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III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada awal bulan Desember sampai akhir bulan Februari 

2018. Pelaksanaan penelitian dilakukan  di lahan pertanian Desa Trunajaya Kelurahan 

Krebet Senggrong, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Jenis tanah  Humus 

dengan ketinggian lahan ± 525 mdpl, suhu berkisar 24-32ºC dan curah hujan ± 1925 

mm/tahun. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkul, pisau, tali rafia, gembor, 

terpal, penggaris, sekop, plat seng, alat tulis, kamera, dan alat untuk pengukuran serta 

pengambilan data adalah meteran, kantong plastik, jangka sorong, dan timbangan 

analitik. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah Benih tanaman tomat varietas 

Karina, lanjaran, pupuk kompos (sampah dedaunan, arang sekam, cocopeat, pasir malang, 

paralon, ayakan tanah) dan pupuk kandang sapi (Mikroba EM4, Kotoran sapi). 

3.3. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial yang 

terdiri atas 2 faktor dan 2 kelompok ulangan. Faktor pertama yaitu dosis pupuk kompos 

dari serasah dedaunan yang terdiri atas 4 level dan Faktor kedua yaitu dosis pupuk 

kandang sapi terdiri atas 4 level. Dari kedua perlakuan tersebut diperoleh 16 kombinasi 

perlakuan. (Lampiran 8) 
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  Faktor pertama adalah pemberian pupuk kompos serasah daun (K) terdiri atas 4 

level dengan dosis yang berbeda. (Lampiran 10) 

K0 = Tanpa Pemupukan (kontrol) 

K1 = Pemupukan kompos 5 ton/ha  = 1 kg/plot 

K2 = Pemupukan kompos 10 ton/ha  = 2 kg/plot 

K3 = Pemupukan kompos 15 ton/ha  = 3 kg/plot 

 

  Faktor kedua pemberiaan pupuk kandang sapi (S) terdiri atas 4 level dengan dosis 

yang berbeda. (Lampiran 11) 

S0 = Tanpa Pemupukan (kontrol) 

S1 = Pemupukan kandang sapi 5 ton/ha     = 1 kg/plot 

S2 = Pemupukan kandang sapi 10 ton/ha   = 2 kg/plot 

S3 = Pemupukan kandang sapi 15 ton/ha   = 3 kg/plot 

 

 Jumlah plot dalam penelitian ini berjumlah 32 plot dengan ukuran plot 200cm x 

100cm. Jarak tanaman yaitu 50 cm x 40 cm sedangkan jarak antar plot 30 cm. Adapun 

Jarak antar ulangan adalah 30 cm. Jumlah tanaman per plot sebanyak 10 tanaman dengan 

jumlah tanaman seluruhnya 320 tanaman. Jumlah tanaman sampel per plot yaitu 5 

tanaman dan jumlah tanaman sampel seluruhnya yaitu 160 tanaman. (Lampiran 8) 

1.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Pupuk Kompos Serasah 

1) Dalam membuat pupuk kompos organik yaitu menyiapkan sampah sampah  

dedaunan mahoni, arang sekam, kokopit dan air untuk pembuatan pupuk kompos 

dan memotong sampai berbentuk kecil-kecil kemudian mencampurkan dedaunan 

mahoni, arang sekam dan kokopit dengan perbandingan 2:1:1. (Lampiran 12 c) 
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2) Kemudian di beri air secukupnya agar merata sampai bahan menjadi basah atau 

lembab kemudian diaduk hingga merata. (Lampiran 12 b) 

3) Menutup wadah kompos tadi menggunakan kantong plastik besar dengan rapat 

dan diberi pipa dengan ukuran 1 dim panjang 40 cm agar ada sirkulasi udara, 

menutup dan membiarkan selama ± 1 bulan kemudian melakukan pengadukan 

setiap seminggu sekali. (Lampiran 12 e) 

4) Pupuk dapat digunakan bila tekstur remah dan berwarna coklat kehitaman. 

(Lampiran 12 f) 

3.4.2. Pembuatan Pupuk Kandang Sapi 

1) Menyiapkan kotoran sapi, mikroba EM4 dan terpal. 

2) Mencampurkan 300 kg kotoran sapi dan selanjutnya dicampur dekomposer 

mikroba 10ml di campur air 1liter secara merata. 

3) Mengaduk campuran bahan tersebut secara merata. 

4) Menutup campuran bahan dengan rapat, setelah itu membiarkan hingga 7 hari dan 

mengaduk kembali samapai bahan campuran tadi benar-benar merata, kemudian 

menutup kembali dengan terpal dan biarkan wadah tersebut selama 14 hari. 

5) Ciri-ciri pupuk dapat digunakan bila tekstur remah dan berwarna coklat 

kehitaman. (Lampiran 13 a) 

 

 

 

3.4.3. Persiapan lahan dan Media tanam 

1) Mencangkul  lahan  penanaman  hingga  gembur  dengan  kedalaman 30 cm. 
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2) Membuat  bedengan  dengan  ukuran  lebar 200 cm,  tinggi 30 cm dan panjang 

bedengan 100 cm. Jarak lubang pertanaman yaitu 50 X 40 cm. (Lampiran 13 c) 

3) Diantara bedengan dibuat saluran drainase dengan lebar 30 cm. 

