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Sorgum (Sorghum bicolor L) merupakan tanaman yang berpotensi untuk 

dikembangkan, tanaman sorgum memiliki daya adaptasi yang luas, toleran 

terhadap kekeringan, produktivitas tinggi, dan tahan terhadap hama dan penyakit. 

Selain itu juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena dapat dimanfaatkan 

untuk pakan ternak, sumber pangan, dan bahan industri. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh abu dan proporsi pasir-kompos di dalam 

media pada pertumbuhan tanaman sorgum. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Desember 2015 sampai bulan Januari 2016 di Laboratorium Botani Jurusan 

Biologi FMIPA Univeristas Lampung, menggunakan metode RAL dengan 2 

faktor. Faktor pertama adalah penggunaan abu dengan 2 taraf (tanpa abu (0g) dan 

menggunakan abu (300g)), faktor kedua adalah proporsi pasir-kompos dengan 4 

taraf (pasir 2 kg, pasir 1¾ kg+¼ kg kompos, pasir 1½ kg+1/2 kg kompos, pasir 

1¼ kg+¾ kg kompos). Untuk melihat pertumbuhan tanaman sorgum variabel 

yang diukur adalah jumlah akar, panjang tajuk, berat basah dan berat kering. Hasil 

penelitian ini menunjukkan pertumbuhan tanaman sorgum paling baik yaitu pada 

media dengan perlakuan kombinasi tanpa abu (0g) dan proporsi pasir 1 ¼ kg + 

kompos ¾ kg. 

Kata kunci: Abu, pasir-kompos, pertumbuhan tanaman sorgum ( Sorghum 

bicolor L). 
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1. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sorgum (Sorghum bicolor L.) merupakan tanaman yang  berpotensi untuk 

dikembangkan.  Sebab tanaman sorgum memiliki daya adaptasi yang luas, 

toleran terhadap kekeringan, produktivitas tinggi, dan tahan terhadap hama 

dan penyakit.  Selain budidaya yang mudah, sorgum mengandung 

karbohidrat, lemak, mineral seperti kalsium, zat besi dan  fosfor, sehingga 

sorgum bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, bahan pangan, dan bahan 

industri (Yulita dan Risda 2006).  

 

Menurut (Dicko et al., 2006) tanaman sorgum memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi dan mudah dibudidayakan, karena tanaman sorgum selain memiliki 

adaptasi yang luas juga tahan terhadap kekeringan.  Oleh sebab itu sorgum 

dapat dibudidayakan di Indonesia, karena tanah di Indonesia sangat luas 

mulai dari lahan subur sampai lahan kering. 

 

Salah satu tipe lahan kering adalah tanah pasir yang memiliki kandungan 

unsur hara yang rendah.  Disamping itu tanah pasir tersusun atas 70% 

partikel-partikel berukuran besar (0,02-2mm), yang menyebabkan tanah 

pasir bertekstur kasar dan memiliki pori-pori yang besar.  Kondisi ini 
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menyebabkan tanah pasir menjadi berstruktur lepas dan gembur (Buckman 

dan Brody, 1982). 

 

Tanah yang memiliki pori-pori yang besar kurang dapat menahan air.  Air 

dalam tanah akan berinfiltrasi atau bergerak ke bawah melalui pori-pori 

tanah yang bisa menyebabkan tanaman mudah menjadi layu.  Kondisi 

semacam ini apabila berlangsung terus menerus dapat mematikan tanaman 

(Dwidjoseputro, 1981).  Maka hal ini akan menimbulkan suatu masalah, 

apabila budidaya sorgum dilakukan pada media pasir.  Oleh karena itu perlu 

dilakukan uji coba agar budidaya sorgum dapat dilakukan pada tanah pasir, 

yakni  dengan cara menambahkan abu dan kompos pada media pasir.  

 

Media pasir merupakan salah satu substrat bagi pertumbuhan tanaman. 

Tanaman memerlukan kondisi tanah tertentu untuk menunjang 

pertumbuhannya yang optimum.  Kondisi tanah tersebut meliputi faktor 

kandungan air, udara, unsur hara.  Apabila salah satu faktor tersebut berada 

dalam kondisi kurang menguntungkan maka akan mengakibatkan 

terhambatnya pertumbuhan tanaman (Bidwell, 1979). 

