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III. MATERI DAN METODE 
 

 
 

3.1.   Tempat dan Waktu 
 

Penelitian dilaksanakan di Desa Padang Luas, kecamatan Tambang, 

kabupaten Kampar pada bulan Oktober – Desember 2017. 

 
3.2.   Bahan dan Alat 

 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih jagung manis 

Varietas  Bonanza,  mulsa  organik  jerami  padi,  pupuk  kompos  tandan  kosong 

kelapa sawit pupuk Urea, TSP dan KCl. 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, tugal, sabit, 

parang, pisau, meteran, plakat, handsprayer, timbangan, gembor, dan alat tulis. 

 
 

3.3.   Metode Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 

yang terdiri dari 2 faktor. Faktor pertama adalah aplikasi mulsa organik yang 

terdiri dari 2 taraf dan faktor kedua adalah pemberian pupuk kompos tandan 

kosong kelapa sawit yang terdiri dari 5 dosis dengan 3 kelompok sehingga 

diperoleh 30 unit percobaan Pada masing-masing unit percobaan terdapat 15 

tanaman dengan luas petak 1,5 m x 2 m dan jarak tanam 50 cm x 40 cm. 

Faktor pertama adalah perlakuan aplikasi mulsa jerami padi: 

M0   : Tanpa mulsa jerami padi 

M1   : Dengan mulsa jerami padi 
 

Faktor kedua adalah adalah perlakuan pemberian pupuk kompos tandan 

kosong kelapa sawit dengan 5 taraf: 

P0     : 0 g/tanaman 
 

P1     : 150 g/tanaman 

P2     : 300 g/tanaman 

P3     : 450 g/tanaman 

P4     : 600 g/tanaman
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Tabel 3.1. kombinasi Perlakuan 
 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 P4 

 

M0 
 

M0P0 
 

M0P1 
 

M0P2 
 

M0P3 
 

M0P4 

 

M1 
 

M1P0 
 

M1P1 
 

M1P2 
 

M1P3 
 

M1P4 
 
 
 
 
 

Data yang diperoleh dianalisis secara statistik dengan sidik ragam dan 

kemudian diuji lanjut dengan uji Duncan’s  Multiple Range Test  pada taraf 5% 

( Tindaon, 2008 ) . 

Model linier yang digunakan dalam sidik ragam adalah sebagai berikut: 

Y ij= µ+αi+βj+(αβ)ij+pk + εijk 

Keterangan: 
 

Yijk             =  Nilai  pengamatan  pada  satuan  percobaan  yang  memperoleh 

perlakuan taraf ke-i dari faktor M dan taraf ke-j pada faktor P dan 

ulangan ke-k 

μ               = Nilai tengah umum 
 

þk              = Pengaruh kelompok padataraf ke-k 
 

αi              = Pengaruh taraf ke-i dari faktor M 
 

βj              = Pengaruh taraf ke-j dari faktor P 
 

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

εijk             =   Pengaruh   galat   pada   satuan   percobaan   yang   memperoleh 

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

ulangan ke-k 

 

3.4.    Pelaksanaan Penelitian 
 

3.4.1. Persiapan Lahan 
 

Lahan yang digunakan untuk penelitian ini adalah lahan yang datar, dekat 

dengan sumber air dan tidak terlindungi oleh sinar matahari. Tahapan pertama 

yang dilakukan adalah pembersihan lahan dari tanaman-tanaman liar (gulma), 

kayu-kayu dan batuan yang ada disekitar lahan. Pembersihan dilakukan dengan 

menggunakan cangkul dan parang.  Tahapan selanjutnya adalah pembuatan petak
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sebanyak 30 petak. Petak penelitian dibuat dengan ukuran 1,5 m x 2  m dan 

masing-masing petak terdapat 15 tanaman dengan jarak tanam 50 cm x 40 cm dan 

jarak antar petak 50 cm dan jarak antar ulangan 60 cm. 

 
 

3.4.2.  Persiapan Benih 
 

Benih  yang dipakai dalam penelitian ini  yaitu  Varietas Bonanza benih 

yang telah memperoleh perlakuan pestisida dan bisa langsung ditanam. 

 
 

3.4.3.  Penanaman 
 

Penanaman dilakukan dengan menggunakan alat tugal. Lubang tanam 

ditugal dengan kedalaman 3 – 5 cm, dan tiap lubang berisi 2 butir benih pada 

umur  2  minggu  tanaman  disisakan  1 tanaman  perlubang dan  dipilih tanaman 

terbaik. 

 
 

3.4.4.   Pemupukan 
 

Pemberian kompos tandan kosong sawit dilakukan pada saat 1 minggu 

sebelum tanam dengan dosis pemberian sesuai dengan perlakuan. Pemberiannya 

dilakukan dengan cara ditabur, kemudian diaduk agar tercampur rata dengan tanah 

dan selanjutnya secara bersamaan   dilakukan pemberian mulsa organik jerami 

padi dengan perlakuan 15 ton/ha atau 4,5 kg perpetak, pemberian mulsa organik 

jerami padi dengan cara diletakkkan di atas bedengan dan diratakan sampai 

bedengan tersebut tertutup dengan rata. Kemudian di tambah pupuk UREA dua 

tahap yaitu 100 kg/ha atau 3 g/tanaman  diberikan pada tanaman berumur 14 HST 

dan pada jagung berumur 28 HST, TSP 8 gram dan KCL 1,5 gram pemberian 

pupuk urea dilakukan dengan cara membenamkan atau meletakan pupuk urea di 

pinggir tanaman dengan jarak dari pangkal batang 10 cm (Direktorat Jenderal 

Pertanian Tanaman Pangan, 1992). 

