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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian 

Dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian ini 

dilakukan selama lebih kurang tiga bulan dimulai dari Oktober – Desember 2016. 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sawi hijau 

varietas Shinta, pupuk kandang kotoran ayam, mol keong mas, dan pupuk Fosfor 

(TSP). Alat yang digunakan adalah polybag, hand sprayer, gembor, timbangan 

neraca elektronik, kamera, meteran, tali rapia, ember, cangkul, parang, dan alat 

tulis lainnya. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang 

terdiri dari 2 faktor dengan 8 kelompok sebagai ulangan. 

Faktor pertama adalah pemberian pupuk cair mol keong mas: 

K0 = Kontrol  

K1 = 25 ml/tanaman (5 kali pemberian) = 5 x 25 = 125 ml/tanaman 

K2 = 37,5 ml/tanaman (5 kali pemberian) = 5 x 37,5 =187,5 ml/tanaman 

K3 = 50 ml/tanaman (5 kali pemberian) = 5 x 50 = 250 ml/tanaman 

Sumber: Damayanti, (2015). 

Faktor kedua adalah pemberian pupuk Fosfor: 

 P0 = Kontrol 

 P1 = 25 kg/ha = TSP = 62,5 kg/ha  

 P2 = 50 kg/ha = TSP = 125 kg/ha 

 P3 = 75 kg/ha = TSP = 187,5 kg/ha 

Sumber: Solanki et al. (2015). 

Setiap perlakuan diulang 8 kali sehingga terdapat 128 satuan percobaan, 

pada setiap satuan percobaan terdapat satu tanaman, sehingga jumlah keseluruhan 

tanaman yaitu 128 tanaman. Adapun kombinasi perlakuan dapat dilihat pada 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 

K0 K0P0 K0P1 K0P2 K0P3 

K1 K1P0 K1P1 K1P2 K1P3 

K2 K2P0 K2P1 K2P2 K2P3 

K3 K3P0 K3P1 K3P2 K3P3 

K4 K4P0 K4P1 K4P2 K4P3 

 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan sidik ragam dan 

kemudian diuji lanjut dengan uji Duncan’s New Multiple Range Test (DNMRT) 

pada taraf 5% (Tindaon, 2008).  

Model linier yang digunakan dalam sidik ragam adalah sebagai berikut: 

Yijk = μ + αi + βj + (αβ)ij+ εijk 

Keterangan: 

Yijk = Nilai pengamatan pada satuan percobaan yang memperoleh     

perlakuan taraf ke-i dari faktor I dan taraf ke-j pada faktor II dan 

ulangan ke-k 

μ = Nilai tengah umum 

αi = Pengaruh taraf ke-i dari faktor P 

βj = Pengaruh taraf ke-j dari faktor K 

(αβ) = Pengaruh taraf ke-i dari faktor P dan taraf ke-j dari faktor K 

εijk = Pengaruh galat pada satuan percobaan yang memperoleh 

perlakuan taraf ke-i dari faktor P, taraf ke-j dari faktor K dan 

ulangan ke-k 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Mol Keong Mas 

a. Persiapan  

Bahan yang digunakan dalam pembuatan mol keong mas adalah yang 

ditumbuk menggunakan lesung sebanyak 2,5 kg, air sisa cucian beras (beras 

padang) 5 liter (didapat dari 2,5 liter beras yang dicuci dengan 5 liter air) dan gula 

merah dari kelapa (gula Jawa) 1 kg yang diiris halus. Alat yang diperlukan adalah 

penumbuk, pisau, kayu pengaduk dan ember cat. 

b. Cara Pembuatan Mol Keong Mas 

Air sisa cucian beras (beras padang) dicampur dengan gula merah (gula 

Jawa) yang telah diiris halus dimasukkan dalam drum kemudian diaduk sampai 

gula larut (air sisa cucian beras berubah warna menjadi coklat) kemudian 

dimasukkan keong mas yang telah dirajang atau yang telah ditumbuk, diaduk 

kembali sampai tercampur merata kemudian ember ditutup selama 2 minggu. 

c. Analisis Kandungan Unsur Hara Pupuk Mol Keong Mas 

Kandungan unsur hara pupuk mol keong mas akan dianalisis di 

Laboratorium Fakultas Perikanan Universitas Riau dengan cara diambil sampel 

lalu dilakukan analisis unsur hara N, P, K dan rasio C/N. 

