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III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian  

 

Penelitian ini telah  dilaksanakan pada bulan Maret sampai April  2015 di Desa 

Tambahrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu.  

 

B. Populasi dan sampel  

 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian yang digunakan adalah tanaman kangkung darat 

(Ipomoea reptans Poir). 

2. Sampel  

Dalam penelitian ini sampelnya adalah 24 tanaman kangkung dalam satu 

kelompok kontrol dan tiga kelompok perlakuan dengan enam kali ulangan. 

 

C. Alat dan Bahan  

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Polybag 4 kg    :24 buah  

2. Polybag 2 kg    : 8 buah 

3. Sekop     : 1 buah  

4. Gembor      : 1 buah 

5. Pisau      : 1 buah  

6. Botol plastik     : 4 buah  

7. Tali rafia     : 1 gulung  

8. Gelas ukur     : 1 buah  
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9. Ember plastik volume 20 kg  : 1 buah  

10. Mistar 30 cm    : 1 buah 

11. Timbangan     : 1 buah 

12. Saringan    : 1 buah 

13.Penumbuk    : 1 buah 

14. Benang Kasur    : 1 gulung 

15. Kertas koran bekas    : 2 lembar 

16. Kantong plastik   : 1 buah 

17. Pengaduk    : 1 buah 

18. Alat tulis 

 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Benih kangkung darat (Ipomoea reptans Poir) “Ritan Seed”  

2. Tanah pekarangan rumah   : 2 kg/polybag 

3. Kulit buah pisang kepok    : 6 kg  

4. Gula jawa     : 1 kg  

5. Air       : 1 liter  

6. Label       

 

D. Variabel Penelitian  

 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Variabel bebas  

Berbagai konsentrasi pupuk organik cair  kulit buah pisang kepok.  

2. Variabel terikat  

Tinggi tanaman, jumlah daun, dan luas daun tanaman kangkung darat. 

 

E. Rancangan dan Desain Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini hanya melibatkan satu faktor yang berbeda yaitu 

kosentrasi dari pupuk organik cair kulit buah pisang kepok sedangkan faktor 

lain dibuat tetap dan seragam, untuk itu penelitian ini disebut penelitian faktor 

tunggal dan untuk rancangannya menggunakan rancangan acak lengkap 

(RAL). Perlakuan diatur dengan pengacakan secara lengkap sehingga setiap 
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satuan percobaan memiliki peluang yang sama untuk mendapat setiap 

perlakuan. Dalam percobaan ini terdapat empat perlakuan dan empat 

pengulangan, perlakuan yang diberikan adalah:  

P0 : Tanaman Kangkung Darat+ 2kg Tanah Pekarangan Rumah ( tanpa pupuk 

organik cair kulit buah pisang kepok).  

P1 : Tanaman Kangkung Darat+ 2 kg Tanah Pekarangan Rumah + 20 ml 

pupuk organik cair kulit buah pisang kepok. 

P2 : Tanaman Kangkung Darat+ 2 kg Tanah Pekarangan Rumah+ 40 ml pupuk 

organik cair kulit buah pisang kepok. 

P3 : Tanaman Kangkung Darat+ 2 kg Tanah Pekarangan Rumah + 60 ml 

pupuk organik cair kulit buah pisang kepok. 

 

Pengacakan dan penataan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengundi 

dimana mula-mula menentukan banyaknya petak percobaan (n) dengan cara 

jumlah perlakuan (t) di kali jumlah ulangan (r) atau u = t.r dengan empat 

perlakuan dan enam pengulangan maka banyaknya petak percobaan ada dua 

puluh empat  buah. Adapun gambar petak percobaan dapat dilihat pada 

Gambar 2. 
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Gambar 2. Petak Percobaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:  

Angka   : menunjukkan perlakuan  

Angka indek   : menunjukkan ulangan  

P    : menunjukkan perlakuan ke-  

U    : menunjukkan ulangan ke- 
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Desain penelitian dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Desain Penelitian 

 

 

 

 

 

Konsentrasi 

pupuk (x) 

Ulangan 

ke- 

Pertumbuhan tanaman kangkung darat (y) 

Tinggi tanaman 

(K1) 

Jumlah daun 

(K2) 

Luas daun 

(K3) 

P0 1 P01K1 P01K2 P01K3 

 2 P02K1 P02K2 P02K3 

 3 P03K1 P03K2 P03K3 

 4 P04K1 P04K2 P04K3 

 5 P05K1 P05K2 P05K3 

 6 P06K1 P06K2 P06K3 

P1 1 P11K1 P11K2 P11K3 

 2 P12K1 P12K2 P12K3 

 3 P13K1 P13K2 P13K3 

 4 P14K1 P14K2 P14K3 

 5 P15K1 P15K2 P15K3 

 6 P16K1 P16K2 P16K3 

P2 1 P21K1 P21K2 P21K3 

 2 P22K1 P22K2 P22K3 

 3 P23K1 P23K2 P23K3 

 4 P24K1 P24K2 P24K3 

 5 P25K1 P25K2 P25K3 

 6 P26K1 P26K2 P26K3 

P3 1 P31K1 P31K2 P31K3 

 2 P32K1 P32K2 P32K3 

 3 P33K1 P33K2 P33K3 

 4 P34K1 P34K2 P34K3 

 5 P35K1 P35K2 P35K3 

 6 P36K1 P36K2 P36K3 
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F. Prosedur Kerja  

 

