
16 

 

III. MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari April sampai Juli 2016. 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) 

Kubang Jaya, PT. Central Alam Resources Lestari, laboratorium Patologi, 

Entomologi dan Mikrobiologi (PEM) dan laboratorium Agronomi Fakultas 

Pertanian dan Perternakan UIN SUSKA RIAU. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah tanah gambut, limbah pasar (bayam, 

kangkung, seledri, kol, daun singkong, paku sayur, kacang panjang), kotoran 

ayam, EM4, Molase (gula merah), air, pestisida nabati, benih selada varietas 

Grand Rapids, pupuk Urea. Alat yang digunakan mesin pencacah, cangkul, 

polybag (40 x 45 cm), handsprayer, gembor, ember, tali rafia, terpal, timbangan, 

oven, termometer, kayu, kertas koran, alat tulis, dan kamera digital. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap dengan 6 perlakuan 

kompos limbah pasar, antara lain: 

1. K0 = Tanpa pemberian kompos limbah pasar (kontrol) 

2. K1 =  Kompos limbah pasar dengan dosis 10 ton/ha 

3. K2 = Kompos limbah pasar dengan dosis 20 ton/ha 

4. K3 = Kompos limbah pasar dengan dosis 30 ton/ha 

5. K4 = Kompos limbah pasar dengan dosis 40 ton/ha 

6. K5 = Kompos limbah pasar  dengan dosis 50 ton/ha 

Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga diperoleh 24 unit 

percobaan. Setiap unit percobaan terdapat 2 Polybag, sehingga terdapat 48 

populasi tanaman. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari beberapa tahapan meliputi: pembuatan 

kompos limbah pasar, persiapan media, tahap inkubasi, analisis tanah di 
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laboratorium, persemaian benih, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, 

pengamatan dan olah data. Bagan alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

3.4.1. Pembuatan Kompos Limbah Pasar 

Formulasi kompos dibuat dengan perbandingan sebagai berikut :  1 kg 

limbah pasar (bayam, kangkung, seledri, kol, daun singkong, paku sayur, kacang 

panjang) + 1,0 kg kotoran ayam + 20 g bekatul + 4 ml EM-4 aktif (50 ml larutan 

gula : 50 ml EM-4 : 1  liter air didiamkan satu kali 24 jam). Pemberian EM-4 

dilakukan dengan cara dicampurkan ke dalam  bekatul 20 g sampai merata, 

kemudian bekatul yang telah mengandung EM-4 disebarkan dan diaduk merata ke 

dalam campuran formulasi kompos. Kemudian adonan ditutup dengan plastik 

hitam untuk diinkubasi, diletakkan dalam ruangan dan dibolak-balik setelah 4 hari 

pertama sehingga suhunya tidak lebih dari 30
0
C. Pengontrolan suhu dilakukan 

setiap tiga hari sekali. Kompos dianggap siap pakai dengan kriteria suhu stabil 

pada kriteria 30
0
C, tidak berbau, kompos berubah menjadi coklat kehitaman 

(Supadma dan Arthagama, 2008).  

 

3.4.2. Persiapan Media  

Tanah yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah gambut yang 

belum pernah diolah sebelumnya di Pelatihan Pertanian Pedesaan Swadaya (P4S) 

Kubang Jaya. Pengambilan media tanah pada kedalaman 0-20 cm dari permukaan 

tanah. Tanah dikeringanginkan, selanjutnya tanah dimasukkan ke dalam polybag 

sebanyak 5 kg per polybag. Tanah dicampur merata dengan kompos limbah pasar 

sesuai dengan dosis masing-masing perlakuan. Media tanam yang digunakan 

untuk penanaman selada adalah tanah yang dianalisis dengan menggunakan 

polybag yang berukuran 40 cm x 50 cm, diameter 40 cm. 

 

3.4.3. Tahap Inkubasi  

Tanah diambil sebanyak 5 kg kemudian tanah dicampur dan diaduk rata 

dengan kompos limbah pasar sesuai dengan dosis masing-masing. Pada bagian 

bawah polybag diletakkan alas berupa terpal demikian juga pada bagian atas 

polybag ditutupi dengan terpal. Tanah yang telah diberi perlakuan diinkubasi 
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selama dua minggu dan selama inkubasi tanah disiram sampai pada kapasitas 

lapang. 

