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III. MATERI DAN METODE

3.1.  Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian

dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang

beralamat di Jl. H.R. Soebrantas KM. 15 Panam, Pekanbaru, dari bulan April

sampai Mei 2015.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih sawi hijau (cap

Panah Merah) , pupuk Urea, KCl, TSP, Decis, pupuk kandang, kapur dan tanah.

Alat yang digunakan adalah: polybag ukuran 6 x 10 cm, polybag ukuran

35 x 30 cm (4 kg), cangkul, parang, gembor, hand sprayer, penggaris, kamera

digital, soil tester dan alat tulis lainnya.

3.3.  Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial

dengan 2 faktor dan 4 ulangan. Faktor pertama adalah 2 taraf pengapuran dan

faktor kedua adalah pupuk N dengan 3 dosis yang berbeda.

Faktor pertama adalah kapur (K) yaitu:

K0 : Tanpa kapur

K1 : Kapur (5 ton/ha)

Faktor kedua adalah pemberian pupuk nitrogen (N) dengan beberapa dosis:

N1 : Pupuk N 65 kg/ha setara 141 kg urea/ha

N2 : Pupuk N 85 kg/ha setara 185 kg urea/ha

N3 : Pupuk N 105 kg/ha setara 228 kg urea/ha

Dari kedua faktor terdapat kombinasi perlakuan sebagai berikut:

K0N1 : Tanpa pemberian Kapur + Pupuk N dosis 65 kg/ha

K0N2 : Tanpa pemberian Kapur + Pupuk N dosis 85 kg/ha

K0N3 : Tanpa pemberian Kapur + Pupuk N dosis 105 kg/ha

K1N1 : Pemberian Kapur 5 ton/ha + Pupuk N dosis 65 kg/ha

K1N2 : Pemberian Kapur 5 ton/ha+ Pupuk N dosis 85 kg/ha

K1N3 : Pemberian Kapur 5 ton/ha + Pupuk N dosis 105 kg/ha
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Seluruh perlakuan dengan 4 ulangan akan diperoleh 24 unit percobaan

dimana setiap ulangan terdapat 3 tanaman 1 tanaman dipelihara dan 2 tanaman

untuk cadangan sehingga populasi ada 72 tanaman. Hitungan dosis pupuk N dan

kapur pada (Lampiran 4).

3.4.  Pelaksanaan Penelitian

3.4.1.  Persiapan Lahan

Persiapan lahan penelitian berupa pembersihan dan perataan areal sekitar

lahan yang akan digunakan untuk penempatan polybag dari semak belukar,

sampah-sampah dan gundukan kayu. Persiapan lahan dilakukan seminggu

sebelum tanam dan lahan diratakan tanahnya agar mudah untuk penempatan

polybag.

3.4.2. Persiapan dan pengisian media tanam

Persiapan media tanam dilakukan bersamaan dengan persemaian. Tanah

yang digunakan adalah jenis tanah topsoil yang dipersiapkan sebelumnya.

Polybag yang digunakan berukuran 35 x 30 cm dan diisi dengan media tanah

sebanyak 4 kg kemudian disusun sesuai perlakuan dan ulangan yang ditetapkan.

3.4.3.  Persemaian

Persemaian dilakukan didalam polybag dengan ukuran 6 x 10 cm. Polybag

diisi tanah yang sudah diberi pupuk kandang ayam kering dan diaduk merata

kemudian dimasukkan ke dalam polybag ukuran 6 x 10 cm setelah itu dibiarkan

satu minggu sebelum penanaman.

Setiap polybag ditanam tiga tanaman sawi, setelah tumbuh diperjarang

menjadi satu tanaman per-polybag. Kemudian semua polybag yang telah terisi

benih ditempatkan pada tempat yang teduh. Benih tanaman sawi terus dirawat

sampai menjadi bibit. Umur 10 hari bibit sawi dan siap dipindahkan ke polybag

ukuran 35 x 30 cm.

3.4.4.  Pemberian Label

Pemberian label dilakukan sebelum pemindahan bibit tanaman sawi atau

satu hari sebelum pemberian perlakuan. Pemberian label bertujuan untuk

membedakan perlakuan yang akan diberikan pada masing-masing tanaman sawi.
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3.4.5.  Pemberian Perlakuan

Pemberian perlakuan dilakukan setelah pemberian label terhadap

banyaknya kapur maupun pupuk N per polybag sesuai dengan perlakuan yang

diberikan yaitu kapur 5 ton/ha, pupuk nitrogen 65 kg/ha, 85 kg/ha, 105 kg/ha.

Pemberian kapur pada media tanam didiamkan selama satu minggu sebelum

dilakukan pemindahan bibit dari media penyemaian ke polybag. Hal tersebut

dilakukan agar kapur bereaksi dengan tanah terlebih dahulu dan pemberian

perlakuan dilakukan ketika sudah dipindahkan ke polybag yang lebih besar.

Pemberian pupuk nitrogen setengah dosis diberikan secara bersamaan

dengan pupuk KCl dan TSP. Setengah dosis pupuk nitrogen diberikan lagi setelah

seminggu pemindahan bibit ke polybag yang lebih besar.

