
14 
 

III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Dundangan, Kecamatan Pangkalan 

Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dan di Laboratorium Agronomi 

Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. Waktu pelaksanaan penelitian pada bulan November 2017 sampai Januari 

2018.  

 

3.2. Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bibit pegagan aksesi 

ungaran, benih jagung manis Varietas Bonanza F1, dolomit, Furadan 3G, pupuk 

kandang, pupuk Urea, TSP dan KCl. Alat – alat yang digunakan adalah cangkul, 

parang, meteran, gunting, pisau, polibeg, gembor, penggaris, kertas pH, ember, 

tugal, timbangan digital, tali rafia, alat tulis, palu dan kamera. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) terdiri dari 

2 faktor dan 3 kelompok ulangan. Faktor pertama adalah pola tanam (T) terdiri 

dari dua taraf yaitu: 

T₁ = Jagung manis monokultur 

T₂ = Jagung manis + tanaman sela pegagan  

Faktor kedua yaitu pupuk anorganik (A) terdiri dari tiga taraf yaitu: 

A0 = 0% dosis rekomendasi (kontrol)  

A₁ = 50% dosis rekomendasi (Urea 250 kg + TSP 175 kg + KCl 150 kg) per ha 

A₂ = 100% dosis rekomendasi (Urea 500 kg + TSP 350 kg + KCl 300 kg) per ha 

Sehingga terdapat 6 kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

  

Faktor I 

  Faktor II   

A0 A₁ A₂ 
T₁ T₁A0 T₁A₁ T₁A₂ 
T₂ T₂A0 T₂A₁ T₂A₂ 

 Masing-masing rancangan perlakuan diperoleh kombinasi yaitu 2 x 3 x 3 = 

18 unit percobaan. 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Persiapan Lahan 

Sebelum penanaman dilakukan pembersihan lahan dari gulma dan sisa-sisa 

tanaman, kemudian dilakukan olah tanah sempurna (OTS). Pengolahan tanah 

dilakukan dengan cara dicangkul sedalam 30 cm dan digemburkan untuk 

memudahkan akar tanaman mengambil unsur hara dan air. Dibuat petakan dengan 

ukuran 2,1 m x 2,4 m, tinggi 30 cm, jarak antar bedengan 50 cm dan dibuat 

saluran drainase agar tidak terjadi genangan di lahan. Pengukuran pH tanah 

dilakukan dengan mengambil sampel tanah pada bedengan secara acak dan diberi 

air dengan perbandingan 1:1, serta diaduk sampai homogen. Tunggu beberapa 

menit sampai air dan tanah terpisah, lalu masukkan ujung kertas pH ke dalam 

campuran tersebut ± 1 menit, kemudian cocokkan warna yang diperoleh dengan 

bagan warna petunjuk. Apabila hasil pengukuran pH menunjukkan di bawah 

kriteria pH tanaman jagung manis, maka akan dilakukan aplikasi pengapuran 

untuk meningkatkan pH tanah dan lahan diistirahatkan terlebih dahulu selama dua 

minggu. 

 

3.4.2. Pemberian Label 

Sebelum penanaman dilakukan terlebih dahulu diberikan label pada masing-

masing petak sesuai dengan perlakuan. Pemberian label ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam penanaman dan pengamatan di lapangan. 

 

2.4.3. Persiapan Bahan Tanam 

Bahan tanam yang digunakan yaitu bibit pegagan berasal dari stolon atau 

tunas anakan. Perbanyakan pegagan dilakukan pada bedengan dengan ukuran 2 m 

x 1 m yang ditanam pada sela tanaman kelapa sawit selama ±7 bulan. Pemindahan 

bibit dilakukan dengan cara dipilih stolon yang telah berakar dan memiliki daun, 

lalu dipotong di kedua sisinya menggunakan pisau. Bibit ditanam selama 3-4 

minggu dalam polibeg kecil berisi media tanam campuran tanah dan pupuk 

kandang (2:1), serta disiram setiap hari. Bibit yang akan ditanam nantinya 

memiliki kriteria bentuk yang seragam. Persiapan bahan tanam jagung manis 

dengan seleksi benih dengan baik sebelum penanaman. 
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2.4.4. Penanaman 

