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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian dilakukan di screen house agroteknologi Fakultas Pertanian-

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dimulai pada bulan 

Februrari 2018 hingga Mei 2018. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan antara lain; timbangan, pisau, blender, kompor, gas, 

jangka sorong, penggaris, kamera, alat tulis, gelas plastik dan alat pertanian. 

Bahan yang digunakan antara lain; enceng gondok, pelepah pisang, air, 

benih pepaya, pupuk kandang domba, pupuk kandang ayam, pupuk kandang sapi, 

pupuk kandang kambing dan pupuk paitan. 

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini memakai Rancangan Acak Kelompok (RAK) sederhana 

dengan 7 perlakuan dan 1 kontrol yang diulang sebanyak 3 ulangan. Perlakuan 

akan diuji sebagai berikut: 

PO  :eceng gondok 60%: pelepah pisang 40% (kontrol) 

POA  :eceng gondok 59%: pelepah pisang 40%: pupuk kandang ayam 1% 

POS   :eceng gondok 59%: pelepah pisang 40%: pupuk kandang sapi 1% 

POK  :eceng gondok 59%: pelepah pisang 40%: pupuk kandang kambing 1% 

POP :eceng gondok 59%: pelepah pisang 40%: pupuk paitan 1% 

POAS  :eceng gondok 59%: pelepah pisang 39%: pupuk kandang ayam 1%: 

pupuk kandang sapi 1% 

POAK :eceng gondok 59%: pelepah pisang 39%: pupuk kandang ayam 1%: 

pupuk kandang kambing 1% 
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POAP :eceng gondok 59%: pelepah pisang 39%: pupuk kandang ayam 1%: pupuk 

paitan 1% 

 

Gambar 1 Denah Penelitian 

3.4 Pelaksaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Polibag Organik  

Adapun proses pembuatan polibag organik sebagai berikut: 
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a. Mempersiapkan eceng gondok dan pelepah pisang. Kemudian memotongnya 

menjadi ukuran ± 2 cm. 

b. Menimbang bahan sesuai dengan komposisi perlakuan 

c. Merendam bahan dengan air selama 24 jam. 

d. Merebus bahan selama ± 60 menit untuk menghilangkan getah dan 

melembutkan struktur bahan.  

e. Menghalusan bahan dengan blender dan menambahkan pupuk sampai 

tercampur rata. 

f. Membagi secara merata bahan yang telah tercampur seberat 60 g 

g. Mencetak campuran bahan yang telah dibuat dengan menggunakan gelas 

plastic berukuran 10 oz. 

h. Mengeringkan polibag dengan menjemur dibawah panas matahari selama 2 

hari. 

3.4.2 Persiapan Bibit dan Media Tanam 

Benih yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih papaya Thailand 

berumur 4 minggu yang didapatkan dari tempat penjualan benih. 

Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah lapisan 

atas lahan dan pupuk kandang domba dengan perbandingan 2:1 yang sebelumnya 

telah diayak. 

3.4.3 Penanaman dan Pemeliharaan 

Pemindahan bibit pepaya ke polibag organik dilakukan setelah bibit 

berumur 4 minggu dengan kriteria bibit mempunyai tinggi yang seragam (3-4 cm 

dari permukaan media) dan mempunyai jumlah daun sekitar dua hingga tiga helai.  
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Pemeliharaan yang dilakukan yaitu penyiraman 2 kali sehari, setiap pagi 

atau sore hari dan melakukan pembersihan gulma yang tumbuh pada media tanam. 

3.4.4 Pengamatan 

Parameter pengamatan yang diamati pada tanaman pepaya (Carica papaya 

L.) antara lain, yakni : 

a. Tinggi Tanaman (cm) 

Tinggi tanaman mulai diukur pada umur 7 hst dengan interval 1 minggu sekali 

menggunakan penggaris. Pengukuran dilakukan dari permukaan tanah hingga 

titik tumbuh. 

b. Jumlah Daun Tanaman (helai) 

Jumlah daun tanaman mulai diukur pada umur 7 hst dengan interval 1 minggu 

sekali dengan menghitung jumlah helain daun yang sudah terbuka sempurna. 

c. Diameter Batang Tanaman (mm) 

Diameter batang tanaman mulai diukur pada umur 7 hst dengan interval 1 

minggu sekali menggunakan jangka sorong. Pengukuran dilakukan dari leher 

tanaman yang terdapat di bagian batas permukaan tanah. 

d. Penetrasi Akar Tanaman 

Mengamati akar tanaman yang telah menembus polibag organik dengan 

interval 1 minggu sekali. 

e. Panjang Akar Tanaman (cm) 

Panjang akar tanaman diukur pada akhir pengamatan menggunakan penggaris. 

Pengukuran dilakukan dari ujung akar tanaman sampai batas antara tanaman 

dengan akar. 

f. Berat Kering Batang Tanaman (gram) 
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Berat kering batang tanaman diukur setelah batang tanaman dimasukkan ke 

dalam oven dengan suhu 105oC sampai beratnya konstan baru ditimbang. 

g. Berat Kering Akar Tanaman (gram)

Berat kering akar tanaman diukur setelah dimasukkan ke dalam oven dengan

suhu 105oC sampai beratnya konstan baru ditimbang.

3.4.5 Analisi Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan memakai metode rancangan acak 

kelompok (RAK) sederhana dengan uji F untuk melihat pengaru dari perlakuan 

yang diberikan. Apabila pengaruh perlakuan nyata dilanjutkan dengan uji BNJ 

atau Tukey taraf α 5% untuk melihat pengaruh terbaik pada semua perlakuan. Data 

parameter pengamatan kemudian dianalisis ragam dan korelasi untuk melihat 

hubungan antar parameter pengamatan.  


