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III. MATERI DAN METODE 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan dilahan percobaan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan dimulai  pada bulan Maret sampai Mei 

2017. 

 

3.2 Bahan dan Alat  

  Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih pakcoy, media 

tanam dan pupuk organik cair (Hormon Tanaman Unggul). Sedangkan alat yang 

digunakan adalah paralon, pot, gergaji, lampu bunsen, handsprayer, jaring, 

plastik, pisau cutter, kertas label,  camera, penggaris dan alat tulis. 

 

3.3  Metode Penelitian 

  Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen di lapangan menggunakan 

paralon. Penelitian ini menggunakan Rancangan Petak Terpisah (split plot design) 

 Petak utama adalah model vertikultur (V), yaitu:  

 V1 = Vertikultur Vertikal 

 V2 = Vertikultur Horizontal 

  

 Anak petak adalah konsentrasi pupuk daun organik cair (P): 

 P0 = Tanpa pupuk organik 

 P1 = Konsentrasi Pupuk organik 2 ml/liter 

 P2 = Konsentrasi Pupuk organik 4 ml/liter 

 P3 = Konsentrasi Pupuk organik 6 ml/liter 

  

1.1.  Tabel Kombinasi Perlakuan  

Perlakuan  (P0)  (P1)  (P2)  (P3) 

Vertikultur Vertikal  (V1) V1P0 V1P1 V1P2 V1P3 

Vertikultur Horizontal  (V2) V2P0 V2P1 V2P2 V2P3 
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  Terdapat 8 kombinasi perlakuan dengan 3 kali pengulangan sehingga 

diperoleh 24 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdapat 2 tanaman. Sehingga 

diperoleh jumlah populasinya sebanyak 48 tanaman pakcoy.  

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1 Persiapan rak vertikultur 

 Pembuatan rak vertikultur dengan menggunakan media paralon. Paralon 

yang digunakan untuk tempat menanam pakcoy dengan diameter 4 inci dan   

dilubangi sebanyak 6 lubang. Pada vertikultur vertikal jarak  antara lubang satu 

dengan lubang lainnya dari atas kebawah adalah 30 cm sedangkan pada 

vertikultur horizontal jaraknya 20 cm. Pembuatan lubang pada paralon dengan 

cara paralon yang digunakan harus digergaji, namun tidak sampai putus setelah itu 

panaskan dengan menggunakan lampu bunsen dan setelah paralon melunak maka 

diungkit dengan menggunakan kayu yang telah disesuaikan dengan besar lubang 

yang telah dibutuhkan. 

 

3.4.2 Pembuatan atap 

 Atap terbuat dari plastik transparan agar tanaman tetap terkena cahaya 

matahari. Lebar atap plastik yang dipakai sebanyak 4 x 3,5 m dengan tinggi atap 

plastik 2 m. Pemberian atap pada penelitian ini dimaksudkan untuk mencegah 

tanaman terkena curah hujan secara langsung, karena jika intensitas hujan tinggi 

maka akan mengganggu pertumbuhan tanaman dan tanaman akan menjadi rusak. 

3.4.3 Persiapan media tanam 

 Media tanam yang digunakan merupakan campuran dari tanah, pasir, 

sekam dan pupuk organik dengan perbandingan 2:1:1:1. Pasir digunakan sebagai 

media tanam karena dapat membuat porositas tanah lebih baik. 

3.4.4 Persemaian 

 Benih pakcoy sebelum disemaikan terlebih dahulu direndam dengan 

menggunakan pupuk hormon tanaman unggul dengan konsentrasi 2 ml/L selama 

15 menit.  Benih pakcoy disemaikan dengan media semai tanah dan pupuk 

kandang dengan perbandingan 1:1. Sebelum disemai benih direndam dalam 



 

13 

 

larutan fungisida selama 15 menit agar benih tidak terserang jamur pada saat 

penyemaian. Benih yang telah direndam siap untuk disemai pada media 

persemaian. Persemaian dilakukan dengan menggunakan polybag yang berukuran 

kecil, pada tiap satu polibagnya terdapat satu benih yang ditanam.  

 

3.4.5 Penanaman  

 Bibit pakcoy yang telah berumur 14 hari dan sudah memiliki 3-4 helai 

daun, maka bibit pakcoy dikeluarkan dari polybag beserta dengan tanahnya 

dengan tujuan supaya perakaran bibit pakcoy tidak patah. kemudian dipindahkan 

ke tempat media tanam vertikultur yang sudah di persiapkan. Pemindahan 

dilakukan dengan mengisi paralon dengan media tanam sampai pada lubang 

paling bawah, kemudian bibit pakcoy dimasukkan kedalam lubang tanam, setelah 

itu paralon kembali diisi tanah sampai pada lubang ke dua dan bibit pakcoy 

kembali ditanam. Kegiatan tersebut dilakukan sampai paralon berisi media tanam 

sampai penuh. Pemindahan dilakukan pada sore hari agar dapat mengurangi 

tingkat penguapan.  

 

3.4.6 Pemberian perlakuan 

 Pemberian perlakuan dilakukan setelah paralon diisi dengan media tanam. 

Pemberian perlakuan disesuaikan dengan label perlakuan yang telah dipasang 

sebelumnya. Label perlakuan menunjukkan dosis tiap perlakuan yaitu: 0 ml/liter, 

2 ml/liter, 4 ml/liter dan 6 ml/liter. Pemupukan dilakukan pada tanaman pakcoy 

sebanyak tiga kali, yaitu pada tanaman pakcoy berusia 1 MST, 2 MST dan 3 

MST.  

