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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan Maret-Juli 2015.Tempat pelaksanaan 

penelitian di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian dan Bisnis,  Universitas Kristen 

Satya Wacana Salatiga, Salaran, Desa Wates, Kecamatan Getasan, Kabupaten 

Semarang, Provinsi Jawa tengah. 

3.2 Rancangan Penelitian dan Perlakuan  

3.2.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan dasar penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK). Alasan digunakan Rancangan Acak Kelompok karena karena tingkat 

kesuburan tanah yang berbeda-beda. Adapun model matematis dari Rancangan 

Acak Kelompok adalah sebagai berikut: 

 

Yij = µ + σi + βj +εij 

 

Dimana : 

Yij = Hasil pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j. 

µ = Rata – rata umum. 

σi = Penyimpangan hasil dari nilai µ yang disebabkan oleh pengaruh  

  perlakuan ke-i. 

βj = Penyimpangan hasil dari nilai µ yang disebabkan oleh pengaruh  

  khusus kelompok ke-j. 

Εij = Pengaruh galat percobaan perlakuan ke-i dan ulangan ke- 

 

Penelitian terdiri atas 5 perlakuan ulangan sebanyak 5 (lima) kali untuk 

setiap perlakuan, sehingga terdapat 25  (dua puluh lima) petak satuan perlakuan . 

Berikut adalah perlakuan yang dicobakan: 
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Tabel 3.1 Perlakuan dosis pupuk hijau Azolla pinnata 

No Perlakuan Kode 

1 Kontrol 0 ton/ha P1 

2 Pupuk hijau 10 ton/ha berat segar P2 

3 Pupuk hijau 20ton/ha berat segar P3 

4 Pupuk hijau 30 ton/ha berat segar P4 

5 Pupuk hijau 40 ton/ha berat segar P5 

 

3.2.2 Tata Letak Penelitian  

Tata letak penelitian ditentukan secara acak dengan menggunakan acak:  

  U 

 

U1 

 

U2 

 

U3  U4  U5 

P3 U1 

 

P1 U2 

 

P4 U3  P3 U4  P3 U5 

P5 U1 

 

P3 U2 

 

P3 U3  P1 U4  P5U5 

P1 U1 

 

P4 U2 

 

P1 U3  P2 U4  P4 U5 

P 4U1 

 

P2 U2 

 

P5 U3  P4 U4  P2 U5 

P2 U1 

 

P5 U2 

 

P2 U3  P5 U4  P1 U5 

Keterangan : U: ulangan; P:perlakuan 

Gambar 3.1 Tata letak petak penelitian 
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3.2.3. Ukuran Petak Penelitian  

Petak penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berukuran sebagai 

berikut:     1m    

     20 cm 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

x X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

X X X X X 

 

Gambar 3.2 Petak Percobaan 

Tanda x     : Tanaman caisim 

Ukuran petak penelitian  bruto : (1m x 3 m)= 3 m² 

Ukuran petak penelitian netto  : (0,8m x 2,75m )= 2,20 m² 

Pupulasi dalam petak bruto : 60 tanaman  

Populasi dalam petak netto : 30 tanaman 

Jarak antar petak perlakuan : 30 cm 

Jarak antar petak ulangan : 50 cm 

Jarak tanaman antar barisan : 25 cm 

Jarak tanaman dalam barisan : 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

Petak Netto 

Petak Bruto 

25 cm 

3 m 

10 cm 
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3.2.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam penelitian ini terdapat 5 perlakuan dan 5 ulangan. Terdapat 25 

satuan percobaan dengan ukuran 3m x 1m, setiap petak terdapat 60 tanaman. 

Tanaman sampel diambil sebanyak 10 tanaman pada petak netto.  

 

3.3 Pengamatan  

3.3.1 Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

pengamatan terhadap: 

1. Keadaan cuaca  

Keadaan cuaca selama penelitian meliputi suhu udara, kelembaban relatif 

udara, dan curah hujan. Data cuaca diperoleh dari Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Semarang mulai dari bulan Maret-Juli 

2015. 

2. Analisis tanah  

Analisis tanah dilakukan dengan tahapan sebagaiberikut  

a. Analisis tanah awal dilakukan sebelum pengolahan lahan yang 

meliputi N (Nitrogen), P (fhosfat), K (Kalium), BO (Bahan organik), 

BI (bobot isi), RPT (Ruang pori tanah), RPU (ruang pori udara), RPA 

(ruang pori air) dan pH (potensial of hydrogen) . Pengukuran pH tanah 

dengan metode ekstrak pH H2O menggunakan pH meter, penetapan N 

total dengan menggunakan metode Kjeldahl, penetapan P tersedia 

dengan metode Bray II, penetapan K tersedia dengan metode K 

terlarut dalam air, dan penetapan BO tanah dengan metode penetapan 

bahan organik berdasarkan kadar unsur C. Penetapan BI dan RPT 

dengan cara membandingkan berat tanah yang sudah dioven dan yang 

sebelum dioven. 

