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BAB 3. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian “Studi Formulasi Media Tanam Dari Limbah Padat Hasil Olahan 

Rumput Laut dan Pupuk Kandang Kambing Terhadap Pertumbuhan Tanaman Sawi 

Caisim (Brassica juncea L.)” telah dilaksanakan mulai tanggal 4 Februari 2019 

sampai 3 Mei 2019 yang bertempat di Halaman Belakang Rumah Peneliti dan 

Laboratorium Agroteknologi Fakultas Pertanian Peternakan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat-alat yang telah digunakan dalam penelitian ini antara lain alat 

dokumentasi, alat perkakas, cangkul, cetok, ember, sprayer, seed tray, terpal, 

sarung tangan, alat takar, gelas ukur, botol mineral bekas, bambu, plastik klip, 

amplop coklat, oven, timbangan analitik, polybag ukuran 20 cm x 25 cm, jangka 

sorong, penggaris dan alat tulis lainnya. 

Bahan yang telah digunakan pada penelitian ini antara lain limbah padat hasil 

olahan rumput laut, pupuk kandang kambing, tanah, cocopeat, benih sawi caisim 

Shinta Cap Panah Merah, insektisida Decis 25 EC, lem tikus, cat poster warna 

kuning, dan air. 
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3.3. Metodologi Penelitian 

3.3.1. Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 10 

taraf perlakuan dengan 4 kali ulangan, sehingga diperoleh 40 unit percobaan dengan 

jumlah populasi 5 dan dengan pengambilan sampel sejumlah 3 pada setiap unitnya. 

Adapun perlakuannya (% volume) antara lain: 

P0 = Tanah 100% 

P1 = Limbah 20% + tanah 80% 

P2 = Limbah 30% + tanah 70% 

P3 = Limbah 40% + tanah 60% 

P4 = Limbah 10% + pupuk kandang kambing 10% + tanah 80% 

P5 = Limbah 15% + pupuk kandang kambing 15% + tanah 70% 

P6 = Limbah 20% + pupuk kandang kambing 20% + tanah 60% 

P7 = Pupuk kandang kambing 20% + tanah 80% 

P8 = Pupuk kandang kambing 30% + tanah 70% 

P9 = Pupuk kandang kambing 40% + tanah 60% 
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3.3.2. Denah Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Denah Percobaan 
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3.3.3. Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah pelaksanaan yang 

diantaranya: 

1. Persiapan alat dan bahan 

Persiapan alat dan bahan ini dilakukan pada minggu pertama sebelum 

dilakukannya kegiatan pelaksanaan lainnya. 

 

2. Persiapan tempat penelitian 

Persiapan tempat penelitian ini juga dilakukan pada minggu pertama. 

Kegiatan yang dilakukan yaitu kegiatan membersihkan rumput dan gulma yang ada 

di tempat penelitian serta kegiatan membuat naungan sederhana untuk tanaman 

agar tidak terkena air hujan. 

 

3. Penyemaian benih 

Benih sawi caisim sebelum ditanam disemai terlebih dahulu pada seed tray 

yang telah berisi media semai cocopeat. Benih diletakkan pada seed tray yang berisi 

128 lubang. Jumlah benih yang disemai disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. 

Seed tray yang telah berisi benih kemudian diletakkan dibawah naungan. 

 

4. Pemeliharaan dan perawatan bibit 

Pemeliharaan dan perawatan bibit ini meliputi kegiatan penyiraman. Benih 

sawi caisim yang telah disemai disiram setiap dua kali sehari yaitu pagi dan sore 
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sampai umur tanaman dua puluh satu hari setelah semai, umur bibit siap pindah 

tanam (transplanting) (Panah merah, 2019). 

 

5. Persiapan media tanam 

Kegiatan pertama yang dilakukan dalam hal persiapan media tanam ini yaitu 

limbah padat hasil olahan rumput laut dikeringkan terlebih dahulu bersamaan 

dengan dilakukannya penyemaian. Tumpukan limbah dikeringkan dibawah sinar 

matahari selama kurang lebih 2 minggu lamanya. Selama proses pengeringan, 

limbah diaduk setiap hari agar keringnya merata.  

