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BAB III 

METODOLOGI DAN  PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan pada bulan  September – Oktober 2012. Tempat penelitian 

di Kebun Kartini Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW. 

 

3.2. Rancangan Penelitian dan Perlakuan  

3.2.1.  Rancangan Penelitian 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah RAK (rancangan acak 

kelompok), dengan model matematis sebagai berikut (Sugandi dan Sugiyarto, 1993) : 

Yij = µ + τi +βj+ εij 

Dalam hal ini : 

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

µ  : Rata – rata  umum. 

τi  : Penyimpangan hasil dari rata-rata umum yang disebabkan oleh pengaruh                     

Perlakuan ke-i. 

βj : Penyimpangan hasil dari nilai rata – rata umum yang disebabkan oleh          

pengaruh khusus kelompok j. 

εij  :  Pengaruh acak yang masuk ke dalam percobaan. 

 

3.2.2.  Jumlah perlakuan dan Ulangan 

 Ada 7 perlakuan dan setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Perbandingan 

ditentukan berdasarkan volume, perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dibawah ini. 

No Perlakuan Kode 

1 Tanah + Pasir + Kompos(1 : 1 : 0) P1 

2 Tanah + Pasir + Kompos (1 : 0 : 1) P2 

3 Tanah + Pasir + Kompos (0 : 1 : 1) P3 

4 Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 1) P4 

5 Tanah + Pasir + Kompos (1 : 2: 1) P5 

6 Tanah + Pasir + Kompos (2 : 1 : 1) P6 

7 Tanah + Pasir + Kompos (1 : 1 : 2) P7 
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3.2.3 Tata Letak Penelitian 

  Berdasarkan layout penelitian Rancangan Acak Kelompok (RAK), maka 

dapat dilihat tata letak penelitian pada Gambar 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Tata letak penelitian 

 

Keterangan jumlah tanaman/perlakuan, jarak antar ulangan dan perlakuan, volume 

serta tinggi paralon : 

 Jumlah pot vertical berupa paralon : 28 buah 

 Jumlah tanaman dalam satu unit pot vertical berupa paralon : 12 tanaman 

 Jumlah tanaman dalam satu unit perlakuan : 48 tanaman 

 Tinggi peralon : 136 cm , Diameter : 16 cm 

 Volume Peralon : 27. 330,56 cm
3
 = 27,33056  dm

3 
= 27,33056 liter 

 Jarak antar ulangan 1, 5 m, sedangkan jarak antar perlakuan 1 m 

 

3.2.4. Teknik Pengambilan  Sampel 

  Semua tanaman yang ditanam dalam paralon dijadikan sampel. Pengamatan 

yang dilakukan dalam pengambilan sampel adalah mengukur tinggi tanaman, 

menghitung jumlah daun, kemudian menimbang bobot biologis dan bobot ekonomis. 

 

 

1  m 1 m  

U1 P3 P2 P7 P1 P6 P5 P4 

U2 P7 P1 P4 P5 P3 P2 P6 

U3 P5 P2 P3 P7 P6 P1 P4 

U4 P4 P1 P5 P2 P3 P6 P7 

 

1,5 m 

1 m 
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3.2.5. Pengamatan 

Pengamatan dalam penelitian ini meliputi pengamatan utama dan pengamatan 

selintas. Pengamatan utama adalah pengamatan terhadap tanaman sampel yang 

datanya diuji secara statistika sedangkan pengamatan selintas adalah pengamatan 

yang mendukung pengamatan utama yang datanya tidak diuji secara statistika. 

Pengamatan selintas yang dilakukan yaitu pengamatan suhu udara dan kelembaban 

relatif udara dilakukan setiap hari, analisis N, P, K, BO tanah dan kompos, pH tanah, 

volume peralon, curah hujan, tekstur tanah, kadar air tanah, bobot isi, RPT, kapasitas 

lapang media (lampiran gambar 1), dan air terdrainase (lampiran gambar 2). 

Parameter dan waktu pengamatan utama dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini. 