Penanaman pegagan dilakukan dengan membuka polibeg menggunakan 

pisau secara perlahan agar tidak merusak akar tanaman, lalu masukkan ke lubang 

tanam dengan jarak tanam 35 cm x 40 cm. Sebelum penanaman jagung manis 

dilakukan, terlebih dahulu dibuat lubang tanam menggunakan tugal pada setiap 

bedengan. Pada setiap lubang ditanam dua benih per lubang tanam sedalam 3 – 5 

cm dengan jarak tanam 70 cm x 40 cm dan tanaman dipertahankan sampai panen. 

Penyulaman dilakukan seminggu setelah tanam apabila terdapat tanaman pegagan 

dan jagung manis mati ataupun tidak tumbuh. Pada setiap petakan terdapat 

populasi tanaman pegagan sebanyak 36 tanaman dan jagung manis sebanyak 36 

tanaman. Total populasi tanaman pegagan dan jagung manis adalah 324 dan 648 

tanaman.  

 

2.4.5. Pemupukan 

Pemupukan pada tanaman jagung manis berdasarkan dosis rekomendasi 

yaitu pupuk kandang 20 ton/ha (Trisnadewi dkk., 2012). Pupuk anorganik Urea 

500 kg/ha, TSP 350 kg/ha dan KCl 300 kg/ha (Jumini dkk., 2011). Seminggu 

sebelum tanam diberikan pupuk kandang dengan dosis 20 ton/ha dan pupuk TSP 

dengan dosis 350 kg/ha setelah aplikasi pupuk kandang dilakukan. Pada umur 15 

hari setelah tanam (HST) diberikan pupuk Urea sepertiga dari dosis anjuran (167 

kg/ha) dan KCl 300 kg/ha. Pada umur 45 hari setelah tanam (HST) hanya 

diberikan pupuk Urea dua pertiga dari dosis anjuran (333 kg/ha). Pemupukan 

anorganik dilakukan per plot dengan sistem alur pada jarak ± 10 cm dari baris 

tanaman. Dosis dan waktu aplikasi pemupukan tanaman jagung manis dapat 

dilihat pada Tabel 3.1 sampai dengan Tabel 3.3. 

Tabel 3.1. Waktu dan Dosis Pemupukan 0% Rekomendasi pada Tanaman  

  Jagung Manis per Plot 

 Jenis Pupuk Waktu dan Dosis Pemupukan (g) 

1 MST 15 HST 45 HST 

Pupuk Kandang 10.080 - - 

Urea - - - 

TSP - - - 

KCl - - - 

Keterangan: MST = Minggu Sebelum Tanam, HST = Hari Setelah Tanam 
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Tabel 3.2. Waktu dan Dosis Pemupukan 50% Rekomendasi pada Tanaman  

                  Jagung Manis per Plot 

 Jenis Pupuk Waktu dan Dosis Pemupukan (g) 

1 MST 15 HST 45 HST 

Pupuk Kandang 10.080 - - 

Urea - 42,08 83,91 

TSP 88,2 - - 

KCl - 75,6 - 

Keterangan: MST = Minggu Sebelum Tanam, HST = Hari Setelah Tanam 

 

Tabel 3.3. Waktu dan Dosis Pemupukan 100% Rekomendasi pada Tanaman  

                  Jagung Manis per Plot 

 Jenis Pupuk Waktu dan Dosis Pemupukan (g) 

1 MST 15 HST 45 HST 

Pupuk Kandang 10.080 - - 

Urea - 84,16 167,83 

TSP 176,4 - - 

KCl - 151,2 - 

Keterangan: MST = Minggu Sebelum Tanam, HST = Hari Setelah Tanam 

 

