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III. METODE PENELITIAN 

3.1.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

 Penelitian dilaksanakan di Area Kebun Percobaan Universitas Muhammadiyah Malang 

yang berlangsung mulai dari bulan November sampai Januari 2016. 

3.2   Alat dan Bahan  

3.2.1.  Alat 

Alat yang digunakan antara lain ember, cangkul, penggaris, dan alat pelubang.  

3.2.2   Bahan 

Bahan yang digunakan antara lain benih asparagus, media semai (tanah, pasir, kompos, 

sekam, serbuk gergaji), air sumur dan bahan-bahan lain yang membantu dalam penilitian ini. 

3.3.   Rancangan Percobaan  

Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok pola faktorial yang 

terdiri atas dua faktor.  

Faktor I yaitu diameter batang pisang (D) yang terdiri dari level-level sebagai berikut: 

1. D1 = Diameter <10cm 

2. D2 = Diameter >10cm 

Faktor II adalah komposisi media (M), media yang terdiri dari level-level sebagai berikut: 

1. P0 = Tanah (Kontrol) 

2. P1 = Tanah + Kompos + Pasir (1: 1: 1) 

3. P2 = Tanah + Kompos + Sekam (1: 1: 1) 

4. P3 = Tanah + Kompos + Serbuk Gergaji (1: 1: 1) 
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Dari dua faktor tersebut, didapat 8 kombinasi perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali 

ulangan sebagai terdapat: 4 x 2 x 3 = 24, setiap plot terdiri dari 5 unit sample (4 x 3 x 3 x 5 = 120 

Plances). 

 

ULANGAN 

1 

 ULANGAN 

II 

 ULANGAN 

III 

D2P3  D1P0  D1P0 

D1P3  D1P2  D2P2 

D1P0  D2P2  D2P1 

D2P2  D1P1  D2P3 

D1P2  D2P3  D1P3 

D1P1  D2P1  D1P1 

D2P1  D2P0  D1P2 

D2P0  D1P3  D2P0 

Keterangan: 

1. Panjang setiap batang pisang/perlakuan 60 cm 

2. Jarak antar perlakuan 50 cm 

3. Jarak antar tanaman 10 cm 

  

Gambar 1. Denah Kombinasi Perlakuan 
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3.4  Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1  Persiapan Batang Pisang 

Batang pisang yang telah di potong, terlebih dahulu di buat lubang dengan kedalaman 2,5 

cm dengan jarak perbaris 10 cm. Batang pisang diletakan di tanah lapang dengan posisi lubang 

berada diatas untuk proses penyemaian. 

3.4.2.  Persiapan Media 

Pengisian Media ke dalam lubang-lubang yang telah dibuat pada batang pisang setelah 

media benar-benar tercampur rata. Media tanam berupa tanah, pasir, kompos, serbuk kayu, dan 

sekam dengan perbandingan sesuai dengan perlakuan. Setelah dikira media tanam tercampur 

dengan rata maka barulah media dimasukkan kedalam lubang yang sudah disiapkan. Setiap 

lubang pada batang pisang diberi media tanam yang telah tercampur sebanyak 250 gram. 

3.4.3.  Pelaksanaan Persemaian  

Benih disemai dengan memasukan kedalam lubang-lubang yang telah disediakan pada 

batang pisang, setiap satu lubang ditanam 1 biji. Masukan tanah dan sekam pada lubang 

persemaian, lalu di atas permukaan ditutup jerami atau sekam kemudian disiram secukupnya. 

Perkecambahan benih bisa 2-6 Minggu baru muncul tergantung suhu dan kelembapan dan 

kedalaman penanaman pada media semai. 

3.4.4  Penanaman 

Penanaman dilakukan pada pagi hari dengan membuat lubang tanam pada batang pisang 

dengan menggunakan jarak antar lubang satu dengan di sebelahnya adalah 10 cm. 

