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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Jetis, Kecamatan Dau, kabupaten 

Malang. Pada bulan 3 Desember sampai bulan Juni 2019. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penilitian ini antara lain box ukuran 40×60 

cm, aerator, selang air, sterofoam, gelas cup, rockwool, netpot, gunting, selotip, 

gelas ukur, TDS meter, pH meter, penggaris, jangka sorong, alat tulis, label, 

kamera, dan jurigen. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi air laut, air tawar, benih 

tanaman sawi, nutrisi AB-Mix. 

3.3 Tahapan Penelitian 

Penelitian Pengujian ini dilakukan dengan tiga tahapan penelitian, berikut 

adalah tahapan penelitian :  

3.3.1 Penelitian Tahap I (Penentuan lokasi, pengambilan sampel dan 

pengujian) 

 Penelitian tahap pertama yaitu dengan melakukan penentuan lokasi 

pengambilan sampel yaitu di pantai Nganteb, kabupaten Malang Jawa Timur 

pengujian kandungan pada air laut di Jasa tirta 1 yang dilaksanakan pada bulan 

Desember 2018. 
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3.3.2 Penelitian Tahap II (Pengujian jangkauan tanaman terhadap salinitas) 

 Penelitian tahap kedua yaitu dengan melakukan pengujian air laut dan air 

tawar untuk mengetahui daya tahan atau jangkauan tanaman terhadap kondisi 

salinitas tanaman terhadap air laut sebagai upaya budidaya tanaman dengan 

menggunakan air laut pada tanaman selada. Penelitian dilaksanakan pada Desember 

2018, bertempat di Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.  

Alat yang digunakan pada penelitian tahap 2 yaitu gunting, gelas cup, pH 

meter, aerator, penggaris, jangka sorong, alat tulis, dan alat dokumentasi. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian tahap 2 yaitu bibit tanaman selada, rockwoll, air 

laut, air tawar, pupuk AB mix. Variabel pengamatan meliputi tinggi tanaman, 

diameter batang, jumlah daun, dan nilai pH media. 

Penelitian tahap 2 menggunakan 7 perlakuan, diulang sebanyak 3 kali, dan 

total sampel sebanyak 21 tanaman. Perlakuan yang digunakan pada penelitian tahap 

2 antara lain :  

P0 = 100 % air tawar 

P1 = 80 % air tawar + 20 % air laut 

 P2 = 70 % air tawar + 30 % air laut 

 P3 = 60 % air tawar + 40 % air laut 

 P4 = 50 % air tawar + 50 % air laut 

 P5 = 40 % air tawar + 60 % air laut 

 P6 = 100 % air laut  
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3.3.3 Penelitian Tahap III (percobaan pada tingkat salinitas tanaman) 

 Penelitian tahap ketiga yaitu dilakukan dengan dicoba pada tingkat salinitas 

air laut 10 % sampai dengan 50 % pada tanaman sawi pakcoy dalam system 

hidroponik rakit apung. 

3.4 Metode Penelitian dan Analisis Data 

Rancangan percobaan penelitian ini menggunakan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) sederhana, yang terdiri dari 6 perlakuan sudah termasuk kontrol, 

perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat 24 unit percobaan denah 

penelitian disajikan pada gambar 1, sedangkan pengambilan sampel disajikan pada 

gambar 2. Berikut adalah kombinasi perlakuan : 

Perlakuan perbandingan air laut dan air tawar   : 

P0 = perlakuan 100 % air tawar 

P1 = perlakuan air laut 10 % : 90% air tawar 

P2 = perlakuan air laut 20 % : 80% air tawar 

P3 = perlakuan air laut 30 % : 70% air tawar 

P4 = perlakuan air laut 40 % : 60% air tawar 

P5 = perlakuan air laut 50 % : 50% air tawar 
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3.4 Denah Penelitian  

ULANGAN 1 ULANGAN 2 ULANGAN 3 ULANGAN 4 

    

    

    

    

    

    

 50 cm 

Gambar 1. Denah penelitian 

Keterangan :  

 P0 : 100 % air tawar 

 P1 : air laut 10% : 90% air tawar 

 P2 : air laut 20% : 80% air tawar 

P2 P5 P3 P2 

P4 P2 P1 P4 

P5 P1 P5 P0 

P3 P4 P0 P5 

P1 P0 P4 P1 

P0       P3 P2 P3 

U 
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 P3 : air laut 30% : 70% air tawar 

 P4 : air laut 40% : 60% air tawar 

 P5 : air laut 50% : 50% air tawar 

 

Gambar 2. Denah sampel 

Keterangan : Sampel diambil sebanyak 4 tanaman dengan 2 tanaman sebagai 

cadangan. 

3.5 Tahapan Penelitian 

3.5.1 Perakitan sistem Hidroponik rakit apung 

Pelaksanaan perakitan system hidroponik rakit apung yaitu meliputi 

persiapan alat dan bahan serta perakitan instalasi aerator dan melubangi sterofoam 

(lampiran gambar disajikan pada lampiran 10). 