 

3.4.5.   Penyisipan 
 

Pada penelitian ini penyisipan dilakukan terhadap tanaman yang tidak 

tumbuh. Benih untuk penyisipan diambil dari tanaman cadangan yang telah 

ditanam didalam polybag dan diambil apabila tanaman tidak   tumbuh atau mati 

dan diganti dengan tanaman baru.



11 

 

 

3.4.6.   Pemeliharaan 
 

Kegiatan   pemeliharaan   pada   penelitian   ini   meliputi   penyiraman, 

penyiangan serta pengendalian hama dan penyakit. 

 

a. Penyiraman 
 

Penyiraman dilakukan secara rutin sebanyak dua kali sehari yaitu pagi dan 

sore hari dan apabila hujan tidak perlu melakukan penyiraman lagi. Penyiraman 

dilakukan dengan menggunakan gembor. 

 
 

b. Penyiangan 
 

Penyiangan dilakukan dengan cara membersihkan lahan dari gulma. 

Pembersihan gulma dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu, mencabut 

gulma yang masih kecil dengan tangan. Cara yang kedua menghilangkan gulma 

yang sudah tumbuh besar dengan menggunakan parang dan cangkul. Tujuan dari 

penyiangan adalah untuk menghindari terjadinya persaingan antara tanaman liar 

dan jagung untuk mendapatkan unsur hara, air dan sinar matahari. 

 
 

c. Pengendalian hama dan penyakit 
 

Pengendalian hama dengan menggunakan pestisida dan pengendalian 

penyakit dengan menggunakan fungisida. Hama yang menyerang tanaman jagung 

pengendaliannya dilakukan dengan cara manual yaitu dengan membuang hama 

yang ada pada tanaman jagung manis, apabila terdapat banyak hama akan 

dilakukan penyemprotan menggunakan pestisida dan tanaman jagung yang 

terserang penyakit akan dilakukan penyemprotan dengan fungisida. 

3.4.7.   Pemanenan 
 

Jagung manis dapat dipanen ketika daunnya mulai menguning, kelobot 

berwarna  hijau  kekuningan  dan  rambut tongkol  berwarna  kecoklatan,  tongkol 

telah berisi penuh dan biji-biji jika ditekan akan mengeluarkan cairan berwarna 

putih. 

 
3.5.    Parameter yang diamati 

 

Adapun parameter pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 
 

a.    Tinggi Tanaman (cm)
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Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang  sampai daun yang tertinggi 

setelah diluruskan. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan setiap 2 minggu 

sekali hingga tanaman berbunga, pengukuran dilakukan setelah tanaman 

berumur 2, 4, dan 6 MST. 

b.    Bobot Tongkol Berkelobot (g) 
 

Pengamatan  bobot    tongkol  berkelobot  dilakukan  pada  saat  buah  jagung 

sudah dipetik kemudian ditimbang tanpa membuka kulitnya/kelobotnya. 

c.    Bobot Tongkol Tanpa Kelobot (g) 
 

Bobot tongkol tanpa kelabot ditimbang dengan cara membuka kelobot jagung 

terlebih dahulu baru ditimbang. 

d.    Bobot Brangkasan Basah (g) 
 

Brangkasan basah ditimbang setelah buah jagung dipanen kemudian batang 

jagung dipotong lalu ditimbang. 

e.    Bobot Brangkasan Kering (g) 
 

Brangkasan kering ditimbang setelah batang tanaman jagung dijemur sampai 

kering,  penjemuran  dilakukan kira  –  kira  3  hari  atau tergantung keadaan 

panas  tapi  apabila  batang  jagung  kering  kurang  dari  3  hari  maka  akan 

lansung dilakukan penimbangan . 

f.   Panjang tongkol (cm) 
 

Panjang tongkol akan diukur setelah buah jagung dipanen kemudian dilakukan 

pengukuran panjang tongkol jagung. 

g.   Diameter tongkol (cm) 
 

Tongkol jagung akan diukur setelah jagung dipetik kemudian akan dilakukan 

pengukuran diameter tongkol dengan menggunakan jangka sorong. 

h.   Berat tongkol perpetak. 
 

Berat tongkol perpetak  ditimbang setelah jagung dipanen lalu dilakukan 

penimbangan buah jagung perpetak. 

i.   Berat tongkol perhektar. 
 

Berat tongkol perhektar  ditimbang setelah jagung dipanen lalu dilakukan 

penimbangan buah jagung perpetak kemudian dicari berat tongkol perhektar. 

 
 

1.6.   Analisis Data
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Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan akan diolah secara statistik 

dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam yang dapat dilihat pada Tabel 

Tabel 3.2. Sidik Ragam
 

Sumber 
Keragaman 

 

Derajat 
Bebas 

 

Jumlah 
Kuadrat 

 

Kuadrat 
Tengah 

 
 
F Hitung 

 

F Tabel

       (SK)              (DB)             (JK)            (KT)                                   
  0,05    0,01   

 

Kelompok r-1  JKK  KTK  KTK/KTG  -          - 

M m-1  JKM  KTM  KTM/KTG  -          - 

P p-1  JKP  KTP  KTP/KTG  -          - 

M × P (m-1)(p-1)  JK(M ×  KT(M ×  KT(M×  -          - 
   P)  P)  P)/KTG   

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

Total m p r-1  JKT  -  -  -          - 
 

 

Keterangan : 
 

Faktor Koreksi (FK) = Y…
2 

/m p r 
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Yijk
2 

– FK Jumlah 

Kuadrat Faktor J (JKJ) = ∑Y.j
2
/mr – FK Jumlah 

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

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor M dan P {JK (MP)} = ∑Yij
2
/r - FK - JKM 

 

- JKP 
 

Jumlah Kuadrat Galat = JKP – JKK – JKM – JKT – JK (MP). 
 

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 


