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BAB III 

 METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah True 

experimental (eksperimen sesungguhnya) dikarenakan dalam desain ini, peneliti 

dapat mengontrol semua variable luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen 

(Sugiyono, 2016). Dengan kata lain penelitian eksperimen murni memiliki ciri yaitu 

ada perlakuan (memanipulasi suatu variabel), ada randominasi dan semua variabel 

terkontrol, eksperimen murni mampu mengontrol hampir semua pengaruh faktor 

penelitian terhadap variabel hasil penelitian yang diteliti (Rajab, 2009). Pendekatan 

penelitian menggunakan metode kuantitatif dan rancangan penelitian yang 

digunakan yaitu The Posttest Only Control Group Design.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan 07 Juli – 09 Agustus 2019 di 

Laboratorium Kimia dan Laboratorium Terpadu Universitas Muhammadiyah 

Malang di Desa Tegal Gondo, Kecamatan Karang Ploso, Kabupaten Malang. Pada 

ketinggian 550 m dpl, dengan suhu rata-rata harian antara 27ºC. Penelitian 

dilaksanakan selama 1 bulan.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah 30 biji kacang merah (Vigna angularis 

Willd.) dan 30 biji kacang tunggak (Vigna unguiculata L.) yang berasal Pasar 

Muneng Probolinggo. 
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3.3.2 Sampel 

3.3.2.1 Sampel Kacang Merah 

Sampel dari penelitian ini adalah ini yaitu biji kacang merah dan biji kacang 

tunggak yang diperoleh dari Pasar Muneng Probolinggo dengan menggunakan biji 

yang sudah kering dengan panjang biji kacang merah 1-1,5 cm dan berat per 30 biji 

kacang merah ± 15,4 gram.  

3.3.2.2 Sampel Kacang Tunggak 

Sampel dari penelitian ini adalah ini yaitu biji kacang merah dan biji kacang 

tunggak yang diperoleh dari Pasar Muneng Probolinggo dengan menggunakan biji 

yang sudah kering dengan panjang biji kacang tunggak 6-12 mm, dan berat per 30 

biji kacang tunggak ± 5,2 gram. 

Untuk perhitungan jumlah sampel digunakan rumus Federer sebagai berikut.  

(t-1)(r-1) ≥ 15 

(5-1)(r-1) ≥ 15 

4(r – 1) ≥ 15 

4r ≥ 15 + 4 

r ≥ 19/ 4  

r ≥ 4,8 dibulatkan menjadi 5 

Sehingga banyak unit eksperimen dalam RAL menggunakan rumus sebagai 

berikut :  

     

     

Keterangan : 

t : banyak perlakuan  

r : banyak pengulangan  

 

Keterangan : 

t : banyak perlakuan  

r : banyak pengulangan  

n : jumlah sampel 

n = t x r 

   =  5 x 5 

   = 25 sampel 
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Berdasarkan hasil perhitungan jumlah ulangan yang dilakuan pada masing-

masing sampel perlakuan sebanyak 5 kali pengulangan. Setiap unit penelitian 

ditambah 1 kali pengulangan, sehingga total pengulangan adalah 6 kali dan total 

sampel sebanyak 60 sampel.   

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive sampling karena 

pengambilan anggota sampel dari populasi berdasarkan pertimbangan peneliti. 

3.4 Jenis Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi limbah MSG 

yaitu dengan 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5%, kacang merah dan kacang tunggak.  