 

1.4.2. Persiapan Lahan 

Persiapan lahan yaitu membersihkan dan meratakan tanah yang akan 

digunakan untuk penelitian  agar lebih mudah untuk dalam penempatan polybag, 

pembersihan lahan yaitu  membuang sampah-sampah dan semak belukar yang ada 

disekitar area lahan. 

1.4.3. Persiapan dan Pengisian Media Tanam 

Persiapan media tanam dilakukan bersamaan dengan persemaian. Tanah 

yang di gunakan adalah jenis tanah top soil yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 

Polybag yang digunakan berukuran 35 x 40 cm dan diisi dengan media tanah 5 kg 

kemudian disusun sesuai dengan perlakuan dan ulangan yang sudah ditetapkan. 
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1.4.4. Persemaian 

Benih sawi disemaikan terlebih dahulu di polybag. Persemaian dilakukan 

di dalam polybag dengan ukuran 6 x 10 cm. Polybag diisi dengan tanah yang 

sudah diberi pupuk kandang ayam sebanyak 2:1 dan diaduk merata kemudian 

dimasukkan ke dalam polybag ukuran 6 x 10 cm setelah itu dibiarkan dua minggu 

sebelum penanaman. 

Setiap polybag ditanam satu benih tanaman sawi, semua polybag yang 

telah terisi benih ditempatkan pada tempat yang teduh. Benih tanaman sawi terus 

dirawat sampai menjadi bibit. Setelah muncul 3 helai daun dipindahkan ke 

polybag besar ukuran 35x40. Setiap polybag ada satu bibit tanaman. 

 

1.4.5. Penanaman atau pemindahan sawi ke polybag 

Penanaman yaitu mengambil benih yang sudah tumbuh dari tempat 

persemaian dengan cara merobek polybag dengan hati-hati untuk menghindari 

putusnya akar bibit tanaman sawi. Setelah itu padatkan tanah dengan cara 

menggenggam agar tanah dan akar bibit tetap menyatu, kemudian tanaman sawi 

siap ditanam ke polybag besar, bibit tanaman sawi yang dipindahkan sebelumnya 

telah diseleksi guna penyeragaman diawal perlakuan. 

 

1.4.6. Pemeliharaan 

a. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari atau sesuai kondisi di 

lapangan. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor. Jika tanah sudah 

lembab tanaman tidak perlu disiram. 

b. Penyiangan  

Tanaman disiangi dari gulma dengan cara mencabut tanaman-tanaman liar 

dan tanah kemudian digemburkan apabila mulai memadat. Setelah dua minggu 

penanaman, biasanya rumput-rumput liar (gulma) yang mengganggu pertumbuhan 

tanaman mulai tumbuh. 
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c. Pengendalian Hama Penyakit 

Hama yang biasa menyerang tanaman sawi yaitu Trip (Flutella 

maculipennis) gejalanya terlihat pada daun berupa garis putih seperti jalan dan 

ulat. Titik Tumbuh (Crocidolomia binotalis) gejalanya terlihat lubang pada 

tangkai daun dan batang sawi. Pengendalian dilakukan dengan menyemprot 

menggunakan pestisida nabati yaitu dari sirsak. 

 

1.4.7. Panen 

Pemanenan tanaman sawi dilakukan pada saat tanaman berusia 40 hari 

setelah tanam. Pemanenan dilakukan pada pagi hari dengan cara mencabut 

tanaman, membuang akar dan daun-daunan yang sudah tua seperti menguning dan 

layu. Hasil panen diletakkan ditempat yang teduh untuk melindungi transpirasi 

yang mengakibatkan hasil cepat layu. 

