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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan waktu penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari 

Kota Tasikmalaya pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2019 dengan ketinggian 

± 350 m dpl pada tanah Latosol. 

3.2 Alat dan bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian antara lain plastik ukuran 8 cm x 10 

cm, polybag ukuran 30 cm x 30 cm, cangkul, sekop kecil, drum plastik, gelas 

ukur, penggaris, timbangan analitik, alat tulis, dan alat lainya. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah benih selada varietas New 

Grand Rapid, pupuk organik cair limbah pasar, NPK mutiara, air, tanah dan pupuk 

kandang sapi.  

3.3 Metode penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yang terdiri dari 7 perlakuan dosis kombinasi pupuk organik 

cair limbah sayuran dan pupuk NPK dengan 4 ulangan, dimana 1 plot terdiri dari 

6 polybag sehingga terdapat 28 plot. Faktor perlakuannya yaitu sebagai berikut : 

P0 : Tanpa Pupuk organik sampah pasar dan tanpa NPK (Kontrol) 

P1 : Pupuk organik sampah pasar 10 ml/L air + NPK 1,127 g/polybag 

P2 : Pupuk organik sampah pasar 10 ml/L air + NPK 2,255 g/polybag 

P3 : Pupuk organik sampah pasar 20 ml/L air + NPK 1,127 g/polybag 

P4 : Pupuk organik sampah pasar 20 ml/L air + NPK 2,255 g/polybag 

P₅ : Pupuk organik sampah pasar 30 ml/L air + NPK 1,127 g/polybag 

P₆ : Pupuk organik sampah pasar 30 ml/L air + NPK 2,255 g/polybag 

Model linier untuk rancangan acak kelompok menurut Gomez and Gomez 

(2015)  adalah sebagi berikut : Yij = µ + τi + ßj + Ɛijʈτ. 
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Keterangan : 

Yij 

μ 

ti 

rj 

€ij 

= nilai pengamatan dari perlakuan ke – i ulangan ke – j 

= nilai rata – rata umum 

= pengaruh perlakuan ke – i 

= pengaruh ulangan ke – j 

= pengaruh faktor random terhadap perlakuan ke – i dan ulangan ke 

– j   

 

Tabel 2. Daftar sidik ragam 

Sumber ragam DB JK KT Fhit F.05 

Ulangan 3  ∑ 𝑅2

𝑡
− 𝐹. 𝐾 

JK/DB KTU/KTG 3.16 

Perlakuan 6 ∑ 𝑃2

𝑟
− 𝐹. 𝐾 

JK/DB KTP/KTG 3.66 

Galat  18 JKT-JKU-JKP JK/DB KTT/KTG  

Total 27 ∑ 𝑋𝑖𝐽𝑖 − 𝐹𝑘 
JK/DB KTK/KTG  

 

 

Tabel  3. Kaidah pengambilan keputusan 

Hasil analisa Kesimpulan analisa Keterangan 

Fhit ≤ F 0,05 Tidak berbeda nyata Tidak ada perbedaan 

pengaruh antara 

perlakuan 

Fhit > F 0,05 Berbeda nyata Ada perbedaan pengaruh 

antara perlakuan 

 

Jika berpengaruh nyata, maka dilakukan uji lanjut dengan uji jarak 

berganda Duncan pada taraf nyata 5% dengan rumus sebagai berikut: 
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𝑆�̅� = √
KT Galat

r
  

SSR (𝛼. 𝑑𝑏𝑔. 𝑝) 

 LSR= SSR.𝑆𝑋  

Keterangan : 

𝑆𝑋   =   Galat baku rata-rata (standard error) 

KTG =   Kuadrat tengah galat 

r      =   Jumlah ulangan pada tiap nilai tengah perlakuan yang 

dibandingkan 

SSR        =   Significant stuendrized range  

𝛼  =  Taraf nyata 

𝑑𝑏𝑔             =  Derajat bebas galat 

𝑝                 =  Range (perlakuan) 

𝐿𝑆𝑅            =  Least significant range  

 

3.4 Pelaksanaan penelitian 

3.4.1 Pelaksanaan pembuatan pupuk organik cair sampah pasar 

Cara pembuatan pupuk organik sampah pasar menurut Latifah dan Nurul 

(2012), yaitu sebagai berikut : 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang terdiri dari tong plastik, kantong kain katun 

yang tipis, molase, dan 20 kg sampah pasar. 

2. Semua bahan-bahan pembuatan pupuk organik sampah pasar kemudian  

dipotong kecil-kecil. 

3. Kemuidan masukan semua bahan tersebut kedalam kantong kain katun tipis 

dengan perbandingan berat bahan: 40% campuran daun kubis, bayam, sawi (8 

kg) ;  20% campuran buah tomat, cabe, bawang merah, bawang putih (4 kg) ; 

10% campuran bunga kol, brokoli (2 kg) ; 5% campuran tangkai seledri, daun 

bawang (1 kg) dan 25% klobot jagung (5 kg). 

