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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan 

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Jl. H.R. 

Soebrantas No. 115 Km. 18 Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru dari tanggal 27 Desember 2015 sampai tanggal 30 April 2016. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian adalah Benih Sorgum 

(Sorghum bicolor L. Moench) Varietas Mandau, pupuk kompos tandan kosong 

kelapa sawit, dan abu boiler. Alat yang digunakan: cangkul, parang, meteran, 

timbangan, tali plastik, jangka sorong, palu, gergaji, selang, ember dan alat-alat 

tulis. 

 

3.3. Rancangan Penelitian 

Percobaan lapangan menggunakan Rancang Acak Kelompok (RAK) 

disusun secara faktorial dan terdiri 2 faktor. 

Faktor I adalah  macam dosis kompos tandan kosong kelapa sawit, terdiri dari 3 

taraf yaitu: 

K0: Tanpa pemberian kompos TKKS 0 ton/Ha (kontrol) 

K1: Dosis TKKS 5 ton/Ha 

K2: Dosis TKKS 10 ton/Ha 

Faktor II adalah pemberian  abu boiler yang terdiri dari 3 taraf yaitu: 

B0 : Dosis abu boiler 0 ton/Ha (kontrol) 

B1 : Dosis abu boiler 1 ton/Ha 

B2 : Dosis abu boiler 1,5 ton/Ha 

Setiap unit percobaan masing-masing diulang sebanyak 3 kali, sehingga 

terdapat 9 kombinasi perlakuan dan tiap bedengan percobaan terdiri 16 tanaman, 

sehingga jumlah seluruhnya populasi tanaman 3 x 9 x 16  = 432 tanaman. 
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Tabel 3.3. Kombinasi Perlakuan 

      Kombinasi 

Perlakuan 

         

B0 

 

B1 

 

B2 

 

K0 

K1 

K2 

 

K0B0 

K1B0 

K2B0 

 

K0B1 

K1B1 

K2B1 

 

K0B2 

K1B2 

K2B2 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1. Persiapan dan Pengolahan Lahan 

Sebelum lahan digunakan terlebih dahulu lahan dibersihkan dari serasah, 

gulma dan sisa-sisa tanaman, kemudian dicangkul untuk membuat bedengan dan 

drainase. Ukuran bedengan 1,2 m x 2 m dan tinggi 30 cm sedangkan kedalaman 

drainase ± 20 cm. Setelah pengolahan tanah kemudian dilakukan analisis pH 

selanjutnya diberikan abu boiler dengan dosis sesuai perlakuan yaitu: 0, 1, dan 1,5 

ton/ha dan Pemberian pupuk kompos TKKS dengan dosis 0, 5 dan 10 ton/ha. 

Pemberian perlakuan dilakukan dengan dua tahap yaitu satu minggu sebelum 

tanam dengan cara ditabur dan empat minggu setelah tanam dengan cara membuat 

larikan disela tanaman. Enam hari sesudah pemberian abu boiler dan TKKS, dan 

setelah pemanenan dilakukan analisis pH tanah. 

 

3.4.2. Penanaman  

Sebelum ditanam, benih direndam terlebih dahulu dalam air selama 30 

menit, bertujuan mematahkan dormansi benih dan mempermudah mengetahui 

benih yang bagus, benih yang bagus akan tenggelam bila direndam. Jarak tanam 

30 cm x 50 cm. Kemudian membuat lubang tanam  dengan cara ditugal, lubang 

tanam diisi 3 benih dengan kedalaman 2 cm, kemudian ditutup dengan tanah. 

Umur dua minggu setelah tanam dilakukan penjarangan, dengan cara memilih 

satu tanaman agar tumbuh dan berproduksi secara optimum. 