Adapun prosedur kerja dalam penelitian ini yaitu: 

 

1. Pembuatan Pupuk Organik Cair Kulit Buah Pisang Kepok.  

a.  Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti 6 kg limbah kulit buah 

pisang kepok, 1 kg gula jawa, dan air bersih 1 liter. 

 

b.  Mencincang 6 kg kulit buah pisang menjadi 5 bagian dan dihancurkan 

dengan menumbuk atau memblender kulit buah pisang kepok. Kulit buah 

pisang kepok yang akan dicincang dan dihancurkan tidak perlu dicuci 

terlebih dahulu, hal ini bertujuan agar dekomposer tetap berada pada kulit 

pisang kepok untuk membantu proses dekomposisi. 

c.  Meletakkan kulit buah pisang kepok yang telah dihancurkan kedalam 

ember plastik volume 20 kg. Setelah itu menambahkan1 kg gula jawa 

yang telah dihancurkan serta 1 liter air. Kemudian mengaduk campuran 

tersebut  hingga tercampur rata. 

d. Menutup rapat ember dengan kertas koran bekas dan plastik kemudian 

biarkan selama 7 hari. Setelah 7 hari campuran ini dipisahkan antara 

yang padat dengan yang cair menggunakan saringan. Bagian yang padat 

dapat digunakan sebagai kompos dan bagian yang cair merupakan pupuk 

organik cair yang siap digunakan.  

 

 

 



40 

 

2. Tahap persiapan  

a.  Menyiapkan semua alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

penelitian.  

b.  Menyiapkan media tanam yang akan digunakan dengan cara mengisi 

polybag dengan tanah berhumus yang diambil dari tempat pembakaran 

sampah pekarangan rumah sebanyak 2 kg/polybag. 

c.  Memasukkan media tanah kedalam polybag ukuran 4 kg yang sudah 

tersedia.  

d.  Memberi label tiap polybag ukuran 4 kg, hal ini bertujuan agar tidak 

terjadi kesalahan dalam pencatatan data.  

e.  Melakukan pengacakan ke -24 polybag dan penataan sesuai desain yang 

telah dipilih. 

 

 3. Pelaksanaan Penelitian  

a.  Penyemaian benih kangkung darat 

Beberapa benih kangkung “Ritan Seed”disemaikan di polybag ukuran 2 

kg selama satu minggu, setelah tumbuh tunas yang sudah cukup kuat 

dipilih 24 bibit tanaman kangkung darat yang akan dipindah tanam pada 

polybag ukuran 4 kg.  

b.  Penentuan pola tanam  

Pola tanam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dalam satu 

polybag yang merupakan 1 petak percobaan terdiri dari 1 tanaman 

kangkung darat.  
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c. Penanaman bibit kangkung darat 

Menanam bibit kangkung darat yang telah dipilih kedalam polybag yang 

sudah diberi label masing masing 1 bibit tanaman kangkung darat dengan 

kedalaman  2 cm. 

d. Pemberian Perlakuan 

Setelah pindah tanam, tanaman kangkung darat langsung diberi pupuk 

organik cair kulit buah pisang kepok sesuai dengan perlakuan. Untuk P0 

tidak diberi pupuk organik cair kulit buah pisang kepok sebagai tanaman 

kontrol, P1 diberi pupuk organik cair kulit buah pisang kepok sebanyak 

20 ml, P2 sebanyak 40 ml dan P3 sebanyak 60 ml. Penyiraman tanaman 

kangkung dengan menggunakan air biasa sebanyak 200 ml dilakukan 

setiap satu hari sekali pada pagi hari. Dan setiap satu minggu sekali 

dilakukan penyiraman menggunakan pupuk organik cair kulit buah 

pisang kepok. 

 

1. Pengambilan Data  

a.  Tinggi Tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang di atas permukaan tanah 

sampai titik tumbuh menggunakan benang kemudian diukur kembali 

menggunakan mistar agar didapat hasil pengukuran yang lebih akurat. 