Menurut Lehman (2007) abu adalah molekul yang berupa serbuk yang 

lembut sisa dari pembakaran.  Ada beberapa jenis abu berdasarkan bahan 

yang dibakar dan tempat pembakarannya, diantaranya ada abu jerami, abu 

sekam, abu dapur dan abu hasil kegiatan industri rumah tangga.  Pada 

penelitian ini abu yang digunakan adalah abu yang diperoleh dari 

pembuatan batu bata (industri rumah tangga).  Biasanya para petani 
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menggunakan abu dengan cara menaburkan di atas permukaan lahan dengan 

ukuran ± 100g/m
2
. 

 

Tekstur yang lembut dari abu menyebabkan abu lebih mudah mengisi pori-

pori pada pasir, sehingga dapat membantu memperbaiki struktur media pasir 

dan mampu mengikat unsur hara yang tersedia didalam media pasir.  Abu 

tidak hanya dapat mengikat unsur hara yang tersedia didalam pasir, tetapi 

juga dapat meningkatkan retensi (penyerapan) air sebab permukaan partikel 

abu bermuatan negatif sehingga molekul air mudah terikat yang 

menyebabkan air tidak mudah terinfiltrasi (Lehman, 2007). 

 

Penggunaan kompos sebagai bahan pembenah tanah (soil conditioner) dapat 

meningkatkan kandungan bahan organik tanah sehingga mempertahankan 

dan menambah kesuburan tanah pertanian.  Bahan organik yang dapat 

digunakan sebagai sumber pupuk organik adalah dari hasil pertanian antara 

lain berupa jerami, sekam padi, kulit kacang tanah, ampas tebu, pupuk 

kandang (kotoran sapi, kerbau, ayam, itik, dan kuda) (Kurnia dkk., 2001). 

 

Sisa hasil pertanian ini kemudian diolah memalui proses dekomposer atau 

penguraian dengan bantuan mikroorganisme didalam tanah yang nantinya 

akan menjadi kompos yang bisa menjadi sumber unsur hara yang diperlukan 

oleh tanaman (Aprijadi, 1989). 
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Pada lahan kering, kompos (pupuk kandang) dapat diaplikasikan dengan 

beberapa cara yaitu disebar di permukaan tanah atau dicampur pada saat 

pengolahan tanah, dalam larikan, dan dalam lubang-lubang tanam.  Metode 

aplikasi berkaitan dengan jenis tanaman yang akan ditanam.  Selain itu 

jumlah pupuk kandang yang diberikan berbeda-beda.  Seperti pemberian 

pupuk kandang pada tanaman sayuran mencapai 20-30 ton/ha, sedangkan 

tanaman pangan lahan kering seperti jagung, sorgum, kedelai, padi gogo dan 

lain-lain mencapai 1-2 ton/ha (Sudriatna dkk., 2005). 

 

B.      Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh abu dan proporsi 

pasir-kompos di dalam media pada pertumbuhan tanaman sorgum (Sorghum 

bicolor L.) 

 

C.      Manfaat penelitian 

Diharapkan setelah penelitin ini dilakukan dapat membuahkan informasi 

bahwa abu dan kompos dapat digunakan untuk memperbaiki struktur tanah 

pasir dalam upaya budidaya tanaman sorgum. 

 

D.      Kerangka pemikiran 

Sorgum (Sorghum bicolor L) merupakan salah satu sumber daya alam yang 

perlu dibudidayakan karena tanaman sorgum bisa dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak, bahan pangan dan bahan industri.  Didalam budidaya sorgum 

yang perlu diperhatikan adalah: tingkat kesuburan tanah, ketersediaan air, 
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perawatan dan pemupukan tanaman.  Walaupun sorgum dapat di 

budidayakan pada lahan kering namun pada saat pertumbuhan vegetatif nya 

ketersediaan air dan unsur hara harus tercukupi.  

 

Tanah pasir adalah salah satu jenis media tanam tipe lahan kering yang bisa 

digunakan untuk budidaya tanaman sorgum.  Namun budidaya pada media 

pasir perlu mendapat perhatian khusus, kerena tanah pasir memiliki pori 

pori yang besar sehingga air dan unsur hara mudah hilang atau terinfiltrasi 

(bergerak kebawah melalui pori-pori yang dibentuk oleh butiran-butiran 

pasir), sehingga menyebabkan tanaman tidak akan dapat tumbuh dengan 

baik.  Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pada penelitian ini 

akan dilakukan suatu uji coba budidaya tanaman sorgum pada media pasir 

yang di beri abu  dan kompos.   