2.4.6. Pemeliharaan 

Kegiatan ini meliputi penyiraman, penyiangan gulma, pembumbunan dan 

pengendalian hama dan penyakit. Penyiraman dilakukan setiap hari pagi dan sore 

hari, jika terjadi hujan penyiraman tidak dilakukan. Penyiangan gulma dilakukan 

2 minggu sekali, dimulai pada umur tanaman 3 minggu setelah tanam (MST) 

secara manual. Pembumbunan dilakukan 1 dan 2 bulan setelah tanam (BST) untuk 

mengkokohkan batang tanaman dan menutupi akar tanaman, sehingga unsur hara 

dapat diserap secara optimal. Pengendalian hama bibit pada saat tanam dengan 

memberikan Furadan 3G ± 5 butir per lubang tanam (Setiawan, 2003). 

Pengendalian berikutnya dilakukan secara secara fisik dengan mengambil hama 

secara lansung menggunakan tangan. 

 

2.4.7. Panen 

Panen jagung manis dilakukan pada umur 70 hari setelah tanam (HST) 

dengan kriteria daunnya sudah mulai menguning, klobot berwarna hijau, rambut 

tongkol berwarna kecoklatan dan tongkol terasa keras bila digengam. Pemanenan 

dilakukan pagi hari saat suhu udara belum tinggi. 
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3.5. Pengamatan 

 Parameter pengamatan yang dilakukan pada tanaman jagung manis yaitu 

sebagai berikut: 

 

3.5.1. Tinggi tanaman jagung (cm) 

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur dari 

permukaan tanah sampai ujung tertinggi tanaman menggunakan penggaris dan 

meteran. Pengukuran dimulai saat tanaman berumur 2 MST sampai muncul bunga 

jantan pada umur 42 HST dengan interval waktu pengukuran 2 minggu sekali. 

 

3.5.2. Panjang daun terpanjang (cm) 

Pengamatan daun terpanjang dilakukan saat tanaman jagung berumur 2 

minggu setelah tanam (MST) sampai muncul bunga jantan pada umur 42 HST, 

pengukuran menggunakan penggaris dan meteran dengan interval waktu 

pengukuran 2 minggu sekali.  

 

3.5.3. Lebar daun terlebar (cm) 

Pengamatan daun terlebar dilakukan saat tanaman jagung berumur 2 MST 

sampai muncul bunga jantan pada umur 42 HST, pengukuran menggunakan 

penggaris dan meteran dengan interval waktu pengukuran 2 minggu sekali.  

 

3.5.4. Jumlah daun (helai) 

Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan menghitung seluruh daun yang 

telah membuka secara sempurna..Penghitungan dilakukan saat tanaman telah 

berumur 2 minggu setelah tanam (MST) sampai muncul bunga jantan pada umur 

42 HST dengan interval waktu 2 minggu sekali.  

 

3.5.5. Bobot tongkol jagung berkelobot per tongkol (g) 

Pengamatan bobot tongkol jagung berkelobot per tongkol dilakukan dengan 

cara menimbang masing-masing tongkol jagung setelah dipanen, pada setiap 

tanaman yang diamati menggunakan timbangan digital, kemudian dilakukan 

pencatatan hasil data. 
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3.5.6. Bobot tongkol jagung berkelobot per plot (kg) 

Pengamatan bobot tongkol jagung berkelobot per plot dilakukan pada saat 

jagung telah dipanen dengan cara menimbang tongkol jagung seluruh tanaman 

pada setiap plot menggunakan timbangan, kemudian dilakukan pencatatan hasil 

data. 

 

3.5.7. Bobot tongkol jagung tanpa kelobot per tongkol (g) 

Pengamatan dilakukan dengan cara membersihkan jagung dari kelobot dan 

rambut-rambut yang menempel pada masing-masing tanaman sampel, lalu 

tongkol ditimbang menggunakan timbangan digital, kemudian dilakukan 

pencatatan hasil data. 