 

3.4.4. Analisis Tanah di Laboratorium 

Analisis di laboratorium merupakan tahap penelitian setelah pengambilan 

sampel di lapangan. Analisis ini merupakan sifat kimia tanah dan kompos limbah 

pasar yang meliputi : pH,N, P, K. 

 

3.4.4.1. Penetapan pH Tanah (Sulaeman dkk., 2005) 

Ditimbang 10,00 g contoh tanah sebanyak dua kali, masing-masing 

dimasukkan kedalam botol kocok, ditambah 50 ml air bebas ion kebotol yang satu 

(pH H2O). Kocok dengan mesin pengocok selama 30 menit. Suspensi tanah 

diukur dengan pH meter yang telah dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 

7,0 dan pH 4,0. 

 

3.4.4.2 Nitrogen Tanah Metode Kjeldahl (Sulaeman dkk., 2005) 

Ditimbang 0,500 g contoh tanah ukuran <0,5 mm, dimasukkan ke dalam 

tabung digest, kemudian ditambahkan 1 g campuran selen dan 3 ml asam sulfat 

pekat, didestruksi hingga suhu 350
0
C (3-4 jam). Destruksi selesai bila keluar uap 

putih dan didapat ekstrak jernih (sekitar 4 jam). 

Tabung diangkat, didinginkan dan kemudian ekstrak diencerkan dengan air 

bebas ion hingga tepat 50 ml.  Kocok sampai homogen, biarkan semalam agar 

partikel mengendap. Ekstrak digunakan untuk pengukuran N dengan cara destilasi 

atau cara kolorimetri. 

Pindahkan secara kualitatif seluruh ekstrak contoh ke dalam labu didih 

(gunakan air bebas ion dan labu semprot). Tambahkan sedikit serbuk batu didih 

dan aquades hingga setengah volume labu. Disiapkan penampung untuk NH3 

yang dibebaskan yaitu Erlenmeyer yang berisi 10 ml asam borat 1% yang 

ditambah 3 tetes indicator Conway (berwarna merah) dan dihubungkan dengan 

alat destilasi. Dengan gelas ukur, tambahkan NaOH 40% sebanyak 10 ml ke 

dalam labu didih yang berisi contoh dan secepatnya ditutup. Di destilasi hingga 

volume penampung mencapai 50–75 ml (berwarna hijau). Destilat dititrasi 
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dengan H2SO4   0,050 N hingga warna merah muda. Catat volume titar contoh (Vc) 

dan blanko (Vb). 

 

3.4.4.3. Penetapan P dengan metode Bray (Sulaeman dkk., 2005) 

Ditimbang 2,5 g contoh tanah < 2mm, ditambah pengekstrak Bray dan Kurt 

I sebanyak 25 ml, kemudian dikocok selama 5 menit. Saring dan bila larutan 

keruh dikembalikan ke atas saringan semula (proses penyaringan maksimum 5 

menit). Dipipet 2 ml ekstrak jernih ke dalam Tabung reaksi. Contoh dan deret 

standar masing-masing ditambah pereaksi pewarna fosfat sebanyak 10 ml, 

dikocok dan bibiarkan 30 menit. Diukur absorbansinya dengan spektrofotometer 

pada panjang gelombang 693 nm. 

 

3.4.4.4. Penetapan K dengan Ekstrak HCl 25% (Sulaeman dkk., 2005) 

Ditimbang 2,00 g contoh tanah ukuran < 2mm, dimasukkan ke dalam botol 

kocok dan ditambahkan 10 ml HCl 25% lalu kocok dengan mesin kocok selama 5 

jam. Masukkan ke dalam tabung reaksi dibiarkan semalam atau disentrifuse. Pipet 

0,50 ml ekstrak jernih contoh ke dalam tabung reaksi. Tambahkan 9,50 ml air 

bebas ion (pengenceran 20x) dan dikocok. Pipet 2 ml ekstrak contoh encer dan 

deret standar, dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan diukur langsung dengan 

alat flamefotometer. 

