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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2015 sampai bulan Juli 

2015 yaitu mulai dari pengolahan tanah sampai panen yang bertempat di dusun 

Kayuwangi, desa Kebumen, kecamatan Tuntang, kabupaten Semarang, provinsi 

Jawa Tengah. Ketinggian tempat pada lahan penelitian ini adalah ±550 meter 

diatas permukaan laut. Fasilitas pendukung lain untuk penelitian ini diantaranya: 

Laboratorium Tanah dan Laboratorium Benih, Fakultas Pertanian dan Bisnis 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.  

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat –alat yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain: 

 Cangkul 

 Cetok 

 Ember 

 Kantong plastik 

 Timbangan digital 

 Ajir 

 Penggaris 

 Alat tulis 

 Buku tulis 

 Sabit 

 Mesin pemotong rumput 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Benih 18 Genotip gandum 

2. Pupuk organik (Petroganik) 

3. Pupuk kimia sintetis (Urea, SP36, dan KCl). 
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3.3. Metode Penelitian 

Rancangan Acak Kelompok adalah suatu rancangan acak yang dilakukan 

dengan mengelompokkan satuan percobaan ke dalam grup-grup yang homogen 

yang dinamakan kelompok dan kemudian menentukan perlakuan secara acak di 

dalam masing-masing kelompok (Sugandi, 1994). 

3.3.1. Metode Memperoleh data 

Berdasarkan layout penelitian Rancangan Acak Kelompok (RAK), maka 

tata letak petak 18 genotip gandum di tempat penelitian dapat dilihat pada Gambar 

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Tata Letak Petak Penelitian  

Keterangan:  

1. kotak yang terdapat pada U1, U2, dan U3 adalah tata letak bedengan dengan 

ukuran 1,5 m x 5 m. 

2. Angka yang tertera dalam kotak adalah tata letak masing-masing perlakuan per 

ulangan. 

Tabel 3.1. Nama Genotip Gandum 

Kode Nama Entry 

G-1 FUNDACEP 30 

G-2 FILIN/2*PASTOR//BERKUT/3/PASTOR/2*SITTA 

G-3 QUAIU 

G-4 WBLL1*2/KURUKU//KRONSTAD  F2004 

G-5 PRL/2*PASTOR 

G-6 PFAU/MILAN/3/SKAUZ/KS94U215//SKAUZ 

U 

G9 

G1 

G11 

G18 

G13 

G10 

G3 

G14 

G15 G8 G17 

G4 G6 

G5 

`G7 

G16 

G12 

G2 

G5 

G17 

G13 

G2 G3 

G9 G7 

G6 G11 

G15 

G12 

G10 G4 

G14 

G1 

G18 

G8 

G16 

G15 G4 G10 G9 G2 G3 G7 

G18 G11 G13 G5 G17 

G12 G16 G1 

G8 

G14 

G6 

U1 

U3 

U2 
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Kode Nama Entry 

G-7 KIRITATI/4/2/*SERI.1B*2/3/KAUZ*2/BOW//KAUZ 

G-8 TRCH*2/3/C80.1/3*QT4118//3*PASTOR 

G-9 SAAR/2*WAXWING 

G-10 6.-4'-3 (OASIS/HP) 

G-11 64.-7 (OASIS/HP) 

G-12 20.-3 (OASIS/HP) 

G-13 29.-4 (OASIS/HP) 

G-14 SBR*D/I/09/38 

G-15 S0-10 
G16 DEWATA 

G17 GURI-3 

G18 GURI-5 

 

3.3.2. Analisa Data 

Data terhadap variabel-variabel pengamatan dibedakan menjadi 

pengamatan utama dan pengamatan selintas. Pengamatan utama dilakukan pada 

variabel yang datanya akan dianalisis. Sedangkan pengamatan selintas dilakukan 

pada variabel yang datanya tidak dimaksudkan untuk dianalisis (Siagian dan 

Sugiarto, 2006).Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

RAK (Rancangan Acak Kelompok) dengan 18 perlakuan dan 3 ulangan. Data dan 

hasil pengamatan utama dianalisis dengan menggunakan metode sidik ragam. 

Untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan digunakan Uji Beda Nyata Jujur 

(BNJ) dengan taraf kepercayaan 95%. Bila uji BNJ tidak mampu untuk 

menentukan genotip yang lebih baik daripada varietas kontrol, maka dilakukan 

penghitungan skor untuk masing-masing genotip. 

Cara penghitungan skor masing-masing genotip adalah sebagai berikut : 

1. Mencari nilai korelasi antara bobot petak neto dengan masing-masing 

variabel pengamatan utama. Misal : A1, A2, . . . , A11 

Dimana A1 adalah nilai korelasi antara bobot petak neto dengan tinggi 

tanaman, A2 adalah nilai korelasi antara bobot petak neto dengan jumlah 

anakan, . . . , A11 adalah nilai korelasi antara bobot petak neto dengan bobot 

1 liter biji. 

2. Nilai korelasi dijumlah semuanya = B  = A1 + A2 + . . . + A11. 
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3. Persentase pembobotan = C = dihitung dengan cara 
  

  
 x 100% , 

  

 
x 100%, . . 

. , 
   

 
 x 100% sehingga akan diperoleh C1, C2, . . . , C11. 

4. Nilai skor masing genotip dihitung dengan cara C1 x rata-rata tinggi tanaman 

genotip yang bersangkutan + C2 x rata-rata jumlah anakan genotip yang 

bersangkutan + . . . + C11 x rata-rata bobot 1 liter biji genotip yang 

bersangkutan. 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Persiapan lahan untuk penanaman gandum meliputi: pengolahan tanah dan 

pembuatan bedengan dengan ukuran 1,5 meter × 5 meter sebanyak 54 bedengan 

atau dengan luas lahan 405 m
2
. Penanaman gandum lakukan dengan cara 

membuat alur atau lajur yang berjumlah enam baris untuk setiap bedengan dan 

dengan jarak antar alur 25 cm, kemudian benih gandum ditabur atau dilarik secara 

merata dan ditutupi dengan tanah. Pelabelan dilakukan untuk mengetahui setiap 

genotip dan ulangan percobaan. 

Pupuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk Petroganik, 

Urea, SP36 dan KCl. Pemupukan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

nutrisi yang diperlukan oleh tanaman gandum mulai dari masa vegetatif sampai 

tanaman gandum telah selesai fase generatif (pengisian biji). Pupuk Petroganik 

diaplikasikan hanya sekali yaitu pada saat benih gandum akan ditabur pada 

larikan yang sudah dibuat. Pemupukan ini bertujuan untuk mendorong 

pertumbuhan, meningkatkan produksi, dan memperbaiki kualitas tanaman. 

Pemupukan petroganik diaplikasikan bersamaan dengan penanaman benih 

gandum dengan dosis 35 gram per alur (5 m). Pemupukan pupuk Urea, SP36 dan 

KCl diaplikasikan pada saat tanaman berumur, 25 hst sampai 26 hst dengan dosis: 

115 gram pupuk Urea per bedengan, 150 gram SP36 per bedengan dan 75 gram 

KCl per bedengan. Sedangkan pemupukan kedua hanya menggunakan pupuk urea 

yang diaplikasikan pada saat tanaman gandum berumur 37 hst. Aplikasi pupuk 

dilakukan dengan cara dibuat lima alur per bedengan dengan kedalaman alur 3 cm 

sampai 5 cm, setelah itu pupuk ditabur kemudian ditutup dengan tanah sehingga 

tidak terjadi penguapan senyawa-senyawa yang terdapat dalam pupuk. 


