
11 
 

III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

 Penelitian di laksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian di 

laksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2017. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

 Bahan yang di perlukan pada penelitian ini adalah tanaman azolla segar, 

benih sawi, polybag ukuran 5kg, plastik, air, kertas label, Paku, ember plastik, 

karung goni, gula merah, dedak, EM4, kayu, triplek dan paranet, tanah 1 mobil. 

Alat yang di gunakan adalah penggaris 30cm, Alat tulis, timbangan, gembor, 

cangkul, Spidol, Palu, ayakan ukuran 1cm. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam bentuk percobaan lapangan, yaitu menanam  

sawi dalam polybag yang telah diinkubasikan kompos azolla dengan beberapa level 

waktu (W). yaitu. W1 = 1 minggu inkubasi, W2 = 2 minggu inkubasi, W3 =  3 

minggu inkubasi, W4 = 4 minggu inkubasi, W5 = 5 minggu inkubasi. Semua unit 

percobaan diulang sebanyak empat kali, sehingga didapatkan 20 unit percobaan 

yang akan disusun menurut Rancangan Acak Lengkap (RAL), layout penelitian 

dapat dilihat pada lampiran. Tanah dianalisis sesudah dan sebelum inkubasi untuk 

memperoleh data ketersediaan N total di tanah dari pengamatan pemberian kompos 

azolla. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan dengan langkah langkah sebagai berikut : 

3.4.1. Persiapan Lahan Penelitian dan Media Tanam. 

 Lahan dibersihkan dari gulma, batu, dan kerikil yang mengganggu, lalu 

tanah di datarkan menggunakan cangkul. lalu gulma dibersihkan dengan cara 

mekanik. Setelah lahan bersih dari gulma, lalu lahan dicangkul agar datar dan tidak 

bergelombang. Lahan yang sudah bersih dan datar dipasangi atap dari paranet agar 
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cahaya dapat masuk ke dalam lahan, lalu sekeliling nya ditutup dengan jaring 

paranet.  

3.4.2. Persiapan Persemaian. 

Persemaian dibuat dengan cara memberihkan lahan dari gulma dengan cara 

mekanik, lalu membuat rumah naungan. Naungan berukuran 2m x 2m x 1,5m 

dipersiapkan untuk menaungi benih sawi. Tanah digemburkan dan dibuat bedengan 

berukuran 1,5m x 1,5m lau dibuat arikan untuk tempat menebar benih sawi. Benih 

sawi disebar di larikan lalu di tutup tipis menggunakan tanah. Tanah disiram dua 

kali sehari pada pagi dan sore hari. 

3.4.3. Pengomposan azolla. 

Pengomposan dilakukan berdasarkan Evyta (2012), dengan menyiapkan 

ember ukuran 50L, lalu masukkan Azolla ke dalam ember dengan tinggi 10cm, di 

atasnya tambahkan dedak lalu semprot dengan gula merah yang sudah dicampur 

EM4, lalu berikan lagi tumpukan azolla 10cm, dan ulangi proses tersebut sampai 2 

atau 3 kali. Setelah 1 minggu, kompos telah siap untuk diaplikasikan ke tanaman, 

dan sebelum diaplikasikan, lebih baik dikering anginkan dulu baru bisa dicampur 

ke media tanam. 

3.4.4. Pengisian Polybag dan Inkubasi. 

 Polybag diisi ¾ bagian dengan tanah mineral yang sudah diayak dengan 

ayakan ukuran 1cm, lalu dicampur dengan kompos azolla dengan dosis 180 

g/tanaman sesuai dengan perhitungan kebutuhan pupuk kompos yaitu 20 ton/ha. 

Perhitungan dosis azolla bedasarkan perhitungan populasi sawi per hektar dengan. 

 Populasi   = 
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝐿𝑎ℎ𝑎𝑛

𝐽𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑇𝑎𝑛𝑎𝑚
  

 = 
10.000𝑚2

0,3𝑚 𝑥 0,3𝑚
 = 111.111,111  

 Dosis Pupuk  = 
𝐾𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑢𝑝𝑢𝑘

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑠𝑖
 

 = 
20.000𝐾𝑔

111.111,111
 = 180gr/tanaman 

3.4.5. Pengambilan Sampel untuk Analisis N. 

 Tanah diambil sampai kedalam 20cm dari permukaan tanah, lalu dibawa ke 

laboratorium untuk dianalisis. Pengambilan sampel dilaksanakan sebelum dan 

sesudah inkubasi kompos azolla, pada minggu ke 1, minggu ke 2, minggu ke 3, 



13 
 

minggu 4, dan minggu ke 5. Kandungan N dalam tanah di analisis dengan metode 

Kjeldahl. 

3.4.6. Penanaman. 

Bibit sawi yang siap ditanam adalah yang berumur 10 hari, Bibit dipindah 

ke polybag dengan cara mencabut secara hati-hati bibit dari bedengan di 

persemaian, lalu lubangi tanah di polybag sedalam 2cm, masukan bibit ke dalam 

lubang lalu tutup kembali dengan tanah. 

3.4.7. Pengolahan Data. 

 Data yang didapat akan diolah menggunakan program excel dan diperoleh 

hasil yang diamati. 

 

3.5. Pengamatan 

Pengamatan terhadap pertumbuhan tanaman sawi dilakukan pada pada hari 

ke 35 saat akan dipanen. Parameter yang di amati adalah tinggi tanaman sawi, 

jumlah daun tanaman sawi, berat basah, berat kering tanaman sawi, kandungan 

nitrogen dalam tanah sebelum dan sesudah pemberian pupuk kompos azolla. 

 

3.6. Analisis data 

Semua data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik dengan uji 

ANOVA dan akan dilanjutkan dengan uji BNT dengan program Excel. 

 


