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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian   

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah eksperimen murni (True 

Experimental Research). Menurut Sukmadiata dan Nana (2011) dalam 

eksperimen murni pengujian variable bebas dan terikat dilakukan terhadap sampel 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, dimana subjek-subjek yang diteliti 

dalam kedua kelompok tersebut diambil secara acak. 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 15 Desember – 11 Januari di Jalan 

Gajahmada Gang III No 38 RT 03 RW III Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pada 

Ketinggian 700 m dpl, dengan suhu rata – rata harian antara 210C. Penelitian 

dilaksanakan 28 Hari.  

3.3 Populasi dan Sampel  

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah 100 gr biji bayam yang terdapat dalam 

kemasan berlabel sertifikasi.  

3.3.2 Sampel   

 Sampel dalam penelitian ini adalah 72 biji bayam yang terdapat dalam 

kemasan label sertifikasi yang diambil secara acak.  

Untuk perhitungan jumlah sampel digunakan rumus federer sebagai berikut: 

(t-1) (r-1)  15 
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Keterangan : 

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1)  15 

(6-1) (r-1)   15 

5(r-1)   15 

5r– 5  15 

5r   20 

r   4 

Sehingga banyak unit eksperimen dalam RAL menggunakan rumus sebagai 

berikut :      

n = t x r                                                           Keterangan :    

= 6 x 4 t : banyak perlakuan 

= 24 sampel r: banyak pengulangan 

 n: jumlah sampel 

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah ulangan yang dilakukan pada masing – 

masing sampel perlakuan sebanyak 4 kali pengulangan.  

3.3.3 Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan 

menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut (Sudjana, 2002).  

3.4 Jenis Variabel Penelitian  

3.4.1 Variabel  Bebas  
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi limbah cair 

rendaman kedelai dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, biji bayam.  

3.4.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan tanaman bayam 

dengan parameter tinggi tanaman, jumlah daun, luas area daun, dan berat basah 

yang dilakukan selama 28 hari. 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini menggunakan media tanam pasir steril, 

biji bayam dalam kemasan berlabel sertifikasi, ukuran polybag 18 x 18 cm, 

penyinaran matahari, volume penyiraman dan waktu penyiraman.  

3.5 Definisi Operasional Variabel  

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

1. Air limbah yang digunakan untuk pertumbuhan tanaman adalah limbah 

rendaman kedelai dengan konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, 100%. 

Konsentrasi didapatkan berdasarkan penelitian konsentrasi limbah cair 

mengacu pada penelitian Zuchrotus, S., Suci, W., dan Listiatie, U.  (2009) 

bahwa penyiraman air perebusan kedelai dengan konsentrasi 60% 

menghasilkan nilai terbaik dan efisien untuk pertumbuhan tanaman 

pertumbuhan kangkung darat (Ipomea reptans, poir). 

2. Tinggi tanaman (cm) pengukuran dilakukan dari pangkal batang di atas 

permukaan tanah sampai titik tumbuh batang pada hari ke 7, 14, 21 dan 28 
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setelah tanam. Jumlah daun dihitung pada daun yang membuka penuh pada 

hari 7, 14, 21, dan 28. 

3. Luas daun (cm2) diukur menggunakan kertas millimeter block. Untuk berat 

basah diambil dari tanaman segar yang sudah dicabut terdiri dari akar, batang, 

daun kemudian ditimbang.  

4. Berat basah (g) ditimbang waktu umur setelah tanam 28 hari dengan 

menimbang keseluruhan bagian – bagian tanaman (akar, batang, daun) yang 

terlebih dahulu dibersihkan dari tanah yang menempel.   

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 24 sampel tanaman bayam yang meliputi :  

Gambar 3.1 Denah Tanaman Bayam Cabut (Amaranthus tricolor L) 

P11     P34   P22   P24 

P23      P13   P41   P42 

P44  P33   P21   P31 

P43  P12   O3   P53 

P53  P32   P14 O1 

O4   O2   P52   P54 

P1: Limbah Rendaman Kedelai konsentrasi 20% 

P2: Limbah Rendaman Kedelai konsentrasi 40% 

P3: Limbah Rendaman Kedelai konsentrasi 60% 

P4: Limbah Rendaman Kedelai konsentrasi 80% 

P5: Limbah Rendaman Kedelai konsentrasi 100% 

O : Air Tanpa Limbah pada tanaman bayam  

1,2,3,4,5 : Ulangan 
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3.7 Prosedur Penelitian  

3.7.1 Tahap Persiapan  

1. Alat dan Bahan  

Tabel 3.1 Alat Penelitian  
Alat        Jumlah / Unit 

 

Polybag      24 Unit 

Penggaris      1 buah 

Timbangan       1 buah 

Kamera       1 buah 

Gelas ukur      1 buah 

Kertas label       1 buah 

 

