
 
 

 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian dan 

Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana di Salaran desa Wates, kecamatan Getasan, 

kabupaten Semarang. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan April 2016 sampai Juli 

2016. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat Penelitian 

Alat yang dipakai dalam penelitian ini adalah: 

1. Cangkul 

2. Meteran 

3. Alat tulis 

4. Plat label plastik 

5. Ajir  

6. Timbangan analitik 

7. Oven 

8. Koret 

3.2.2. Bahan Penelitian 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Benih Gandum varietas Dewata 

2. Pupuk Petrorganik  

3.3. Metode Penelitian  

3.3.1 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK).        

Perlakuan yang diteliti adalah periode kompetisi tanaman dengan gulma yang terdiri 

dari 18 perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 3.1. Setiap perlakuan diulang 

sebanyak 5 kali sehingga terdapat 90 satuan percobaan. Tata letak percobaan dapat 

dilihat dari Gambar 3.1. Menurut Montgomery (1985), model statistik dari 

Rancangan Acak Kelompok ini adalah: 
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Yij = μ + τi + βj + εij  

i = 1,2,3,...,t   j = 1,2,3,...,r      

dengan: 

Yij adalah pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j 

μ   adalah nilai rataan umum 

τi   adalah pengaruh dari perlakuan ke-i 

βj   adalah pengaruh dari ulangan ke-j 

εij  adalah pengaruh acak pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j 

Tabel 3.1. Perlakuan waktu bebas gulma 

No Kode Perlakuan 

1 P1 Tanaman bebas gulma dari tanam sampai panen 

2 P2 Tanaman bebas gulma 0 – 10 hari 

3 P3 Tanaman bebas gulma 0 – 20 hari 

4 P4 Tanaman bebas gulma 0 – 30 hari 

5 P5 Tanaman bebas gulma 0 – 40 hari 

6 P6 Tanaman bebas gulma 0 – 50 hari 

7 P7 Tanaman bebas gulma 0 – 60 hari 

8 P8 Tanaman bebas gulma 0 – 70 hari 

9 P9 Tanaman bebas gulma 0 – 80 hari 

10 P10 Tanaman bergulma dari tanam sampai panen 

11 P11 Tanaman bergulma dari 0 – 10 hari 

12 P12 Tanaman bergulma dari 0 – 20 hari 

13 P13 Tanaman bergulma dari 0 – 30 hari 

14 P14 Tanaman bergulma dari 0 – 40 hari 

15 P15 Tanaman bergulma dari 0 – 50 hari 

16 P16 Tanaman bergulma dari 0 – 60 hari 

17 P17 Tanaman bergulma dari 0 – 70 hari 

18 P18 Tanaman bergulma dari 0 – 80 hari 
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 Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan baik pada tanaman gandum 

varietas Dewata maupun pada gulma. Pengamatan utama merupakan pengamatan 

terhadap tanaman sampel yang datanya diuji secara statistika. Pengamatan utama 

pada tanaman gandum varietas Dewata meliputi: tinggi tanaman, jumlah anakan per 

rumpun, jumlah malai per rumpun, jumlah biji per malai, bobot biji per malai, bobot 

biji per rumpun, bobot 1000 biji, bobot brangkasan basah tanaman dan bobot 

brangkasan kering tanaman. Pengamatan utama pada pada gulma meliputi: jenis 

gulma berdasarkan familinya, bobot brangkasan basah gulma dan bobot brangkasan 

kering gulma. Untuk mendukung pengamatan utama tersebut, maka dilakukan 

pengamatan selintas yang datanya tidak diuji secara statistika meliputi: suhu 

minimum, suhu maksimum, dan jumlah curah hujan harian dan jumlah hari hujan. 

3.3.2 Tata Letak Petak Pecobaan 

U5 

P16 P14 P10 P4 P13 P7 

P18 P2 P9 P17 P5 P8 

P1 P11 P3 P12 P6 P15 

 

U4 

P16 P6 P2 P12 P5 P7 

P8 P10 P13 P5 P4 P18 

P3 P17 P11 P1 P9 P14 

 

U3 

P12 P18 P13 P5 P10 P2 

P9 P14 P3 P6 P17 P11 

P4 P7 P15 P16 P1 P8 

 

U2 

P3 P17 P10 P4 P16 P2 

P13 P8 P1 P15 P18 P11 

P9 P12 P7 P6 P14 P5 

 

U1 

P17 P7 P3 P12 P1 P4 

P11 P15 P8 P2 P13 P10 

P16 P18 P14 P6 P9 P5 

 

Gambar 3.1. Tata Letak Penelitian 
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                   X    = Tanaman Sampel 

 

 

 

 

 

  

3.3.3 Analisis Data 

Data dan hasil pengamatan utama dianalisis dengan menggunakan uji 

ANOVA dan dilanjutkan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) atau uji Tukey (Honestly 

Significant Difference = HSD) pada taraf beda nyata 95%. Uji Beda Nyata Jujur 

digunakan untuk semua perbandingan yang mungkin. Dalam uji Beda Nyata Jujur 

hanya mempunyai satu pembanding yang digunakan untuk membandingkan seluruh 

rataan perlakuan  (Harsojuwono dkk, 2011).  

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Persiapan lahan dilakukan sebelum melakukan penanaman. Persiapan lahan 

meliputi: pengolahan lahan, sanitasi lahan, pembentukan bedengan dan 

pengaplikasian pupuk dasar yaitu pupuk Petro Organik dengan kandungan bahan 

organik ≥ 15%. Setelah lahan siap, lahan dibiarkan dahulu 1 minggu, kemudian baru 

dilakukan persiapan penanaman yaitu pembuatan lubang tanam dengan jarak            
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25 cm x 5 cm, pembuatan lubang tanam dilakukan dengan tugal dengan kedalaman 

±3 cm dan penanaman dilakukan dengan menanam satu biji gandum varietas Dewata 

per lubang tanam. 

Pemupukan susulan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 15 HST 

dengan dosis pupuk yang digunakan, adalah 150 kg Urea per ha, 200 kg SP36 per ha 

dan 100 kg KCl per ha. Pemupukan susulan kedua dilakukan pada saat tanaman 

berumur 35 HST dengan dosis pupuk yang digunakan, 150 kg Urea per ha. 

Pengaplikasian pupuk dilakukan dengan pembuatan larikan ± 10 cm dari tanaman 

(Anonim, 2012).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