 

3.5. Penanaman Selada 

3.5.1. Persemaian Benih dan Penanaman 

Media tanam yang digunakan untuk persemaian adalah campuran antara 

tanah dan pupuk kompos. Persemaian dilakukan di dalam polybag. Sebelum 

disemai, benih direndam dalam air hangat (50
0
C) selama satu malam kemudian 

dikeringanginkan. Benih disebar di Polybag persemaian berukuran  40 cm x 50 

cm, diameter 40 cm. Setelah berdaun 3-5 helai atau berumur 14 hari, bibit siap 

dipindahkan ke polybag. 

Sebelum dipindahkan terlebih dahulu dipilih bibit yang seragam. 

Pemindahan bibit dilakukan secara utuh dan hati-hati, untuk mempermudah 

pemindahan sebelumnya persemaian disiram hingga lembab (jangan terlalu banyak), 

tanah pada masing-masing polybag dipadatkan dengan cara menggenggam 
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sehingga tanahnya mudah dilepaskan dari polybag. Kemudian bibit 

dipindahkan ke polybag secara hati-hati. Setiap polybag terdapat satu tanaman selada 

dan selanjutnya dilakukan penyiraman. 

 

3.5.2. Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman selada meliputi pemupukan, penyiraman, penyiangan 

dan pembumbunan. 

a. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan 10 hari setelah tanam menggunakan pupuk Urea 

dengan dosis setengah dari dosis yang dianjurkan yaitu Urea 50 kg/ha. 

Pemberian pupuk dilakukan dengan cara dipendam. 

b. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan setiap pagi dan sore hari menggunakan alat penyiram 

(gembor) sesuai dengan kebutuhan air tanaman. Tanaman selada disiram 

hingga kondisi tanah dalam keadaan kapasitas lapang. 

c. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan setelah pemindahan hingga pemanenan. 

Penyiangan dilakukan terhadap gulma-gulma yang tumbuh disekitar 

tanaman atau areal penelitian dengan cara manual (dicabut) apabila ada 

gulma yang tumbuh disekitar tanaman atau dalam polybag. Gulma yang 

tumbuh disekitar lahan penelitian dilakukan penyiangan menggunakan 

cangkul. 

d. Pembumbunan 

Pembumbunan dilakukan dengan cara menggemburkan media pada polybag 

hingga akar tanaman selada tertutup dengan media. Pembumbunan 

bertujuan untuk memperbaiki daerah perakaran dan kemudahan akar dalam 

menyerap unsur hara. 

e. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) 

Hama yang menyerang tanaman yaitu ulat grayak (Spodoptera litura F.) 

gejala kerusakan yang terlihat pada batang (titik tumbuh) yaitu terdapat bekas 

gigitan dan berlendir, daun yang diserang menyisakan kulit ari, pada daun 

juga terdapat bolong-bolong. Pengendalian hama dilakukan dengan 

menggunakan pestisida nabati yaitu ekstrak batang serai. 
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3.5.3. Panen 

Tanaman selada dipanen pada umur 30 hari setelah tanam dengan kriteria 

daun bagian bawahnya sudah hampir menyentuh tanah. Pemanenan dilakukan 

dengan cara mencabut tanaman beserta akarnya secara hati-hati. 

 

3.6. Pengamatan 

3.6.1. Penetapan Kadar N, P, K, dan pH Pasca Inkubasi 

Pengamatan yang dilakukan untuk mengukur kadar N, P, K, dan pH tanah 

(Sulaeman dkk., 2005)  yaitu: 

1. Penetapan pH tanah 

2. Nitrogen tanah metode kjeldahl  

3. Penetapan P dengan metode Bray  

4. Penetapan K dengan ekstrak HCl 25%  

 

3.6.2. Parameter Pertumbuhan Tanaman 

Pengamatan dilakukan pada seluruh sampel tanaman pada setiap polybag. 

Adapun parameter pengamatan yang dilakukan meliputi : 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Tinggi tanaman selada diukur dari pangkal sampai ujung daun tertinggi dari 

tanaman.Pengukuran dilakukan menggunakan rol. 

2. Panjang Daun Terpanjang (cm) 

Pengukuran panjang daun ini dilakukan dengan cara mengukur daun tanaman 

selada yang terpanjang, yaitu mulai dari pangkal tangkai sampai ujung daun 

melalui ibu tulang daun. 

