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BAB III  

METODE PENELITIAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

3.1.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Kegiatan penelitian telah dilaksanakan pada bulan Agustus sampai 

November 2016. Penanaman kedelai dilakukan pada lahan sawah dan lahan 

tegalan,  di dusun Krajan, desa Blater, kecamatan Poncowarno, kabupaten 

Kebumen. Keadaan lahan penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Keadaan Lahan Penelitian:  

            (A) Lahan Sawah dan  

                                                         (B) Lahan Tegalan  

3.2.  Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) dengan enam 

perlakuan dan lima ulangan. Model matematis RAK adalah sebagai berikut: 

 

 

Dimana:  

Y  =   nilai pengamatan atau pengukuran 

 μ   =   nilai rata-rata harapan 

τi   =   pengaruh perlakuan ke i 

βj  =   pengaruh blok atau kelompok atau ulangan ke j 

εij   =   pengaruh kesalahan percobaan pada perlakuan ke i dan ulangan ke j  

 

Perlakuan yang dicobakan meliputi:  

A: Pemberian jerami yang dibakar dan disemprot pestisida nabati pada lahan 

sawah dengan waktu tanam berdasarkan pranata mangsa SIMITRO 

B:   Pemberian jerami yang dibakar dan tidak disemprot pestisida nabati pada 

lahan sawah dengan waktu tanam berdasarkan pranata mangsa SIMITRO 

C:  Pemberian jerami yang tidak dibakar dan  disemprot pestisida nabati pada 

lahan sawah dengan waktu tanam berdasarkan pranata mangsa SIMITRO 

 

Yij  = μ + τi + βj +εij 
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D:  Pemberian jerami yang tidak dibakar dan tidak  disemprot pestisida nabati 

pada lahan dengan waktu tanam sawah berdasarkan pranata mangsa 

SIMITRO 

E:  Pemberian rhizobium dan disemprot pestisida nabati pada lahan tegalan 

dengan waktu tanam sawah berdasarkan kebiasaan petani 

F:  Pemberian rhizobium dan tidak disemprot pestisida nabati pada lahan tegalan 

dengan waktu tanam sawah berdasarkan kebiasaan petani 

Pada setiap petak pengamatan dipilih lima titik lokasi pengambilan sampel 

(sebagai ulangan) secara diagonal yaitu pada keempat sudut petak dan pada 

bagian tengah petak, kemudian pada setiap titik lokasi pengambilan sampel 

diamati lima  tanaman sampel secara acak dan tidak termasuk tanaman tepi, 

sehingga pada masing-masing petak pengamatan terdapat 25 tanaman sampel 

kedelai. Tata letak petak penelitian dan ulangannya disajikan pada Gambar 3.2. 

 

Keterangan: 1,2,3,4 dan 5 adalah ulangan 

Gambar 3.2. Tata Letak Petak Penelitian  

3.3.  Analisis Data 

Data pengamatan pertumbuhan dan hasil tanamna kedelai dianalisis secara 

statistik dengan menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) pada taraf 

kepercayaan 95%,  kemudian dilanjutkan dengan uji kontras ortogonal  pada taraf  

kepercayaan 95%. Data pengamatan hama dan musuh alami diidentifikasi secara 

visual berdasarkan pengamatan di lapang dan foto. Jumlah hama dan musuh alami 
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disajikan dalam bentuk grafik. Hubungan antara jumlah belalang dengan bobot 

biji per petak dianalisis korelasinya. Penyakit bercak daun, virus mosaik, dan 

busuk polong diamati intensitas serangan patogen penyakitnya. Penyakit 

defisiensi nitrogen (N) diamati kejadian penyakitnya.  

3.4.  Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi: alat tulis, meteran, kamera, 

timbangan analitik, oven, mikroskop stereo. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian meliputi: Kedelai varietas Grobogan,  jerami padi, rhizobium (pupuk 

hayati Bio-Rhizo), pupuk daun Fresh (N 15 %, P 8%, K 8%),  pestisida nabati 

buatan kelompok tani Sri Rejeki (desa Mrentul, kecamatan Bonorowo, kabupaten 

Kebumen) yang mengandung ekstrak ekstrak brotowali, buah maja dan biji 

bengkuang. 

3.5.  Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1.  Persiapan lahan dan Penanaman 

Lahan  sawah dan lahan tegalan yang akan ditanami kedelai tidak dilakukan pengolahan 

tanah terlebih dahulu (Zero tillage) melainkan hanya disiram apabila terlalu kering, 

dibersihkan dari gulma dan ditugal sedalam + 5cm kemudian diberi 2-3 butir biji kedelai. 

Selanjutnya untuk lahan sawah ditutup menggunakan jerami padi kemudian dibakar 

sesuai perlakuan sedangkan lahan tegalan tidak diberi jerami setelah biji kedelai ditanam 

namun, sebelumnya benih direndam dengan rhizobium (pupuk hayati Bio-Rhizo). 

Penanaman kedelai di lahan sawah dilakukan pada mangsa I (kasa) sesuai dengan 

ramalan pranata mangsa SIMITRO sedangkan penanaman kedelai pada lahan tegalan 

dilakukan pada mangsa II (karo) sesuai dengan kebiasaan petani setempat.  