 

Tabel 3.2 Waktu Pengamatan Utama 

 

Parameter Pengamatan 

Waktu Pengamatan (hari ke-) 

setelah pindah tanam 

  7 14 21 25 

Tinggi tanaman     

Jumlah daun      

Bobot biologis     

Bobot ekonomis     

 

 

3.2.6. Analisis Data 

 Data hasil pengamatan utama dianalisis dengan menggunakan metode sidik 

ragam. Dilakukan analisis uji F untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap 

variabel yang diamati dan uji Beda Nyata  Jujur (BNJ) taraf 5% untuk mengetahui 

perbedaan pengaruh antar perlakuan. Sedangkan untuk mengetahui keeratan 

hubungan antar dua variabel dilakukan uji korelasi.  
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3.2.7. Bahan dan Alat Penelitian 

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian adalah : paralon, cangkul, 

ember, cetok, baskom, gembor, sprayer, timbangan, kawat, bambu, bata, penggaris, 

gergaji, palu, tang, plastik transparan, paku, parang. Adapun bahan yang digunakan 

adalah : bibit selada keriting hijau (lampiran gambar 3), tanah, pasir, kompos, pupuk 

cair Bayfolan. 

 

3.2.8. Prosedur Pelaksanaan Penelitian 

1. Penempatan dan pemberdirian  paralon 

Pertama-tama siapkan bata dan bambu yang sudah dibuat. Kemudian 

susun 3 bata di sebelah kanan dan 3 bata disebelah kiri, letakan anyaman 

bambu yang sudah dibuat diatas susunan bata tersebut. Tutup paralon bagian 

bawah dengan kain yang tipis, lalu ikat dengan tali rafia. Setelah itu, letakan 

paralon (bagian yang ditutup kain) diatas anyaman bambu. Buat dua lubang 

paralon pada bagian atas dan bawah dengan menggunakan paku yang dipanasi. 

Ikat lubang paralon dengan kawat yang sudah disediakan, dan selanjutnya 

ikatkan kawat tersebut pada patokan bambu hingga paralon berdiri tegak.  

2. Pemasukan media tanam ke dalam paralon 

Komposisi media yang telah disiapkan dicampur kemudian disiram air 

terlebih dahulu dengan volume yang sama (1 gembor)  hingga kondisinya agak 

basah. Patokan volume media tanam yang dimasukan kedalam paralon adalah 

ember (1 peralon = 2,5 ember = 16 pot sedang). Lalu masukan media tanam 

secara perlahan-lahan dengan menggunakan cetok. Pecampuran media tanam 

dapat dilihat pada lampiran gambar 4. 

3. Penanaman  

Bibit yang telah berdaun 3 - 4 helai (3 minggu setelah semai) siap 

dipindah tanam ke paralon. Bibit disiram terlebih dahulu sebelum ditanam, 

kemudian bibit dikeluarkan beserta medianya dari polibag/plastik kecil. 

Kemudian tanam bibit beserta medianya ke dalam lubang tanam pada paralon. 

Pada setiap lubang diberi label berdasarkan urutan nomor dari atas kebawah. 
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Bibir lubang tanam paralon dilapisi solasi/lakban, agar bibit tidak langsung 

terkena dengan panasnya paralon ketika siang hari. 

4. Penyulaman  

Penyulaman tanaman dilakukan apabila ada tanaman yang mati dan 

pertumbuhannya kurang baik. Penyulaman dilakukan maksimal satu minggu 

setelah pindah tanam dengan menggunakan bibit yang tersedia. 

5. Penyiraman  

Penyiraman dilakukan dengan memberikan air 1500 ml/unit paralon 

setiap sore dan menyiram dengan gembor secara vertikal setiap pagi sekitar 2 

minggu.  

6. Penyiangan  

Penyiangan dilakukan dengan cara mencabut gulma yang ada di sekitar 

lubang tanam dengan tangan (cara manual). Dilakukan setelah tanaman 

berumur 2 minggu (menyesuaikan kondisi gulma yang tumbuh disekitar 

tanaman). 

7. Pemupukan  

Pupuk daun yang digunakan adalah pupuk cair Bayfolan. Pemupukan 

pertama dilakukan 10 hari setelah pindah tanam dan yang kedua disemprot 14 

hari setelah pindah tanam, untuk lebih jelasnya gambar disajikan pada lampiran 

gambar 5. Dosis yang digunakan dalam pemupukan adalah 2 ml/liter. 

Pemupukan dilakukan perspot tanaman, dengan menggunakan sprayer ukuran 2 

liter. Setiap spot tanaman disemprot 2 - 4 kali semprot (melihat kondisi daun). 

8. Pemanenan 

Pemanenan selada dilakukan setelah tanaman berumur berumur 46 hari 

sejak persemaian. Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut tanaman selada 

beserta akarnya. Morfologi selada siap panen yaitu ukuran daun besar dan lebar, 

berwarna hijau segar, batang belum memanjang, jumlah daun banyak. 

Penimbangan selada dan selada yang sudah dipanen disajikan pada lampiran 

gambar 6,7, dan 8. 