3. Lebar Daun Terlebar (cm) 

Pengukuran lebar daun ini dilakukan dengan cara memilih daun terlebar, 

pengukuran dimulai dari pinggir daun sebelah kiri sampai pinggir daun sebelah 

kanan dan tegak lurus dengan ibu tulang daun.  

4. Jumlah Daun (helai) 

Perhitungan jumlah daun dihitung berapa banyak daun tanaman selada yang 

telah membuka. 
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5. Berat Basah (gram) 

Pengamatan berat basah dilakukan dengan cara menimbang selada per polybag 

yang telah dibersihkan, kemudian ditimbang dengan menggunakan timbangan 

analitik. 

6. Berat Kering (gram) 

Pengamatan berat kering dilakukan setelah tanaman dikeringkan dengan 

menggunakan oven pada suhu 105
˚
C selama 3 jam. Sampel tanaman selada 

dimasukkan ke dalam amplop dan diberi label, kemudian dimasukkan ke dalam 

oven. Selanjutnya ditimbang dengan timbangan analitik. 

 

3.7.  Analisis Data 

3.7.1.  Data Kandungan Kompos 

Data yang telah diperoleh dari analisis kimia Kompos dan yang dilakukan di 

laboratorium selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam 

bentuk tabel dengan menggunakan program software Microsoft excel, yang 

meliputi: sifat kimia kompos yaitu pH kompos, N total, P dan K. Data analisis 

kompos dibandingkan dengan standar kualitas kompos menurut SNI ditampilkan 

pada  lampiran 4. 

 

3.7.2. Data Kandungan Hara Tanah 

Data yang telah diperoleh dari analisis kimia tanah dan yang dilakukan di 

laboratorium selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel. Penyajian data dalam 

bentuk tabel dengan menggunakan program software Microsoft excel, yang 

meliputi: sifat kimia tanah yaitu pH tanah, N total, P-tersedia dan K. Kriteria 

penilaian hasil analisis sifat kimia tanah dibandingkan dengan BPT  Bogor (2005) 

ditampilkan pada lampiran 5. 

 

3.7.3. Data Pertumbuhan Tanaman 

Data hasil penelitian dianalisis dengan model persamaan ANNOVA 

menurut Sastrosupadi (2000) sebagai berikut:  

Yij = µ + αi + εij 

Dimana : i = K0, K1, K2, K3, K4, K5 (perlakuan)  

J = 1, 2, 3, 4 (ulangan)  

K1U3 
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Yij = Hasil pengamatan pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j  

µ =  Rataan umum  

αi = Pengaruh perlakuan ke-i 

εij = Pengaruh acak pada perlakuan ke-i dan ulangan ke-j   

 

Tabel 3.1. Analisis Sidik Ragam 

SK DB JK KT F hitung 
F table 

5% 

Perlakuan t-1 JKP KTP KTP/KTG  

Galat t(r-1) JKG KTG   

Total tr-1 JKT    
 

KK = 
√   

 
       

Keterangan:  

SK = Sumber Keragaman 

Db = Derajat Bebas 

JK  = Jumlah Kuadrat 

KT = Kuadrat Tengah 

t = Perlakuan 

r = Ulangan  

FK (Faktor Koreksi)  =            
    

  
 

JKP (Jumlah Kuadrat Perlakuan) =            ∑
  

  - FK 

JKG (Jumlah Kuadrat Galat) =           JKT – JKP 

\JKT (Jumlah Kuadrat Total) =             ∑ ij
2
- FK 

KTP (Kudrat Tengah Perlakuan) =           
   

   
 

KTG (Kuadrat Tengah Galat) =              
   

   
 

F Hitung   =              
   

   
 

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

taraf 5%. Model Uji jarak DMRT, yaitu:  
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UJD α = Rα (ρ, db galat) x 
√   

       
 

 

Keterangan: 

α : Taraf uji nyata  

ρ : Banyaknya perlakuan 

R : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan 
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3.8. Bagan Alur Penelitian 

Bagan alur penelitian terdiri dari beberapa tahapan, dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Bagan Alur Penelitian 
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