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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan dilahan percobaan Fakultas Pertanian dan

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau selama 4 bulan di

mulai dari bulan Februari hingga Mei 2015.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang akan digunakan adalah: kapur dolomit, benih sorgum Varietas

Numbu, urine sapi murni yang dibeli dari UPT Dinas Peternakan Kuapan,

Kabupaten Kampar (sudah terfermentasi selama 30 hari), pupuk Urea, TSP, KCl

sebagai pupuk pendamping (Urea 2,56 g, TSP 25,6 g, dan KCl 15,36 g). Alat yang

digunakan adalah: parang, meteran, gembor, tali rafia, ember, jerigen,

handsprayer, cangkul, gelas ukur, timbangan digital, dan alat tulis.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial

dengan 2 faktor. Faktor pertama 2 taraf interval pemberian urine sapi (setiap 7

hari dan 14 hari) dan faktor kedua adalah 5 taraf dosis urine sapi (0, 20, 40, 60,

dan 80 ml) dengan 3 kelompok.

Faktor pertama adalah interval pemberian (A) yaitu:

A1 = 7 hari sekali

A2 = 14  hari sekali
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Faktor kedua adalah dosis urine sapi (B) setiap kali pemberian yang terdiri

dari :

B0 = dosis urine sapi 0 ml

B1 = 20 ml/tanaman ( 8 x pemberian interval 7 hari dan 4 x pemberian

interval 14 hari)

B2 = 40 ml/tanaman ( 8 x pemberian interval 7 hari dan 4 x pemberian

interval 14 hari)

B3 = 60 ml/tanaman ( 8 x pemberian interval 7 hari dan 4 x pemberian

interval 14 hari)

B4 = 80 ml/tanaman ( 8 x pemberian interval 7 hari dan 4 x pemberian

interval 14 hari)

Dari rancangan tersebut diperoleh 2 x 5 = 10 kombinasi perlakuan. Setiap

kombinasi terdiri dari tiga kelompok, sehingga terdapat 10 x 3 = 30 unit

percobaan.

Tabel 3.1.Kombinasi Perlakuan

Perlakuan AI A2

B0 A1 B0 A2 B0

B1 A1 B1 A2 B1

B2 A1 B2 A2 B2

B3 A1 B3 A2 B3

B4 A1 B4 A2 B4

Model RAK Faktorial menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah :

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

dimana:

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

taraf ke-j dan ulangan ke-k
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µ = Nilai tengah umum

αi = Pengaruh faktor A pada taraf ke-i

βj = Pengaruh faktor B pada taraf  ke-j

(αβ) = Pengamatan interaksi Faktor A pada taraf ke-i dan faktor B

pada  taraf ke-j

εijk = Pengaruh galat dari  faktor A pada taraf ke-I, dan faktor B pada

taraf ke-j dan ulangan ke-k

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1.Pengolahan lahan

Langkah pertama mencari areal lahan tempat melakukan penanaman dan

selanjutnya membersihkan semak belukar, anak – anak kayu yang tumbuh di areal

lahan. Luas lahan yang diperlukan untuk areal penanaman seluas 20,5 x 5,8 m.

Setelah dilakukan pembersihan lahan, selanjutnya dilakukan pengolahan tanah.

Pengolahan tanah dilakukan 2 kali. Pengolahan tanah pertama merupakan

pengolahan dasar yaitu dengan cara mencangkul tanah dan menggemburkan

bongkahan tanah menggunakan garu. Pengolahan tanah dengan kedalaman 30 cm.

pengolahan tanah kedua dilakukan dengan cara mencangkul ± 2 m, setelah

seminggu dilakukan pengolahan tanah dengan menghancurkan bongkahan –

bongkahan tanah dan menggemburkannya dengan garu. Setelah pengolahan

selesai, dilanjutkan dengan pembuatan petakan tanah dengan ukuran 1,6 m x 1,6

m sebanyak 30 petak, dengan ketinggian 15 cm dan jarak antar petak 50 cm .
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3.4.2. Persiapan petakan

Seminggu setelah pengolahan tanah, dilanjutkan dengan pembuatan

petakan dengan ukuran 1,6 m x 1,6 m sebanyak 30 petak, dengan ketinggian 15

cm dan jarak antar petak 50 cm. Tanaman ditanam dengan jarak 40 x 40 cm

sehingga terdapat 16 tanaman perpetak.

3.4.3. Pemberian label

Pemberian label disiapkan dan dipasang pada setiap petak sesuai

perlakuan. Pemberian label dilakukan seminggu setelah persiapan petakan

dilakukan bertujuan mempermudah pemberian perlakuan dalam pelaksanaan

penelitian.

3.4.4. Penanaman

Seminggu sebelum penanaman/bersamaan dengan pemberian label

dilakukan pengapuran dengan menggunakan dolomit, yaitu 1.536 g/petak.

penanaman dilakukan seminggu setelah pemberian label dengan jarak 40 x 40 cm,

secara tugal dengan kedalaman ± 3 cm, dan benih sorgum dimasukkan sebanyak

2-3 butir per lubang tanam kemudian pilih salah satu tanaman yang bagus untuk

dijadikan sampel, banyak sampel yang diperlukan adalah empat sampel/petak.

