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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli tahun 

2021, bertempat di Kampung Cibahu Desa Jatisari Kecamatan Subang Kabupaten 

Kuningan dengan tipe lahan sawah tadah hujan dengan ketinggian tempat 320 

mdpl. 

3.2 Alat dan bahan penelitian 

Alat yang digunakan adalah hand tractor, cangkul, garit, wadah, meteran, 

hand sprayer, golok, gunting, timbangan, hygrometer, dan grain moustere meter. 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih padi varietas 

Sintanur, varietas Jeliteng, varietas Inpari Arumba, varietas Inpari IR Nutri Zinc, 

pupuk organik padat, pupuk organik cair dan pestisida nabati. 

3.3 Metode penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK). Percobaan ini terdiri dari 4 perlakuan dan diulang sebanyak 6 

kali, sehingga jumlah keseluruhan petak ada 24 petak percobaan. Varietas padi 

unggul yang dicoba adalah sebagai berikut : 

V1 : Varietas Sintanur 

V2 : Varietas Jeliteng 

V3 : Varietas Inpari Arumba 

V4 : Varietas Inpari IR Nutri Zinc 

Metode linier untuk rancangan acak kelompok menurut Gomez dan Gomez 

(2010) adalah sebagai berikut : Yij : µ + i + j+ijʈ. 

Keterangan : 

Yij = nilai pengamatan dari perlakuan ke- I ulangan ke j 

µ = nilai rata-rata umum 

ti = pengaruh perlakuan ke- i  

rj = pengaruh perlakuan ke-j 

ij = pengaruh faktor random terhadap perlakuan ke-I dan ulangan ke-j 
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Tabel 1. Analisis sidik ragam. 

Sumber Ragam Db JK KT Fhitung F 0,5 

Ulangan 5  xi 2

𝑡
 – FK 𝐽𝐾𝑈

𝑑𝑏𝑈
 

𝐾𝑇𝑈

𝐾𝑇𝐺
 

2,90 

Perlakuan 3  Tj 2

𝑟
 – FK 𝐽𝐾𝑃

𝑑𝑏𝑃
 

𝐾𝑇𝑃

𝐾𝑇𝐺
 

3,29 

Galat  15 𝐽𝐾𝑡 − 𝐽𝐾𝑢
− 𝐽𝐾𝑝 

𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑏𝐺
 

  

Total  23  Xij²- FK    

Sumber: Gomez dan Gomes (2010). 

Tabel 2. Kaidah pengambilan keputusan. 

Hasil Analisa Kesimpulan Analisa Keterangan 

Fhit ≤ F 0,05 Berbeda tidak nyata Tidak ada perbedaan 

pengaruh antara perlakuan 

Fhit > F 0,05 Berbeda nyata Ada perbedaan pengaruh 

antar perlakuan 

Sumber: Gomez dan Gomes (2010). 

Apabila hasil Uji F menunjukan perbedaan yang nyata diantara perlakuan 

maka dilakukan pengujian lanjutan dengan menggunakan Uji Jarak Berganda 

Duncan pada taraf kesalahan 5 %. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

LSR= SSR (α. dbg .p) Sx 

S ͞x = √
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑟
 

Keterangan: 

LSR  = Least Significant Range 

SSR = Significant Suterndrized Range 

α  = Taraf Nyata 

dbg = Derajat Bebas Galat 

p  = Range  (perlakuan)  

Sx  = Galat Baku Rata-Rata (Standard Eror) 

KT galat  = Kuadrat Tengah Galat 

r  = Jumlah Ulangan pada Nilai Tengah Perlakuan yang dibandingkan. 
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3.4 Prosedur penelitian 

3.4.1 Pembuatan pupuk organik cair 

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik cair (POC) 

adalah air cucian beras 2 L, air kelapa 2 L, bonggol pisang 1 kg, rebung bambu 1 

kg, dan gula merah 200 g. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut: bonggol 

pisang dan rebung bambu ditumbuk sampai halus.  Setelah bahan-bahan tersebut 

halus, kemudian dimasukan ke dalam tong berkapasitas 25 liter. Selanjutnya 

ditambahkan air cucian beras, gula merah yang sudah dilarutkan dan air kelapa. 

Kemudian tong ditutup rapat dan difermentasi selama 20 hari. Setelah 20 hari 

difermentasi, POC disaring dan siap untuk diaplikasikan. 