 

3.5.8. Bobot tongkol jagung tanpa kelobot per plot (kg) 

Pengamatan dilakukan dengan cara membersihkan semua tongkol jagung  

pada setiap plot dari kelobot dan rambut-rambut yang menempel, lalu ditimbang 

menggunakan timbangan, kemudian dilakukan pencatatan hasil data. 

 

3.5.9. Bobot basah tajuk tanaman (g) 

 Pengamatan bobot basah tajuk tanaman dilakukan setelah pemanenan, 

dengan memotong ± 10 cm dari pangkal batang menggunakan parang, kemudian 

setiap tajuk diikat menggunakan tali rapia, lalu dilakukan penimbangan 

menggunakan timbangan digital dan dicatat hasil data. 

 

3.6. Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan Sidik 

Ragam dengan model linear sebagai berikut: 

Yijk = μ +ɑi + βj + (ɑβ)ij + ρk + εijk              ;i =1,2,...,r; j = 1,2,...,a; k = 1,2,...b 

Keterangan: 

Yijk    = Pengamatan pada satuan percobaan  ke-i yang memperoleh kombinasi  

               perlakuan taraf ke-j dari faktor A dan taraf ke- k dari faktor B 

μ     = Mean populasi 
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ρk = Pengaruh taraf ke- k dari faktor kelompok  

ɑi       = Pengaruh taraf ke- i dari faktor A 

βj       = Pengaru taraf ke- j dari faktor B  

(ɑβ)ij  = Pengaruh taraf ke- i dari faktor A dan taraf ke-j dari faktor B 

εijk     = Pengaruh acak dari satuan percobaan ke- k yang memperoleh kombinasi  

   perlakuan ij  

 

Tabel 3.4. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

Derajat 

Bebas 

(DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

0,05 0,01 

  

Kelompok r-1 JKK KTK    

A a-1 JK(A) KT(A) KT(A)/KTG - - 

B b-1 JK(B) KT(B) KT(B)/KTG - - 

AB (a-1) (b-1) JK(AB) KT(AB) KT(AB)/KTG - - 

Galat (ab-1) (r-1) JKG KTG     

Total abr-1 JKT       

 

Rumus – rumus perhitungan dalam anova sebagai berikut:  

Faktor Koreksi (FK) 

FK = 
    

   
    

Jumlah Kudrat Total (JKT)  

JKT = ∑         

Jumlah Kuadrat Rataan (JKR) 

JKR = ∑
(  ) 

  
    

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) 

JKA = ∑
(  ) 

  
    

Jumlah Kuadrat Faktor B 

JKA = ∑
(  ) 

  
    

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor A dan B (JKAB) 
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JKK = ∑
(    ) 

 
            

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) 

JKT – JKK – JKA –      –        

Apabila hasil sidik ragam menunjukkan perbedaan yang nyata, maka 

dilakukan uji lanjutan dengan Uji Jarak Berganda Duncan (Duncan’s Multiple 

Range Test) pada taraf 5%. Adapun rumus DMRT adalah sebagai berikut:  

R  = r      Sy  di mana Sy = √
   

 
        

R  = r      √
   

 
  

Rumus uji DMRT pada taraf 5% faktor A: 

R ( ) = r      √
   

   
  

Rumus uji DMRT pada taraf 5% faktor B: 

R ( ) = r      √
   

  
  

Rumus uji DMRT pada taraf 5% faktor AB: 

R (  ) = r      √
   

 
  

Keterangan: 

r      = Nilai wilayah nyata duncan 

α = Taraf nyata 

p = Jarak relatif antara perlakuan tertentu dengan peringkat berikutnya 

v = Derajat bebas galat 

KTG  = Kuadrat Tengah Galat 

r         = Ulangan 

a = jumlah perlakuan atau tingkat faktor A 

b = jumlah perlakuan atau tingkat faktor B 

 

 

 


