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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan sawah milik petani di Desa Kemantren, 

Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan September-Desember 2018.  

3.2 Alat Dan Bahan 

Alat yang digunakan adalah gunting/pisau stek, meteran, jangka sorong, 

ember, gembor, timbangan 100 kg, counter untuk menghitung 100 biji, oven, alat 

tulis, alat dokumentasi, dan peralatan lain yang mendukung penelitian.  

Bahan yang digunakan adalah benih jagung varietas pertiwi 3, pupuk 

anorganik Urea, Ponska, SP-36 dan pupuk NPK anoganik merk pelangi . 

3.3 Prosedur penelitian 

Percobaan menggunakan petak percobaan berukuran 6 m x 4 m dengan 8 

perlakuan disusun berdasarkan Rancangan Acak Kelompok yang diulang 4 kali, 

perlakuan A adalah kontrol tanpa pemberian pupuk, perlakuan B Urea 300 kg/ha 

+ SP-36 50 kg/ha + NPK (15:15:15) 200 kg/ha, perlakuan C Urea 300 kg/ha + SP-

36 50 kg/ha + NPK  (21:10:10) 100 kg/ha, perlakuan D Urea 300 kg/ha + SP-36 

50 kg/ha + NPK (21:10:10) 150 kg/ha, perlakuan E Urea 300 kg/ha + SP-36 50 

kg/ha + NPK (21:10:10) 200 kg/ha, perlakuan F Urea 300 kg/ha + SP-36 50 kg/ha 

+ NPK (21:10:10) 250 kg/ha, perlakuan G Urea 300 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + 

NPK (21:10:10) 300 kg/ha, perlakuan H Urea 300 kg/ha + SP-36 50 kg/ha + NPK 

(21:10:10) 350 kg/ha, dianalisis dengan ANOVA dilanjutkan uji DMRT 5% 
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Tabel 1. Macam Perlakuan Dosis dan Kandungan Unsur Hara Pupuk 

 

Perlakuan 

Macam dan Dosis Pupuk Kandungan Unsur 

Hara 

Urea  SP-36  

 

Pupuk NPK 

anorganik 

(15-15-15) 

Pupuk NPK 

anorganik  

(21-10-10) 

N  P  K  

kg/ha 

A 0 0 0 0 0 0 0 

B 300 50 200 0 165 48 30 

C 300 50 0 100 156 28 10 

D 300 50 0 150 167 33 15 

E 300 50 0 200 177 38 20 

F 300 50 0 250 188 43 25 

G 300 50 0 300 198 48 30 

H 300 50 0 350 209 53 35 

 

Gambar 1. Denah Penanaman Tanaman Jagung 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Benih 

Benih yang digunakan adalah benih murni dan bermutu tinggi yang 

merupakan syarat terpenting dalam budidaya jagung yaitu varietas Pertiwi 3. 

Benih yang digunakan berdaya tumbuh minimal 85% serta bersih dari 

kotoran. 

2. Persiapan Tanam 

Tanah diolah menggunakan traktor, dicangkul secara merata, kemudian 

membuat petakan dengan ukuran 6 m x 4 m sebanyak 32 petakan, antara 

petakan dibatasi oleh saluran drainase dengan lebar 20 cm dan kedalaman 20 

cm. Saluran drainase antar petakan dimaksudkan untuk menjaga agar 

perlakuan pemupukan antar petakan tidak tercampurnya melalui aliran 

laruran pupuk atau rembesan larutan pupuk antar petakan. Keliling petakan 

percobaan dilengkapi saluran drainase dengan kedalaman 40 cm dan lebar 30 

cm. 

3. Tanam  

Benih jagung varietas Pertiwi 3 ditanam dengan cara tugal pada jarak 

tanam 70 cm x 20 cm, sebanyak 1 biji perlubang (Lampiran 6a). 
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Gambar 2. Jarak Tanam untuk Penanaman Tanaman Jagung 

4. Pemupukan  

Seluruh dosis pupuk anorganik PELANGI, Ponska, SP-36, dan sepertiga 

dosis Urea sesuai perlakuan diberikan setelah tanaman jagung berumur 7-10 

hari setelah tanam (HST). Memupukan dengan cara ditugal pada jarak 5 cm 

disebelah tanaman jagung, kemudian lubang ditutup kembali dengan tanah. 

Dua pertiga dosis pupuk Urea sisanya diberikan pada tanaman jagung umur 

25 HST (Lampiran 6b). 

5. Penyiangan dan Pembumbunan 

Penyiangan dan pembumbunan dilakukan 2 kali, yaitu umur 15 hari dan 25 

hari. 

6. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan dengan Pendekatan 

Pengendalian Hama Terpadu.  

7. Panen dan Pasca Panen 

Panen dilaksanakan apabila daun jagung banyak menguning dan kering 

serta mengeringnya pada kelobot jagung. Konversi Hasil panen per hektar 
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diperoleh dari hasil ubinan pada luasan 3 x 2 m2 (Lampiran 8). Konversi hasil 

ubinan dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:  

Hasil =
10.000 m2

luasan ubinan m2  
 X hasil ubinan (kg) 

8. Variabel Pengamatan  

Pengamatan yang dilakukan meliputi:  

a. Tinggi tanaman (cm), pengamatan ini dilakukan setiap 7 hari sekali 

untuk mengetahui pertumbuhan tanaman jagung. Tinggi tanaman diukur 

menggunakan meteran dengan mengukur dari titik tumbuh (permukaan tanah) 

hingga pangkal batang (Lampiran 7). 

b.  Jumlah daun (helai), perhitungan jumlah daun dilakukan dengan 

menghitung jumlah daun pada setiap tanaman, perhitungan dilakukan setiap 

minggu sekali. Daun yang dihitung merupakan daun yang sudah membuka 

dan lengkap bagian-bagiannya. 

c. Diameter batang (mm), pengukuran diameter batang tanaman jagung 

dengan pangkal 10-15 cm dari permukaan tanah yang kemudian diberi tanda 

dengan spidol dilakukan pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. 

