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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2013 sampai Januari 

2014. Penelitian dilaksanakan di lahan terbuka dikebun percobaan Sangrila 

Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW, Dusun Plalar, Desa Kopeng, 

Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

 

3.2.  Rancangan Penelitian dan Perlakuan 

 

3.2.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian mengunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Adapun 

Model linier yang dari Rancangan  Acak Kelompok (RAK) adalah sebagai 

berikut :  

Yij=µ +σi + βj + έij 

Dimana: 

Yij : Hasil pengamatan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

µ : Rata-rata umum 

σi : Penyimpanan hasil dari µ yang disebabkan oleh pengaruh perlakuan  

ke-i 

βj :Penyimpangan hasil dari nilai µ yang disebabkan oleh pengaruh 

khusus kelompok ke-j 

έij :Pengaruh galat percobaan perlakuan ke-i dan ulangan ke-j 

3.2.2. Jumlah Perlakuan dan Ulangan 

Penelitian terdiri dari enam (6) perlakuan yang dicobakan, yaitu lima 

perlakuan dengan penambahan dosis pupuk organik (baglog jamur) dengan 

satu perlakuan kontrol tanpa penambahan dosis pupuk organik (baglog 
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jamur). Dalam penelitian, semua perlakuan yang dicobakan diulang sebanyak 

lima (5) kali ulangan. Perlakuan yang dicobakan dapat dilihat pada Tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Perlakuan dosis pupuk organik dari baglog jamur tiram (ton ha
-1

) 

No   Perlakuan      Kode  

1.   Kontrol      Po 

2.   Pupuk organik (baglog jamur) 5 ton/ha  P1 

3.   Pupuk organik (baglog jamur) 10 ton/ha  P2 

4.  Pupuk organik (baglog jamur) 15 ton/ha  P3 

5.   Pupuk organik (baglog jamur) 20 ton/ha  P4 

6.  Pupuk organik (baglog jamur) 25 ton/ha  P5 

 

3.2.3      Analisis Data 

Data dari hasil pengamatan utama dianalisis dengan mengunakan 

metode Sidik Ragam (uji F 5%). Untuk mengetahui pengaruh antara 

perlakuan digunakan uji Beda Nyata Jujur (BNJ) dengan selang kepercayaan 

95%. 

 

3.2.4 Tata Letak Penelitian 

Berdasarkan layout penelitian Rancangan Acak Kelompok (RAK), 

maka dapat dilihat tata letak penelitian pada gambar 3.1. 

 

 

                                                                                               U 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tata Letak Penelitian 
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3.2.5      Ukuran Petak Penelitian. 
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2
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 Gambar 3.2 Ukuran Tata Letak Penelitian 

 

3.2.6 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: cangkul, garu, 

gembor, air, timbangan analitik, pengaris dan kertas. Bahan yang digunakan 

dalam penelitian adalah bibit sawi sendok, pupuk organik dari baglog jamur tiram. 

3.2.7 Prosedur Pelaksanaan 

1. Mempersiapkan pupuk organik baglog jamur tiram 

2. Persiapan lahan. 

- Pengolahan tanah pertama dilakukan sanitasi lahan dan 

pengemburan tanah. 

- Pengolahan tanah kedua pembuatan bedengan sebagai petak 

penelitian sesuai dengan layout yang disusun. 

2 m 
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3. Aplikasi pupuk organik baglog jamur tiram 

-   0 ton ha
-1

 atau tanpa perlakuan 

-   5 ton ha
-1

 setara dengan 1 kg per petak penelitian 

- 10 ton ha
-1

 setara dengan 2 kg per petak penelitian  

- 15 ton ha
-1

 setara dengan 3 kg per petak penelitian 

- 20 ton ha
-1

 setara dengan 4 kg per petak penelitian 

- 25 ton ha
-1

 setara dengan 5 kg per petak penelitian 

4. Penanaman  

- Sawi sendok di tanam dengan jarak 20 x 20 cm pada petak penelitian 

yang sudah disiapkan. 

- Penyulaman tanaman dilakukan sampai satu minggu setelah pindah 

tanam. 

5. Perawatan. 

- Perawatan dilakukan dengan cara penyiraman, pembersihan gulma 

yang tumbuh dan pengendalian hama dan penyakit. 

6. Pengambilan sampel tanah. 

- Pengambilan sampel tanah dilakukan dua kali yaitu sebelum 

penelitian dan sesudah penelitian tanah diambil 25 hari setelah 

penelitian untuk menentukan kadar air tanah, N,P,K tanah BO dan 

pH tanah. 

7. Olah data dan pelaporan. 

 

3.2.8. Pengamatan Sampel Tanaman. 

 

Pengamatan penelitian ini meliputi pengamatan utama dan pengamatan 

selintas. Pengamatan utama adalah pengamatan terhadap tanaman sejumlah 20 

sampel yang diambil dari dalam berat netto, yang datanya diuji secara statistik. 

Sedangkan pengamatan selintas adalah pengamatan yang mendukung pengamatan 

utama yang datanya tidak diolah secara statistik. Pengamatan selintas yang 

dilakukan yaitu,  pengamatan N,P,K dan BO tanah serta data curah hujan 

dilakukan pada awal dan akhir penelitian. 

 
Pengamatan utama adalah: 
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1. Berat basah akar dengan satuan (g) 

2. Berat kering akar dengan satuan (g) 

3. Tinggi tanaman diamati selama 5 hari sekali dengan satuan cm 

4. Jumlah daun pertanaman diamati selama 5 hari sekali dengan  satuan helai 

5. Berat basah daun diamati setelah panen dengan satuan (g) 

6. Berat kering daun diamati setelah panen dengan satuan (g) 

7. Hasil diamati setelah panen dengan satuan kg/petak. 

 

Pengamatan selintas adalah: 

1. Pengamatan tanah sebelum dan sesudah penelitian yang meliputi 

pengamatan: N, P, K, BO dan pH tanah 

2. Pengamatan terhadap baglog sebelum di aplikasikan ke tanah yang 

meliputi: N, P, K, BO dan pH tanah 

3. Kondisi cuaca selama penelitian, yang meliputi: Curah hujan (mm), 

temperatur (
0
C), udara, suhu (

0
C),dan kelembaban udara (% RH) 

 

 


