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BAB III.  METODE PENELITIAN 
 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, yang dimulai dari bulan Agustus 

2018 sampai November 2018. Tempat penelitian di Lahan Pertanian Terpadu 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

3.2 Alat dan Bahan  

  Alat yang digunakan adalah cangkul, gembor, timbangan, blender, baskom, 

ember, pisau/kater, gunting, jerigan 5 L, botol, gelas ukur, selang kecil, alat tulis, 

dan alat dokumentasi. 

 Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah tanaman stroberi (Fragaria 

Sp.), buah maja (Aegle marmelos L.), limbah kulit dan kepala udang, keong mas, 

pupuk kimia, pupuk kompos kotoran kambing, air, tanah, polibag, air limbah cucian 

beras, air kelapa tua dan label. 

3.3 Rancangan penelitian 

 Penelitian ini disusun secara faktorial menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK). Pada penelitian ini menggunakan 2 faktorial dengan 2 kali 

pengulangan, faktor pertama yaitu perlakuan bahan baku yang digunakan 

diantaranya terdapat 5 perlakuan diantaranya P0 kontrol, P1 fermentasi kulit udang, 

P2 fermentasi buah maja, P3 fermentasi keong mas dan P4 rizobakteri. Sedangkan 

faktor kedua yaitu perlakuan konsentrasi tiap perlakuan terdapat 3 perlakuan 

konsentrasi yakni 25%, 50% dan 75%. Maka pada percobaannya didapatkan 15 

kombinasi perlakuan. Berikut ini perlakuan kombinasi bahan dasar yang diberikan 

pada penelitian ini, diantaranya sebagai berikut ini. 
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Tabel 10. Pengacakan Kombinasi Pelakuan. 

Kelompok 

I II 

   

Keterangan: 

P0K1 = Perlakuan Kontrol, Konsentrasi 25%. 

P0K2 = Perlakuan Kontrol, Konsentrasi 50%. 

P0K3 = Perlakuan Kontrol, Konsentrasi 75%. 

P1K1 = Perlakuan Limbah Udang, Konsentrasi 25%. 

P1K2 = Perlakuan Limbah Udang, Konsentrasi 50%. 

P1K3 = Perlakuan Limbah Udang, Konsentrasi 75%. 

P2K1 = Perlakuan Buah Maja, Konsentrasi 25%. 

P2K2 = Perlakuan Buah Maja, Konsentrasi 50%. 

P2K3 = Perlakuan Buah Maja, Konsentrasi 75%. 

P3K1 = Perlakuan Keong Mas, Konsentrasi 25%. 

P3K2 = Perlakuan Keong Mas, Konsentrasi 50%. 

P3K3 = Perlakuan Keong Mas, Konsentrasi 75%. 

P4K1 = Perlakuan Rizobakteri, Konsentrasi 25%. 

P4K2 = Perlakuan Rizobakteri, Konsentrasi 50%. 

P4K3 = Perlakuan Rizobakteri, Konsentrasi 75%. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian dilakukan dilahan Terpadu Fakultas Pertanian-

Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang. Pelaksanaan ini terdiri dari 

penyediaan bibit tanaman, persiapan bahan tanam, penanaman dan perawatan. 
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3.4.1 Penyediaan Bibit Tanaman 

 Penyediaan bibit tanaman stroberi berasal dari Kota Batu dengan jenis 

Kalifornia. Umur bibit tanaman stroberi berkisar 30 hari atau satu bulan setelah di 

pindahkan dari babybag dan pemotongan stolon. Perbanyakan tanaman stroberi 

menggunakan stolon di ambil pada tanaman stoberi yang sudah dewasa. Stolon 

yang keluar dari tanaman stroberi dewasa lalu di tanaman di dalam babybag kecil 

setelah bibit dari stolon sudah berdaun 4 lalu stolon di potong dan dipisahkan dari 

tanaman induknya. 

 Stolon adalah tunas yang tumbuh dari bonggol batang yang menjalar hingga 

mencapai 30 cm. Stolon atau yang biasa disebut dengan sulur terdiri dari stolon 

primer, stolon sekunder, dan stolon tersier. Stolon yang baik digunakan untuk 

pembibitan adalah stolon yang terdapat pada urutan pertama dan kedua (stolon 

primer dan stolon sekunder) karena memiliki perakaran yang bagus, sedangkan 

sulur pada urutan yang ketiga (tersier) biasanya memiliki perakaran yang kurang 

baik dan produksinya juga kurang baik. Bibit stolon lebih banyak muncul di musim 

hujan dan lebih banyak tumbuh pada tanaman baru. Pada satu induk tanaman 

biasanya terdapat 3 sampai dengan 4 stolon (anakan).  

