
BAB III 

METEDOLOGI DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1    Rancangan Penelitian dan Perlakuan 

3.1.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengunakan rancangan acak kelompok (RAK). 

Adapun model matematis dari rancangan ini adalah sebagai berikut (Sugandi dan Sugiarto, 

1994) : 

Yij = µ + τi + βj + Єij 

Keterangan: 

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

µ   : Purata umum. 

τi    : Penyimpangan hasil dari nilai purata umum yang disebabkan oleh 

pengaruh perlakuan ke-i. 

βj   : Penyimpangan hasil dari nilai purata umum yang disebabkan oleh 

pengaruh khusus kelompok j. 

Єij : Pengaruh acak yang masuk ke dalam percobaan. 

3.1.2 Jumlah Perlakuan 

Perlakuan dalam penelitian ini adalah 6, dimana limbah aren halus dan dekomposer 

Duta-Max mewakili 1 perlakuan dengan lama inkubasi yang berbeda, adapun perlakuan 

yang dicobakan adalah:  

1.P1 = Lama inkubasi 10 hari  

2.P2 = Lama inkubasi 15 hari  

3.P3 = Lama inkubasi 20 hari  

4.P4 = Lama inkubasi 25 hari  

5.P5 = Lama inkubasi 30 hari  

6.P6 = Lama inkubasi 35 hari  

3.1.3 Jumlah Ulangan 

Dalam penelitian ini semua perlakuan yang dicobakan diulang sebanyak 4 (empat) 

kali. Dengan jumlah ulangan tersebut maka derajat bebas (db) galat acak memenuhi syarat 

sebagai hasil analisis data yang representatif, yaitu minimal 15 (Sugandi, 1994). 



3.1.4 Tata Letak Penelitian 

Berdasarkan layout penelitian Rancangan Acak Kelompok (RAK), maka tata letak 

penelitiannya sebagai berikut:  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Petak Percobaan 

 

3.1.5 Ukuran Petak Penelitian 

Pembuatan petak percobaan memiliki ukuran sebagai berikut: 

1.Jumlah percobaan: 24 satuan percobaan.  

2.Satuan percobaan: satu percobaan satu ulangan (U1P1) adalah 10 polibag. 

3.Satu polibag: satu tanaman. 

4.Populasi total tanaman: 240 tanaman. 

5.Jarak antar polibag (ukuran polibag 30/15 × 0,8 × 30 dan sudah isi media) setiap 

perlakuan: 1 meter. 

6.Jarak antar ulangan: 1 meter.  
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Gambar 3.2. Ukuran Petak Percobaan (satu ulangan). 

  

3.2  Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel yang diambil sebanyak 10 tanaman dari setiap petak dan ditentukan secara 

acak.  

 

3.3  Pengamatan 

Pengamatan dalam penelitian ini meliputi pengamatan selintas dan pengamatan 

utama. 
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3.3.1 Pengamatan Selintas 

Pengamatan selintas yang dilakukan dalam penelitian yaitu: serangan hama dan 

penyakit selama penelitian dilaksanakan. 

3.3.1 Pengamatan Utama 

Pengamatan utama yang dilakukan dalam penelitian meliputi: 

1. Pengukuran tinggi tanaman 

2. Jumlah ranting daun pada batang utama 

3. Diameter batang 

4. Berat per buah 

5. Jumlah buah per tanaman 

6. Berat buah per tanaman 

3.3.3 Waktu Pengamatan Selintas dan Pengamatan Utama 

Tabel 3.1 Waktu Pengamatan Selintas dan Pengamatan Utama selama Penelitian 

 

Pengamatan Waktu 

Selintas 

1. Serangan hama dan penyakit. 

2. Suhu, curah hujan dan 

kelembaban udara. 

3. Nilai C/N pada setiap akhir 

pengomposan. 

Selama penelitian dilaksanakan. 

Utama 

1. Tinggi tanaman 1 minggu sekali sampai panen pertama. 

2. Jumlah ranting daun pada 

batang utama 
1 minggu sekali sampai panen pertama. 

3. Diameter batang  2 minggu sekali sampai  panen 

pertama. 

4. Berat buah per buah Dari pertama panen sampai panen 

terakhir. 

5. Jumlah buah per tanaman Dari pertama panen sampai panen 

terakhir. 

6. Berat buah pertanaman Dari pertama panen sampai panen 

terakhir. 



 

3.4    Alat dan Bahan Penelitian 

3.4.1 Alat Penelitian 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah: lahan produksi, cangkul, gembor, 

tali plastik, bambu, tray semai/wadah, jangka sorong, timbangan, meteran, ruang semai dan 

alat semprot (hand sprayer), polibag ukuran 30/15 × 0,8 × 30 dan alat-alat lain yang 

mendukung penelitian. 

3.4.2 Bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah : benih tomat (Solanum 

lycopersicum syn. Lycopersicum esculentum.) varietas OR−712, tanah, air, media semai 

(arang sekam, pasir,dll), dekomposer Duta-Max, dan limbah aren halus. 

 

3.5  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Maret 2013 sampai Juni 2013, bertempat di Lahan 

Percobaan Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW Salatiga di desa Wates, kecamatan 

Getasan, kabupaten Semarang, propinsi Jawa Tengah dengan ketinggian tempat 1.050 

meter di atas permukaan laut (dpl). 

