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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian eksperimen melakukan pemberian dosis pupuk 

organik cair limbah batang semu tanaman pisang dengan penambahan EM4 

terhadap pertumbuhan tanaman selada. Pendekatan kuantitatif merupakan 

penelitian yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur mulai dari rancangan 

penelitian hingga analisis data dan pembahasan hasil. Design yang digunakan 

adalah The Post Test Control Group Design. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan November - Desember 2019 di lahan 

budidaya sayuran desa Rejowinangun Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.  

3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman selada. 

3.3.2 Sampel 

Sampel yang digunakan ialah biji dari tanaman selada. Pembuatan pupuk 

organik cair menggunakan limbah batang semu tanaman pisang dengan 

penambahan EM4 sebagai bioaktivator. Dosis pupuk organik cair yang digunakan 

yaitu 0 ml, 150 ml, 300 ml, 450 ml dan 600 ml. jumlah pengulangan yaitu 5 untuk  

1  jenis  pupuk 

dengan rumus sebagai berikut: 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

Dimana :  

t : perlakuan 

r : ulangan 

(t - 1) (r - 1) ≥ 15 

(5 – 1) (r – 1) ≥ 15 

4 (r - 1) ≥ 15 
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4r - 4 ≥ 15 

4r ≥ 15 + 4 

4r ≥ 20 

r ≥ 20/4 

r = 5 

Berdasarkan rumus tersebut, maka jumlah ulangan sebanyak 5 kali. 

Dengan demikian jumlah total unit penelitian adalah 5 jumlah perlakuan x 5 

ulangan = 25 unit penelitian. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan adalah teknik simple random sampling. 

Teknik simple random sampling merupakan teknik dengan mengambil secara 

acak sampel yang digunakan dari seluruh populasi yang ada. Semua anggota 

populasi tanpa terkecuali memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel 

dalam penelitian. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan model rancangan 

eksperimental. Dalam penelitian ini ada 3 jenis variabel, yaitu: 

1) Variabel bebas / independent 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, dan menyebabkan 

timbulnya perubahan pada variable terikat atau variabel yang dipengaruhi. 

Variabel bebas pada penelitian ini ialah pupuk organik cair limbah batang semu 

tanaman pisang dengan dosis 0 ml, 150 ml, 300 ml, 450 ml, dan 600 ml.  

2) Variabel terikat / dependent 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi karena adanya variabel 

bebas. Variabel terikat pada penelitian ini ialah pertumbuhan tinggi dan jumlah 

daun tanaman selada. 

3) Variabel kendali 

Variabel kendali adalah variabel yang tidak diberi perlakuan. Variabel 

kendali pada penelitian ini ialah media yang digunakan, pencahayaan, 

penyiraman, tanah, serta media tanam yaitu menggunakan polybag. 
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3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari 

masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-

indikator yang membentuknya. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1) Limbah batang semu tanaman pisang yang digunakan batang semu 

tanaman pisang kepok. 

2) Batang semu tanaman pisang yang digunakan sebanyak 10 kg dengan 

penambahan air 30 liter, EM4 sebagai biaktivator sebanyak 100 ml, dan 

gula sebanyak 2.000 gram sebagai mollase. 

3) Lama waktu fermentasi dilakukan kurang lebih selama 14 hari 

4) Dosis pupuk organik cair limbah batang semu tanaman pisang yang 

digunakan yaitu, 0 ml, 150 ml, 300 ml, 450 ml, dan 600 ml. 

5) Tanaman selada yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari biji. 

6) Parameter pertumbuhan tanaman selada yang diamati yaitu, mengukur 

tinggi tanaman, dan jumlah daun. 

7) Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari. 

8) Pemupukan dilakukan setiap satu minggu sekali 

9) Pemupukan dilakukan dengan cara disiram pada akar. 

10) Media dalam penilitian ini ialah menggunakan tanah dan polybag, 

pencahayaan matahari dibuat sama, dan begitu pula dengan penyiraman 

yang dilakukan. 

3.5 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) sederhana, karena faktor-faktor kondisi 

lingkungan dapat dihomogenkan (diseragamkan), kecuali faktor perlakuan yang 

diberikan.  

Pengacakan dan penataan pada penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengundi, dimulai dengan menentukan banyaknya petak percobaan (n) dengan 

cara jumlah perlakuan (t) dikali jumlah ulangan (r) atau u = (t).(r) dengan 5 
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perlakuan dan 5 pengulangan maka banyaknya petak percobaan ada dua puluh 

lima buah. 

Tabel 3.1. Rancangan Acak Lengkap 

P2U1 P3U2 P1U2 P0U1 P1U5 

P1U1 P0U3 P0U4 P0U5 P2U3 

P4U3 P3U3 P4U2 P0U2 P2U2 

P4U4 P1U4 P2U5 P3U5 P2U4 

P4U1 P1U3 P4U5 P3U1 P3U4 

Keterangan :  

Angka : menunjukkan perlakuan 

Angka indeks   : menunjukkan ulangan 

P    : menunjukkan perlakuan ke- 

U    : menunjukkan ulangan ke 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Persiapan Penelitian 

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dapat di lihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 3.2. Alat Penelitian 
No Alat Keterangan 

1. Sekop kecil 1 buah 

2. Polybag 1 buah 

3. Tong plastic 1 buah 

4. Gayung  1 buah 

5. Pengaduk 1 buah 

6. Masker 1 buah 

7. Sarung tangan Sepasang 

 

Tabel 3.3. Bahan Penelitian 
No Bahan Keterangan 

1. Tanah Secukupnya 

2. Biji selada 30 biji 

3.  Gula pasir Secukupnya 

4. Bioaktivator EM4 1 botol 

5. Batang semu tanaman pisang Secukupnya 

6. Air Secukupnya 

 

1) Tahap persiapan lahan / tempat 

Tempat yang digunakan yang beriklim lembab, tanah yang subur, serta 

mendapatkan penyinaran sinar matahari yang cukup. 
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2) Tahap pembuatan pupuk organik cair 

Pembuatan pupuk organik cair dilakukan sebelum penanaman biji selada. 