Pengukuran di lakukan setiap minggu sekali (Lampiran 7). 

d. Luas daun (cm2), menghitung luas daun dilakukan dengan mengukur 

salah satu daun pada tanaman dengan mengukur panjang dan lebar daun 

menggunakan meteran. Daun yang di ukur merupakan daun yang membuka 

sempurna berukuran sedang, pengukuran dilakukan setiap sebulan sekali 

(Lampiran 7).  
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Cara menghitung luas daun (LD) pertanaman yaitu : 

LD = P X L X Konstanta X Jumlah daun per tanaman 

Keterangan : LD             : luas daun  

                       P               : panjang daun 

                       L               : luas daun 

                       Konstanta : 0,75 

e. Bobot kering tanaman (g), menghitung bobot kering pertanaman 

dilakukan dengan mencabut tanaman jagung kemudian dijemur selama sehari, 

setelah dijemur tanaman jagung dioven.  

f. Jumlah tongkol per tanaman, menghitung jumlah tongkol dilakukan 

dengan menghitung jumlah tongkol pada setiap tanaman.  

g. Panjang tongkol (cm), setelah panen dari tanaman sampel diambil 

tongkolnya kemudian diukur panjang tongkol menggunakan penggaris 

dengan mengukur 3 sampel jagung untuk masing- masing perlakuan dan 

ulangan (Lampiran 9). 

h. Diameter tongkol (mm), setelah panen dari tanaman sampel diambil 

tongkolnya kemudian mengukur diameter tongkol pada bagian tengah 

tongkol dengan menggunakan jangka sorong dengan mengukur 3 sampel 

jagung untuk  masing-masing perlakuan dan ulangan (Lampiran 9). 

i. Bobot tongkol kering (t/ha), setelah panen dari tanaman sampel diambil 

tongkolnya dioven kemudian ditimbang berat bobot tongkol dengan 

menggunakan timbangan. 

j. Bobot pipilan KA 14% (t/ha) setelah sampel jagung sudah dipipil bijinya 

kemudian dimasukkan kedalam kertas coklat yang telah dilubangin untuk 

masuknya udara kemudian biji dioven 70-72 oC selama 48 jam hingga kadar 

air 14% (Lampiran 9). 
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k. Bobot 100 biji (g) setelah bobot pipilan kering ditimbang kemudian 

menghitung 100 biji jagung kemudian ditimbang dengan timbangan 

(Lampiran 9). 

l.  Analisis pertumbuhan tanaman  

Analisis pertumbuhan yang diamati yaitu  

1. Indeks Luas Daun (ILD) : rasio/nisbah antara total luas daun dengan luas 

lahan, menggambarkan kemampuan tanaman menyerap radiasi matahari 

untuk proses fotosintesis, diperoleh dengan mengukur seluruh daun yang 

terbuka sempurna, yaitu : 

ILD =
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑢𝑛 𝑋 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑒𝑘𝑡𝑎𝑟
 

2. Laju Tumbuh Tanaman (LTT ) : laju pertambahan berat kering total 

tanaman per satuan luas tanah per satuan waktu rata-rata selama periode 

tertentu, yaitu :  

LTT =
𝑤2 − 𝑤1

𝑃 (𝑡2 − 𝑡1)
 (𝑚𝑔 𝑐𝑚−2ℎ𝑎𝑟𝑖−1) 

Keterangan : 

w1  : berat kering tanaman pengamatan pada waktu t1  

w2  : berat kering tanaman pengamatan pada waktu t2 

P  : luas tanah untuk satu tanaman/rumpun 

t1  : waktu pengamatan awal pada periode tertentu 

t2  : waktu pengamatan berikutnya setelah t1 

3. Laju Asimilasi Bersih (LAB) : laju penambahan bobot kering total 

tanaman persatuan luas daun persatuan waktu rata-rata selama periode 

tertentu, yaitu :   
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LAB =
(𝑤2 − 𝑤1)(log 𝐴2 − log 𝐴1)

(𝑡2 − 𝑡1)(𝐴2 − 𝐴1)
 (𝑚𝑔 𝑐𝑚−2ℎ𝑎𝑟𝑖−1)

Keterangan : 

w1 : berat kering tanaman pada pengamatan waktu t1 

w2 : berat kering tanaman pada pengamatan waktu t2 

A1 : luas daun pada pengamatan waktu t1 

A2 : luas daun pada pengamatan waktu t2 

t1  : waktu pengamatan awal pada periode tertentu 

t2  : waktu pengamatan berikutnya setelah t1 

9. Teknik Pengumpulan dan Analisa Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis ragam

(ANOVA) untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. Dilanjutkan 

uji dengan DMRT pada taraf 5% untuk melihat beda pengaruh antara perlakuan. 

Hasil penelitian disimpulkan dari penafsiran data. 