Limbah yang telah cukup kering kemudian mulai dicampur dengan media 

tanam lainnya. Pencampuran media tanam tersebut disesuaikan dengan perlakuan 

yang akan diterapkan. Setiap campuran yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke 

dalam polybag berukuran 20 cm x 25 cm. Selanjutnya polybag berisi media tanam 

tersebut disimpan dan diletakkan dibawah naungan yang telah ada. 

 

6. Transplanting/pindah tanam 

Bibit sawi caisim yang telah berumur dua puluh satu hari setelah tanam 

dipindahkan pada polybag yang telah berisi media tanam. Pada saat tanam, bibit 

dipilih terlebih dahulu yang sehat. Total jumlah populasi tanaman yang ada yaitu 

200 tanaman. Penanaman dilakukan pada sore hari dimana pada saat itu intensitas 

cahaya matahari tidak terlalu terik. 
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7. Pemeliharaan dan perawatan tanaman 

Pemeliharaan dan perawatan tanaman ini meliputi beberapa kegiatan. 

Pertama yaitu kegiatan penyulaman untuk mengganti bibit yang tidak tumbuh. 

Penyulaman dilakukan satu minggu setelah transplanting. Kemudian, kegiatan 

penyiraman dilakukan setiap dua kali sehari (pagi dan sore). Kegiatan penyiangan 

gulma dilakukan secara manual pada saat-saat tertentu untuk mengurangi resiko 

persaingan hara dengan tanaman utama.  

Tindakan pencegahan dan pengendalian hama tanaman ini dilakukan dengan 

cara membuat beberapa perangkap likat atau sticky trap sederhana dari botol bekas 

yang dicat warna kuning dan dilapisi lem tikus. Sticky trap kemudian diletakkan di 

sekitar polybag tanaman. Sticky trap digunakan untuk menekan populasi hama yang 

banyak menyerang tanaman sayuran (Pasetriyani, 2010). Penggunaan warna kuning 

pada sticky trap ini dikarenakan warna tersebut telah banyak terbukti efektif 

menjaga populasi hama serangga di bawah ambang ekonomi. Menurut Sunarno 

(2011) serangga lebih mudah tertarik dengan perangkap warna kuning karena lebih 

kontras dan mengkilap dibandingkan dengan jenis perangkap warna lainnya. 

Penyemprotan insektisida juga dilakukan untuk membunuh hama tanaman 

yang ada terutama kutu daun dan belalang. Insektisida yang digunakan yaitu Decis 

25 EC berbahan aktif deltametrin dengan dosis pemakaian 2 ml/ liter. 

 

8. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan saat tanaman sudah berumur 30 HST (Panah merah, 

2019). Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut seluruh bagian tanaman 

dengan hati-hati termasuk akarnya. 
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9. Pengamatan dan pengambilan data 

Pengamatan dan pengambilan data ini meliputi pengamatan pertumbuhan dan 

panen tanaman terhadap beberapa parameter pengamatan. Hasil data juga diperoleh 

dari hasil analisis sifat kimia media tanam yang dikandungnya. 

 

10. Analisis data 

Analisis data pengamatan pertumbuhan dan panen dilakukan setelah semua 

data terkumpul. Data dianalisis dalam bentuk analisis ragam (ANOVA) yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap masing-masing sampel 

tanaman. Uji lanjut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji BNJ pada taraf 

kepercayaan 95%. (P < 0,05). Uji BNJ digunakan untuk mengetahui perlakuan 

media tanam mana yang terbaik. 
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3.3.4. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan 

a. Pengamatan Pertumbuhan dan Panen Tanaman 

Pengamatan pertumbuhan dan panen tanaman yang diamati dan diukur pada 

penelitian ini antara lain: 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setiap 3 hari sekali dengan 

cara mengukur tanaman dari permukaan media tumbuh sampai pada ujung 

daun tertinggi setelah daun ditangkupkan menggunakan penggaris. 