 

3.6  Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

3.6.1 Penyiapan Lahan 

Areal tempat berdirinya polibag dibersihkan dari gulma dan sisa-sisa akar tanaman, 

kemudian diratakan agar polibag tidak miring atau roboh. Lahan yang dibutuhkan per petak 

5 × 5 m, jarak antar petak 1 m, jumlah petak (ulangan) adalah 4, sehingga luas lahan 

keseluruhan yang dibutuhkan adalah ± 120 m2.  

3.6.2 Media Tumbuh di Polibag Produksi Buah 

Media tumbuh menggunakan limbah aren yang didekomposisi menggunakan 

dekomposer Duta - Max dengan lama inkubasi yang berbeda-beda tanpa campuran tanah 

atau bahan lain. 

3.6.3 Persemaian Benih 

Benih tanaman adalah tanaman atau bagiannya untuk memperbanyak dan atau 

mengembangbiakkan tanaman (Hendarto, 2003). Tanaman tomat diperbanyak dengan 



perkembangbiakan generatif. Dalam memilih benih, harus diperhatikan syarat-syarat: benih 

harus murni yaitu benih yang tidak tercampur dengan pasir, biji-bijian lain; bebas hama dan 

penyakit yaitu benih yang telah diberi perlakuan, punya daya tumbuh yang baik yaitu lebih 

dari 96% (Tugiyono, 1991). Benih terlebih dahulu direndam dengan air hangat kuku 

selama ± 30 menit, sambil menunggu kita bisa menyiapkan media semai yang akan 

digunakan. Basahi media dengan air bersih dan pastikan media basah sampai merata dan 

biarkan sesaat agar air siraman yang berlebihan menetes. Buat lubang kecil pada Rockwool-

Grodan  atau garitan kecil yang saling berpotongan pada sekam sehingga membentuk bujur 

sangkar dengan jarak  ± 2 cm. Letakkan benih satu persatu pada setiap lubang dengan 

posisi calon lembaga (titik tumbuh menghadap kebawah ± 0,5 cm dengan menggunakan 

pinset, setelah semua benih disemai kemudian tutup dengan plastik mulsa. Benih akan 

berkecambah dalam waktu ± 4 - 7 hari, plastik mulsa dibuka kemudian bibit dipindahkan 

ke tempat yang ada sinar dengan tetap menjaga suhu dan kelembaban. Bibit dengan 

koteledon tumbuh sempurna. Pemeliharaan di persemaian/pembibitan meliputi penyiraman 

1-2 kali sehari (tergantung cuaca, fase pertumbuhan bibit, dan media yang digunakan). 

Pengendalian hama dan penyakit selama di nursery dan yang tak kalah pentingnya adalah 

pengaturan kembali jarak antar tanam agar daun tanaman tidak saling menutupi. Bibit siap 

tanam ke lahan produksi setelah berumur ± 21 hari di polibag atau sudah berdaun ± 5 helai. 

3.6.4 Pemeliharaan Tanaman Tomat 

Pemeliharaan tanaman meliputi: penyiraman, pengajiran, penyulaman,  penyiangan, 

pewiwilan dan pengendalian hama dan penyakit. 

1. Penyiraman  

Penyiraman pada budidaya tomat umumnya dilakukan setiap hari. Ada beberapa 

hal yang perlu diperhatikan yaitu:  

a. Kualitas air (sumber air/sumur/mata air), harus bersih dan bebas dari penyakit/kimia. 

b. Waktu, volume dan frekuensi penyiraman. 

c. Jenis media tanam yang digunakan. 

Frekuensi dan volume siram harus disesuaikan dengan kondisi cuaca, jenis dan 

umur tanaman, fase pertumbuhan tanaman dan jenis media yang digunakan. Cuaca 

mendung atau hujan (evaporasi kurang) volume dan frekuensi penyiraman dikurangi 

karena efek terhadap media menjadi terlalu basah sehingga akar tidak bisa tumbuh 



dengan baik. Kondisi yang diinginkan tanaman adalah berimbang antara air, udara, 

pupuk dan media tanam. Sebaliknya kalau cuaca panas (evaporasi naik) fertigasi harus 

lebih sering dan volumenya lebih banyak.  

2. Pengajiran 

Agar tanaman tomat tidak rebah dilakukan pengajiran dengan bambu yang 

dipasang pada saat tanaman berumur 4-5 hari setelah ditanam pada polibag. Ajir 

dipasang di luar polibag sebanyak 2 buah dengan posisi bagian ujung atas diikat 

menjadi satu.     

3. Penyulaman  

Penyulaman dilakukan apabila ada tanaman yang mati atau pertumbuhannya 

kurang baik.  

4. Penyiangan  

Penyiangan dilakukan dengan mencabut gulma yang ada di sekitar tanaman, yaitu 

dengan cara mencabut rumput yang mengganggu pertumbuhan tanaman tomat.  

5. Pewiwilan  

Pewiwilan adalah membuang baik tunas maupun daun yang sudah tua bertujuan 

agar nutrisi yang diserap oleh tanaman terpusat pada batang utama sehingga akan 

menghasilkan kualitas buah yang baik.  

6. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Monitoring terhadap serangan hama dan penyakit menjadi penting sebab akan 

diketahui: 

a. Serangan apa yang terjadi. 

b. Berapa berat serangan. 

c. Tindakan apa yang akan dilakukan. 

d. Kapan akan dilakukan pengendalian. 

 

   

3.6.5 Pemanenan  

Tomat dapat dipanen setelah berumur 2,5 bulan setelah tanam atau buahnya sudah 

kelihatan berwarna merah, dan panen selanjutnya dilakukan setiap 3 hari sekali sampai 

dengan usia 4 bulan setelah tanam. 