 3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman dengan 

parameter persentase daya kecambah, panjang hipokotil, tinggi tanaman, jumlah 

daun, luas area daun, dan biomassa tanaman yang dilakukan selama 1 bulan 

penelitian. 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan media tanam pasir steril, 

biji yang dipakai pada penelitian ini sudah kering, ukuran polybag 18 x 25 cm, suhu 

270C, dan penyinaran cahaya matahari.  
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3.5 Definisi Operasional Variabel 

Supaya tidak terjadi kesalahan makna dalam setiap variabel maka perlu 

didefinisikan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut adalah : 

1. Air limbah monosodium glutamat yang digunakan untuk pertumbuhan 

tanaman adalah limbah cair MSG yang mengandung sipramin dengan 

konsentrasi 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5%. Konsentrasi didapatkan 

berdasarkan kandungan unsur hara pada limbah MSG per-Liter dibagi 

kebutuhan unsur hara pada genus Vigna dan diambil konsentrasi optimum, 

minimum dan maksimum. Pengenceran dilakukan untuk mengambil 

volume pekat limbah MSG menjadi konsentrasi yang diinginkan sampai 

500 ml dengan cara persentase konsentrasi 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5% 

masing-masing dibagi 100% dan hasilnya dikalikan volume kebutuhan. 

2. Indikator pertumbuhan pada tanaman secara morfologi adalah persentase 

daya kecambah dapat dihitung melalui jumlah kecambah tumbuh pada hari 

ke-4 masa tanam dibagi jumlah seluruh biji yang disemai per-petridish, 

hasilnya lalu dikalikan 100%.   

3. Panjang hipokotil, tinggi tanaman, jumlah daun yang diukur dengan 

menggunakan penggaris, luas daun diukur menggunakan kertas millimeter 

blok dan untuk biomassa tanaman (berat basah dan berat kering). Untuk 

berat basah diambil dari tanaman segar (tanpa akar) kacang merah dan 

kacang tunggak yang sudah bersih dari tanah kemudian ditimbang, dan 

untuk berat kering (tanpa akar) diukur dengan cara tanaman dibungkus 
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dengan menggunakan kertas lalu oven dengan suhu 850C sampai hilang 

kadar air selama 2 X 24 jam lalu ditimbang. 

3.6 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Jumlah sampel keseluruhan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 25 buah biji kacang merah dan 25 buah biji kacang tunggak 

yang meliputi : 

Tabel 3.1 Konsentrasi terhadap Pertumbuhan Kacang Merah 

 

 
Tabel 3.2 Konsentrasi terhadap Pertumbuhan Kacang Tunggak 

 

Ket :  A0 : Air tanpa Limbah  Air Sumur 

        A1 : Air Limbah MSG Konsentrasi 1,5% 

      A2 : Air Limbah MSG Konsentrasi 2,5% 

      A3 : Air Limbah MSG Konsentrasi 3,5% 

      A4 : Air Limbah MSG Konsentrasi 4,5% 

      B : Kacang Merah (Vigna angularis Willd.) 

      C : Kacang Tunggak (Vigna unguiculata L.)  

Gambar 3.1 Denah RAL Kacang Merah 

A0B1 A2B1 A0B4 A4B2 A4B3 

A4B1 A1B1 A4B4 A2B5 A3B2 

A1B2 A0B2 A0B3 A1B5 A2B3 

A4B5 A3B3 A3B4 A2B4 A3B5 

A3B1 A1B3 A1B4 A0B5 A2B2 

 

Bibit Kacang Konsentrasi Air Limbah (%) 

A0 A2 A3 A4 A5 

B A0B A2B A3B A4B A5B 

Bibit Kacang Konsentrasi Air Limbah (%) 

A0 A2 A3 A4 A5 

C A0C A2C A3C A4C A5C 
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Gambar 3.2 Denah RAL Kacang Tunggak 

A0C1 A2C1 A0C4 A4C2 A4C3 

A4C1 A1C1 A4C4 A2C5 A3C2 

A1C2 A0C2 A0C3 A1C5 A2C3 

A4C5 A3C3 A3C4 A2C4 A3C5 

A3C1 A1C3 A1C4 A0C5 A2C2 

A0C1 A2C1 A0C4 A4C2 A4C3 

Keterangan : 

