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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Kebun Salaran, Desa Wates, Kecamatan 

Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Lokasi memiliki 

ketinggian ± 1.122 m dpl. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2015 

hingga bulan Juni 2015. 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1.  Alat Penelitian 

 Alat yang dipakai dalam  penelitian ini adalah : 

1. Traktor  

2. Cangkul 

3. Timbangan analitik 

4. Alat pengukur panjang 

5. Alat tulis 

6. Ajir 

7. Label 

8. Sabit 

9. Gunting 

10. Oven 

11. Alat pengukur Cuaca (Termometer, Higrometer, dan Fluviograf) 

3.2.2. Bahan Penelitian 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pupuk organik padat Petroganik. 

2. Pupuk Sp36 

3. Benih gandum yang terbagi dalam 16 genotip (Tabel 3.1) 

3.3.  Metode Penelitian 

3.3.1. Metode untuk Memperoleh Data 

 Bedasarkan layout penelitian Rancangan Acak Kelompok (RAK), maka 

tata letak penelitian dapat dilihat di Gambar 3.1. 

 



10 
 

1  m 

1  m 

 

 

 

I 2 14 13 16 9 15 5 10 12 11 8 7 3 6 1 4 

  

II 16 11 10 15 9 8 3 5 4 14 6 12 1 7 13 2 

 

III 14 10 15 11 16 8 9 4 6 7 12 5 3 13 2 1 

 

Gambar 3.1. Tata Letak Penelitian 

Gambar 3.2. Ukuran Petak Penelitian 

Keterangan : 

A. Luas tiap petak penelitian  : 1,5 m x 5 m. 

B. Jarak tanam yang digunakan  : 5 cm x 25 cm. 

C. Jumlah baris tiap petak   : 6 baris. 

D. Jarak antar petak   : 30 cm. 

E. Jarak antar ulangan  : 100 cm. 

F. Jumlah petak pengamatan : 48 petak. 

G. Populasi tanaman setiap petak  : 600 tanaman. 

H. Tanaman contoh setiap petak  : 10 tanaman. 

I. Jumlah tanaman contoh   : 480 tanaman.

Pengamatan dalam penelitian ini meliputi 2 pengamatan, yaitu : 

pengamatan utama dan pengamatan selintas. Pengamatan utama merupakan 
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pengamatan yang diolah dan dianalisis secara statistika sedangkan pengamatan 

selintas merupakan pengamatan pendukung pengamatan utama yang tidak diolah 

dan dianalisis secara statistika. Pengamatan utama meliputi: komponen 

pertumbuhan dan perkembangan, serta komponen hasil. Pengamatan selintas 

meliputi : letak lahan, tanaman sebelum percobaan gandum, jenis tanaman 

disekitar percobaan, kelembaban disekitar lingkungan penelitian, suhu maksimum 

dan minimum lingkungan dan jumlah curah hujan harian. 

Tabel 3.1 Nama Genotip Gandum 

Kode Entry Asal 

G1 M1 Munal #1 

G2 M2 SBR*D/1/09/38 

G3 M3 SBD*D/1/09/142 

G4 M4 CNDO/R143//ENTE/MEX1_2/3/AE… 

G5 M5 WAXWING*2//PBW343*2/KUKUNA… 

G6 M6 YMH/TOB//MCD/3/LIRA/4/FINSI… 

G7 M7 ASTREB*2/CBRD 

G8 M8 ASTREB*2/NING MAI9558 

G9 M9 H2D 

G10 SO3 OSIVO 

G11 SO8 OSIVO 

G12 SO9 OSIVO 

G13 Jarissa OSIVO 

G14 Selayar Varietas lokal 

G15 Nias Varietas lokal 

G16 Dewata Varietas lokal 

3.3.2.  Analisis Data 

 Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAK 

atau Rancangan Acak Kelompok dengan 16 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 atau 

BNJ 5%. Bila uji tersebut 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 biji per petak neto dengan masing-

masing variabel pengamatan utama. Misal : A1, A2,. . ., A11. 
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Dimana A1 adalah nilai korelasi antara bobot biji/ petak 

neto dengan tinggi tanaman, A2 adalah nilai korelasi antara 

bobot biji/ petak neto dengan jumlah anakan,. . . , A11 

adalah nilai korelasi antara bobot biji per petak neto dengan 

bobot 1 liter biji. 

2. Nilai korelasi dijumlah semuanya = B = A1 + A2 + . . .  + A11. 

3. Persentase pembobotan = C = dihitung dengan cara  

 sehingga diperoleh C1,C2, . . 

. , C11.  

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

tinggi tanaman genotip ybs + C2 x rata-rata jumlah anakan genotip ybs 

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

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

 Persiapan lahan dilakukan sebelum melakukan penanaman. Persiapan 

lahan meliputi: pengolahan lahan, sanitasi lahan dan pembentukan bedengan. 

Setelah lahan siap dan petak sudah terbentuk kemudian membuat lubang tanam 

dengan jarak tanam 5 x 25 cm, setelah tanaman berumur 3 minggu dipasang ajir 

sebagai tanda sampel yang akan diukur tinggi tanaman setiap minggunya. 

 Pemupukan dilakukan menggunakan Pupuk organik padat Petroganik dan 

pupuk SP36. pupuk SP36 bertujuan agar benih yang dihasilkan tanaman gandum 

banyak dan berkualitas baik sedangkan pupuk organik padat Petroganik untuk 

memberikan hara tanah yang dinilai cukup. Dosis pemberian pupuk organik padat 

Petroganik sebesar 15.000 kg/ha dan untuk pupuk SP36 sebanyak 100 kg/ha. Jika 

dilihat dari dosis pupuk tersebut pemberian pupuk Petroganik pada penelitian ini 

sebanyak 11,25 kg dan pupuk SP36 sebanyak 75 gr setiap bedengan. Hal ini 

dilakukan berdasarkan pengalaman budidaya gandum setempat. Pengairan juga 

tidak pernah dilakukan dikarenakan pengujian budidaya gandum dilakukan pada 

musim hujan. Pada lahan tersebut, kelembaban cukup tinggi, dan curah hujan 

sangat tinggi (Tabel 4.1) sehingga dapat mengagalkan pemanenan tanaman 

gandum. Awal tanam dilakukan pada awal Februari (musim hujan). 


