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BAB III. METODE PENELITIAN 

1.1 Waktu dan Tempat Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada bulan  Februari sampai Mei  2019 

tepatnya di Laboratorium Terpadu Taman Edukasi Agroteknologi (Tamesia), 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.2 Alat dan Bahan 

  Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu polybag berukuran 30 x 

40 cm, cangkul/sekop, ayakan, ember penakar, corong, jurigen, gelas ukur, 

meteran/penggaris, timbangan analitik, sprayer, alat tulis, dan alat dokumentasi. 

  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tanah, limbah media 

jamur, arang sekam, bibit stroberi varietas California umur 2 minggu, dan bio-

slurry cair dari kotoran sapi. 

1.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 

yang terdiri dari dua faktor perlakuan.  Faktor pertama (F1) :  Konsentrasi bio-

slurry cair yang terdiri dari 4 taraf yaitu : K0 = 0 ml/L (air), K1 = 100 ml/L, K2 = 

125 ml/L, dan K3 = 150 ml/L  

Faktor kedua (F2) : Perbandingan volume komposisi media tanam 

organik yang terdiri dari 3 taraf yaitu M1 = tanah : arang sekam : limbah baglog ( 

1 : 1: 2), M2 = tanah : arang sekam : limbah baglog  (1 : 2 : 1), dan M3 = tanah : 

arang sekam : limbah baglog (2 : 1 : 1). Sehingga diperoleh 12 kombinasi 
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perlakuan, masing-masing kombinasi perlakuan diulang sebanyak 3 kali, 

menggunakan 5 sampel tanaman dan terdapat 180 populasi tanaman stroberi (180 

polybag), adapun kombinasi perlakuan disajikan pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1. Kombinasi perlakuan 

Konsentrasi Bio-slurry (F1) /  

Perbandingan Media (F2) 

K0 

(K0) 

K100 

(K1) 

K125  

(K2) 

K150  

(K3) 

Tanah : Arang sekam : Limbah media jamur  

 (M1 : 1 : 2) / M1 

K0M1 K1M1 K2M1 K3M1 

Tanah : Arang sekam : Limbah media jamur  

(M1 : 2 : 1) / M2 

K0M2 K1M2 K2M2 K3M2 

Tanah : Arang sekam : Limbah media jamur  

(M2 : 1 : 1) / M3 

K0M3 K1M3 K2M3 K3M3 
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1.4 Denah Penelitian  

Berikut merupakan rancangan denah penelitian :  

Gambar 1. Rancangan denah penelitian 

 

F1 : Konsentrasi Bio-slurry = K       F2 : Media Tanam = M 

K0 = K0  (Air)   M1 = Tanah : Arang Sekam : Limbah media jamur  (M1 : 1 : 2) 

K1 = K100  M2 = Tanah : Arang Sekam : Limbah media jamur   (M1 : 2 : 1) 

K2 = K125   M3 =  Tanah : Arang Sekam : Limbah media jamur   (M2 : 1 : 1)  

K3 = K150    

3.5 Pelaksanaan Percobaan  
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3.5.1 Persiapan Media Tanam  

Media tanam yang digunakan untuk penanaman stroberi adalah tanah 

lapisan atas. Media tanam disiapkan kurang lebih 3 hari sebelum penanaman. 

Media tanam untuk penanaman tanaman stroberi yaitu menggunakan tanah, 

arang sekam dan limbah baglog. Media tanam tanah, arang sekam, dan limbah 

baglog disiapkan pada polybag ukuran 30 x 40 cm dengan perbandingan yang 

berbeda, yaitu tanah : arang sekam : limbah media jamur = (1 : 1 : 2), tanah : 

arang sekam : limbah media jamur (1 : 2 : 1), dan tanah : arang sekam : limbah 

media jamur (2 : 1 : 1). Perbandingan media tanam menggunakan volume untuk 

pengisian polybag. Cara penakaran volume dengan menggunakan ember takar 

volume liter. Setiap 1 perbandingan digunakan 1,5 L volume media dan 2 

perbandingan digunakan 3 L volume media , sehingga dalam satu polybag berisi 

6 L volume media.  

3.5.2 Persiapan Bibit dan Penanaman Tanaman Stroberi 

Bibit tanaman stroberi yang akan dibudidayakan dan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu bibit tanaman stroberi varietas California yang berasal dari 

stolon/tunas tanaman stroberi. Bibit yang digunakan adalah bibit yang 

pertumbuhannya baik, tegak, segar, bebas dari serangan hama dan penyakit, 

serta pertumbuhannya seragam, dan telah berumur kurang kebih 1 bulan sejak 

dibibitkan.  

Penanaman tanaman stroberi dilakukan ketika bibit telah siap untuk 

ditanam. Sebelum melakukan penanaman, media tanam untuk tanaman stroberi 
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telah dipersiapkan dengan perbandingan komposisi media sesuai perlakuan. 

Tanaman stroberi ditanam pada setiap polybag dengan jumlah 180 polybag, 

sehingga terdapat 180 populasi tanaman stroberi. Bibit ditanam ke dalam media 

tanam dengan terlebih dahulu membuat lubang tanam dengan kedalaman sesuai 

panjang akar. Kemudian media tanam dipadatkan di sekitar akar. Melakukan 

penyiraman setelah selesai penanaman. 

 3.5.3 Penyiraman dan Pemupukan 

1. Penyiraman 

Penyiraman pada tanaman stroberi dilakukan setiap hari, penyiraman 

dilakukan sebanyak 1 kali sehari hingga tanaman siap untuk dipanen.  