A0B : Air tanpa Limbah (Air Sumur) pada Kacang Merah 

A1B : Air Limbah MSG Konsentrasi 1,5% pada Kacang Merah 

A2B : Air Limbah MSG Konsentrasi 2,5% pada Kacang Merah 

A3B : Air Limbah MSG Konsentrasi 3,5% pada Kacang Merah 

A4B : Air Limbah MSG Konsentrasi 4,5% pada Kacang Merah 

A0C : Air tanpa Limbah (Air Sumur) pada Kacang Tunggak 

A1C : Air Limbah MSG Konsentrasi 1,5% pada Kacang Tunggak 

A2C : Air Limbah MSG Konsentrasi 2,5% pada Kacang Tunggak 

A3C : Air Limbah MSG Konsentrasi 3,5% pada Kacang Tunggak 

A4C : Air Limbah MSG Konsentrasi 4,5% pada Kacang Tunggak 

1    = Pengulangan ke-1 

2 = Pengulangan ke-2 

3 = Pengulangan ke-3 

4 = Pengulangan ke-4 

5 = Pengulangan ke-5 
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3.7 Prosedur Penelitian 

3.7.1 Tahap Persiapan  

1. Alat dan Bahan 

Alat:  

Alat Jumlah / Unit 

Polybag 60 buah 

Penggaris 100 cm 1 buah 

Oven 1 buah 

Timbangan 1 buah 

Kamera 1 buah 

Alat tulis 1 buah 

Pipet ukur 25 ml 1 buah 

Gelas Kimia 1 liter 1 buah 

Labu takar 500 ml dan 1 liter 2 buah 

Petri dish 5 buah 

 

Bahan :  

Bahan Jumlah / Unit 

Bibit kacang merah dan kacang tunggak 60 buah 

Pasir steril 1,2 kwintal 

Air Limbah MSG 2 liter 

Kapas 3 pack 

Kertas label 1 pack 

Aquades 25 liter 

   

3.7.2 Tahap Pelaksanaan  

1. Pengenceran Air Limbah MSG 

Langkah-langkah pengenceran air limbah MSG adalah sebagai berikut :  

a. Air limbah MSG disiapkan 

b. Masukkan dengan rumus (Hardi, Alif, & Aziz, 2015) 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑡 (𝑚𝑙) =
Konsentrasi (%)

100%
𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 

c. Air limbah pekat diambil dengan memakai gelas ukur. 

d. Lalu air limbah dimasukkan ke labu takar 500 ml dan mengencerkan dengan 

aquades sampai batas cincin. 
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e. Hasil pengenceran 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5%. Masing-masing ditaruh di 

botol softlet.  

2. Persiapan Media dan Perkecambahan 

1) Benih tanaman dipersiapkan  

2) Benih dimasukkan ke petri dish yang telah diberi kapas  

3) Tanaman disiram 2 kali sehari sampai bisa beradaptasi  

4) Setelah 1 hari masa tanam, diberi perlakuan tiap kelompoknya 20 ml per 

petridish 

5) Amati daya perkecambahan setiap hari dan untuk pengukuran panjang 

hipokotil dilakukan 3 hari sekali sampai 4 hari setelah tanam (HST) 

6) Untuk mengukur persentase daya perkecambahan menggunakan rumus: 

(Rahayu & Suharsi, 2015) 

% 𝐷𝐵 =
∑𝐾𝑁 

∑𝑇𝐵
 𝑥 100% 

Keterangan :  % DB = Persentase Daya Kecambah 

          ∑ KN = Jumlah Kecambah Tumbuh sampai pada hari ke 4 

          ∑ TB = Jumlah Total benih yang dikecambahi 

3. Persiapan Media Tanam 

1) pasir steril dimasukkan kedalam polibag ukuran 18 x 25 cm  

4. Penanaman  

1) Media pasir dilubangi dengan kedalaman 5 cm 

2) Kecambah kacang merah dan kacang tunggak yang berumur 7 hari 

dipindahkan masing- masing ke media tanam tanpa merusak akar tanaman. 
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3) Tanaman disiram dengan menggunakan air limbah MSG 1-2 kali sehari 

sebanyak 500 ml dalam 1 polibag. 

4) Pada hari ke-14 HST, tanaman disiram dengan perlakuan berbagai 

konsentrasi limbah MSG. 