3.4.5. Pemberian Pupuk Urea TSP dan KCl

Pupuk Urea diberikan 0,0256 kg (25,6 g/petak) diberikan dua kali yang

mana 1/3 bagian diberikan bersamaan dengan waktu tanam bersama dengan

pupuk P dan K, selanjutnya 2/3 bagian sisanya diberikan pada umur satu bulan
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setelah tanam. Pupuk TSP diberikan 0,0256 kg (25,6 g/petak) diberikan pada saat

tanam, dan pupuk KCl diberikan 0,01536 kg (15,36 g/petak) juga diberikan pada

saat tanam. Pemberian Urea TSP dan KCl ini diberikan sama untuk perlakuan

kecuali kontrol.

3.4.6. Pemberian Urine Sapi

Urine sapi yang digunakan pada penelitian ini adalah urine yang

difermentasikan selama 30 hari tanpa pemberian tambahan bahan lain, karena bisa

mengalami peningkatan terhadap kandungan yang terdapat di dalamnya dan

mengalami perubahan warna serta bau. Pemberian urine sapi yaitu dengan

menggunakan gelas ukur dan langsung diberikan pada tanaman. Penyiraman

urine sapi dilakukan sebanyak 8 kali untuk perlakuan  interval 7 hari dan 4 kali

untuk perlakuan interval 14 hari. Pemberian urine sapi dimulai pada umur bibit 2

minggu setelah tanam.

3.4.7. Pemeliharaan

Pemeliharaan yang dilakukan pada penelitian ini adalah :

a. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari dan tidak dilakukan jika hari

hujan (sesuai kondisi lapangan).

b. Penyiangan dilakukan setiap seminggu sekali dengan cara manual yaitu

mencabut gulma yang terdapat disekitar tanaman.

c. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan jika 50% populasi tanaman terkena

serangan hama. Pengendalian hama dan penyakit tidak dilakukan karena

serangan hama dan penyakit tidak signifikan.
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3.4.8. Panen

Pemanenan tanaman sorgum pada umur 100 hari setelah tanam dengan

cara mencabut tanaman.

3.5. Pengamatan

Pengamatan diambil dari 4 sampel tanaman perpetak dengan parameter

sebagai berikut :

1. Tinggi tanaman (cm)

Pengukuran tinggi tanaman di mulai dari permukaan tanah sampai titik

tumbuh batang utama. Pengamatan dilakukan diakhir penelitian (setelah

panen).

2. Panjang daun terpanjang (cm)

Pengukuran panjang daun dilakukan dari pangkal daun sampai ujung daun

terpanjang dan dilakukan setelah panen.

3. Panjang malai

Pengukuran panjang malai dilakukan mulai dari pangkal malai sampai

ujung malai. Pengukuran dilakukan setelah tanaman dipanen.

4. Diameter batang

Pengamatan ini dilakukan pada batang dengan menggunakan jangka

sorong, dan dilakukan diakhir penelitian.

5. Bobot brangkasan segar

Pengamatan ini dilakukan secara keseluruhan dari bobot kering batang,

akar, daun, malai, dengan cara dibersihkan dan dikering anginkan

kemudian barulah ditimbang.
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6. Bobot brangkasan kering

Pengamatan ini dilakukan secara keseluruhan dari bobot kering batang,

akar, daun, malai, dengan cara dimasukkan kedalam oven dengan suhu 70

0C kemudian ditimbang.

7. Hasil biji kering perpetak (g)

Bobot biji didalam petak dikeringkan dibawah sinar matahari 3 hari,

kemudian ditimbang.

8. Bobot 100 biji (g)

Pengamatan bobot 100 biji dilakukan setelah semua biji dikeringkan

selama 3 hari dibawah sinar matahari dan selanjutnya dihitung 100 biji dan

barulah ditimbang dengan timbangan analitik.

3.6. Analisis Data

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara

statistika dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Kelompok

(RAK) faktorial. Sidik ragam rancangan Acak Kelompok menurut Mattjik dan

Sumertajaya (2006) adalah seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Sidik 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 - -
A a – 1 JKA KTA KTA/KTG - -
B b – 1 JKB KTB KTB/KTG - -
A x B (a – 1) (b – 1) JK (A.B) KT

(A.B)
KT(A.B)/KTG - -

Galat (a.b – 1) (r – 1) JKG KTG - - -
Total r.a.b – 1 JKT - - - -
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Keterangan:

Faktor Koreksi (FK) =

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = Ʃ Yijk
2 - FK

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) =

Jumlah Kuadrat Faktor B (JKB) =

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) =

Jumlah Kuadrat Galat  (JKG) =

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor A dan B {JK(AxB)}=

Analisis uji lanjut dilakukan dengan Uji Jarak Duncan. Model uji jarak

Duncan menurut Sastrosupadi (2000), yaitu:

UJD  = R(, db galat) x √KTG/Ulangan

Keterangan:

 : Taraf uji nyata

 : Banyaknya perlakuan

R :Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan (UJD)

KTG : Kuadrat tengah galat