2. Pemupukan 

Pemberian pupuk organik menggunakan bio-slurry cair dari kotoran sapi 

dengan konsentrasi pemupukan sebesar (0 ml/L, 100 ml/L, 125 ml/L, dan 150 

ml/L). Pemupukan sesuai perlakuan dilakukan setelah pindah tanam tanaman 

stroberi. Metode pengaplikasian bio-slurry yakni sebagai berikut. 

a. Bio-slurry cair yang diaplikasikan pada tanaman stroberi  berasal dari kotoran 

sapi yang sudah menjadi ampas biogas. 

b. Pengecekkan pH dan suhu bio-slurry cair. 

c. Bio-slurry cair yang akan diaplikasikan harus memiliki pH netral (6,5-7) dan 

telah bersuhu ruang (berkisar antar 25-30oC). 
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d. Konsentrasi bio-slurry sesuai dengan perlakuan yang diaplikasikan pada 

tanaman stroberi yaitu sebesar 0 ml/L, 100 ml/L, 125 ml/L, dan 150 ml/L. 

Konsentrasi tersebut diberikan pada tanaman tanaman stroberi. 

e. Setiap konsentrasi 100 ml, 125 ml, dan 150 ml dilarutkan dengan air sampai 

volume 1 liter atau setara 1000 ml, konsentrasi bio-slurry selanjutnya 

diaplikasikan dengan cara menyiramkan pada tanaman stroberi. 

3.5.3 Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman stroberi dilakukan mulai dari hari pertama pindah 

tanam sampai siap panen yang meliputi penyulaman, penyiraman, pemupukan, 

penyiangan gulma, dan pengendalian hama penyakit. Pemeliharaan dilakukan 

untuk menghasilkan tanaman yang berkualitas, hasil yang maksimal, dan 

tanaman dapat tumbuh dengan optimal. Berikut ini merupakan beberapa tahap 

pemeliharaan tanaman stroberi. 

a. Penyulaman dilakukan dengan mengganti tanaman baru apabila daun tanaman 

stroberi kering dan mati setelah 3 hari pindah tanam. 

b. Pemupukan tanaman stroberi dilakukan setelah beberapa hari pindah tanam 

atau 2 minggu setelah tanam, sesuai dengan konsentrasi perlakuan.  

c. Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang tumbuh disekitar 

tanaman secara manual, agar pertumbuhan tanaman stroberi tidak terganggu. 

d. Pengendalian hama penyakit dilakukan apabila tanaman terserang oleh hama 

ataupun penyakit. 
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e.   Pemetikkan buah stroberi dilakukan pada saat tanaman stroberi telah 

menghasilkan bunga dan berbuah  atau ketika tanaman stroberi telah berbuah 

lebih awal. 

3.6 Variabel Pengamatan 

  Pada penelitian ini pengaruh perbandingan komposisi media tanam dan 

pemberian konsentrasi bio-slurry cair terhadap pertumbuhan tanaman stroberi  

(Fragaria sp.) beberapa variabel pengamatan yang diamati yaitu sebagai berikut : 

1. Tinggi tanaman (cm), tinggi tanaman diukur menggunakan penggaris dari 

pangkal tangkai daun sampai daun teratas tanaman stroberi dan diamati 

dengan interval waktu 7 hari sekali. 

2. Jumlah daun (helai), jumlah daun diamati dengan cara menghitung jumlah 

daun tanaman stroberi yang telah berkembang (membuka) sempurna pada 

setiap sampel, tidak termasuk kuncup daun. Pengamatan dilakukan dalam 

interval 7 hari sekali. 

3. Jumlah tangkai daun tanaman, jumlah tangkai daun tanaman dengan cara 

menghitung jumlah tangkai daun yang muncul / tumbuh. Pengamatan 

dilakukan dalam interval 7 hari sekali. 

4. Jumlah total bunga tanaman, jumlah bunga diamati dengan cara 

menghitung jumlah bunga tanaman stroberi yang telah muncul pada setiap 

sampel. Jumlah bunga diamati ketika tanaman menghasilkan bunga dan 

dihitung total jumlah bunga sampai akhir pengamatan. Pengamatan dilakukan 



24 

 

ketika tanaman stroberi telah berbunga dan diamati dalam interval 3 hari 

sekali. 

5. Jumlah total buah tanaman, Jumlah buah stroberi diamati dengan cara 

menghitung jumlah buah tanaman stroberi yang telah berkembang dan matang 

secara fisiologis. Jumlah buah dihitung ketika tanaman menghasilkan buah 

secara masak sempurna dan dihitung total jumlah buah setiap sampel tanaman 

sampai akhir pengamatan. 

6. Berat buah total (g), berat buah stroberi diamati dengan cara menimbang 

berat setiap buah yang telah masak sempurna dan dipetik. Berat  buah 

ditimbang dan dihitung rata-rata berat buah secara keseluruhan yang 

dihasilkan setiap tanaman stroberi di akhir pengamatan dengan interval 

pengamatan 7 hari sekali. 

7. Jumlah sulur/stolon tanaman, jumlah stolon/sulur tanaman diamati ketika 

tanaman telah tumbuh sulur/stolon. Stolon/sulur yang telah diamati dan 

dihitung selanjutnya dipotong. Pengamatan mengenai jumlah sulur/stolon 

dimulai ketika tanaman telah menghasilkan sulur/stolon  

3.7 Analisis dan Penyajian Data  

Penelitian ini dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) 

faktorial. Data yang didapatkan dari penelitian akan dianalisa menggunakan 

analisis ragam, jika nyata akan dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ 5%. 

 

 