3.5.1 Persiapan media tanam 

Persiapan media tanam meliputi persiapan alat dan bahan lalu pengambilan 

air laut sebanyak 1500 liter (Lampiran gambar disajikan pada lampiran 10). 

3.5.2 Penyemaian benih sawi 

Penyemaian benih sawi dengan dengan menggunakan rockwool yang 

dipotong 2x2 cm, kemudian rockwool diberi air hingga basah. Benih diletakkan ke 



19 
 
 

dalam lubang tanam, masing-masing lubang untuk 1 tanaman, proses dilanjutkan 

dengan melakukan perawatan hingga bibit berumur 14 hari. Setelah itu sawi siap 

dipindahkan ketempat penanaman hidroponik rakit apung (lampiran gambar 

disajikan pada lampiran 10). 

3.5.3 Penyiapan Nutrisi 

Nutrisi yang digunakan yaitu nutrisi ABmix, dengan mencampurkan nutrisi 

A 5 ml dengan nutrisi B 5 ml dilarutkan pada 1 liter air tawar, kemudian diaduk 

sampai larut. (lampiran gambar disajikan pada gambar 10). 

3.5.4 Pemindahan bibit dan penanaman 

Pemindahan bibit sawi ketika bibit berumur cukup yaitu 14 hari setelah 

benih disemai dan memiliki 3 sampai 4 daun. Kemudian menempatkan dan 

ditanamnya pada netpot yang sebelumnya ditempatkan pada sterofom yang telah 

dilubangi (lampiran gambar disajikan pada lampiran 10). 

3.5.5 Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman dilakukan secara rutin setiap hari, pengendalian 

hama dan penyakit dilakukan secara mekanik yaitu bila dijumpai ada hama. 

3.5.6 Pemanenan 

Pemanenan tanaman sawi dilakukan jika sudah mencapai umur panen, yaitu 

sekitar 1 sampai dengan 1,5 bulan. 

3.6 Variabel Pengamatan 

a. Tinggi tanaman (cm) 
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Pengukuran tinggi tanaman dengan melakukan pengukuran dihitung dari 

pangkal batang bawah hingga ujung daun tertinggi dengan menggunakan 

penggaris dengan interval waktu pengamatan 3 hari sekali dimulai pada 

umur 3 HST (lampiran gambar disajikan pada lampiran 10). 

b. Jumlah daun per tanaman (helai) 

Pengamatan jumlah daun dengan melakukan perhitungan terhadap jumlah 

daun pertanaman dengan interval waktu pengamatan 3 hari sekali dimulai 

pada umur 3 HST (lampiran gambar disajikan pada lampiran 10). 

c. Diameter batang (mm) 

Pengamatan diameter batang dilakukan dengan menggunakan jangka 

sorong dengan interval waktu pengamatan 3 hari sekali dimulai pada umur  

3 HST. 

d. Luas daun (cm2) 

Luas daun diperoleh dengan cara mengukur panjang dan lebar daun. 

Perhitungan luas daun dapat dihitung dengan menggunakan rumus : LD = 

FK × P × L. Dimana LD = luas daun, FK = faktor koreksi, P = panjang 

daun dan L = luas daun (lampiran gambar disajikan pada lampiran 10).  

e. Indeks Klorofil 

Pengamatan jumlah klrofil daun dengan menggunakan alat Klorofilmeter 

setiap 7 hari sekali (lampiran gambar disajikan pada lampiran 10). 

f. Panjang  akar (cm) 

Pengamatan panjang akar tanaman dengan melakukan pengukuran 

panjang akar tanaman pada saat panen. Panjang akar tanaman diukur 
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dimulai dari pangkal akar hingga ujung akar terpanjang (lampiran gambar 

disajikan pada lampiran 10). 

g. Berat segar tanaman (g) 

Menimbang berat segar tanaman yaitu dengan melakukan penimbangan 

bobot segar total daun serta akar pada saat panen (lampiran gambar 

disajikan pada lampiran 10). 

h. Berat kering tanaman (g) 

Menimbang berat kering tanaman yaitu dengan melakukan penimbangan 

bobot kering total tanaman setelah mengoven tanaman dengan suhu 80°C 

selama 24 jam (lampiran gambar disajikan pada lampiran 10).  

i. Variabel pendukung 

pH (Potensial Hidrogen) atau derajat keasaman pada perlakuan 

EC (Electrical Conductivity) atau daya hantar listrik pada perlakuan.  

TDS (Total Disolved Solid) atau jumlah kepekatan terlarut pada perlakuan. 

Suhu air atau suhu air pada perlakuan. 

3.7 Analisis Data 

Untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap parameter pengamatan 

dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) sederhana 

dan dilanjutkan dengan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) pada taraf 5% untuk 

mengetahui pengaruh variabel yang terbaik. Data dianalisis dengan software 

Minitab versi 17. 

 


