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III. METODE PENELITIAN 

 
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Permata Hati Farm, desa Ciburial, kecamatan 

Cisarua, kabupaten Bogor, propinsi Jawa Barat. Penelitian dilaksanakan pada 

tanggal 12 Oktober  2012 sampai dengan 12 Januari 2013.  

 
3.2.  Rancangan Penelitian dan Perlakuan  

3.2.1. Rancangan Penelitian  

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK).  Model matematis dari rancangan ini 

adalah sebagai berikut: 

Yij = μ + σi + βj + εij 
Dimana: 

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

μ   :  Rata-rata umum 

σi  : Penyimpangan hasil dari nilai µ yang disebabkan oleh pengaruh                   

perlakuan ke-i  

βj  : Penyimpangan hasil dari nilai µ yang disebabkan oleh pengaruh 

khusus kelompok ke-j 

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

 
3.2.2. Jumlah Perlakuan dan Ulangan 

Penelitian ini terdiri atas enam perlakuan dan tiga kali ulangan. 

Perlakuan yang dicobakan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 

 
Tabel 3.1 Perlakuan Kotoran Kambing 

Dosis Kotoran Kambing (ton ha-1) Kode 
0 P0 
5 P1 
10 P2 
15 P3 
20 P4 
25 P5 
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3.2.3. Tata Letak Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan model budidaya tumpang 

sari yaitu penanaman wortel dan bawang daun dalam satu petak, terdiri 

dari 6 perlakuan yang dicobakan, yaitu sebagai berikut : 

U1 

P3 P2 P5 P4 P1 P0 

U2 

P3 P0 P1 P5 P2 P4 

U3 

P5 P2 P1 P4 P0 P3 

 

 Gambar 3.1. Tata Letak Penelitian 

 
3.2.4. Ukuran Petak Penelitian 

 dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

   x     x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x    x  x 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 

   x    x    x    x    x     x    x    x    x     x   x    x    x    x  x  

        10 m   

Keterangan : 
X : tanaman wortel 
O : tanaman bawang daun 
Jumlah plot (petak penelitian):  18 petak  
Ukuran petak : 1m x 10m 
 

Gambar 3.2. Ukuran Petak Penelitian 

Penanaman wortel menggunakan benih dengan cara ditaburkan 

dalam larikan pada sisi kanan dan kiri bedengan dengan jarak 20 cm dari 

tepi bedengan serta penanaman bawang daun dengan menggunakan bibit, 

ditanam di antara larikan wortel dengan jarak tanam 20 x 20 cm. 

1 m 
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3.2.5. Teknik Pengambilan Sampel Tanaman 

Sampel tanaman ditentukan secara acak. Setiap petak perlakuan 

diambil 10 tanaman bawang daun dan 10 tanaman wortel sebagai sampel. 

 
3.3. Pengamatan  

Pengamatan dalam penelitian ini meliputi pengamatan utama dan 

pengamatan selintas. 

Pengamatan utama : 

1. Berat brangkasan segar untuk wortel dan bawang daun. 

2. Berat produksi untuk wortel dan bawang daun. 

3. Tinggi tanaman untuk wortel dan bawang daun. 

4. Jumlah anakan untuk bawang daun. 

5. Berat biomas untuk wortel. 

Pengamatan selintas : 

1. Sifat tanah berupa C-organik, KTK, RPT, dan BI. 

2. Penyetaraan kalori dalam tanaman tumpang sari. 

3. Penyetaraan nilai ekonomi dalam tanaman tumpang sari. 

 
3.4. Analisis Data 

Data dari hasil pengamatan utama dianalisis dengan menggunakan 

metode sidik ragam. Untuk mengetahui pengaruh antar perlakuan 

digunakan Uji Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5 %. 

Untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel pertumbuhan 

produksi dilakukan uji korelasi. 

 
3.5. Prosedur Pelaksanaan  

Penelitian dilakukan dengan satu jenis tumpang sari yang 

merupakan kombinasi dari sayuran umbi dan sayuran daun yaitu, wortel 

dengan bawang daun. Sebelum kotoran kambing diberikan ke lahan, 

terlebih dahulu kotoran kambing segar difermentasi menggunakan M-Dec 

selama 16 hari. Kotoran kambing diaplikasikan ke lahan pada tanggal 10 

Oktober 2012 dengan cara disebar merata pada setiap plot penelitian. 0 ton 

ha-1 atau tanpa perlakuan, 5 ton ha-1 setara dengan 5 kg per petak 
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penelitian, 10 ton ha-1 setara dengan 10 kg per petak penelitian, 15 ton ha-1 

setara dengan 15 kg per petak penelitian, 20 ton ha-1 setara dengan 20 kg 

per petak penelitian, 25 ton ha-1 setara dengan 25 kg per petak penelitian. 

  Pada tanggal 12 Oktober 2012 dilakukan penanaman. Penanaman 

wortel menggunakan benih dengan cara ditaburkan dalam larikan pada sisi 

kanan dan kiri bedengan dengan jarak 20 cm dari tepi bedengan, dilakukan 

penjarangan untuk menjaga produksi tetap baik. Tanaman dipilih yang 

sehat dan memiliki tinggi yang sama, limbah dari penjarangan wortel 

dikembalikan lagi ke lahan, dilakukan penjarangan untuk menjaga 

produksi tetap baik. Tanaman dipilih yang sehat dan memiliki tinggi yang 

sama, limbah dari penjarangan wortel dikembalikan lagi ke lahan. 

Penanaman bawang daun dengan menggunakan bibit, ditanam di antara 

larikan wortel dengan jarak tanam 20x20 cm. Perawatan dilakukan dengan 

cara penyiraman, pembersihan gulma – gulma yang tumbuh dan 

pengendalian hama dan penyakit. Kedua komodotitas yang ditanam 

merupakan varietas lokal. 

 