Pengukuran dilakukan pada umur 0, 1, 2, 3, 4 minggu setelah pindah 

tanam (MSPT). Adapun tabel pengamatannya dapat dilihat  pada Tabel 4. 
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Tabel 4. Tinggi Tanaman Kangkung yang Diberi Pupuk Organik Cair 

Kulit Pisang 

 

 

 

 

 

 

 

b.  Jumlah daun (helai) 

Untuk pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung 

banyaknya daun yang telah terbuka sempurna setelah tanaman berumur, 

0, 1, 2, 3 dan 4 minggu setelah pindah tanam (MSPT). Adapun tabel 

pengamatannya dapat dilihat  pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Jumlah Daun Kangkung yang Diberi Pupuk Organik Cair Kulit 

Pisang 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Luas Permukaan Daun ( cm
2
) 

Untuk pengamatan luas permukaan daun dilakukan dengan cara 

menghitung panjang daun (dari pangkal tangkai daun hingga ujung daun 

Minggu 

Ke- 

Perlakuan Ulangan Ke-   Total 

Tinggi  

Rata-

rata 

Tinggi  
1 2 3 4 5 6 

 P0         

P1         

P2         

P3         

Jumlah 

Umum  

        

Rataan 

Umum 

        

Ming

gu 

Ke- 

Perlakuan Ulangan Ke   Total 

Jumlah 

Daun   

Rata-rata 

Jumlah 

Daun 
1 2 3 4 5 6 

 P0         

P1         

P2         

P3         

Jumlah 

Umum  

        

Rataan 

Umum 
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sepanjang tulang daun) dikalikan dengan lebar daun (bagian tengah) 

setelah tanaman berumur 0,1, 2, 3 dan 4 minggu setelah pindah tanam 

(MSPT). Adapun tabel pengamatannya dapat dilihat  pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Luas Permukaan Daun Kangkung yang Diberi Pupuk Organik 

Cair Kulit Pisang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Analisis Data  

 

Data yang diperoleh diuji normalitasnya terlebih dahulu kemudian uji 

homogenitas, dilanjutkan dengan analisis ragam. Data yang menunjukan 

perbedaan yang nyata sebagai akibat perlakuan dianalisis lanjut dengan uji 

lanjutan seperti BNT, BNJ, ataupun DMRT pada taraf 5% dengan bantuan 

program spss. Setelah hasil uji homogenitas diketahui, dilanjutkan dengan 

analisis ragam. Analisis ragam secara manual dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Analisis ragam  

Sumber: Hartanto (2005:10) 

Minggu 

Ke- 

Perlakuan Ulangan Ke   Total 

Luas 

Daun   

Rata-rata 

Jumlah 

Daun 
1 2 3 4 5 6 

 P0         

P1         

P2         

P3         

Jumlah 

Umum  

        

Rataan 

Umum 

        

Sumber 

Keragaman 

( SK ) 

Derajat 

Bebas ( db) 

Jumlah 

Kuadrat (JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung F Tabel 

Perlakuan  t-1  JKp KTp KTp/KTG  

Galat  t(r-1) JKG KTG   

Total  tr-1 JKT    
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H. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik dalam penelitian ini yaitu: 

H0 = Tidak adanya pengaruh dari penggunaan pupuk organik cair dari limbah 

kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat 

(Ipomoea reptans Poir). 

H1 = Adanya pengaruh dari penggunaan pupuk organik cair dari limbah kulit 

buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman kangkung darat 

(Ipomoea reptans Poir). 

 

Rumus Hipotesis Statistik: 

H0 : µ1=µ2= µ3= µ4 

H1 : µ1 ≠ µn 

 

Kriteria pengujian hipotesis statistik: 

Jika F hitung< F tabel maka perbedaan yang diamati tidak signifikan, berarti 

H0 diterima H1 ditolak.  

Jika F hitung> F tabel maka perbedaan yang diamati signifikan, berarti H0 

ditolak, H1 diterima (Hartanto, 2005: 10). 

 

I. Pengujian Lembar Kerja Siswa (LKS) 

  

Setelah diperoleh hasil pengamatan pada pengaruh penggunaan pupuk organik 

cair dari limbah kulit buah pisang kepok terhadap pertumbuhan tanaman 

kangkung darat kemudian membuat Lembar Kerja Siswa (LKS) materi 

pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya dilakukan uji kelayakan 

terhadap LKS tersebut.  
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Untuk uji kelayakan LKS, instrumen yang digunakan yaitu lembar uji 

kelayakan LKS beserta rubriknya, diuji oleh seorang dosen Pendidikan Biologi  

dan seorang guru Biologi SMA. Skor yang telah diperoleh selanjutnya 

dianalisis dengan rumus sebagai berikut: 

 

Skor rata- rata tiap komponen = Total skor tiap komponen dari semua penguji 

Jumlah penguji 

 

Skor rata-rata yang diperoleh dibagi dalam empat kategori seperti pada Tabel 8 

berikut: 

 

Tabel 8. Kriteria Interprestasi Skor 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Indah, Susantini, dan  Kuswanti (2015: 690). 

 

 

 

Skor rata- rata Kategori 

1,00-1,75 Kurang layak 

1,76-2,50 Cukup layak 

2,51-3,25 Layak 

3,26-4,00 Sangat layak 