 

Pemberian kompos selain berfungsi sebagai pembenah tanah juga sebagai 

sumber unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, untuk 

tanaman pangan pada lahan kering penggunaan kompos mencapai 1-2 

ton/ha.  Abu diberikan dengan tujuan agar pori-pori yang terbentuk pada 

media pasir terisi oleh partikel-partikel abu, sehingga air dan unsur hara 

yang tersedia pada media pasir tidak mudah hilang atau berinfiltrasi 

(bergerak kebawah) melalui pori-pori yang terbentuk pada media pasir.  Dan 

pada akhirnya tanaman sorgum dapat tumbuh dengan subur dan dapat 

menghasilkan produksi yang maksimal.  Para petani biasanya menggunakan 
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abu dapur dengan cara ditaburkan, dengan takaran sesuai dengan lahan yang 

tersedia.  Biasanya para petani menaburkan abu ± 100g/1 m
2
. 

 

E.      Hipotesis 

1. pertumbuhan tanaman sorgum akan berbeda pada media yang diberi abu 

dan tidak diberi abu. 

2. Pertumbuhan tanaman sorgum akan berbeda pada media yang diberi 

proporsi pasir-kompos yang berbeda-beda. 

3. pertumbuhan tanaman sorgum akan berbeda pada media yang diberi 

perlakuan kombinasi abu dan proporsi pasir-kompos yang berbeda beda. 
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II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Botani Tanaman Sorgum 

Tanaman sorgum (Sorghum bicolor L.) (Gambar 1) merupakan tanaman 

yang memiliki adaptasi yang luas, dan toleran terhadap kekeringan  

(Syam dkk., 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Tanaman sorgum (LIPI, 2016) 



8 
 

Menurut Kartasapoetra (1994), klasifikasi tanaman sorgum adalah sebagai 

berikut : 

Regnum : Plantae 

Divisio : Spermatophyta 

Classis : Monocotyledoneae 

Ordo : Poales 

Familia : Poaceae 

Genus : Sorghum 

Species : Sorghum bicolor L. 

 

B.  Syarat tumbuh tanaman sorgum 

Tanaman sorgum(Sorghum bicolor L.) baik ditanam pada kisaran ketinggian 

0-500 mdpl. Apabila ditanam pada ketinggian lebih dari 500 mdpl, tanaman 

sorgum akan terhambat pertumbuhannya dan memliki umur panen yang 

panjang.  Curah hujan yang dibutuhkan tanaman sorgum adalah 600 mm /th.  

Tanaman sorgum mampu hidup diatas suhu 47°F (Kusuma dkk., 2008). 

 

Menurut Laimeheriwa (1990) pada saat pertumbuhan vegetatifnya tanaman 

sorgum memerlukan ketersedian air yang cukup, karena air merupakan 

komponen penting yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh, 

berkembang dan bereproduksi.Sorgum dapat berproduksi dengan baik pada 

lingkungan yang curah hujannya terbatas atau tidak teratur.  Tanaman ini 
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mampu beradaptasi dengan baik pada tanah yang sedikit masam hingga 

sedikit basa. 

 

Selain persyaratan diatas sebaiknya sorgum jangan ditanam di tanah 

Podzolik Merah Kuning (PMK) yang masam, namun untuk memperoleh 

pertumbuhan dan produksi yang optimal perlu dipilih tanah ringan 

(bertekstur ringan) dan mengandung bahan organik yang cukup.  Tanaman 

sorgum memiliki keunggulan yaitu lebih tahan terhadap hama dan penyakit 

dibandingkan dengan tanaman palawija lainnya, karena tanaman ini 

memiliki kandungan tanin yang tinggi.  Sorgum dan jagung memiliki sistem 

pengolahan tanah yang sama, yaitu dibajak satu atau dua kali, digaru, lalu 

diratakan.  Tanah yang telah siap ditanami harus bersih dari gulma karena 

fase pertumbuhan sorgum agak lambat kira-kira 3-4 minggu sehingga pada 

awal pertumbuhan tersebut kurang mampu bersaing terhadap gulma 

(Laimeheriwa, 1990). 