3.4.2 Persiapan Bahan Tanam 

 Tanah yang digunakan adalah jenis top soil tanah yang paling atas, 

kemudian dicampurkan menggunkana pupuk kandang kambing yang sudah di 

fermentasi. Dengan perbandingan 2:1, yaitu 2 kg tanah top soil dan 1 kg pupuk 

kandang kambing kemudian di campur sampai merata. Polybag yang di gunakan 

ukuran 35x35, polybag diisi sampai penuh menggunakan tanah yang sudah di 

campur pupuk kandang.  
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3.4.3 Penanaman  

 Kegiatan penanaman bahan tanam penelitian ini dilakukan setelah 

kegiatan pengisian tanah ke dalam polibag. Waktu tanam dilakukan pada 

pertengahan bulan Agustus 2018. Bahan tanam yang digunakan pada penelitian ini 

adalah bibit tanaman stroberi yang berumur 30 hari. Jenis benih yang digunakan 

adalah Kalifornia. Pemindahan bibit stroberi ke dalam polibag dilakukan pada sore 

hari, dengan cara membuat lubang tanam di tengah polibag. Sebelumnya bibit yang 

siap dipindah tanaman atau transplanting bibit stroberi disiram hingga kapasitas 

lapang untuk memudahkan pemisahan media bibit dari polibag. lalu dikeluarkan 

dengan cara menarik polibag dari bagian bawah. Kemudian ketika penanaman 

selesai, tanaman stroberi disiram. Tanaman stroberi yang sudah dipindahkan 

kedalam polibag lalu di susun sesui dengan perlakuan penelitian dengan jarak antar 

polibag 30 cm.  

3.4.4 Perawatan 

 Perawatan yang dilakukan terdiri dari beberapa kegiatan diantaranya:  

a) Penyiangan, kegiatan ini harus dilakukan agar tanaman stroberi terhindar 

dari tanaman pengganggu (gulma). Karena perakaran tanaman stroberi 

sangat dangkal sehingga gulma yang tumbuh akan menyebabkan 

persaingan atau memperebutkan cadangan makanan yang ada di dalam 

tanah. 

b) Perempelan/Pemangkasan, daun stroberi yang terlalu rimbun atau terkena 

penyakin sebaiknya di buang. Pemangkasan dilakukan agar tanaman 

stroberi efisien pada saat melakukan fotosintesis. 

c) Penyiraman,  Pengairan di lakukan 2 kali dalam sehari jika itu musim 

kemarau, jika pada saat musim penghujan penyiraman dilakukan 1 kali 
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dalam sehari. Penyiraman dilakukan dengan manual menggunakan 

gembor.  

d) Pemangkasan stolon, mengurangi jumlah stolon yang muncul terlalu 

banyak pada tanaman stroberi. Agar lebih difokuskan untuk menghasilkan 

buah. 

4.5 Pembuatan Fermentasi 

4.5.1 Fermentasi Limbah udang 

 Bahan penelitian yang harus dipersiapkan untuk pembuatan fermentasi 

limbah kulit udang, sebagai berikut ini: 

1. Limbah udang (1 kg) 

2.  Molase/tetes tebu (500 ml)  

3. EM4 (20 ml) 

4. Air bersih (1 L) 

5. Air kelapa (1 L) 

6. Air cucian beras (1 L) 

Cara pembuatan fermentasi limbah udang: 

1. Mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk pembuatan 

fermentasi limbah udang.  

2. Limbah udang ditimbang 0,5 kg kemudian diblender dan dicampur dengan 

air sebanyak 500 ml (1:1) sampai halus. Proses pemblenderan dua kali 

pengulangan dengan kapasitas setiap pemblenderan 0,5 kg limbah udang 

ditambahkan 500 ml air bersih. 

3. Masukkan EM4 20 ml ke dalam wadah, kemudian limbah udang yang sudah 

halus dimasukkan. Aduk hingga merata. 
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4. Kemudian semua bahan telah tercampur dalam satu wadah, seperti limbah 

air cucian beras, air kelapa dan air bersih. Tahap selanjutnya bahan di 

masukkan di dalam wadah dengan kapasitas 5 L, untuk proses fermentasi. 

5. Setelah kurang lebih 30 hari difermentasi jika pH sudah netral dan suhu 

sudah stabil fermentasi siap di gunakan dan diaplikasikan ke tanaman 

stroberi.   

6. Dosis pupuk organik cair yang di berikan ketanaman stroberi sebanyak 50 

ml pertanaman. 