4) Ajir  dipasang di samping  tanaman  sampel,  yang  berguna sebagai  penanda  dan  

pengukuran  panjang tanaman. 

5) Melakukan pemasangan label pada tengah plot  percobaan. 

6) Lubang  tanam  sedalam 2-3 cm dibuat menggunakan  tugal  dengan  posisi  

ditengah lubang  tanam  dan  ditutup  dengan  tanah sekedar  penutup  benih. 

7) Penanaman seminggu  setelah bedengan siap untuk ditanami.  

6) Benih tanaman tomat siap ditanam. (Lampiran 13 e) 

3.5 Pemberiaan Perlakuan 

 Pemberian pupuk kompos serasah dedauan sesuai dosis perlakuan dan pupuk 

kandang sapi sesuai dosis perlakuan dilakukan pada saat sebelum penanaman yaitu pada 

saat satu minggu sebelum tanam dan pemberian pupuk kompos serasah dedaunan dan 

pupuk kandang sapi dilakukan dengan cara menebar pada bedengan dan dicampurkan 

dengan tanah. (Lampiran 13 d) 

3.6 Penanaman 

Penanaman di lakukan sore hari dan sebelum penanaman benih, terlebih dahulu 

menyiram media tanah hingga cukup lembab. Benih yang telah disiapkan  (Lampiran 13 

e), ditanam satu persatu di tanah yang sudah di lubangi. Setelah diletakkan lalu tutup 

dengan tanah yang gembur hingga menutupi benih (Lampiran 13 f). 
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3.7 Pemeliharaan 

a) Penyiraman 

 Meskipun tanaman tomat dapat tumbuh dengan baik di lahan kering,  tetapi  

kebutuhan  airnya  tetap harus  dipenuhi  agar pertumbuhannya  tidak  terhambat. Setelah  

benih  ditanam,  maka  sore harinya dilakukan penyiraman. Selanjutnya penyiraman rutin 

dilakukan setiap  pagi  atau  sore  hari.   

b) Pemasangan Ajir  

 Setelah  tanaman  mulai  tumbuh  dan  tinggi  mencapai  20  cm, dipasang  ajir  di  

sebelah  tanaman.  Ajir/lanjaran  dibuat  dari  belahan bambu    dengan  panjang  2 m, ajir  

dimaksudkan  sebagi  tempat  merambatnya  tanaman.  Pemasangan  ajir  dilakukan  

setelah tinggi tanaman mencapai 20 cm, yaitu  diantara lubang tanam. Kemudian diberi  

tali  untuk  merambatkan  tanaman. 

c) Penyiangan 

 Pengendalian  gulma dilakukan  dengan  melakukan  penyiangan. Penyiangan 

dilakukan secara manual dengan mencabuti rumput yang  tumbuh.  Bersamaan  dengan  

penyiangan  juga  dilakukan pendangiran  yang  berfungsi  untuk  menggemburkan  tanah. 

3.8 Pemanenan 

  Setelah tanaman tomat berumur 85 hari, proses pemanenan dapat dilakukan. 

Memilih buah yang sudah berwarna kemerahan dan cara memetiknya yakni memegang 

buah di telapak tangan dan mematahkan batang tomat dengan tangan. Proses pemanenan 

ini paling baik dilakukan pagi hari saat cuaca cerah dan dilakukan sebanyak 5 kali panen 

setiap 4 hari sekali. 
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3.9 Variabel Pengamatan 

Pengamatan dimulai pada umur 15 hari setelah tanam, pada fase pertumbuhan dan 

tanaman sampel pada hasil panen. Pengamatan Variabel pertumbuhan serta hasil panen 

meliputi: 

1. Tinggi tanaman (cm) 

  Tinggi tanaman diukur setiap 2 minggu sekali pada umur 15 HST sampai dengan 

71 HST dari pangkal batang sampai dengan pucuk daun yang tertinggi. (Lampiran 14 

a) 

2. Diameter batang (mm) 

Pengukuran diameter batang dilakukan setiap 2 minggu sekali pada umur 15 HST 

sampai dengan 71 HST, diukur pada pangkal batang dengan menggunakan jangka 

sorong. (Lampiran 14 b) 

3. Jumlah buah per tanaman 

Jumlah buah per sampel diperoleh setiap kali panen. Panen dilakukan sebanyak 5 

kali setiap 4 hari sekali pada umur 85 HST sampai dengan 101 HST. (Lampiran 14 c) 

4. Berat buah basah (g) 

Menimbang bobot segar per buah yang telah bersih dari kotoran dengan 

menggunakan timbangan yaitu dilakukan sebanyak 5 kali setiap 4 hari sekali pada 

umur 85 HST sampai dengan 101 HST. (Lampiran 14 e) 
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4.0 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan rancangan acak kelompok 

(RAK) faktorial dengan uji F untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 

Apabila pengaruh perlakuan nyata dilanjutkan dengan uji BNJ atau tukey taraf 5% untuk 

mengetahui pengaruh terbaik pada seluruh perlakuan. Pengolahan data menggunakan 

aplikasi Microsoft Excel 2013. 

 


