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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan April 2018 sampai Oktober 

2018 di Greenhouse yang berada di desan Pujon Kidul dengan ketinggian 1.100 

mdpl. 

3.2 Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat ukur untuk tanaman 

( penggaris, jangka sorong, spektrofotometer, oven, timbangan), alat budidaya 

(cangkul, spayer, selang, paranet) alat tanam (polibag), ajir).  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan tanam yaitu 

planlet tanaman kentang varietas granola lembang, media tanam berupa kompos 

kandang kambing, arang sekam, cocopeat, pestisida, pupuk daun dan air.  

3.3 Rancangan Penelitian 

 Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok yang terdiri dari 1 faktor perlakuan yaitu macam pupuk daun dengan 

kandungan NPK: P1 total NPK 52%; P2 total NPK 50%; P3 total NPK 15%; P4 

total NPK 18,4%. Sehingga didapat jumlah perlakuan sebanyak 5 termasuk kontrol 

dan setiap perlakuan diulang sebanyak 6 kali sehingga didapat 30 satuan percobaan 

dan setiap satuan percobaan terdiri dari 3 sampel tanaman, sehingga keseluruhan 

adalah 90 tanaman. Data dianalisis dengan uji Anova. Penafsiran data dilakukan 

dengan cara uji lanjut menggunakan uji BNJ pada taraf 5%.  
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Adapun rincian perlakuan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

P0    : Kontrol 

P1 (Growmore)  : N 32%, P2O5 10%, K2O 10% 

P2 (Gandasil D)  : N 20%, P2O5 15%, K2O 15% 

P3 (Felo Aminosong)  : N 2%, P2O5 8%, K2O 5% 

P4 (Samino)  : N 5%, P2O5 8%, K2O 5,4% 

Denah Penelitian  

UI UIII UII UV UVI UIV 

 P0 P0 P0 P4 P0 P0 

P2 P1 P4 P1 P4 P4 

P1 P2 P1 P0 P1 P1 
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P4 P4 P2 P3 P2 P2 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian  

 Pelaksanaan penelitin dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu aklimatisasi, 

perbanyakan stek , persiapan untuk perlakuan, penanaman,  pemeliharaan, aplikasi pupuk daun, 

pengamatan.  

3.4.1 Aklimatisasi  

Aklimatisasi dilakukan di dalam greenhouse di Sidomulyo Batu. Berikut adalah 

tahapan dalam aklimatisasi, yaitu : 

1) Mempersiapkan media tanam arang sekam kemudian sterilisasi menggunakan autoclaf.  

2) Menyiapkan planlet dengan cara mengeluarkan planlet kentang dari botol kemudian 

memotong planlet 5-6 buku.  

3) Memasukkan media pembibitan ke dalam tray dan membasahi media sampai kapasitas 

lapang.  

4) Menanam planlet pada setiap lubang tray dengan jumlah 200 tanaman setiap tray.  

5) Melakukan perawatan dengan menyiram air setiap hari, memberi pupuk growmore 

dengan dosis 1gr/L setiap 7 hari sekali dan menyemprot dengan pestisida setiap 3 hari 

sekali. 

3.4.2 Persiapan Media Tanam  

1) Mencampur media cocopeat, arang sekam dan kompos kambing dengan perbandingan 

2:2:1.  

2) Memasukkan media dalam polybag ukuran 40x30. 

3) Membasahi media dengan air sampai kapasitas lapang. 

4) Mendiamkan media yang telah dibasahi selama 3 hari. 
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3.4.3 Pemindahan Tanaman ke Polibag 

1) Melakukan pemindahan tanaman dari tray yang sudah berumur 1 bulan ke polybag 

dengan cara mencabut dengan menyertakan medianya. 

2) Menanam pada media di polibag, setiap polibag berisi 1 tanaman. 

3) Melakukan perawatan dengan menyiram air. 

4) Memberikan pupuk dasar setelah tanaman berumur 21 hari dan 50 hari setelah tanam, 

pupuk dasar yang digunakan adalah NPK dengan dosis 6 gram/tanaman.  

3.4.4 Perlakuan  

1) Pupuk daun diberikan dengan cara disemprotkan ke daun pada setiap sampel tanaman 

setelah berumur 1 minggu. Penyemprotan dilakukan 7 kali dengan interval 1 minggu 

sekali dengan dosis perlakuan yang di aplikasikan yakni P1 = pupuk daun growmore 

3g/L , P2 = pupuk daun gandasil D 3g/L, P3 = pupuk daun felo aminosong 2 ml /L,  P4 

= pupuk daun samino 2,5ml /L. 

