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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu  

 Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan yang dimulai pada bulan Januari 

2018 sampai Mei 2019. Tempat penelitian dilaksanakan di Lahan Pertanian 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2 Alat dan Bahan  

3.2.1 Alat  

 Alat yang digunakan dalam penelitian adalah perlengkapan persemaian 

benih, jerigen 30 liter, polybag ukuran 40 x 40 cm, gembor, tray, handsprayer, 

gelas ukur, ember, pengaduk, selang, alat ukur (meteran), timbangan neraca, alat 

tulis dan alat dokumentasi.  

3.2.2 Bahan  

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi benih varietas tanaman 

tomat yaitu varietas Ranti,  varietas Betavila F1 dan varietas Servo F1, EM-4 

(Effective Microorganism), molase atau tetes tebu, urin kelinci, tanah, dan pupuk 

kandang.  

3.3 Metode Penelitian  

 Penelitian menggunakan metode Rancangan Petak Terbagi (Split plot 

design) yang terdiri dari petak utama yaitu 3 varietas tanaman tomat dan anak 

petak yaitu urin kelinci telah difermentasi EM-4. Terdiri dari 3 petak utama dan 4 

anak petak, jumlah ulangan sebanyak 3 kali dengan 180 keseluruhan tanaman. 
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Keterangan sebagai berikut:  

Petak Utama: Varietas Tanaman Tomat  

T1 : Varietas Ranti 

T2 : Varietas Betavila F1 

T3 : Varietas Servo F1 

Anak Petak: Pemberian Urin Kelinci dengan 4 taraf pemberian dosis  

U0 : Kontrol (0) 

U1 : Urin Kelinci 50 ml (telah difermentasi EM4) 

U2 : Urin Kelinci 75 ml (telah difermentasi EM4) 

U3 : Urin Kelinci 100 ml (telah difermentasi EM4)  

Tabel 2. Kombinasi Perlakuan  

T/U U0 U1 U2 U3 

T1 T1U0 T1U1 T1U2 T1U3 

T2 T2U0 T2U1 T2U2 T2U3 

T3 T3U0 T3U1 T3U2 T3U3 
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Tabel 3. Denah Penelitian  
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*  *  *  *  *   

*  *  *  *  * 

*  *  *  *  * 

*  *  *  *  * 

 

30 cm  

Keterangan: 

* : 5 sampel,  

Jarak antar 

tanaman : 30 cm  

Jarak antar 

populasi : 60 cm 

T : Petak utama 

U : Anak petak 

 

T3U0 T2U2 T1U1 

T3U2 T2U0 T1U0 

T3U1 T2U1 T1U2 

T1U3 T2U3 T3U3 

III 

 

T2U3 

T1U0 T3U0 

T1U3 

T2U1 

T1U2 

II 

T3U1 

T3U3 

T1U1 

T1U0 T3U0 

T3U3 

T2U1 

T1U2 T2U0 T3U2 

T2U2 

T2U3 

T1U3 

T3U1 

T2U2 

T2U0 

T1U1 

T3U2 I 

60 cm  
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Keterangan :  

T1U0 : Tomat Varietas Ranti tanpa pemupukan (kontrol)  

T1U1 : Tomat Varietas Ranti dengan dosis urin kelinci 50 ml 

T1U2 : Tomat Varietas Ranti dengan dosis urin kelinci 75 ml 

T1U3 : Tomat Varietas Ranti dengan dosis urin kelinci 100 ml 

T2U0 : Tomat Varietas Betavila F1 tanpa pemupukan (kontrol)  

T2U1 : Tomat Varietas Betavila F1  dengan dosis urin kelinci 50 ml 

T2U2 : Tomat Varietas Betavila F1 dengan dosis urin kelinci 75 ml 

T2U3 : Tomat Varietas Betavila F1 dengan dosis urin kelinci 100 ml 

T3U0 : Tomat Varietas Servo F1 tanpa pemupukan (kontrol) 