4. Selanjutnya limbah sayur tersebut ditambahkan EM4 sebanyak 1 L kemudian 

direndam dengan air pada tong plastik kapasitas 100 liter selama 14 hari. 
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5. Setiap hari dilakukan pengadukan dengan cara mencelup-celupkan kantung 

kain berisi kompos ke dalam air. 

6. Penyaringan larutan (pupuk organik sampah pasar) setelah 14 hari fermentasi, 

kemudian dimasukkan dalam wadah tertutup. 

3.4.2   Penyiapan benih dan bibit 

 Benih direndam dalam air hangat (50°C) selama satu jam. Benih selada 

disemai pada polybag kecil dengan media campuran tanah dan pupuk kandang 

atau kompos (1:1), kemudian disimpan di tempat yang tidak terkena sinar 

matahari langsung selama 2 sampai 3 hari untuk menghindari serangan organisme 

pengganggu tumbuhan (OPT). Pemeliharaan bibit dilakukan secara intensif. Bibit 

ditanam di lapangan setelah berumur 2 minggu sejak semai atau berdaun 4-5 helai 

daun. 

3.4.3 Penyiapan media tanam 

Persiapan media tanam untuk penanaman pada polybag dilakukan dengan 

cara mencampurkan tanah dengan pupuk kandang ayam dengan perbandingan 3:1. 

Setelah tercampur rata kemudian dimasukkan ke dalam polybag berukuran 30 cm 

x 30 cm dengan kapasitas tanah seberat 5 kg, lalu didiamkan satu minggu. 

3.4.4 Penanaman 

Penanaman dilakukan pada pagi hari, tiap lubang tanam ditanami satu bibit 

selada. 

3.4.5 Pemberian perlakuan 

Pemberian berbagai konsentrasi pupuk organik sampah pasar dan dosis 

NPK mutiara dilakukan sebanyak 2 kali yang diberikan pada umur 7 dan 14 hari 

setelah tanam (HST). Aplikasi pada tanaman dilakukan pada pagi hari dengan 

cara dicor sebanyak 250 ml per tanaman dengan konsentrasi pupuk organik cair 

sampah pasar terdiri dari 10 ml/L untuk P1 dan P2, konsentrasi pupuk organik cair 

sampah pasar 20 ml/L untuk P3 dan P4, serta konsentrasi pupuk organik cair 

sampah pasar 30 ml/L untuk P5 dan P6. Sedangkan untuk satu kali pemberian 
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dosis pupuk NPK yaitu 1,127 g/polybag untuk P1, P3 dan P5, dosis pupuk NPK 

2,255 g/polybag untuk P2, P4, dan P6.  

3.4.6 Pemeliharaan tanaman 

Pada fase awal pertumbuhan, penyiraman dilakukan 1 sampai 2 kali sehari, 

pagi dan sore hari, sampai selada tumbuh normal (lilir). Penyulaman dilakukan 

pada 10 hari setelah tanam, dengan mengganti tanaman yang mati. Penyiangan 

dilakukan satu minggu sekali selama percobaan.  

3.4.7 Panen  

Selada dipanen pada umur 36 hari setelah tanam. Panen selada dilakukan 

dengan cara mencabut batang dengan akar-akarnya. 

3.5 Parameter pengamatan 

3.5.1 Pengamatan penunjang 

Pengamatan penunjang adalah pengamatan terhadap variabel yang datanya 

tidak diuji secara statisik untuk mengetahui kemungkinan lain dari luar perlakuan. 

Pengamatn penunjang yang dilakukan meliputi suhu dan kelembaban, curah 

hujan, dan analisis tanah. 

3.5.2 Pengamatan utama 

Pengamatan utama adalah pengamatan yang datanya diuji secara statistik, 

yang dilakukan terhadap komponen pertumbuhan dan hasil tanaman selada, 

pngamatan utama yang dilakukan meliputi : 

1. Tinggi tanaman 

Tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman dari pangkal 

yang ada di permukaan media sampai daun terpanjang pada 21 HST dan 28 

HST. 

2. Jumlah daun (helai) 

Jumlah daun dilakukan dengan menghitung daun yang terbentuk pada 21 

HST dan 28 HST. 

3. Luas daun 
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Luas daun diamati pada hari terakhir pengamatan ketika tanaman berumur 

36 HST dengan mengambil dua sampel tanaman dalam satu plot. Perhitungan 

luas daun menggunakan software Image.  

4. Bobot total per polybag (g) 

Bobot total per polybag dilakukan dengan menimbang seluruh bagian yang 

terbentuk dalam satu tanaman (akar, batang dan daun) dengan mengambil semua 

sampel tanaman dalam satu plot, dilakukan pada saat akhir panen. 

5. Bobot bersih per plot (g) 

Bobot total per plot dilakukan dengan menimbang bagian tanaman yang 

dikonsumsi dalam satu tanaman (batang dan daun) dengan mengambil semua 

sampel tanaman dalam satu plot, dilakukan pada saat akhir panen. 
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