2) Perawatan tanaman dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit, dilakukan 

penyemprotan menggunakan insektisida dan fungisida dengan dosis 2g/L.  

3.5 Variabel Pengamatan  

Variabel pengamatan yang dilakukan meliputi: 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur dalam satuan sentimeter (cm) dari pangkal batang sampai 

ujung titik tumbuh atas. Pengukuran dilakukan 1 kali dalam seminggu yaitu pada umur 

0MST sampai 8MST. 
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2. Jumlah Daun (helai) 

Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung jumlah daun yang 

sudah terbuka sempurna. Jumlah daun dihitung 1 kali dalam seminggu yaitu pada umur 

0MST sampai 8MST 

3. Luas daun (cm2) 

Pengukuran luas daun dilakukan pada umur 49 hari  setelah tanam (Eko, 2018), 

pengukuran luas daun dengan menggunakan metode grafik. Sampel diambil secara 

acak yang berasal dari bagian atas, tengah dan bawah tanaman. Sampel yang sudah 

diambil di letakkan diatas kertas grafik kemudian digambar, setelah itu dihitung luas 

daun yang sudah digambar secara manual.  

4. Jumlah Klorofil (mg/L) 

Pengamatan jumlah klorofil dilakukan satu minggu sebelum panen (Eko, 2018). 

Pengukuran menggunakan metode spektrofotometer dan klorofil meter. Sampel daun 

diambil secara acak dari bagian atas, tengah dan bawah tanaman. Menimbang sampel 

daun seberat 1 g kemudian menggerus (dengan mortal martil) dan dilarutkan dengan 

larutan aseton. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung dan di sentrifuge dengan 

kecepatan 6000rpm selama 4 menit. Setelah itu diambil larutan supernatan dan 

dimasukkan ke dalam kuvet. Menyalakan spektrofotometer dengan menekan tombol 

“on” kemudian mengatur panjang gelombang yang akan digunakan (645nm dan 

663nm). Memasukkan blangko aseton kemudian melihat nilai absorbansinya. 

Memasukkan sampel kemudian melihat nilai obsorbansinya. (Lampiran 10, gambar 24) 

5. Diameter Batang (mm) 
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Parameter untuk diameter batang diukur menggunakan jangka sorong pada 

batang utama 1 cm diatas permukaan tanah, yang dimulai pada umur 1 MST sampai 8 

MST. Pengukuran ini dilakukan pada sampel tanaman terpilih. 

6. Jumlah Cabang 

Jumlah cabang diamati dengan cara menghitung secara manual jumlah cabang 

yang tumbuh pada setiap sampel tanaman dari awal sampai 8 MST. 

7. Jumlah Umbi per Tanaman 

Jumlah umbi dihitung pada setiap sampel tanaman yang diambil pada saat panen. 

8. Berat basah umbi per tanaman (gram) 

Bobot umbi diamati ketika panen dengan menimbang umbi yang dihasilkan pada 

setiap sampel tanaman pada saat panen. 

9. Berat kering umbi 

Berat kering umbi amati setelah umbi dikeringkan dengan oven pada suhu 85oC 

selama 48 jam. 

10. Kelas Umbi yang Dihasilkan 

Umbi yang sudah dipanen disortir sesuai dengan urutan kelas yaitu L (>90g), M 

(40-90 g), S (<40 g) dan dihitung jumlah pada setiap kelasnya untuk umbi bibit G1 

(Direktorat Perbenihan Hortikultura, 2014)  

11. Berat Basah Brangkasan (gram) 

Berat basah brangkasan dilakukan setelah panen, sampel tanaman pada setiap 

perlakuan ditimbang seluruh bagian dari tanaman. 

12. Berat Kering Brangkasan (gram) 
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Berat kering ditimbang setelah panen, tanaman yang menjadi sampel dimasukkan 

ke dalam kertas oven dengan suhu 85oC selama 2 x 24 jam atau sampai diperoleh berat 

konstan. 

3.6 Analisis dan Penyajian Data 

Data hasil pengamatn dianalisis menggunakan analisa varian (ANAVA) untuk mengetahui ada 

tidaknya interaksi antar faktor dan pengaruh masing-masing faktor dan dilakukan uji banding 

BNJ 5 % apabila perlakuan terlihat berpengaruh nyata terhadap hasil. Analisis korelasi antar 

parameter pengamatan pertumbuhan  terhadap hasil tanaman kentang. 
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