 

1.4.8. Pemupukan 

Pemberian mol keong mas dilakukan 2 minggu sebelum tanam, 1 minggu 

sebelum tanam, saat tanam, 1 minggu setelah tanam, dan 2 minggu setelah tanam. 

Penyiraman mol keong mas dilakukan pada pagi hari. Dan pemberian pupuk 

Fosfor dilakukan pada saat 2 minggu setelah tanam dengan cara dilarikan 

(Yuliani, 2013). 

 

1.5. Parameter Pengamatan 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur setiap 2 minggu sekali. Tinggi tanaman diukur 

mulai dari permukaan tanah sampai ujung daun tertinggi dari tanaman dengan 

menggunakan meteran/penggaris. 

2. Panjang Daun Terpanjang (cm) 

Pengukuran panjang daun terpanjang dilakukan dengan cara mengukur 

daun tanaman sawi yang terpanjang yaitu mulai dari pangkal tangkai daun sampai 

ujung daun melalui ibu tulang daun. Waktu pengukuran dilakukan saat panen. 
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3. Jumlah Daun (cm) 

Pengamatan jumlah daun dihitung pada daun yang telah membuka 

sempurna. Pengamatan dilakukan saat panen. 

4. Lebar Daun Terlebar (cm) 

Pengamatan lebar daun yang terlebar dilakukan dari kedua pinggir/ daun 

/dan tegak /lurus pada ibu tulang daun dibagian yang terlebar. Pengamatan 

dilakukan saat panen. 

5. Bobot Basah Tanaman (g) 

Penimbangan bobot basah tajuk dan akar dilakukan setelah panen yaitu 

dengan mencabut tanaman secara hati-hati agar tanaman tidak rusak. Tanaman 

dibersihkan dengan air dari tanah-tanah yang menempel. Setelah itu tanaman 

dikeringanginkan selama lebih kurang 15 menit. Tanaman dipisahkan antara tajuk 

dan akar, selanjutnya masing-masing bagian ditimbang. 

6. Bobot Kering Tanaman (g) 

Penimbangan bobot kering tajuk dan akar dilakukan setelah tanaman 

dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 1050 C selama 24 jam. Sampel 

tanaman sawi yang akan dilakukan pengeringan dimasukan ke dalam amplop dan 

diberi label, kemudian dilakukan pengeringan. 

3.4. Analisis Data 

Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan akan diolah secara statistik 

dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam yang dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas (DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung 

F Tabel 

0,05 0,01 

Kelompok 

K 

r-1 

K-1 

JKK 

JKK 

KTK 

KTK 

KTK/KTG 

KTK/KTG 

- 

- 

- 

- 

P P-1 JKP KTP KTP/KTG - - 

K × P (k-1)(p-1) JK(K × P) KT(K × P) KT(K × P)/KTG - - 

Galat (k p-1) (r-1) JKG KTG - - - 

Total r k p-1 JKT - - - - 

 

 

 



15 
 

Keterangan : 

Faktor Koreksi (FK) = Y…2 /k p r 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Yijk2 – FK 

Jumlah Kuadrat Faktor J (JKJ) = ∑Y.j2/kr – FK 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = ∑Y..k
2/pk – FK 

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor W dan T {JK (WT)} = ∑Yij
2/r - FK - JKW - JKT 

Jumlah Kuadrat Galat = JKT – JKK – JKW – JKT – JK (WT). 

Uji lanjut akan dilakukan dengan pengujian uji jarak Duncan (UJD) pada 

taraf 5%. Model uji jarak Duncan menurut Sastrosupadi (2000), yaitu: 

 UJD α = Rα (ρ, db galat) ×  

Keterangan: 

α : Taraf uji nyata 

ρ : Banyaknya perlakuan 

R : Nilai dari tabel uji jarak Duncan (UJD) 

KTG : Kuadrat tengah galat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