b. Analisis tanah lanjutan dilakukan dua hari sebelum panen caisim yang 

meliputi N (Nitrogen),P(fhosfat), K (Kalium), BO (Bahan organik), BI 

(bobot isi), RPT(Ruang pori tanah), RPU (ruang pori udara), RPA 

(ruang pori air) dan pH (potensial of hydrogen) . Pengukuran pH tanah 
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dengan metode ekstrak pH H2O menggunakan pH meter, penetapan N 

total dengan menggunakan metode Kjeldahl, penetapan P tersedia 

dengan metode Bray II, penetapan K tersedia dengan metode K 

terlarut dalam air, dan penetapan BO tanah dengan metode penetapan 

bahan organik berdasarkan kadar unsur C. Penetapan BI dan RPT 

dengan cara membandingkan berat tanah yang sudah dioven dan yang 

sebelum dioven. 

3. Analisis kandungan hara padaAzolla pinnata yang meliputi N, P, K, 

BO, penetapan N total dengan menggunakan metode Kjeldahl, 

penetapan P dengan metode ekstrak H2SO4 + H2O, penetapan K 

dengan metode ekstrak H2SO4 + H2O dan penetapan BO dengan 

metode Walky dan Black.  

 

3.3.2 Pengamatan Utama 

Pengamatan utama merupakan pengamatan terhadap variabel yang 

akandigunakan untuk membuktikan hipotesis.  

1. Tinggi tanaman 

Pengamatan tinggi tanaman (cm) dilakukan setiap seminggu sekali dengan 

cara mengukur dari batas pangkal tanaman caisim sampai ujung daun 

tertinggi dengan menggunakan penggaris.  

2. Jumlah daun  

Jumlah daun (helai) dihitung berdasarkan daun yang sudah berkembang 

(membuka sempurna) dilakukan seminggu sekali. 

3. Berat  segar  

Berat segar (gram) caisim dihitung pada saat setelah  panen yaitu minggu 

ke delapan, dihitung dari penimbangan berat seluruh bagian tanaman. 

4. Berat kering  

Berat kering (gram) caisim dihitung dari penimbangan berat seluruh 

bagian tanaman setelah dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan  cara 

memasukkan caisim kedalam oven dengan temperatur 85ºC sampai berat 

konstan untuk menghilangkan kadar air (KA). Penimbangan dengan 

menggunakan timbangan analitik. 
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5. Berat market (gram)penimbangan dari seluruh bagian atas tanam caisim 

yang telah dilakukan setelah tahapan sortasi (bagian-bagian yang rusak 

dihilangkan) dilakukan setelah panen. 

 

3.4. Analisis Data 

Data hasil pengamatan utama yang berkaitan dengan pengaruh dosis 

pupuk hijau Azolla pinnata terhadap pertumbuhan dan hasil, dianalisis dengan 

menggunakan metode sidik ragam (uji F 5%). 

Untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan dosis pupuk terhadap 

pertumbuhan dan hasil digunakan Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) 

pada taraf 5%.  

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel pertumbuhan dan 

hasil dilakukan uji kolerasimetode person correlation. 

 

3.5. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

Prosedur pelaksanaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

3.5.1. Persiapan Bibit 

 Bibit caisim yang digunakan merupakan hasil persemaian dilakukan satu 

minggu sebelum pengolahan lahan. Benih ditanam pada media tanam berupa 

tanah dalam kantongpolybag berukuran diameter 5cm, setiap polybag ditanam dua 

benih caisim.Bibit caisim ditanam setelah umur tujuh hari setelah semai. 

 

3.5.2. Persiapan Lahan 

3.5.2.1. Pengolahan lahan 

Pengolahan tanah bertujuan untuk menggemburkan tanah serta 

membersihkan gulma yang ada sebelum tanam. Pengolahan tanah dilakukan 

sebelum penebaran pupuk hijau Azolla pinnata, dengan cara dicangkul, dengan 

kedalaman olah mencapai 25-30 cm. 
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3.5.2.2. Pembuatan bedengan  

 Pembuatan bedengan dilakukan setelah tanah dicangkul, ukuran bedengan 

panjang 3 meter dan lebar 1 meter. Diantara bedengan dibuat selokan, dengan 

jarak antar perlakuan 30 cm dan jarak antar ulangan adalah 50 cm,  tanah-tanah 

yang berasal dari galian selokan kemudian dinaikkan keatas bedengan dengan 

menggunakan cangkul dan diratakan. 

 

3.5.3. Pengaplikasian Pupuk Hijau 

Azolla pinnatasegar dimasukkan kedalam bedengan sesuai dengan 

perlakuan untuk mempercepat dekomposisi. AplikasiAzolla pinnatadilakukan satu 

minggu sebelum pindah tanam. 