 

3.4.3. Perlakuan 

  Pemberian perlakuan pupuk kompos TKKS dengan dosis 0, 5, 10 ton/ha 

dan  abu boiler dengan dosis yaitu: 0, 1, dan 1,5 ton/ha dilakukan dengan dua 

tahap. Seminggu sebelum tanam dan empat minggu setelah tanam. Cara 

pemberian pupuk pada minggu pertama yaitu dengan penaburan dan diaduk rata 
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diatas bedengan, 30% dari dosis perlakuan, sedangkan pada minggu keempat 

pemberian 70% dari dosis, dengan cara  membuat larikan disela tanaman 

kemudian ditutup dengan tanah.  

 

3.4.4. Pemeliharaan 

a. Penyiraman 

  Pemberian air dilakukan dua kali sehari selama pertumbuhan. Pemberian 

air dilakukan pagi dan sore hari, melihat kondisi lingkungan. Pemberian air 

dihentikan setelah biji mulai agak mengeras, hal ini bertujuan agar biji masak 

dengan serempak. 

b. Penyiangan 

Penyiangan dilakukan dengan mencabut tumbuhan pengganggu (gulma) 

hingga perakarannya secara hati-hati. Keberadaan gulma akan menjadi pesaing 

bagi tanaman utama dalam mendapatkan air dan unsur hara bahkan menjadi 

tempat berkembangnya hama atau penyakit. 

c. Pembumbunan 

Pembumbunan dilakukan saat sorgum berumur tiga minggu setelah tanam 

dan satu bulan setelah tanam dengan menggemburkan tanah di sekitar tanaman, 

kemudian menimbunkan tanah tersebut pada pangkal batang tanaman sorgum 

sehingga membentuk gundukan-gundukan kecil yang bertujuan untuk 

mengokohkan batang tanaman agar tidak mudah rebah dan merangsang 

terbentuknya akar-akar baru pada pangkal batang. 

d. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Hama dan penyakit dicegah dengan sanitasi lingkungan, pengendalian 

juga dilakukan dengan menggunakan tangan mengambil atau menangkap hama. 

Hama dan penyakit menyerang tanaman sorgum adalah, kutu putih, ngengat, ulat, 

belalang, cendawan, jangkrik, walang sangit, burung, karat daun, busuk batang, 

dan busuk merah.  

 

3.4.5. Panen dan Pasca Panen 

Tanaman sorgum sudah dapat dipanen umur 83-112 hari. Penentuan saat 

panen sorgum dengan melihat ciri-ciri visual biji yaitu biji- biji bernas berkadar 

tepung maksimal dan daun-daun berwarna kekuningan. Pemanenan dilakukan 

pada keadaan cuaca cerah. Cara pemanenan yaitu dengan memotong pada bagian 
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pangkal tangkai/malai buah sorgum dengan panjang sekitar 15-25 Cm. 

Perontokan biji sorgum dari malainya dengan menggunakan tangan setelah biji 

sorgum rontok, dilakukan penampian untuk memisahkan kotoran seperti daun, 

ranting, debu atau kotoran lainya. Biji sorgum dibersihkan dari kotoran dengan 

cara menjatuhkan biji sorgum dari atas bartujuan agar kotorannya dapat terpisah 

dari biji dengan bantuan hembusan angin. 

 

3.5. Perameter  Pengamatan 

Pengamatan tanaman sorgum  dilakukan pada : 

a. Tinggi tanaman (cm) 

 Tinggi tanaman diukur dari dasar tanah hingga daun terpanjang setelah 

ditegakkan keatas dengan patokan ajir yang ditancapkan dipermukaan tanah 

sepanjang 10 cm. Pengukuran menggunakan meteran yang dilakukan setelah 

pemanenan. 

b. Diameter batang (cm) 

Diameter batang diukur menggunakan jangka sorong, dilakukan pada bagian 

tengah ruas dengan cara memberi kayu yang ditancapkan dipermukaan tanah 

dengan panjang 10 cm, pengukuran dilakukan pada akhir penelitian. 

c. Jumlah daun (helai) 