Tabel 3.2 Bahan Penelitian  
Bahan                Jumlah / Unit 

 

Biji bayam        100 Gram 

Pasir steril        60 kg 

Air limbah rendaman kedelai      6  Liter 

Air sumber        15 liter   
  

3.7.2 Tahap Pelaksanaan 

1. Pengenceran Limbah Perendaman Kedelai  

O: Air 100%  (Air 200 ml) 

P1 : Campuran limbah rendaman kedelai 20% 

      ( Limbah rendaman kedelai 40 ml + air 160 ml)  

P2 : Campuran limbah rendaman kedelai 40% 

      ( Limbah rendaman kedelai 80 ml + air 120 ml)  

P3 : Campuran Limbah rendaman kedelai 60% 

       ( Limbah rendaman kedelai 120 ml + air 80 ml) 

P4 : Campuran rendaman kedelai 80% 

       ( Limbah rendaman kedelai 160 ml + air 40 ml) 
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P5 : Limbah rendaman kedelai 100% 

       ( Limbah rendaman kedelai 200 ml) 

2. Persiapan Media  

1) Membuat penyemaian dengan polibag yang berukuran 18 x 18 cm 

2)  Biji bayam di ambil dari kemasan secara acak kemudian ditanam di 

polibag yang berisi campuran tanah pasir 1:1 masing – masing polibag 3 

biji bayam. 

3)  Menyiram dengan pemberian limbah rendaman kedelai berdasarkan 

perlakuan 20%,40%, 60%, 80% dan 100% 1 hari sekali sebanyak 200 ml 

dalam 1 polibag 

3.7.3 Tahap Pengamatan  

Pengamatan dilakukan setiap jam 09.00 untuk menentukan jumlah daun, 

tinggi tanaman, luas area daun dilakukan pada hari ke 7, 14, 21 dan 28 hari. Pada 

berat basah tanaman dilakukan penimbangan pada akhir perlakuan.  
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3.8   Kerangka Kerja Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gambar 3.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian) 

 

 

 

 

 

Pengambilan Air Limbah Rendaman Kedelai di Kampung Tempe Daerah 

Beji 

Pengenceran air limbah rendaman kedelai dengan konsentrasi  

20% : Limbah Rendaman Kedelai 40 ml + 160 ml air 

40% : Limbah Rendaman Kedelai 80 ml + 120 ml 

60 % : Limbah Rendaman Kedelai 120 ml + 80 ml 

80%: Limbah Rendaman Kedelai 160 ml + 40 ml 

100% : Limbah Rendaman Kedelai 200 ml 

 

 

 

Menyiapkan media tanam untuk bayam 

Memberi perlakuan penyiraman air limbah rendaman kedelai dengan dengan 

konsentrasi 20%,40%,80%,100% 1 hari sekali 

 
Pengamatan tanaman hari ke 7, 14, 21, 28 pengamatan 

 tinggi tanaman : dari pangkal batang atas permukaan tanah 

sampai titik tumbuh 

jumlah daun : daun yang terbuka lebar 

luas area daun : diukur dengan menggunakan kertas millimeter    

block 

 

 

 

 

Berat basah  

Menimbang berat basah tanaman pada akhir pengamatan   
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3.9 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan yaitu melalui observasi eksperimen yaitu dengan teknik pengambilan 

data secara langsung dengan cara mengamati dan mencatat aktivitas yang sedang 

berlangsung. Observasi difokuskan pada objek perlakuan yaitu variabel terikat 

yang diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh disajikan dalam tabulasi 

data bentuk tabel. Tabel tersebut mencakup tinggi tanaman, jumlah daun, luas 

area daun, berat basah. Adapun tabulasi data ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.3 Berat basah tanaman  (g) 

 

Sampel Berat Segar 

  

 

Tabel 3.4 Data pengamatan jumlah daun (n) 

 

Sampel Pengamatan Hari ke- 

 7 14 21 28 

     

 

Tabel 3.5 Data pengamatan tinggi tanaman (cm) 

Sampel Pengamatan Hari ke- 

 7 14 21 28 

     

         

Tabel 3.6 Luas area daun (cm2) 

 

Sampel Pengamatan Hari ke- 

 7 14 21 28 
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3.10  Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dari penelitian pengaruh konsentrasi  berbagai air limbah 

perendaman kedelai terhadap pertumbuhan tanaman bayam (Amaranthus tricolor 

L) menggunakan uji normalitas untuk mengetahui apakah varian data nya bersifat 

normal, setelah data nornal dilakukan uji homogenitas untuk mengetahui apakah 

varian datanya bersifat homogen. Kemudian dilanjutkan dengan uji varians one 

way ANOVA dengan signifikasi 95% untuk mengetahui perbedaan dari berbagai 

konsentrasi yang dilakukan. Untuk mengetahui manakah perbedaan antar 

kelompok berbeda dilakukan uji lanjut dengan uji Tukey.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