 

3.5.4. Pemindahan Bibit 

Bibit caisim dipindah tanam ke bedengan pada satu minggu setelah 

pemberian pupuk hijau Azolla pinnata, lubang tanam dengan jarak  20 cm x 25 

cm. Pembuatan lubang dengan cara menancapkan tugal sedalam ±10 cm. 

Penanamanbibit casim dilakukan  dengan cara membuka polybag.Usahakan media 

tanam jangan sampai pudar agar perakaran caisim tetap menempel pada media, 

selanjutnya dimasukkan kedalam lubang tanam.  

 

3.5.5. Pemeliharaan Tanaman 

1. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan selama pertumbuhan bibit hingga tanaman menjadi 

dewasa agar tanaman tidak kekurangan air. Apabila hujan turun, maka 

tanaman caisim tidak disiram. 

2. Penyulaman 

Penyulaman dilakukan sebelum tanaman berumur 14 hari setelah pindah 

tanam,hal ini dimaksudkan agar pertumbuhan tanaman serempak. 

Tanaman yang disulam adalah tanaman yang mati.  

3. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan pada minggu ketiga setelah bibit caisim ditanam, 

dilanjutkan secara kontinu melihat keadaan gulma di lahan. Penyiangan 



17 
 

dengan menggunakan cangkul dilakukan pada antar bedengan, sedangkan 

pencabutan gulma dilakukan pada bedengan agar tanaman caisim tidak 

rusak. Penyiangan bertujuan untuk menghindari persaingan pengambilan 

hara antara gulma dan tanaman caisim, dan mencegah hama yang 

bersembunyi pada gulma.  

4. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan mulai dari minggu kedua 

hingga tanaman caisim menjelang panen. Pengendalian hama dan penyakit 

dengan cara mengambil langsung hama yang terlihat mengunakan tangan.  

5. Panen 

Panen caisim dilakukan pada minggu ke delapan.Untuk menghindari 

kelayuan, pemanenan dilakukan pada pagi hari. 

 

3.6. Alat dan Bahan Penelitian 

3.6.1. Alat 

 Alat yang digunakan dilahan adalah: cangkul, tugal, koret, gembor, ember, 

papan nama, alat tulis, rafia, penggaris, polybag kecil, timbangan, karung. Alat 

yang digunakan di laboratorium untuk penetapan N total yaitu: Labu Kjeldahl, 

labu distilasi, buret, erlemeyer, alat timbang. Penetapan P yaitu: spektrofotometer, 

corong, tabung reaksi, pipet, corong, kertas saring. Penetapan K yaitu: gelas ukur 

labu ukur, corong, kertas saring, mesin kocok, fotometter menyala, alat timbang. 

Penetapan BO tanah yaitu: kertas saring, corong, gelas piala, gelas ukur, pipet 

volume, erlemeyer, kuvet, spektrofotometer, penetapan BI, RPT, RPU dan RPA: 

ring dan penutupnya, oven timbangan analitik, dan penetapan pH: botol kocok, 

mesin pengocok dan pH meter.  

 

3.6.2 Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: benih caisim, pupuk 

hijau Azolla pinata. Bahan yang digunakan dalam analisis N total yaitu: H2SO4, 

NaOH, H3BO3, cairan indikator, batu didih. Penetapan P yaitu: larutan pengekstrak 

bray II, larutan deret standar. Penetapan BO yaitu: K2Cr2O7, H2SO4, glukosa dan 

penetapan pH yaitu: air destilata, KCL. 
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3.7 Rencana Kerja 

 Pekerjaan yang dilakukan selama penelitian berlangsung dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

 

 

 

Tabel 3.2 Kerja Selama Penelitian Berlangsung 

Pekerjaan 
Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Pengamatan Selintas                 

Keadaan cuaca selama penelitian data diambil dari 

stasiun cuaca kebun Salaran               V 

Analisis tanah sebelum penelitian meliputi 

N,P,K,BO,BI,RPT, dan pH. V               

Analisis tanah sesudah penelitian meliputi 

N,P,K,BO,BI,RPT, dan pH.               V 

Analisis hara pupuk hijau Azolla pinnata, 

N,P,K,C/N,BO dan pH. V               

Tata laksana budidaya tanaman caisim                 

Persiapan bibit V               

Persiapan lahan :                 

a. Pengolahan lahan V               

b. Pembuatan bedengan V               

Pengaplikasian pupuk hijau V 

 

            

Pemindahan bibit kelahan   v             

Pemeliharaan tanaman:                 

a. Penyiraman   v v v v v v   

b. Penyulaman     v           

c. Penyiangan     v v v v v   

d. Pengendalian hama dan penyakit     v v v v v   

Pengamatan utama                 

Pengukuran:                 

a. Tinggi tanaman     v v v v v V 

b. Jumlah daun     v v v v v V 

c. Berat  basah               V 

d. Berat  kering               V 

e. Berat market               V 

f. Panen        V 