3.7.3 Tahap Pengamatan 

Pengamatan dilakukan di Laboratorium Terpadu UMM. Pengamatan daya 

perkecambahan dilakukan setiap hari jam 09.00 untuk menentukan banyak 

perkecambahan yang normal. Pada pengamatan hipokotil dilakukan 3 hari sekali 

setiap jam 09.00 untuk mengukur panjang pertumbuhan tanaman. Untuk 

pengamatan tinggi tanaman, jumlah daun, luas area daun, panjang akar dilakukan 7 

hari sekali setiap jam 09.00. Pada biomassa tanaman dilakuakan di akhir perlakuan 

dengan menimbang berat basah dan berat kering tanaman. 
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3.8 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 3.3 Tahap Pelaksanaan Penelitian) 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

adalah observasi eksperimen. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan 

tertentu. Observasi eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

 Pengenceran air Limbah MSG dengan konsentrasi 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5% 

Menyiapkan media tanam untuk perkecambahan 

Menanam kacang merah dan kacang tunggak pada petri dish, adaptasi tanaman dan 

memberikan limbah MSG pada setiap kelompoknya pada hari ke-1 setelah masa 

tanam 

Mengukur daya perkecambahan, panjang hipokotil tanaman 3 kali sehari 

Menyiapkan media tanam pasir steril dan melubangi 5 cm 

Menanam tanaman ke media tanam dan memberi perlakuan penyiranam air limbah MSG dengan 

konsentarsi 1,5%, 2,5%, 3,5% dan 4,5% pada setiap kelompoknya pada hari ke-14 setelah tanam 

Pengamatan tanaman setiap 7 hari sekali pengamatan tinggi tanaman, jumlah 

daun, dan luas area daun 

Mengukur biomassa tanaman pada akhir pengamatan 

Pengambilan air Limbah MSG di sanitasi pembuangan pabrik 
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parameter pertumbuhan persentase daya kecambah, panjang hipokotil, tinggi 

tanaman, jumlah daun, luas area daun dan biomassa tanaman.  

Tabel 3.3 Data Pengamatan Daya Perkecambahan (hari) 

Sampel  Hari Perkecambahan  

1 2 3 4 

     

     

 

Tabel 3.4 Data Pengamatan Panjang Hipokotil (cm) 

Sampel  Pengamatan Hari ke- 

1 4 7 

    

    

 

 

Tabel 3.5 Data Pengamatan Tinggi Tanaman (cm) 

Sampel  Pengamatan Hari ke- 

7 14 21 28 

     

     

 

Tabel 3.6 Data Pengamatan Luas Daun (cm2) 

Sampel  Pengamatan Hari ke- 

7 14 21 28 

     

     

 

Tabel 3.7 Data Pengamatan Jumlah Daun (n) 

Sampel  Pengamatan Hari ke- 

7 14 21 28 

     

 

Tabel 3.8 Biomassa Tanaman (gram) 

Sampel Berat Segar Berat Kering 
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3.10 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dari penelitian pengaruh berbagai konsentrasi air limbah MSG 

terhadap pertumbuhan tanaman kacang merah (Vigna angularis Willd.) dan kacang 

tunggak (Vigna unguiculata L.) menggunakan uji normalitas dapat dengan Shapiro 

wilk sebagai asumsi untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi normal 

atau tidak. Uji homogenitas menggunakan Levene’s Test sebagai uji asumsi untuk 

mengetahui data yang diperoleh bersifat homogen. Kemudian dilanjutkan dengan 

uji varians one way anova dengan signifikasi 5% untuk mengetahui perbedaan dari 

berbagai konsentrasi yang dilakukan. Untuk mengetahui manakah perbedaan antar 

kelompok berbeda atau tidak dilakukan uji lanjut dengan uji Duncan’s. Apabila data 

tidak berdistribusi normal maka mengubahnya menjadi non parametrik pada uji one 

way anova menjadi Kruskal Wallis. Program yang digunakan yaitu SPSS 25.0 for 

Windows. 

 