T3U1 : Tomat Varietas Servo F1 dengan dosis urin kelinci 50 ml 

T3U2 : Tomat Varietas Servo F1 dengan dosis urin kelinci 75 ml 

T3U3 : TomatVarietas Servo F1 dengan dosis urin kelinci 100 ml 

3.3 Teknik Pelaksanaan 

3.4.1 Pembuatan Pupuk Urin Kelinci  

 Pembuatan pupuk organik cair menggunakan bahan  dasar urin kelinci, EM 

4 (Effective Microorganism), dan molasae atau tetes tebu. Proses fermentasi 

dilakukan dengan urin kelinci ditampung sebanyak 15 liter lalu dimasukkan 

kedalam jerigen 30 liter, kemudian memasukkan bioaktivator EM-4 sebanyak 75 

ml/liter  dan menambahkan molase sebanyak 150 ml/liter, lalu mengaduk hingga 

rata selama 2-3 menit sehingga bahan tercampur. Kemudian wadah di tutup 

dengan rapat dan memasang selang pada botol berisi air yang dimaksudkan untuk 

menguapkan amoniak yang bersifat racun bagi tanaman dan mengurangi bau 

(Yuliani, 2011). (Lampiran 12. Gambar 1). 
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 Pembalikkan kompos dilakukan 2-3 hari sekali agar kadar air untuk 

fermentasi berjalan baik, kemudian wadah diletakkan pada tempat yang terlindung 

oleh sinar matahari dan proses fermentasi berlangsung selama 10 hari. Data yang 

dicatat setiap hari yaitu suhu dan pH. Pengukuran setiap variabel dilakukan setiap 

hari selama 10 kali pengamatan pada waktu sore hari. Pengamatan pH dan suhu 

sudah mulai stabil pada waktu 10 hari maka proses fermentasi dihentikan lalu 

mengambil sampel untuk pengamatan analisis kadar unsur hara N, P, K, C/N rasio 

dan bahan organik (Lampiran 12. Gambar 2 & 3). 

3.4.2 Persemaian Benih  

 Benih tomat yang digunakan dalam penelitian ini adalah tomat varietas 

Ranti, Betavila F1, dan Servo F1, sebelum disemai benih direndam terlebih 

dahulu dalam air hangat ±15 menit, lalu ditiriskan (dikeringkan) kembali. 

Komposisi media persemaian yakni pencampuran tanah dan serbuk kelapa yang 

dilakukan 2-3 hari. Menyiapkan plastik kecil lalu memasukkan media ke dalam  

plastik tersebut. Benih tanaman tomat disebar ke media tanam dan ditutupi tipis-

tipis dengan tanah halus. Melakukan penyiraman secara rutin pada pagi dan sore 

hari. Selanjutnya menunggu hingga proses transplanting yang berumur 4 minggu 

setelah semai.  

3.4.3 Persiapan Media Tanam di Polybag  

 Persiapan media tanam dilakukan 1 minggu sebelum transplanting. Tanah 

yang akan digunakan adalah campuran tanah dan kompos dengan perbandingan 

1:1. Media tanam yang telah tercampur dimasukan kedalam polybag ber diameter 
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40 cm x 40 cm dengan bobot berat media tanam 10 kg per wadah (Lampiran 12. 

Gambar 4). 

3.4.4 Penanaman  

 Bibit yang telah berumur 25 hari atau sudah mempunyai 4 helai daun, 

tanaman dipindahkan dari persemaian ke media yang telah disiapkan. Selanjutnya 

membuat lubang pada media tanam menggunakan kayu (Lampiran 12. Gambar 5). 

Selanjutnya disiram hingga media cukup basah dan waktu penanaman dilakukan 

pada pagi ataupun sore hari. Bibit yang ditanam dalam setiap polybag adalah 1 

bibit tanaman. Pengaturan jarak tanam diantaranya adalah jarak antar polybag 30 

cm (Lampiran 12. Gambar 6).  

3.4.5 Pengaplikasian Pupuk Organik Cair  

 Pemupukan dilakukan sesuai dengan perlakuan yaitu U0 (tanpa 

pemupukan), U1 (dosis poc urin kelinci 50 ml), U2 (dosis poc urin kelinci 75 ml), 

U3 (dosis poc urin kelinci 100 ml). Aplikasi pemupukan dilakukan selama 5 kali 

pada umur 7 hst, 14 hst, 28 hst, 35 hst dan 42 hst yang diberikan lewat akar dan 

dilakukan pada sore hari. Pengaplikasian pupuk organik cair urin kelinci 

dilakukan tanpa menambahkan air dengan cara pemakaiannya adalah menuangkan 

larutan pupuk organik cair kedalam wadah sesuai dengan dosis yang ditetapkan 

kemudian disiramkan langsung melalui akar tanaman (Lampiran 13. Gambar 3). 

3.4.6  Pemeliharaan Tanaman 

 Pemeliharaan tanaman setelah ditanam meliputi penyiraman, penyiangan 

dan penyulaman. Penyiraman dapat dilakukan rutin setiap pagi dan sore. 

