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III. MATERI DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan September - Desember tahun

2012 di Jalan Kartama Ujung, Pekanbaru.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk majemuk (AB

Mix), aquades, paku, kayu, plastik, benih tanaman selada daun, rockwool, dan

styrofoam. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelas

ukur, pipa, pH meter, timbangan, ember, gunting, pisau, kamera digital, oven,

gergaji, martil, dan alat tulis.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan

metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 5 ulangan

yaitu :

A0 = tanpa pemberian (perlakuan kontrol)

A1 = 500 ppm

A2 = 1.000 ppm

A3 = 1.500 ppm

A4 = 2.000 ppm

Dengan demikian diperoleh 25 unit percobaan dengan masing-masing

ulangan terdapat 1 tanaman.

3.4. Pelaksanaan penelitian

Pelaksanaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Pembuatan kontruksi

Pembuatan kontruksi merupakan langkah awal untuk memulai penelitian ini

yaitu dengan membuat rumah plastik. Selanjuntya pengukuran styrofoam dengan

ukuran tempat larutan atau ember yang digunakan. Setelah itu, styrofoam

dilubangi dengan cara menekan dan memutar pipa ½ inci di tengah-tengah
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styrofoam supaya tidak hancur atau rusak. Pembuatan lubang ini dapat juga

dilakukan dengan menggunakan pisau yang tajam.

b. Pembuatan larutan nutrisi

Setelah pembuatan kontruksi selesai, kemudian dilakukan penimbangan

majemuk A B Mix dengan menggunakan timbangan digital sesuai dengan

perlakuan (Lampiran 3). Setelah itu, masing-masing pupuk dilarutkan ke dalam 1

liter aqudes. Kemudian, dimasukkan ke dalam ember. Pada tahap ini juga

dilakukan pembuatan larutan nutrisi tambahan sesuai dengan setiap dosis unit

percobaan yang digunakan.

c. Persemaian

Setelah masing-masing pupuk dilarutkan, kemudian disiapkan rockwool

dengan ukuran 2 x 2 x 2 cm yang telah dipotong-potong dengan gergaji besi

supaya rapi dan tidak pecah. Kemudian bagian atas rockwool dilubangi sedikit

untuk meletakkan biji ke dalam rockwool tersebut. Kemudian dimasukkan 1-2 biji

selada ke dalam rockwool tersebut. Setelah itu, letakkan dalam bak persemaian

yang telah diberi alas berupa tisu untuk menjaga kelembapan kemudian disiram

hingga lembab, kemudian letakkan persemaian di tempat yang teduh.

d. Penanaman

Pemindahan bibit selada dilakukan setelah bibit selada berumur 5-6 hari

setelah tanam. Pemindahan dilakukan dari bak persemaian ke styrofoam yang

telah disediakan. Kemudian bibit ditanam di dalam lubang styrofoam yang telah

dilubangi sebelumnya. Pemindahan dilakukan dengan hati-hati.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan meliputi pengangkatan styrofoam yang dilakukan 3 hari sekali

selama 2 menit. Pengangkatan ini bertujuan untuk menjaga sirkulasi udara dalam

ember, sehingga oksigen dalam ember tersedia dapat diserap oleh akar. Kemudian

penambahan larutan ke dalam ember dilakukan setiap seminggu sekali, sehingga

terdapat 3 - 4 kali penambahan nutrisi.

3.5. Panen

Pemanenan tanaman selada dilakukan setelah tanaman berumur 35 hari

setelah tanam dengan ciri-ciri: jumlah daun telah maksimal, daun-daunnya cukup
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padat (kompak) dan bewarna hijau pekat-terang. Pemanenan dilakukan dengan

cara membongkar atau mencabut rockwool pada styrofoam, kemudian

membersihkan rockwool yang menempel pada akar tanaman dengan hati-hati.

3.6. Pengamatan

a. Tinggi Tanaman

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan pada umur 7, 14, 21, 28, dan 35 hari

setelah tanam (HST). Bagian yang diukur mulai dari pangkal batang sampai pada

bagian tertinggi tanaman.

b. Jumlah Daun

Pengamatan jumlah daun dilakukan waktu panen pada daun yang telah

mekar sempurna.

c. Panjang Daun

Pengamatan panjang daun dilakukan pada saat panen. Panjang daun diukur

mulai dari pangkal daun sampai ujung daun.

d. Bobot Basah Brangkasan

Pengamatan bobot brangkasan basah tanpa akar dilakukan pada saat panen.

e. Bobot Basah Akar

Pengamatan bobot basah akar dilakukan pada saat panen, setelah akar bersih

dari rockwool yang menempel.

f. Bobot Kering Brangkasan

Pengamatan bobot kering brangkasan dilakukan dengan menggunakan oven

selama 2 x 24 jam pada suhu 100°C sampai beratnya konstan.

g. Bobot Kering Akar

Pengamatan bobot kering akar dilakukan dengan menggunakan oven selama

2 x 24 jam pada suhu 100°C sampai beratnya konstan.

3.7. Analisis Data

Data penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis sidik ragam.

Analisis data dapat dilihat pada tabel 3.1.
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Tabel 3.1. Sidik Ragam

Sumber
Keragaman

Derajat Bebas
Jumlah
Kuadrat

Kuadrat
Tengah

F Hitung
F Tabel

5% 1%
Perlakuan v1=p-1 JKP KTP/V1 KTP/KTG

Galat v2=(rp-1)(p-1) JKG KTG/V2
Total rh-1 JKT

Keterangan :

Faktor Koreksi : FK = (Tij)2 / (rxp)

Jumlah Kuadrat Total : JKT = T(Yij2) – FK

Jumlah Kudrat Perlakuan : JKP = (TA)2 / r – FK

Jumlah Kuadrat Galat : JKG = JKT - JKP