3.4.2 Pembuatan pupuk organik padat 

Alat-alat yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik padat adalah 

cangkul, golok, hand sprayer dan terpal. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan 

untuk pembuatan pupuk organik padat adalah 6 kwintal kotoran kambing, sekam 

bakar 150 kg, abu sekam 600 kg, jerami, batang pisang 6, kapur pertanian (kalsit) 

15 kg, pupuk organik cair (POC) 280 ml dan air 14 L. Cara membuat pupuk organik 

padat dilakukan dengan metode tumpuk berlapis. Setiap bahan-bahan tersebut 

ditumpuk secara berlapis, tiap lapis setebal kurang lebih 20 cm.  Lapisan pertama 

yaitu jerami dan batang pisang yang telah dicacah, kemudian kotoran hewan dan 

abu sekam ditabur rata diatasnya. Setelah itu, ditaburi kapur tani dan kemudian 

disiram dengan larutan POC sampai lembab. Selanjutnya dibuat lagi lapisan dengan 

urutan yang sama sampai mencapai ketinggian 100 cm, lalu ditutup dengan terpal. 

Pengomposan dilakukan selama 3 minggu. Setelah 3 minggu, pupuk organik padat 

siap untuk diaplikasikan. Penggunaan total pupuk organik padat selama budidaya 

adalah sebanyak 5,25 t/ha. 

3.4.3 Penyemaian 

Sebelum dilakukan penyemaian, dilakukan uji benih menggunakan larutan 

garam untuk menyeleksi benih. Langkah pertama yaitu menuangkan air bersih 

sebanyak 3 L ke dalam ember, kemudian garam dapur sebanyak 5 sendok per liter 

air dilarutkan di dalam ember. Selanjutnya benih masing-masing varietas sebanyak 

2 kg dimasukkan ke dalam ember. Benih yang tenggelam adalah benih yang bernas, 
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sedangkan benih yang mengapung adalah benih yang hampa. Selanjutnya benih 

yang bernas dipisahkan dan dicuci dengan air bersih. Kemudian direndam selama 

2 hari 1 malam dan diperam selama 1 hari 1 malam sampai berkecambah (terlihat 

mata tunas).  

Penyemaian dilakukan di lahan sawah (kering) dengan sistem pertanian 

organik. Langkah pertama dalam penyemaian adalah membuat bedengan dengan 

tinggi 5 cm dari gumpalan tanah yang telah dihancurkan. Kemudian benih yang 

disebar lalu ditutup menggunakan tanah yang telah dihaluskan. Setelah 7 hari 

penyemaian, dilakukan penyemprotan POC.  Dan setelah 14 hari, bibit dari hasil 

penyemaian sudah dapat dipindah tanam. 

3.4.4 Pengolahan tanah 

Pengolahan tanah dilakukan menggunakan traktor. Sebelum dibajak, 

dilakukan penebaran pupuk organik 2,1 t/ha. Kemudian setelah dibajak, didiamkan 

selama 3 hari. Selanjutnya diratakan menggunakan sorok. 

3.4.5 Penanaman 

Sebelum dilakukan penanaman, dilakukan penggaritan dengan alat garitan 

yang jarak antara garit 30 cm x 24 cm. Selanjutnya tanam bibit yang telah disemai 

dengan ketentuan 3 bibit perlubang tanam. Penyulaman dilakukan saat padi berusia 

7 hari setelah tanam yang bertujuan untuk mengganti bibit yang tidak tumbuh 

maupun bibit yang tumbuh tidak normal. 

3.4.6 Pemupukan 

Pemupukan susulan dilakukan dengan menggunakan pupuk organik cair dan 

pupuk organik padat. Pupuk organik cair diaplikasikan ketika tanaman berumur 10 

HST dan 45 HST (280 ml POC dilarutkan dalam 14 L air). Kemudian pemupukan 

pupuk organik padat dilakukan ketika tanaman berumur 14 HST (2,1 t/ha) dan 50 

HST(1,05 t/ha). 

3.4.7 Penyiangan 

Penyiangan dilakukan sebanyak 2 kali. Penyiangan pertama dilakukan pada 

saat padi berumur 25 hari setelah tanam secara manual oleh tangan dengan 

mencabut gulma yang tumbuh diantara sela-sela tanaman dan membenamkannya 
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ke dalam tanah. Kemudian penyiangan kedua, dilakukan pada saat padi berumur 50 

hari setelah tanam. 

3.4.8 Pengairan 

Dalam pengairan irigasi pertanian organik diperlukan saluran filtarsi. Cara 

membuat saluran filtrasi adalah dengan menanam eceng gondok (Eichhornia 

crassipes) di saluran filtrasi seluas 0,1% dari keseluruhan luas lahan dengan 

kedalaman minimal 1 meter. Pada masa awal pertumbuhan padi, petakan sawah 

digenangi air setinggi 2 cm sampai 5 cm dari permukaan tanah selama 15 hari. 