Pengambilan batang semu tanaman pisang dilakukan disekitar Kecamatan 

Kademangan Blitar. Terdapat beberapa tahapan dalam pembuatan pupuk organik 

cair yaitu sebagai berikut : 

a) Pertama batang semu pohon pisang sebanyak 10 kg dipotong kecil-

kecil dengan ukuran 3-4 cm. 

b) Batang semu pohon pisang tersebut dimasukkan ke dalam ember yang 

berisi air sebanyak 30 liter. 

c) Gula pasir 2.000 gram di campurkan dengan EM4 sebanyak 100 ml. 

d) Batang semu pohon pisang tersebut dimasukkan ke dalam ember yang 

berisi air, larutan gula dan EM4. 

e) Larutan tersebut di fermentasi kurang lebih selama 14 hari. 

Akhir fermentasi ditandai dengan timbulnya gas, wadah 

menggelembung, terdapat tetes-tetes air, tercium bau aroma tape, 

warna larutan keruh, ada lapisan berwarna putih baik di permukaan 

larutan maupun dinding wadah fermentasi. Setelah ada tanda-tanda 

tersebut, maka pupuk organik cair siap dipakai dengan cara disaring 

(Efelina et al., 2018). 

3) Penanaman biji selada 

Selada yang akan digunakan ialah dalam bentuk biji yang ditanam 

didalam polybag kecil berukuran 1 kg, kemudian biji selada dimasukkan ke dalam 

polybag yang sudah tersisi media tanah. Tanaman selada disemai selama kurang 

lebih 7 hari dengan tinggi 5 cm. Setelah media tanah disiapkan, maka tanaman 

selada yang berumur 15 hari ditanam di polybag. Jumlah bibit selada dalam setiap 

polybag adalah 1 bibit.   

4) Pemupukan  

Menurut Susantariyana (2018) pemberian pupuk organik cair batang 

semu tanaman pisang dilakukan seminggu sekali dengan cara disiram pada 

tanaman selada dan dapat diaplikasikan dipermukaan daun selada setiap 

perlakuan. Pemberian pupuk organik cair batang semu tanaman pisang terhadap 
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tanaman selada yaitu P0 tanpa perlakukan diberikan pupuk hanya dengan 

menggunakan air biasa, P1 150 ml sekali siram begitu juga dengan P2 300 ml, P3 

450 ml, dan P4 600 ml. 

5) Pemeliharaan  

Pemeliharaan yang perlu dilakukan adalah penyiraman, penyulaman dan 

pengendalian hama penyakit. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari 

menurut keadaan cuaca setempat, penyulaman dilakukan pada umur tanaman 7 

hari setelah tanam, untuk menghindari gulma sebagai pengganggu tanaman 

dengan melakukan pembersihan. 

6) Tahap pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan ialah mengukur tinggi tanaman, penanaman 

dengan mengukur menggunakan penggaris atau meteran dari pangkal batang 

sampai ujung daun, dan menghitung jumlah daun yang telah mekar sempurna. 

3.6.2 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini yang digunakan seluruhnya yaitu data primer. 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

dan dokumentasi dengan mengamati tinggi tanaman, dan jumlah daun. Data 

tersebut diperoleh dari perhitungan data akhir. 

Pembuatan 

pupuk organik 

cair  

 

Persemaian biji 

tanaman selada 

Penanaman bibit 

selada ke dalam 

polybag 

Pemupukan menggunakan 

pupuk organik cair limbah 

batang semu tanaman pisang 

+ EM4 dengan dosis 0 ml, 

150 ml, 300 ml, 450 ml, dan 

600 ml  

Menyiapkan alat 

dan bahan 

Pengamatan dan 

analisis data 
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3.7.2 Instrumen Penelitian 

Metode pengumpulan data pada penelitian menggunakan metode 

observasi. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Berikut tabel instrument 

penelitian: 

Tabel 3.4. Tinggi Tanaman (cm)     

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 

P0        

P1        

P2        

P3        

P4        

 

Tabel 3.5. Jumlah Daun 

Perlakuan 
Ulangan 

Jumlah Rata-rata 
1 2 3 4 5 

P0        

P1        

P2        

P3        

P4        

 

3.8 Teknis Analisis Data 

Analisis data untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan One 

Way Anova. Sebelum melakukan uji tersebut, data dianalisis terlebih dahulu 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk mengetahui distribusi data 

(normalitas) dan Levene’s test untuk mengetahui homogenitas data. Apabila 

hipotesis penelitian diterima maka analisis dilanjutkan dengan uji lanjut, uji lanjut 

yang digunakan pada penelitian ini adalah uji Duncan. Taraf signifikansi yang 

digunakan adalah sebesar 0,05. Analisis data dibantu dengan software SPSS 

(Statistical Product and Service Solutions) 24.0. 
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