 
Gambar 3.3. Penanaman Kedelai  

3.5.2.  Pemupukan 

Pemupukan dengan pupuk daun Fresh yang mengandung  N 15 %, P 8%   

dan K 8% dilakukan pada umur 10, 20, dan 30 hari setelah tanam. Pemupukan 
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dilakuan dengan cara disemprotkan dengan konsentrasi 3 mililiter per liter air dan 

volume semprot 300 liter per hektar  

3.5.3.  Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

Pengendalian OPT dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida nabati 

dengan konsentrasi 10 mililiter per 14 liter air dan volume semprot 300 liter per 

hektar. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari, pada umur 10, 20 dan 30 hari 

setelah tanam (HST) sesuai perlakuan. 

 

Gambar 3.4. Penyemprotan Pestisida Nabati pada Tanaman Kedelai 

3.5.4.  Pembuatan Saluran Air Pembuangan 

Pembuatan saluran air pembuangan dilakukan untuk mengeluarkan air yang 

menggenangi lahan penanaman kedelai. Pembuatan saluran air dilakukan dibagian 

tepi petak penelitian.  

 

Gambar 3.5. Pembuatan Saluran Pembuangan Air 

3.5.5.  Pemanenan  

Pemanenan dilakukan pada saat tanaman kedelai mencapai stadia R8. Pada 

stadia R8 dicirikan dengan  polong kedelai sudah masak morfologi atau polong 

berwarna kuning kecoklatan atau kehitaman. 
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Gambar 3.6. Kedelai yang Siap Dipanen 

3.6.  Pengamatan 

3.6.1.  Pengamatan Utama 

Pengamatan utama meliputi pengamatan pertumbuhan dan hasil tanaman 

kedelai serta keberadaan OPT serta musuh alami pad tanaman kedelai. Data hasil 

pengamatan pertumbuhan dan hasil tanamankedelai dianalisis menggunakan 

kontras ortogonal pada taraf kepercayaan 95%. Data pengamatan ditampilkan 

dalam bentuk gambar diagram, dihitung jumlah hamanya., dan dilakukan analisis 

korelasi.  

1.6.1. 1.  Pengamatan Pertumbuhan dan Hasil Tanaman 

Pengamatan pertumbuhan tanaman dilakukan sejak tanaman kedelai 

berkecambah hingga masak morfologis. Pengamatan pertumbuhan  tanaman 

meliputi: tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah bunga,  bobot brangkasan basah 

dan bobot brangkasan kering. Pengamatan hasil tanaman meliputi: jumlah polong 

isi, jumlah polong hampa, bobot biji per tanaman, bobot biji per petak berukuran 

1m x1m, bobot biji per hektar dan bobot 1000 butir biji. 

3.6.1.2.  Pengamatan Hama, Penyakit dan Musuh Alami 

Pengamatan hama, dan musuh alami tanaman  Kedelai dilakukan pada 

setiap stadia pertumbuhan tanaman Kedelai dengan mengamati secara langsung 

pada setiap tanaman contoh, dengan cara mengidentifikasi jenis dan menghitung 

jumlah hama serta musuh alami yang ada pada tanaman contoh. Identifikasi 

dilakukan dengan mencocokan hama serta musuh alami  yang diperoleh dengan 

gambar contoh jenis hama dan musuh alami,  serta menggunakan buku Borror 
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dkk. (1996). Hama diidentifikasi di laboratorium Proteksi Tanaman, Fakultas 

Pertanian dan Bisnis, UKSW.  

Pengamatan penyakit yang dilakukan meliputi: persentase kejadian penyakit 

dan persentase intensitas serangan penyakit. Identifikasi penyebab gejala yang 

ditemukan pada tanaman contoh dilakukan di laboratorium Proteksi Tanaman, 

Fakultas Pertanian dan Bisnis, UKSW. Persentase kejadian penyakit dihitung 

berdasarkan gejala yang ditemukan dilahan dengan menggunakan formula sebagai 

berikut: 

 
Keterangan :  P = Persentase kejadian penyakit 

n = Jumlah tanaman yang sakit 

  N = Jumlah tanaman yang diamati 

Presentase intensitas serangan patogen penyakit dihitung berdasarkan formula 

Townsend dan Heuberger (1974 dalam Agrios 1975) sebagai berikut:  

 

Keterangan:  I P= Intensitas serangan patogen 

ni = Jumlah tanaman yang terserang pada kategori ke-i  

vi = Kategori kerusakan ke-i  

N = Jumlah tanaman yang diamati  

V = Nilai kategori serangan tertinggi  

Skoring intensitas serangan sebagai berikut: 

Presentase serangan Skoring (v) 

Tidak ada serangan 0 

0 < x ≤ 25 % 1 

25 < x ≤ 50 % 2 

50 < x ≤ 75 % 3 

75 < x ≤ 100 % 4 

Total (V) 10 

3.6.2.  Pengamatan Selintas 

Data pengamatan selintas tidak dianalisis secara statistika . Data pengamatan 

selintas digunakan untuk mendukung pembahasan pengamatan utama.      

Pengamatan selintas meliputi: pencapaian stadia pertumbuhan tanaman kedelai, 

purata suhu udara dan waktu mangsa pada setiap stadia. 

IP =
∑( 𝑛𝑖 𝑥 𝑣𝑖 )

∑(𝑁 𝑥 𝑉)
 𝑥 100 % 

P =
𝑛

𝑁
 𝑥 100 % 