4.5.2 Fermentasi Buah Maja 

Bahan penelitian yang harus dipersiapkan untuk pembuatan fermentasi buah 

maja, sebagai berikut ini: 

1. Daging buah maja (1 kg) 

2. Air cucian beras (1 L) 

3. Air kelapa (1 L) 

4. Molase  (500 ml)  

5. EM4 (20 ml) 

6. Air bersih (1 L) 

Cara pembuatan fermentasi daging buah maja: 

1. Siapkan bahan-bahan yang digunakan, seperti buah maja, limbah air 

cucian beras, air kelapa dan molase dan alat untuk proses pembuatan 

fermentasi buah maja. 

2. Buah maja dibelah mejadi dua kemudian dipisahkan kulit dan dagingnya. 

Bahan yang digunakan adalah daging buah maja. 

3. Kemudian daging buah maja diblender sampai halus ditambahkan dengan 

air bersih sebanyak 500 ml. pemblenderan dilakukan dua kali (1:1). 
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4. Setelah buah maja sudah halus lalu dicampurkan dalam wadah, kemudian 

ditambahkan bahan seperti limbah air cucian beras, air kelapa, air bersih 

dan molase/tetes tebu. 

5. Buah maja di fermentasi selama 21 hari lamanya, jika pH dan suhu sudah 

stabli maka fermentasi buah maja siap digunakan dan diaplikasikan ke 

tanaman stroberi.  

6. Kemudian, fermentasi buah maja yang sudah siap diaplikasikan terlebih 

dahulu disaring untuk memisahkan air dan ampas yang tidak terurai. Air 

dari fermentasi buah maja yang digunakan.  

7. Dosis pupuk organik cair yang di berikan ketanaman stroberi sebanyak 

50 ml pertanaman. 

4.5.3 Fermentasi Keong Mas 

 Bahan penelitian yang harus dipersiapkan untuk pembuatan fermentasi 

keong mas, sebagai berikut ini: 

1. Daging keong mas (1 kg) 

2. Air cucian beras (1 L) 

3. Molase/tetes tebu (500 ml) 

4. Air kelapa (1 L) 

5. EM4 (20 ml) 

6. Air bersih (1 L) 

Cara pembuatan fermentasi daging keong mas: 

1. Pisahkan daging keong mas dari cangkangnya dengan cara menghancurkan, 

kemudian daging keong mas dihaluskan menggunakan blender. 

2. Daging keong mas diblender sampai halus ditambahkan dengan air bersih 

sebanyak 500 ml. pemblenderan dilakukan dua kali (1:1). 
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3. Daging keong mas yang sudah halus, kemudian dicampurkan ke dalam 

wadah/baskom. Tahap selanjutnya bahan-bahan dicampurkan seperti 

limbah air cucian beras, air kelapa, molase dan di tambah air bersih 

kemudian diaduk hingga merata. 

4. Kemudian berikan bakteri pengurai atau EM4 dan diaduk hingga merata. 

5. Simpan selama 30 hari, jika pH dan suhu sudah stabil maka fermentasi 

keong mas siap di aplikasikan ke tanaman stroberi. dihasilkan hail yang 

baik.  

6. Dosis pupuk organik cair yang di berikan ketanaman stroberi sebanyak 50 

ml pertanaman. 

3.6 Parameter Pengamatan 

a. Komponen Pertumbuhan, terdiri atas: 

1. Tinggi tanaman (cm), diukur dari pangkal sampai titik tumbuh tanaman dan 

dilakukan setiap minggu. 

2. Jumlah daun (helai), dihitung jumlah daun yang terbentuk sempurna dan 

dilakukan setiap minggu. 

3. Jumlah bunga (bunga), dihitung dari jumlah bunga yang muncul pada setiap 

minggu setelah tanam. 

4. jumlah buah (buah), hihitung dari jumlah yang muncul pada minggu setelah 

tanam. 

5. Jumlah stolon, dihitung dari jumlah stolon yang muncul pada setiap minggu 

setelah tanam. 
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b. Komponen Produksi : 

1. Berat buah (g), dihitung dengan cara menimbang berat masing-masing buah. 

2. Diameter buah (cm), dihitung dengan cara mengukur lingkaran tengah buah 

dengan menggunakan jangka sorong. 

3. Panjang buah (cm), dihitung dengan cara mengukur panjang buah. 

4. Hasil produksi buah stroberi (g), ditimbang seluruh buah yang dipanen dari setiap 

tanaman. 

3.7 Analisa Data 

Data hasil pengamatan selanjutnya dianalisis menggunakan sidik ragam 

pada taraf 5%, dan kemudian menggunakan Uji Duncan’s Multiple Range Test 

(DMRT) pada taraf 5% untuk melihat perbedaan pengaruh perlakuan. 

 