 

3.4.7 Pemeliharaan 

 Pemeliharaan yang dilakukan yaitu: 

a.  Penyulaman 

Penyulaman dilakukan jika ada tanaman yang mati. Penyulaman dilakukan 

sebelum tanaman berumur 7 hari. 
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b.  Penyiraman 

Penyiraman dilakukan untuk mencukupi ketersediaan air bagi tanaman 

pakcoy. Penyiraman dilakukan 1 kali sehari yaitu pada sore hari, sesuai 

dengan kondisi tanaman dan media tanam pakcoy tersebut. Penyiraman 

dilakukan dengan menyiramkan air  langsung pada lubang tanam.  

d.  Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan cara 

mekanik yaitu mengambil langsung hama pengganggu dengan tangan. Selain 

itu pada penelitian ini pengendalian OPT juga dilakukan dengan 

menyemprotkan pestisida dengan merek dagang decis sebanyak 1 ml/l air. 

Penyemprotan dilakukan sebanyak dua kali, yaitu pada umur 10 hari dan 25 

hari setelah tanam.  

3.4.8. Panen 

  Pakcoy dipanen setelah tanaman berumur 40 hari mulai dari penanaman 

pada paralon vertikultur. Pakcoy dipanen dengan cara memotong batang batang 

bagian tanaman. Jika dicabut dengan akarnya akan mengalami kesulitan, karena 

lubang tanam yang dibuat pada paralon tidak terlalu besar, dikhawatirkan akan 

menyebabkan banyaknya akar tanaman pakcoy yang masih tinggal didalam 

paralon. 

 

1.1. Parameter Pengamatan 

a.  Tinggi Tanaman (cm) 

Pengamatan tinggi tanaman diukur mulai dari permukaan tanah sampai pada 

ujung tanaman tertinggi dengan menggunakan meteran. 

b.  Jumlah Daun (helai) 

Pengamatan jumlah daun dihitung pada daun tanaman yang telah membuka 

sempurna. 

c.  Panjang Daun (cm) 

Pengamatan panjang daun dilakukan dengan mengukur daun terpanjang dari 

setiap tanaman dengan menggunakan meteran. 
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d.  Lebar Daun (cm) 

Pengamatan lebar daun dilakukan dengan mengukur daun terlebar dari 

setiap tanaman dengan menggukana meteran. 

e.  Bobot basah Tanaman (g) 

Pengamatan bobot basah tajuk tanaman dilakukan dengan cara memisahkan 

tajuk dan akar tanaman yang telah dipanen dengan cara dipotong. Tajuk 

tanaman kemudian dibersihkan dengan air dari tanah-tanah yang menempel, 

setelah itu dikering anginkan selama ± 15 menit, kemudian ditimbang 

dengan menggunakan timbangan analitik. 

f.  Bobot Kering Tanaman (g) 

Pengamatan bobot kering tajuk tanaman dilakukan setelah tanaman 

dikeringkan dengan menggunakan oven pada suhu 70ºC selama 2x24 jam.  

Setelah itu sampel ditimbang dengan  timbangan analitik. 

 

3.5 Analisis Data 

Data hasil penelitian dianalisis dengan model Rancangan Petak Terpisah 

secara statistik menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah sebagai berikut: 

                                 

Keterangan: 

i = 1, 2, 3, ………v 

j  = 1, 2, 3, ………p 

k =  1,2,3, ………..r 

Yij =  Pengamatan faktor V taraf ke-i faktor P taraf ke-j dan ulangan ke-k 

µ =  Rataan umum 

   =  Pengaruh kelompok ke-k 

   =  Pengaruh faktor V taraf ke-i 

    =  Pengaruh galat petak utama 

   =  Pengaruh faktor P taraf ke-j 
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       =  Pengaruh interaksi faktor V taraf ke-i dan faktor P taraf ke-j 

    =  Pengaruh galat percobaan pada faktor V ke taraf ke-i faktor P pada taraf 

ke-j dan ulangan ke-k 

Tabel 3.2. Analisis 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 KTK/KTG - - 

V v-1 JKV KTV KTV/KTG(v) - - 

Galat (V) (r-1)(t-1) JKG(v) KTG(v) 
   

P p-1 JKP KTP KTV/KTG (p) - - 

VxP (v-1)(p-1) JK(VxP) KTVP KT(VxP)/KTG(b) - - 

Galat (P) (r-1)(v)(p-1) JKG(p) KTG(b) - - - 

Total rvp-1 JKT - 
   

 

 Keterangan : 

Faktor Koreksi (FK) = 
  

     
  

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑    - FK 

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = ∑
    

   
 

Jumlah Kuadrat Faktor Model Vertikultur = ∑
    

   
 – FK 

Jumlah Kuadrat Galat (JKGv) = ∑
  

 
-FK-JKK-JKV 

Jumlah Kuadrat Faktor 2 (Pupuk) = ∑
    

   
 – FK 

Jumlah Kuadrat (VxP) = ∑
    

 
 – FK-JKV-JKP 

Jumlah Kuadrat Galat (JKGp) = JKT-JKK-JKV-JKG(v)-JKP-JK(VxP) 

Rataan Umum (X) = 
  

     
 

 

Koefisien Keragaman Model Vertikultur  (KKv) = 
√    

 
 x 100% 

Koefisien Keragaman Pupuk (KKp) = 
√    

 
 x 100% 

 Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan program excel Jika 

hasil sidik ragam menunjukan perbedaan yang nyata, maka dilakukan uji lanjut 
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dengan Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. Rumus untuk UJD adalah sebagai 

berikut: 

                    x √
   

       
 

Keterangan: 

  = Taraf uji nyata 

  = Banyaknya perlakuan 

R = Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan (UJD) 

KTG = Kuadrat Tengah Galat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