 

2. Diameter Batang (mm) 

Pengukuran diameter batang tanaman dilakukan setiap 3 hari sekali 

dengan cara meletakkan jangka sorong pada bagian pangkal batang 

tanaman sawi secara konsisten pada titik yang sama. 

 

3. Jumlah Daun per Tanaman (helai) 

Perhitungan jumlah daun per tanaman dilakukan setiap 3 hari sekali. 

dengan cara menghitung setiap helai daun yang telah terbuka sempurna 

pada tanaman. 

 

4. Luas Daun per Tanaman (cm2) 

Pengukuran luas daun per tanaman dilakukan setiap 3 hari sekali 

dengan menggunakan metode faktor koreksi berdasarkan data pengukuran 

panjang dan lebar daun tanaman individu yang telah diperoleh. Panjang 
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dan lebar daun individu dihitung dengan cara mengukur panjang dan lebar 

setiap helai daun individu yang telah terbuka sempurna pada tanaman. 

Rumus perhitungan luas daun individu metode faktor koreksi yang 

digunakan adalah: 

   LD individu = p x l x fk 

Keterangan:  p = panjang daun 

l = lebar daun 

fk = faktor koreksi 

Dalam perhitungan luas daun invidu, nilai faktor koreksi daun 

tanaman sawi caisim yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar 

0.759 berdasarkan Susilo (2015). 

Rumus perhitungan luas daun per tanaman metode faktor koreksi 

yang digunakan adalah: 

LD per tanaman = n x LD̅̅̅̅  

Keterangan:  n = jumlah daun per tanaman 

  LD̅̅̅̅  = rerata luas daun individu 

 

5. Bobot Segar Total, Tajuk, dan Akar Tanaman (mg) 

Bobot segar total, tajuk dan akar tanaman dilakukan dengan cara 

menimbang bagian-bagian tanaman tersebut secara terpisah menggunakan 

timbangan analitik pada akhir pengamatan. Sebelum ditimbang, tanaman 

dicuci terlebih dahulu menggunakan air bersih. Setelahnya, bagian-bagian 
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tanaman tersebut dikering anginkan selama 24 jam dan lalu baru 

ditimbang. 

 

6. Bobot Kering Total, Tajuk, dan Akar Tanaman (mg) 

Bobot kering total, tajuk dan akar tanaman dilakukan dengan cara 

memasukkan bagian-bagian tanaman tersebut kedalam amplop berwarna 

coklat yang berbeda dan kemudian mengovennya dengan suhu 85oC 

selama 24 jam pada akhir pengamatan. 

 

b. Uji Analisis Mineral Tanah 

Mineral tanah yang diujikan ke laboratorium dalam penelitian ini meliputi uji 

analisis Nitrogen (N), Phosfor (P), Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), 

Natrium (Na), Kapasitas Tukar Kation (KTK), C-Organik, pH H2O, pH KCl dan 

kadar air bahan utama limbah padat hasil olahan rumput laut, pupuk kandang 

kambing dan tanah serta seluruh hasil pencampuran formulasi media tanam. 

Metode uji analisis Nitrogen Total menggunakan metode Kjedahl dan 

Titrimetri. Analisis P2O5 tersedia menggunakan metode Olsen dan 

spektrofotometer. Analisis Kalium (K), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg) dan 

Natrium (Na) menggunakan metode NH40ac 1 M, pH 7 dan AAS. Analisis 

Kapasitas Tukar Kation (KTK) menggunakan metode NH40ac 1 M, pH 7 dan 

Titrimetri. Analisis C-Organik menggunakan metode Walkley & Black dan 

spektrofotometer. Analisis pH H2O dan pH KCl menggunakan metode (1:5), 

elektrometri dan pH meter. Analisis kadar air menggunakan metode gravimetri. 