3.4.6.  Penanaman atau Pemindahan Sawi ke Polybag

Bibit tanaman sawi dipindahkan secara hati-hati ke polybag yang

sebelumnya telah diisi dengan 4 kg media tanah dan perlakuan. Bibit tanaman

sawi yang dipindahkan, sebelumnya telah diseleksi guna penyeragaman diawal

perlakuan. Pemindahan bibit tanaman sawi dari persemaian ke polybag dilakukan

dengan cara mendorong secara berangsur - angsur dari bawah polybag ukuran 6 x

10 cm sampai semua media tanah keluar sebelumnya telah disiram dengan air

agar media tanah menjadi longgar dan untuk menghindari putusnya akar bibit

tanaman sawi. Setelah semua tanah keluar padatkan tanah tersebut dengan cara

menggenggam agar tanah dan akar bibit sawi menyatu kembali, kemudian

tanaman sawi siap ditanam ke dalam polybag. Pada setiap polybag terdapat satu

tanaman sawi dan untuk perawatan selanjutnya dilakukan penyiraman.

3.4.7.  Pemeliharaan

a. Penyiraman

Penyiraman dilakukan dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari. Penyiraman

tidak dilakukan apabila hujan turun, dan dilakukan menggunakan gembor.

b. Penyiangan

Penyiangan dilakukan apabila terdapat gulma dan pelaksanaannya

dilakukan 3 kali selama penelitian dengan cara mencabut tanaman gulma yang

tumbuh di sekitar tanaman sawi.
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c. Pengendalian Hama dan Penyakit

Pada tanaman sawi, hama yang sering menyerang tanaman sawi yaitu:

belalang dan semut. Pengendaliannya dilakukan dengan menyemprot

menggunakan Decis dengan dosis 0,5 ml/liter air dan penyemprotan dilakukan

tiga hari sekali.

3.4.8.  Panen

Pemanenan dilakukan pada umur 30 hari setelah tanam. Sawi dipanen

dengan cara tanaman dicabut seluruhnya secara hati-hati. Pengukuran parameter

pengamatan dilakukan pada waktu panen.

3.5. Pengamatan

Pengamatan parameter tanaman sawi dilakukan pada waktu panen.

1. Tinggi Tanaman (cm)

Pengukuran tinggi tanaman dimulai dari permukaan tanah sampai ujung

tanaman tertinggi.

2. Panjang Daun Terpanjang (cm)

Pengukuran panjang daun terpanjang dilakukan dengan cara mengukur daun

tanaman sawi terpanjang yaitu mulai dari pangkal tangkai daun sampai ujung

daun melalui ibu tulang daun.

3. Jumlah Daun (Helai)

Pengamatan jumlah daun dihitung pada daun yang telah membuka

sempurna.

4. Lebar Daun Terlebar (cm)

Pengamatan lebar daun yang terlebar dilakukan pengukuran dari pinggir daun

dan tegak lurus dari ibu tulang daun di bagian yang terlebar.

5. Berat Basah Tajuk (g)

Penimbangan berat basah tajuk dilakukan setelah panen yaitu dengan

mencabut tanaman secara hati-hati agar tanaman tidak rusak. Tanaman

dibersihkan dengan air dari tanah-tanah yang menempel, setelah itu tanaman

dikeringanginkan selama ± 15 menit. Tanaman dipisahkan antara tajuk dan

akar, selanjutnya masing-masing tajuk ditimbang.
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6. Berat Kering Tajuk (g)

Penimbangan berat kering tajuk dilakukan setelah tanaman dikeringkan

menggunakan oven dengan suhu 105˚c selama tiga jam. Sampel tanaman

sawi dimasukkan ke dalam amplop dan diberi label, kemudian dilakukan

pengeringan.

3.6. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan akan diolah  secara

statistik dengan menggunakan Anova dan menggunakan program Excel.

Tabel 3.1. Sidik Ragam

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat F. Tabel
Keragaman Bebas Kuadrat Tengah F. Hitung 0.05 0.01
(SK) (DB) (JK) (KT)
K k-1 JKK KTK KTK/KTG
N n-1 JKN KTN KTN/KTG
KxN (k-1)(n-1) JKKN KTKN KT(KN)/KTG
Galat (kn)(r-1) JKG KTG
Total (KNr-1) JKT

Model RAL Faktorial menurut Mttjik dan Sumertajaya (2006) adalah :

yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij +  εijk

Keterangan :

yijk =  nilai pengamatan  pada satuan percobaan yang memperoleh perlakuan

taraf ke-i dari faktor K, taraf ke-j dari faktor N, dan ulangan ke-k

µ           =   nilai tengah umum

αi =   pengaruh taraf ke-i dari faktor K

βj =   pengaruh taraf ke-j dari faktor N

(αβ)ij = pengaruh interaksi dari taraf ke-i dari faktor K dan taraf ke-j dari

faktor  N

εijk = pengaruh galat pada satuan percobaan yang memperoleh perlakuan

taraf ke-i dari faktor K, taraf ke-j dari faktor N, dan ulangan yang ke-k
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Uji lanjut dilakukan dengan  menggunakan Uji Jarak Duncan (UJD) pada

taraf 5%. Model jarak Duncan yaitu:

UJD α = Rα (ρ,db galat) x /
Keterangan:

α : Taraf uji nyata R : Nilai dari tabel uji jarak Duncan

ρ : Banyaknya perlakuan KTG : Kuadrat tengah galat


