatan dilakukan secara destrufktif pada saat panen dan bobot basah 

akar diperoleh dengan cara menimbang seluruh akar yang ada pada tiap 

tanaman, yang telah dikering anginkan (lampiran 12 pada gambar 13). 

G. Berat Kering Akar  

Pengamatan dilakukan dengan cara mengeringkan sampel tanaman 

menggunakan oven dengan suhu 130 
0
C selama 2 jam kemudian menimbang 

berat akar tersebut. (lampiran 12 pada gambar 14 ). 

3.5 Analisis Data  

Data yang terkumpul akan dianalisis dengan uji F BNJ (beda uji nyata jujur) 

taraf 5%. Uji F dugunakan untuk melihat pengaruh semua variable bebas secara 

bersama-sama. Sedangkan BNJ digunakan untuk membandingkan hasil dari 

semua perlakaun.  

 


