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III . METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di green house Agroteknologi Fakultas 

Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang dan di Jln makam RT 

01 RW 01 dusun Pendem kec. Junrejo Batu. Waktu Penelitian dilaksanakan mulai 

bulan Februari 2018 sampai dengan September 2018. 

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

3.2.1. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi polybag organik (terdiri 

dari bahan utama enceng gondok dan pelepah pisang) air, pupuk kandang ayam, 

pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, pupuk kipahit, dan benih cabai 

merah varietas hibrida. 

3.2.2. Alat 

Alat yang digunakan antara lain: timbangan digital, pisau, blender, kompor, 

jangka sorong, penggaris, kamera digital, alat-alat pertanian, gelas ukur 

3.3 Metode Percobaan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan yang 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% 
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POP : eceng gondok 59% : pelepah pisang 40% : pupuk paitan 1% 

POSK : eceng gondok 59% : pelepah pisang 39% : pupuk kandang sapi 1% : pupuk 

kandang kambing 1% 

POSP : eceng gondok 59% : pelepah pisang 39% : pupuk kandang sapi 1% : pupuk 

paitan 1% 

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

pupuk paitan 1%.  
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Gambar 1. Denah Penelitian  

 

 

 

Gambar 2. Pengambilan sampel 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Pot Organik 

Pembuatan kantong organik kertas dijelaskan sebagai berikut: 

Proses pembuatan polybag organik sebagai berikut: 

a. Mempersiapkan alat dan bahan 

b. Mempersiapkan pelepah batang pisang dan tangkai daun eceng gondok.  

Kemudian memotongnya menjadi ukuran yang kecil ± 2 cm. 

c. Menimbang bahan sesuai perlakuan 

d. Merendam bahan yang telah dipotong menggunakan air selama 24 jam. 

e. Melakukan perebusan bahan dalam 500 ml air pada suhu 20oC - 90oC 

selama 1 jam untuk menghilangkan getah dan melembutkan struktur 

bahan.  

f. Menghalusan bahan dengan blender selama ±1 menit dan menambahkan 

pupuk sampai tercampur rata. 

g. Mencetak campuran bahan yang telah dibuat dengan menggunakan 

gelas plastik. 

h. Mengeringkan polybag dengan menjemur dibawah panas matahari 

selama 2 hari  

3.4.2. Persiapan Bibit dan Media Tanam 

Benih yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih cabai merah besar 

berumur 1 minggu ( kecambah)  
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Media tanam yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah lapisan top 

soil lahan dan pupuk kandang kambing dengan perbandingan 2:1 yang sebelumnya 

telah diayak. 

3.4.3. Penanaman dan Pemeliharaan   

 Pemindahan bibit ke polybag organik saat bibit cabai mulai berkecambah 

saat daun cabai memiliki 2-3 helai daun dan tinggi cabai 2-3 cm  

Pemeliharaan yang dilakukan yaitu penyiraman 2 kali sehari setiap pagi dan   

sore hari , pembersihan gulma dan penyemprotan. 

3.4.4 Transplanting  

 Pemindahan bibit dari polybag organik ke bedengan waktu bibit  berumur 1 

bulan 8 hari dengan luas lahan 44,08 m2 dan jarak antar tanaman 40x40 cm.  

3.4.6. Variabel Pengamatan 

Pengamatan dilakukan pada saat tanaman mulai muncul tunas setelah itu dilakukan 

setiap seminggu sekali  pengamatan yaitu: 

a. Pengamatan pertumbuhan tanaman 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur sejak seminggu setelah pindah tanam sampai tanaman 

berbunga dalam masa vegetatif. Diukur mulai dari batas permukaan tanah 

sampai titik tumbuh tanaman dan diukur 1 minggu sekali .  

2. Diameter batang (cm)  

Pengkuran diameter batang dilakukan sejak seminggu setelah pindah tanama  

Diameter batang diperoleh dengan mengukur dari leher tanaman yang terdapat 

di bagian batas permukaan tanah dan diukur 1 minggu sekali.  
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3. Jumlah Daun (helai) 

Jumlah daun dihitung seminggu setelah pindah tanam didapatkan dengan 

menghitung jumlah helain daun yang sudah terbuka sempurna, jumlah daun 

dihitung setiap 1 minggu sekali.  

b. Pengamatan Deskruktif  

1. Jumlah bunga  

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah bunga yang muncul pada 

setiap tanaman.  

2. Luas daun  

Luas daun diukur pada akhir pengamatan, daun yang diambil yaitu 1 daun dari 

tiap-tiap sample, pengukukuran luas daun dilakukan menggunakan metode 

aplikasi. 

3. Jumlah  panen buah per tanaman  

Buah yang sudah dipanen dihitung jumlahnya pertanaman . jumlah buah 

dihitung setiap kali panen. Jumlah buah tersebut diakumulasikan sehingga 

didapat jumlah total buah pertanaman 

4. Berat total buah per tanaman (gram) 

Penghitungan berat buah pertanaman dilakukan dengan menimbang buah cabai 

yang telah dipanen tiap sample tanaman, kemudian diambil rata-rata 

pertanaman. Penimbangan dilakukan setiap kali panen. Data yang telah 

terkumpul diakumulasi sehingga diperoleh bobot buah /tanaman secara 

keseluruhan.  
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5. Berat kering buah Per tanaman (gram) 

Pengamatan berat kering buah dilakukan dengan cara mengeringkan sampel 

buah yaitu tiap sampel diambil 3 buah untuk dikeringkan, pada suhu 85˚ 

6.  Diameter buah (mm)  

Pengamatan dilakukan dengan cara mengukur tengah buah sampel yang 

diambil adalah sampel yang diapakai untuk berat kering buah, pengukuran 

dilakukan dengan menggunakan jangka sorong. 

7. Panjang buah (cm) 

Panjang buah dipanen diukur mulai pangkal buah hingga ujung buah tanpa 

tangkai buah dengan menggunakan penggaris. Buah yang diukur sama dengan 

buah yang digunakan dalam pengukuran diameter buah.  

8. Berat Segar tanaman (gram) 

Berat segar  total yaitu dengan menimbang sampel tanaman secara keseluruhan  

Dengan daun maupun akarnya.  

9. Berat kering tanaman diatas tanah (gram) 

Berat kering tanaman dihitung dengan cara mengoven seluruh  tanaman cabai 

diatas tanah menggunakan oven dengan suhu 85 c selama 2x 24 jam  

10. Berat segar akar (gram) 

Menimbang sampel bagian akar tanaman menggunakan timbangan analitik 

diamati setelah panen terakhir yaitu dengan cara merusak tanaman cabai. 
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11. Berat kering akar (gram) 

Berat kering akar diamati diakhir panen dengan cara merusak tanaman cabai 

kemudian Menimbang sampel bagian akar tanaman yang telah dimasukkan ke 

dalam oven selama 24 jam dengan suhu 85 ˚c sampai beratnya konstan baru 

ditimbang . 

12. Panjang akar (cm) 

Panjang akar diukur mulai dari batas antara tanaman dengan akar tanaman 

sampai pada ujung akar diamati pada saat terakhir panen buah cabai dengan 

cara merusak tanaman cabai.  

3.4.7. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode rancangan acak 

Kelompok (RAK), Penafsiran data dilakukan dengan cara uji lanjut menggunakan 

uji BNJ dengan taraf 5% untuk membandingkan pengaruh antar perlakuan, data 

disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan untuk mengetahui hubungan dari masing-

masing variabel pengamatan digunakan uji korelasi. 