C. Tanah pasir 

Tanah pasir merupakan salah satu substrat bagi pertumbuhan tanaman. 

Tanaman memerlukan kondisi tanah tertentu untuk menunjang pertumbuhan 

nya yang optimum.  Kondisi tanah tersebut meliputi factor kandungan air, 

udara, dan unsur hara.  Apabila salah satu factor tersebut berada dalam 

kondisi kurang menguntungkan maka akan mengakibatkan terhambatnya 

pertumbuhan tanaman (Rao, 1994).  
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Sifat fisik tanah bergantung pada ukuran partikel-partikelnya.  Partikel 

diatas 2,0 mm dikelompokkan sebagai kerikil, pasir antara 0,05 mm dan 2,0 

mm, geluh atau silt antara 0,002 sampai 0,05 mm dan lempeng atau clay 

kurang dari 0,002 mm.  Berdasarkan ukuran bahan pada tanah teresbut, 

tanah digolongkan menjadi 3 partikel yaitu pasir, debu, dan liat.  Ketiga 

partikel tersebut bersama-sama menyusun tanah dan disebut tekstur tanah. 

Tekstur tanah akan mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyi mpan 

dan menyediakan unsur hara (Islami dan Utomo, 1995).  

 

Kapasitas lapang adalah kemampuan tanah untuk menyerap air.  Kapasitas 

serap air pada tanah pasir sangat rendah, ini disebabkan karena tanah pasir 

tersusun atas 70% partikel tanah berukuran besar (0,02-2mm).  Sehingga 

tanah pasir bertekstur kasar, dan memiliki ruang pori-pori yang besar. 

Kondisi ini menyebabkan tanah menjadi berstruktur lepas dan gembur 

(Buckman dan Brody, 1982). 

 

Tanah yang terdiri atas partikel besar kurang dapat menahan air.  Sebab air 

didalam tanah akan berinfiltrasi, bergerak kebawah melalui pori-pori tanah 

yang terbentuk oleh pertikel tanah yang berukuran besar.  Akibatnya 

tanaman kekurangan air dan menjadi layu.  Kondisi semacam ini apa bila 

berlangsung terus menerus dapat mematikan tanaman (Dwidjoseputro, 

1981).  Oleh sebab itu apabila ingin melakukan budidaya tanaman sorgum 

pada media pasir, kondisi tersebut diatas harus diperhatikan.  Salah satu cara 
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dengan menambahkan abu pada media pasir yang tujuannya untuk 

memperbaiki struktur media pasir. 

 

D. Abu 

Menurut Lehman (2007) abu adalah molekul yang berupa serbuk yang 

lembut sisa dari pembakaran.  Ada beberapa jenis abu berdasarkan bahan 

yang dibakar dan tempat pembakarannya, diantaranya ada abu jerami, abu 

sekam, abu dapur dan abu hasil kegiatan industri rumah tangga.  Tetapi pada 

penelitian ini abu yang digunakan adalah abu yang diperoleh dari 

pembuatan batu bata (industri rumahtangga). 

 

Tekstur yang lembut dari abu menyebabkan abu lebih mudah mengisi pori-

pori pada pasir, sehingga dapat membantu memperbaiki struktur media pasir 

dan mampu mengikat unsur hara yang tersedia didalam media pasir.  Abu 

tidak hanya dapat mengikat unsur hara yang tersedia didalam pasir, tetapi 

juga dapat meningkatkan retensi air sebab partikel abu bermuatan negatif 

sehingga molekul air mudah diikat, sehingga air tidak mudah terinfiltrasi. 

Para petani biasanya menggunakan abu dengan cara ditaburkan, dengan 

takaran sesuai lahan yang tersedia.  Biasanya para petani menaburkan abu ± 

100g/m
2
 (Lehman, 2007). 