Jumlah daun dihitung setiap daun telah membuka sempurna dan daun 

produktif, dengan penghitungan jumlah daun dilakukan pada saat tanaman 

sudah mengeluarkan malai. 

d. Umur berbunga (hari) 

Pengamatan umur berbunga dihitung hari keberapa tanaman mulai 

mengeluarkan bunga dengan sempurna. 

e. Umur panen (hari) 

 Umur panen dihitung pada saat tanaman telah menunjukkan kriteria panen 

yang ditandai sebagian besar adanya ciri-ciri seperti daun-daun berwarna 

kuning dan menguning, biji-biji keras setelah 90% dari tanaman percobaan. 

f. Bobot buah (ton/ha) 

 Bobot buah tanaman sorgum diambil secara acak setelah dipipil dan dikering 

anginkan, kemudian ditimbang menggunakan timbangan analitik 
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g. Bobot 100 biji (g) 

Bobot 100 biji tanaman sorgum diambil secara acak setelah dipipil dan dijemur 

hingga berat biji konstant, kemudian ditimbang menggunakan timbangan 

analitik. 

h. Bobot jerami segar brangkasan (gr) 

Pengamatan bobot segar brangkasan  di timbang secara keseluruhan (daun, 

batang dan akar) dilakukan setelah panen dan dikering anginkan. 

i. Bobot  jerami kering brangkasan (gr) 

Bobot jerami kering perbedeng di timbang secara keseluruhan (daun, batang 

dan akar) setelah tanaman di penen dan dijemur 4 hari hingga berat keringnya 

konstan. 

 

3.6. Analisis Data 

Data di analisis dengan menggunakan sidik ragam model RAK menurut 

Mattjik & Sumertajaya (2006). Uji lanjut menggunakan Duncans Multiple Range 

Test (DMRT) pada taraf 5%. 

 

Yijk = µ + ρk + αi + βj + (αβ)ij + Σijk 

 

Keterangan: 

Yijk = Hasil pengamatan pada faktor K pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf 

ke-j dan pada ulangan ke-k 

µ =  Rataan nilai tengah  

ρk =  Pengaruh kelompok pada taraf ke-k 

αi = Pengaruh faktor K pada taraf ke-i 

βj =  Pengaruh faktor B pada taraf  ke-j 

(αβ) =  Pengaruh interaksi dari faktor K pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf 

ke-j 

Σijk       = Pengaruh galat dari faktor  K pada taraf i dan faktor B taraf j dan 

ulangan ke-k 
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Tabel 3.6. Sidik Ragam  
 

Sumber 

Keragaman 

(SK) 

 

Derajat 

Bebas (DB) 

 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

 

F. Hitung 

 

F.Tabel 
 

5% 

 

1% 

 

Kelompok  

K 

B 

K x B 

Galat  

Total  

 

b-1 

k-1 

b-1 

(k-1) (b-1) 

(k b-1) (k-1) 

B kb-1  

 

JKK 

JKk 

JKb 

JK (KB) 

JKG 

JKT 

 

KTK 

KTk 

KTb 

KT (KB) 

KTG  

- 

 

KTK/KTG 

KTk/KTG 

KTb/KTG 

KT (KB)/KTG 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Keterangan :  

FK  =               

JKT   = ∑          

JKK  = ∑                

JKKom = ∑             

JKB  = ∑                

JK (Kom x B) = ∑                     
JKG  = JKT – JKK – JKKom – JKB - JK(Kom x B)  
 

Model Uji Duncans Multiple Range Test (DMRT) pada taraf 5%.  

 

DMRTα =Rα (ρ, DB galat) X √            

 

Keterangan :  

Α 

ρ 

R 

KTG 

: Taraf Uji Nyata 

: Banyaknya Perlakuan 

: Nilai dari Tabel Uji Jarak Duncan 

: Kuadrat Tengah Galat 

 

 

 

 

 

 

 