Selanjutnya ketika sudah memasuki masa pembentukan anakan pada umur 45 HST, 

petakan sawah digenangi air kurang lebih 1 cm (macak-macak). Kemudian pada 

masa bunting, petakan sawah digenangi dengan ketinggian sekitar 2 cm sampai 3 

cm.  Setelah bunga bermunculan, dilakukan pengeringan sawah selama 4 hari. Hal 

ini dilakukan agar bunga muncul serentak. Setelah bunga muncul serentak, petakan 

sawah dialiri air kembali dengan ketinggian 3 cm. Proses pengeringan hanya 

dilakukan pada fase sebelum bunting dan fase pemasakan biji. Lahan sawah yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu lahan sawah tadah hujan dengan sistem 

irigasinya non teknis yang kebutuhan air selama budidaya mengandalkan air hujan. 

3.4.9 Pestsida nabati 

Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan pestisida nabati adalah labu 

batang (maja) 2 buah, panglai (bangle) 3 rimpang, jaringao 5 helai, jengkol 5 buah 

dan daun sirsak 20 helai. Cara pembuatannya adalah sebagai berikut: semua bahan 

ditumbuk sampai halus. Setelah bahan-bahan tersebut halus, kemudian dimasukan 

ke dalam tong berkapasitas 25 liter. Selanjutnya tambahkan air sebanyak 6 L. 

kemudian tong ditutup rapat dan didiamkan selama 15 hari. Pestisida nabati 

disaring dan siap untuk diaplikasikan. 

3.4.10 Panen 

Panen dapat dilakukan terhitung 45 hari setelah padi berbunga. Jika kondisi 

padi 95% malai menguning, maka panen dapat segera dilakukan. Pemanenan 

dilakukan secara manual dengan menggunakan gunting dan dirontokkan dengan 

manggunakan tangan. Selanjutnya masukkan gabah ke dalam karung yang sudah 

diberi nama. 
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Pengeringan gabah dilakukan dengan cara gabah dijemur di atas lantai jemur 

beralas terpal dengan ketebalan gabah 2 cm. Pada tahap penjemuran dilakukan 

pembalikan gabah setiap 2 jam sekali. Apabila cuaca cerah, penjemuran dapat 

dilakukan selama 3 hari sampai dengan kadar air gabah 14%. 

3.5 Pengamatan 

3.5.1 Pengamatan penunjang  

Pengamatan penunjang dilakukan terhadap berbagai variabel yang datanya 

tidak dianalisis secara statistik dan bertujuan untuk mengetahui adanya 

kemungkinan pengaruh lain di luar perlakuan. Pengamatan penunjang dilakukan 

terhadap analisis tanah sebelum percobaan, suhu, kelembaban udara, curah hujan, 

ketinggian tempat, hama dan penyakit tanaman. 

3.5.2 Pengamatan utama 

A. Jumlah anakan 

Perhitungan jumlah anakan dilakukan pada saat tanaman padi berumur 30, 

45, dan 60 HST. Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah 

anakan yang muncul pada tanaman sampel kemudian dirata-ratakan. 

B. Tinggi tanaman 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman padi berumur 30, 

45, dan 60 HST. Pengukuran dimulai dari permukaan tanah sampai ujung 

tanaman tertinggi pada setiap tanaman sampel kemudian dirata-ratakan 

yang dinyatakan dalam sentimeter (cm). 

C. Jumlah malai per rumpun 

Perhitungan jumlah malai dihitung per rumpun tanaman sampel pada saat 

panen kemudian dirata-ratakan. Jumlah malai dinyatakan dalam batang. 

D. Jumlah gabah per malai. 

Menghitung jumlah gabah dan persentase gabah hampa setiap satu malai 

pada tanaman sampel kemudian dirata-ratakan, pengukuran dilakukan 

dalam satuan butir.  Pengamatan ini dilakukan saat panen. 

E. Bobot 100 butir gabah. 

Berat 100 butir gabah didapat dengan cara menimbang gabah bernas 

sebanyak 100 butir gabah pada tiap-tiap petak yang diambil pada masing-
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masing sampel dengan 3 ulangan, penimbangan dilakukan dengan 

menggunakan timbangan analitik. Pengamatan ini dilakukan setelah gabah 

dikeringkan. 

F. Bobot Gabah Kering Panen (GKP) per petak 

Penimbangan bobot gabah kering penen per petak dilakukan dalam satuan 

kilogram. 

G. Bobot Gabah Kering Giling (GKG) per petak dan konversi ke hektar  

Penimbangan bobot gabah kering giling per petak dilakukan pada gabah 

yang sudah dikeringkan sampai dengan kadar air 14% pada setiap petak. 

Pengukuran dilakukan dalam satuan kilogram. 

Hasil/ha = 
10.000 m²

Luas petak
   x  hasil per petak x 80% 