 
 
 
 
 
 
 

 



12 
 

E. Kompos 

Pengomposan adalah proses dimana bahan organik mengalami penguraian 

secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan 

bahan organik sebagai sumber energi.  Membuat kompos adalah mengatur 

dan mengontrol proses alami tersebut agar kompos dapat terbentuk lebih 

cepat.  Proses ini meliputi membuat campuran bahan yang seimbang, 

pemberian air yang cukup, pengaturan aerasi, dan penambahan aktivator 

pengomposan.  Secara alami bahan-bahan organik akan mengalami 

penguraian di alam dengan bantuan mikroba maupun biota tanah lainnya 

(J.H.Crawford,2003). 

 

Penggunaan kompos sebagai bahan pembenah tanah (soil conditioner) dapat 

meningkatkan kandungan bahan organik tanah sehingga mempertahankan 

dan menambah kesuburan tanah pertanian.  Bahan organik yang dapat 

digunakan sebagai sumber pupuk organik adalah dari sisa hasil pertanian 

antara lain berupa jerami, sekam padi, kulit kacang tanah, ampas tebu, 

pupuk kandang (kotoran sapi, kerbau, ayam, itik, dan kuda). 

(Kurnia dkk., 2001). 

 

Sisa hasil pertanian ini kemudian diolah memalui proses dekomposer atau 

penguraian dengan bantuan mikroorganisme didalam tanah yang nantinya 

akan menjadi kompos yang biasa menjadi sumber unsur hara yang 

diperlukan oleh tanaman (Aprijadi, 1989). 



13 
 

Menurut Sutejo (2002) bahwa dari sekian banyak jenis unsur hara yang 

diperlukan oleh tanaman, ada beberapa yang sangat penting seperti unsur 

hara N, P, K.  Penggunan pupuk NPK dapat menjadi solusi dan alternatif 

dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman.  Penggunaan pupuk NPK 

diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam pengaplikasian di 

lapangan dan dapat meningkatkan kandungan unsur hara yang dibutuhkan 

didalam tanah serta dapat dimanfaatkan langsung oleh tanaman.  Fungsi 

unsur hara N (Nitrogen) untuk tanaman yaitu sebagai penyusun protein, 

untuk pertumbuhan pucuk tanaman dan menyuburkan pertumbuhan 

vegetatif.  Fungsi unsur hara P (Fosfor) sebagai salah satu unsur penyusun 

protein, dibutuhkan untuk pembentukan bunga, buah dan biji, merangsang 

pertumbuhan akar menjadi memanjang dan tumbuh kuat sehingga tanaman 

akan tahan kekeringan.  Kekurangan pupuk P akan menyebabkan tanaman 

tumbuh kerdil, pembungaan dan pembentukan biji terhambat, serta tanaman 

menjadi lemah sehingga mudah roboh.  Unsur hara K (Kalium) berperan 

dalam proses metabolismse perti fotosintesis yang merupakan hal penting 

dalam pertumbuhan (Sutejo, 2002). 
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III.    METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 sampai bulan Januari 

2016 di Laboratorium Botani Jurusan Biologi FMIPA Univeristas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

Pensil, pena, penggaris, meteran, kamera, alat semprot, dan polybag yang 

berukuran 3 kg. 

Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

Biji sorgum, air, pasir, kompos, dan abu. 

 

C. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) dengan faktorial. 

Tabel 1 Faktor pertama: Penggunaan abu didalam media 

No Penggunaan abu 

1 Tanpa abu (0g) 

2 Menggunakan abu (300g) 
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Tabel 2.Faktor ke dua:Proporsi pasir-kompos didalam media. 

No Proporsi pasir-kompos 

1 Pasir 2 kg 

2 Pasir 1 ¾ kg + kompos ¼ kg 

3 Pasir 1 ½ kg + kompos ½ kg 

4 Pasir 1 ¼ kg + kompos ¾ kg 

  

 Sehingga perlakuan kombinasi yang digunakan adalah 2x4 = 8 perlakuan, 

dengan 4 ulangan dalam setiap kombinasi perlakuan. Maka diperoleh 32 

satuan percobaan.  Setiap satu satuan percobaan adalah 1 polybag berukuran 

3 kg yang berisi media sesuai perlakuan, yang ditanami 4 biji sorgum yang 

sudah dipilih. 
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D. Tata letak satuan percobaan 

Tata letak satuan  percobaan dengan metode RAL8 kombinasi perlakuan 

dengan 4 pengulangan adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :   U1, U2, U3, dan U4 adalah ulangan 