Penyulaman dilakukan 1 minggu setelah tanam untuk menggantikan tanaman 



24 
 

 
 

yang terkena hama dan penyakit yang menyebabkan tanaman layu atau mati. 

Pengendalian gulma dilakukan dengan cara mencabut gulma yang berada di 

dalam dan diluar polybag. Pemasangan Ajir dilakukan untuk mencegah tanaman 

roboh. Pemangkasan cabang dilakukan pada pucuk tanaman yang telah tumbuh 

cabang daun berkisar 12 helai saat umur 28 hst (Lampiran 13. Gambar 2).  

3.4.7 Pemanenan  

 Tanaman Tomat umumnya dapat dipanen pada saat mencapai umur 60 hari 

setelah tanam tergantung varietasnya yang dilakukan selama 3 kali dalam 

seminggu. Kriteria panen yakni buah tomat telah berubah warnanya dari hijau 

kekuning-kuningan sampai merah, ukuran buah, bagian tepi daun tua yang telah 

mengering dan batang tanaman yang telah mengering. Waktu pemanenan 

dilakukan pada pagi dan sore hari atau dalam keadaan cuaca cerah (Lampiran 14. 

Gambar 1).   

3.4.8   Variabel Pengamatan  

 Variabel pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi variabel 

pertumbuhan dan komponen hasil yakni sebagai berikut: 

3.4.8.1 Variabel Pertumbuhan Tanaman 

a. Tinggi Tanaman (cm) 

 Tinggi tanaman diukur menggunakan meteran mulai dari pangkal batang 

sampai titik tumbuh tertinggi. Pengamatan pertama dilakukan pada tomat berumur 

7 hst, 14 hst dan diakhiri pada saat tanaman berumur 42 hst (Lampiran 13.Gambar 

4) 
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b. Jumlah daun per tanaman (helai) 

 Jumlah daun dihitung sampai daun terbuka sempurna, pengamatan 

dilakukan mulai umur 7 hst, 14 hst, 21 hst, 28 hst dan 42 hst (Lampiran 13. 

Gambar 5). 

c. Diameter batang (mm)  

 Diameter batang tanaman diukur menggunakan jangka sorong dilakukan 

selama satu minggu sekali pada bagian pangkal batang utama bagian bawah. 

d. Jumlah bunga  

 Jumlah bunga dihitung mulai dari munculnya bunga tomat pertama sampai 

bunga tomat telah mekar. 

e. Umur Berbunga (hst) 

 Umur berbunga pada tanaman tomat diamati dan dihitung mulai hari setelah 

tanam sampai populasi tanaman mempunyai bunga yang mekar telah muncul 

selama percobaan berlangsung. 

3.4.8.2 Komponen Hasil  

a. Jumlah buah pertanaman 

 Jumlah buah dilakukan dengan menghitung buah tomat per tanaman dengan 

menghitung jumlah buah setiap kali panen. Panen dilakukan sebanyak 1 minggu 3 

kali pada umur 60, 65, 70 hst dan selanjutnya dijumlahkan. 

b. Berat  Buah per tanaman (g) 

 Berat buah per tanaman diukur pada saat panen dilakukan dengan 

menghitung jumlah tanaman sampel menggunakan timbangan analitik. 
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c. Berat per buah (g) 

 Berat buah per buah dilakukan dengan membagi rata-rata berat buah per 

tanaman di bagi jumlah buah pertanaman (Lampiran 14. Gambar 2). 

d. Diameter buah (mm)  

 Pengukuran dilakukan dari ujung sampai pangkal buah menggunakan 

jangka sorong. Diameter buah dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu Besar 

(>31g), sedang (13-31 g), kecil (<13 g) (Lampiran 14. Gambar 3). 

e. Presentase Fruit Set (%) 

Persentase fruit set atau pembentukan buah dihitung menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

  

  

 

3.4.7.6 Uji Laboratorium :  

1. Uji kandungan Nutrisi (N, P, K, C/N Rasio) yang terdapat pada POC urin 

kelinci yang telah difermentasi EM-4. 

2. Kandungan pH yang terdapat pada POC yang telah fermentasi 

3. Kandungan suhu yang terdapat pada POC yang telah fermentasi 

3.5 Analisis Data  

 Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis ragam 

(ANOVA) untuk mengetahuiData yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan 

analisis ragam (ANOVA) untuk mengetahui pengaruh perlakuan yang diberikan. 

Uji lanjutan dilakukan untuk melihat beda pengaruh antara perlakuan dengan Uji 

BNJ taraf α = 5%. 

%Fruitset = Jumlah buah terbentuk x 100 %  

         Jumlah total bunga mekar      


