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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal  19 Mei 2018 sampai 25 juni 2018 di 

Kebun Percobaan Universitas Muhammadiyah Malang, Desa Pendem, Kec. 

Junrejo, Kota Batu dengan ketinggian + 650 meter di atas permukaan laut. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi polybag ukuran 30x15, 

meteran, ember, gelas ukur, gembor, cangkul, klorofilmeter, oven, timbangan 

analitik, kertas label perlakuan, penggaris, alat tulis dan lain lain. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, bibit tanaman selada 

3 varietas (lettuce grand rapids/selada hijau, red rappid/selada merah dan lettuce 

great alisan/selada krop), pupuk kascing, pestisida, insektisisa dan air. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) 2 faktorial . Faktor pertama yaitu varietas selada yang terdiri dari 

3 taraf yaitu V1= Varietas lettuce green rapids, V2= Red rappids, V3= Lettuce 

great alisan. Faktor kedua adalah konsentrasi pupuk kascing cair yang terdiri dari 

5 taraf yaitu  K1 = air, K2 = Kascing cair 25% + 75 % air  , K3 = Kascing cair 50% 

+ 50% air, K4 = Kascing cair 75% + 25% air, K5= kascing 100%. Sehingga terdapat 

15 kombinasi perlakuan dan di ulang sebanyak 3 kali. Adapun kombinasi perlakuan 

disajikan pada tabel 3 sebagai berikut : 
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Tabel 3.Kombinasi Perlakuan  

V/K K1 K2 K3 K4 K5 

V1 V1K1 V1K2 V1K3 V1K4 V1K5 

V2 V2K1 V2K2 V2K3 V2K4 V2K5 

V3 V3K1 V3K2 V3K3 V3K4 V3K5 

Keterangan : 

V1K1 = Varietas lettuce green rappids dengan air  

V1K2 = Varietas lettuce green rapids dengan konsentrasi Kascing 25% + air 75% 

V1K3 = Varietas lettuce green rapids dengan konsentrasi Kascing 50% + air 50% 

V1K4 = Varietas lettuce green rapids dengan konsentrasi Kascing 75% + air 25% 

V1K5 = Varietas lettuce green rapids dengan kascing konsentrasi 100% 

V2K1 = Varietas Red rappids dengan air 

V2K2 = Varietas Red rappids dengan konsentrasi kascing 25% + air 75% 

V2K3 = Varietas Red rappids dengan konsentrasi kascing 50% + air 50%  

V2K4 = Varietas Red rappids dengan konsentrasi kascing 75% + air 25% 

V2K5 = Varietas Red rappids dengan kascing konsentrasi 100% 

V3K1 = Varietas Lettuce great alisan dengan air 

V3K2 = Varietas Lettuce great alisan dengan konsentrasi kascing 25% + air 75% 

V3K3 = Varietas Lettuce great alisan dengan konsentrasi kascing 50% + air 50% 

V3K4 = Varietas Lettuce great alisan dengan konsentrasi kascing 75% + air 25% 

V3K5= Varietas Lettuce great alisan dengan kascing konsentrasu 100% 
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1.4 Denah Penelitian  
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3.5 Pelaksanaan Penelitian  

3.5.1 Persiapan Media Semai dan Persemaian  

  Media tanam yang digunakan pada masa semai yaitu menggunakan 

bedengan dengan ukuran 2m x 1m dengan ketinggian + 20 cm ditambah dengan 

naungan berbentuk setengah parabola menggunakan plastik ultra violet, benih 

ditabur pada bedengan yang telah diberi garis kedalaman garis 0,5 cm, kemudian 

menyiram dengan interval 2 kali sehari selama 2 minggu, setelah itu bibit yang 

masih sangat muda dipindahkan pada trei 200 lubang, tujuannya untuk 

mempermudah proses penanaman dilapang (tidak menggerombol) dan 

memisahkan akar tanaman satu dengan yang lainnya, setelah tanaman berumur 2 

minggu bibit siap dipindah kelapang. 

3.5.2 Penanaman 

Penanaman selada dilakukan dengan cara memilih bibit yang unggul, dan 

bibit sehat bebas hama serta penyakit dari hasil persemaian, dengan umur tanaman 

4 minggu (berdaun 4 helai), selanjutnya melubangi tanah yang telah diayak dan 

dimasukkan pada polybag dengan ukuran 30 x 15 cm dengan kedalaman tanah 

sekitar 3 cm, tanaman yang digunakan berjumlah 1 tanaman perpolybag  
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3.5.3 Pemeliharaan 

Pemeliharaan pada tanaman kentang meliputi: 

1. Penyiraman  

Penyiraman tanaman selada dilakukan dengan menggunakan gembor yang 

dilakukan  2 kali dalam sehari pada dua minggu pertama dan satu kali sehari 

pada minggu berikutnya, pagi pukul 06:00 – 07:00 dan sore pada pukul 16:00 

– 17:00, penyiraman hanya 1 kali sehari pada saat pengaplikasian pupuk 

(Gambar 18, Lampiran 5). 

2. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan pada saat adanya tanaman sampel mati atau 

pertumbuhan yang kurang sempurna, untuk umur pergantian sampel harus sama 

dengan tanaman yang mati. Dilakukan paling lama satu minggu setelah tanam. 

3. Pemupukan  

Dalam penelitian ini pengaplikasian pupuk dilakukan dengan cara 

menyeduh pupuk kascing padat pada wadah yang telah berisi air (Lampiran 4), 

adapun cara membuat kascing menurut Musa et al., (2017). 

 Menyiapkan air sebanyak 5 l kedalam wadah ember kemudian 

memasukkan kascing seberat 4.7 kg kedalam air 

 Mengaduk kascing hingga larut dan dibiarkan selama 24 jam 
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 Menyaring kascing yang telah direndam selama 24 jam dengan kain 

kassa kemudian meniriskan sisanya sampai air  kascing pada kain 

kassa habis 

 Air kascing siap di aplikasikan sesuai perlakuan, K1= air, K2= 

kascing 25%+air75% sebanyak 2 liter, K3= kascing 50%+ air 50% 

sebanyak 2 liter, K4= Kascing 75%+ air 25% dan K5= kascing 

100% 

 Air tirisan kascing digunakan maksimal dua kali pengaplikasian 

atau paling lambat 14 hari setelah penirisan 

 Pupuk kascing cair di aplikasikan dimulai 3 hari setelah tanam 

dengan interval 5 hari (3, 8, 13, dan 18 hst)  

4. Pengendalian Gulma Hama dan Penyakit  

Pengendalian gulma dilakukan secara manual dengan mencabut gulma 

yang tumbuh pada polybag selada dengan mencabut manual. Pengendalian 

hama dilakukan dengan mematikan hama yang terlihat secara langsung atau 

menggunakan pestisida maupun insektisida 

5. Panen 

Proses pemanenan dilakukan pada saat tanaman berumur 35 hari setelah 

pindah tanam. Pemanenan dilakukan dengan cara mengeluarkan media dari 

polybag kemudian memisahkan tanaman, tujuan untuk tidak mencabut tanaman 

ialah agar akar tidak rusak dan tidak merusak sampel. 
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3.6  Variabel Pengamatan  

 Variabel yang diamati setiap 5 hari sekali meliputi jumlah daun dan tinggi 

tanaman dan pengamatan setelah hasil panen : 

 

3.6.1 Variabel Pertumbuhan 

1. Jumlah Daun  

Jumlah daun diukur dalam satuan helai dengan cara menghitung 

daun yang telah membuka sempurna. Pengukuran dilakukan 7 hst dengan 

interval 5 hari sekari yaitu pada umur 7, 12, 17, 22, 27 dan 32 hari setelah 

tanam dengan satuan helai. 

2. Tinggi Tanaman 

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur dengan 

penggaris dimulai dari pangkal bawah sampai ujung titik tumbuh dengan 

satuan cm. (Lampiran 5) 

3. Panjang akar  

Pengamatan untuk panjang akar ini dilakukan dengan mengukur 

panjang akar dimulai dari pangkal batang sampai ujung dengan satuan (cm) 

pengamatan panjang akar dilakukan setelah proses pemanenan dengan 

penggaris (Gambar 19, Lampiran 6). 

 

 

 



23 

 

 

 

4. Klorofil 

Pengamatan jumlah klorofil dilakukan pada saat proses pemanenan 

berlangsung, pengamatan ini menggunakan alat klorofilmeter dengan satuan 

mg/g (Gambar 20, Lampiran 6). 

5. Berat basah tanaman tanpa akar 

Pengamatan berat basah tanaman tanpa akar dilakukan pada saat setelah 

panen, tanaman dicuci dan dikeringkan terlebih dahulu kemudian 

menimbang tanaman yang telah dipisahkan dengan akar tanaman 

menggunakan timbangan analitik dengan satuan gr (Gambar 21, Lampiran 

6). 

6. Berat basah akar 

Pengamatan berat basah akar dilakukan bersamaan dengan pengamatan 

berat basah tanaman, dilakukan per sampel dicuci lalu dikeringkan terlebih 

dahulu sebelum dilakukan penimbangan, penimbangan dilakukan 

menggunakan timbangan analitik dengan satuan gr (Gambar 22, Lampiran 

6). 

7. Berat kering tanaman tanpa akar 

Sampel/bahan dimasukkan pada amplop yang telah diberi kode 

perlakuan per sampel, lalu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 700C 

selama 24 jam. Kemudian menimbangnya dengan timbangan analitik 

dengan satuan gr (Gambar 24, Lampiran 6). 

8. Berat kering akar 
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Sampel/bahan dimasukkan pada amplop yang telah diberi kode 

perlakuan per sampel, lalu dikeringkan menggunakan oven pada suhu 700C 

selama 24 jam. Kemudian menimbangnya dengan timbangan analitik 

dengan satuan gr (Lampiran 6). 

1.7 Analisis dan Penyajian Data 
 

Data yang diperoleh dianalisa dengan uji F (ANOVA) dan diuji lanjut dengan BNJ 

pada taraf α 5% disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. 

 