P    : Perlakuan kombinasi faktor pertama dan faktor kedua 

P1  :Pasir 2 kg tanpa abu (0 g) 

P2  :Pasir 2 kg + abu (300 g) 

P3  :Pasir 1 ¾ kg + kompos ¼ kg tanpa abu (0 g) 

P4  :Pasir 1 ¾ kg + kompos ¼ kg + abu (300 g) 

P5  :Pasir 1 ½ kg + kompos ½ kg tanpa abu (0 g) 

P6  :Pasir 1 ½ kg + kompos ½ kg + abu (300 g) 

P7  :Pasir 1 ¼ kg + kompos ¾ kg tanpa abu (0 g) 

P8  :Pasir 1 ¼ kg + kompos ¾ kg + abu (300 g) 

 

E. Metode Kerja 

1. Memilih biji sorgum sebanyak 128 biji yang bersih (kulit bijinya 

berwana putih), bernas (memiliki cadangan  makanan yang penuh) yang 

apabila direndam didalam air maka biji yang bernas akan tenggelam. 

2. Mempersiapkan media tanam sesuai perlakuan yang ditentukan, didalam 

setiap polybag berukuran 3 kg. 

P1U1 P6U1 P6U2 P7U1 P3U1 

P2U4 

P5U4 

P1U4 P4U4 
P7U4 

P4U2 P5U3 P2U1 P3U3 P8U2 P2U3 

P5U1 

P8U4 

P4U1 P5U2 P7U2 P3U2 P8U1 

P1U3 P2U2 

P8U3 P6U3 

P7U3 P4U3 P6U4 P3U4 P1U2 
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3. Disetiap polybag (satu satuan percobaan) yang berisi media perlakuan 

ditanam 4 biji sorgum yang sudah dipilih. 

4. Setelah tanaman sorgum berumur 30 hari terhitung mulai biji ditanam 

didalam media perlakuan, dilakukan pengambilan data sesuai dengan 

variabel yang ditentukan yaitu (panjang tajuk, jumlah akar, berat basah, 

berat kering).  Untuk setiap variabel yang diukur, diambil 2 tanaman 

disetiap satuan percobaan. 

 

F. Variable Pengamatan 

1. Panjang tajuk  

Panjang tajuk (cm) diukur dari pangkal batang sampai ujung daun yang 

paling panjang pada setiap tanaman dengan memakai meteran. 

2. Jumlah akar 

Jumlah akar ditentukan dengan cara mengitung banyaknya akar yang 

tumbuh dari pangkal batang masing-masing tanaman. 

3. Berat basah 

Berat basah (g) adalah berat segar dari seluruh bagian tanaman yang 

ditimbang menggunakan timbangan neraca analitik. 

4.  Berat kering 

Berat kering (g) adalah berat seluruh bagian tanaman setelah dikeringkan 

menggunakan oven dengan suhu 70-800c selama  3 jam, kemudian 

ditimbang menggunakan timbangn neraca analiti. 

 

 



18 
 

G.     Analisis Data 

 Data yang diperoleh diuji homogenitasnya dengan uji Barllet apa bila data 

homogen di lanjutkan Analisis Ragam (Anara) dengan α 5%.  Jika terdapat 

perbedaan (signifikan) didalam faktor pertama dan faktor kedua serta 

interaksi antara faktor pertama dan faktor kedua,maka dilanjutkan uji lanjut 

menggunakan BNT (Beda Nyata Terkecil) α 1% untuk mengetahui 

perbedaan antar pelakuan. 



 
 
 
 
 

V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.   KESIMPULAN 

1. Pertumbuhan tanaman sorgum lebih baik pada media tanpa perlakuan 

abu. 

2. Pertumbuhan tanaman sorgum paling baik pada media yang diberi 

proporsi pasir 1 ¼ kg + kompos ¾ kg. 

3. Pertumbuhan tanaman sorgum paling baik terdapat pada media yang 

diberi perlakuan  kombinasi tanpa abu (0g) dan proporsi pasir 1 ¼ kg + 

kompos ¾ kg. 

 

B.   SARAN 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut  tentang kandungan abu yang 

digunakan dalam penelitian. 

2. Agar tidak menggunakan abu yang mengandung zat ekstraktif (seperti: 

getah) untuk memperbaiki setruktur tanah pertanian. 
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