3.4.5. Persemaian 

Sebelum bibit ditanam pada media batang pisang, maka terlebih dahulu benih disemaikan 

pada bak persemaian yang telah berisi media. Untuk memudahkan dalam transplanting nantinya, 
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persemaian dalam bak ini dibuat alur-alur untuk menaburkan benih agar terlihat rapi dalam 

pertumbuhannya dan seragam. Bibit berumur 10 hari biasanya mempunyai daun sebanyak 3-5 

helai daun, bibit di transpalanting ke media batang pisang. 

3.4.6. Transplanting Bibit 

Bibit yang sudah mempunyai daun sebanyak 3-4 helai daun baru siap ditransplanting ke 

media tanam yang telah disediakan sesuai dengan perlakuan. Pemindahan dilakukan secara hati-

hati agar akar tidak sampai putus. Untuk mempermudah pengambilan bibit dapat digunakan solet 

untuk mengangkat bibit dari bak persemaian. Penanaman dilakukan sebanyak 2-3 bibit 

perlubang. Jarak antar tanaman adalah 10cm. Seminggu kemudian dilakukan penjarangan 

tanaman dengan meninggalkan 1 tanaman per lubang. 

3.4.7. Pemeliharaan 

a) Penyiraman 

Pada fase awal ini penyiraman dilakukan 1-2 kali sehari dengan menggunakan 

gembor, apabila keadaan media dirasa kering. Penyiraman ini dilakukan pada pagi hari 

dan sore hari agar kelembapan media tanaman tetap terjaga. 

b) Penyiangan 

Penyiangan atau pembersihan terhadap tanaman pesaing (gulma) dilakukan, 

mengingat gulma tersebut dapat menghalangi pertumbuhan tanaman pokok. Selain itu, 

gulma tersebut justru dapat menjadi tempat hidup hama dan penyakit yang nantinya dapat 

menyerang tanaman pokok. Penyiangan dilakukan pada bagian-bagian kolom. Wadah 

yang terbuka saja. 

c) Pengendalian Hama dan Penyakit 
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Pengendalian hama dan penyakit dilakuan bila tanaman sudah ada tanda-tanda 

serangan dengan menggunakan obat-obatan organik yang dianjurkan dan sesuai dosis. 

Hal ini bertujujuan untuk menekan sekecil mungkin dalam penggunaan bahan-bahan 

kimia. 

3.5 Parameter Pengamatan 

3.5.1 Tinggi Tanaman (cm) 

Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman mulai dari permukaan tanah 

sampai titik tumbuh. 

3.5.2 Jumlah Daun 

Pengamatan dilakukan dengan cara menghitung jumlah daun yang telah membuka 

sempurna. 

3.5.3 Berat Segar Bagian Atas (g) 

Pengamatan dilakukan pada waktu panen dengan mengambil sampel 12 tanaman yang 

terbaik lalu mencabut tanaman dan menimbang berat tanaman selada bagian batang dan daun. 

3.5.4 Berat Segar Akar (g) 

Pengamatan dilakukan pada waktu panen dengan mengambil 12 tanaman yang terbaik 

lalu mencabut tanaman dan menimbang berat tanaman bagian akar tanaman selada. 

3.5.5 Berat Kering Bagian Atas (g) 

Pengamatan dilakukan dengan cara mengoven bagian batang dan daun selada pada suhu 

80˚C sampai diperoleh berat kering konstan.

3.5.6 Berat Kering Akar (g) 

Pengamatan dilakukan dengan cara mengoven bagian akar selada pada suhu 80˚C sampai 

diperoleh berat kering konstan. 
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3.5.7 Shoot / Root Ratio (SRR) 

Perbandingan antara BK tanaman bagian atas dengan BK bagian akar. 

Shoot / Root Ratio = 

BK Pucuk 

BK Akar 

 

 

3.6 Analisis Data 

Untuk menganalisis data hasil percobaan dari setiap parameter pengamatan dianalisis 

sesuai dengan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial, hasil analisis diuji dengan 

menggunakan uji F dengan taraf 5 %. Untuk membandingkan antar perlakuan satu dengan 

perlakuan yang lain digunakan uji BNJ α 5 %. 

 




