
III.  BAHAN DAN METODE 

 

 

 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Lapang Terpadu Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung dengan ketinggian 146 meter di atas permukaan laut dari 

bulan Januari--Juni 2013. 

 

 

3.2  Bahan dan alat 

 

 

Bahan yang digunakan adalah tanah kering masam,  benih kedelai Varietas 

Tanggamus, pupuk Urea, pupuk SP-36 dengan kandungan P2O5, pupuk KCl, 

pupuk silika (NaSiO3.9H2O) dengan kandungan SiO2, insektisida Bayluscide 

dengan bahan aktif niclosamide 250 g/l, dan insektisida  Dursband dan Basband 

dengan bahan aktif klorpirifos. 

 

 

Alat yang digunakan bans, polibag, cangkul, koret, timbangan, alat semprot, 

meteran, ember, gembor, oven, alat pembagi tepat benih,  dan alat tulis. 
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3.3  Metode Penelitian 

 

 

Untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah dan untuk menguji 

hipotesis disusun rancangan perlakuan sebagai berikut: 

 

 

Rancangan perlakuan disusun secara faktorial (5x3).  Faktor pertama adalah dosis 

pupuk P dengan 3 taraf, yaitu 0 g/10 kg tanah setara dengan 0 kg/ha (P(0)); 0,5 

g/10 kg tanah setara dengan 100 kg/ha (P(1)); dan 1 g/10 kg tanah setara dengan 

200 kg/ha (P(2)).  Faktor kedua adalah dosis pupuk Si dengan 5 taraf, yaitu 0 g/10 

kg tanah setara dengan 0 kg/ha (Si(0)), 1 g/10 kg tanah setara dengan 

100 kg/ha (Si(1)), 2 g/10 kg tanah setara dengan 200 kg/ha (Si(2)), 3 g/10 kg tanah 

setara dengan 300 kg/ha (Si(3)), dan 4 g/10 kg tanah setara dengan 400 kg/ha 

(Si(4)). 

 

 

Perlakuan diterapkan pada petak percobaan dalam rancangan kelompok teracak 

sempurna.  Setiap perlakuan diulang tiga kali.  Pengelompokkan dilakukan 

berdasarkan waktu pengamatan. 

 

 

Homogenitas ragam antarperlakuan diuji dengan uji Bartlett dan aditivitas data 

diuji dengan uji Tukey.  Jika asumsi analisis ragam terpenuhi, dilanjutkan 

pemisahan nilai tengah faktor.  Untuk perlakuan pengaruh fosfor diuji dengan 

ortogonal kontras sedangkan pengaruh peningkatan dosis silika diuji dengan 

ortogonal polinomial pada α 5%. 
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3.4  Pelaksanaan Penelitian 
 

3.4.1  Persiapan media tanam 

 

 

Jenis tanah yang akan digunakan sebagai media tanam adalah tanah kering 

masam.  Tanah tersebut terlebih dahulu digemburkan menggunakan cangkul 

kemudian diaduk sampai merata dan dipisahkan dari gulma atau bagian tanaman 

lainnya yang terbawa.  Selanjutnya tanah yang telah digemburkan dimasukkan ke 

dalam polibag berukuran 10 kg  dan ditimbang seberat 10 kg tanah.  Polibag yang 

digunakan sebanyak 135 polibag.  Penyiapan media tanam ini dilakukan satu 

minggu sebelum tanam. 

 

 

3.4.2  Penanaman 

 

 

Benih kedelai ditanam di polibag yang telah terisi media tanam.  Penanaman 

dilakukan dengan cara membenamkan benih ke dalam polibag yang telah terisi 

media tanam dengan kedalaman sekitar 3 cm.  Benih ditanam sebanyak empat 

butir benih dalam satu polibag.  Hal ini bertujuan untuk mendapatkan tanaman 

yang tingkat pertumbuhannya paling baik dan untuk mencegah kegagalan tumbuh 

benih yang ditanam.  Satu minggu setelah tanam dilakukan seleksi tanaman yang 

pertumbuhannya paling baik sebanyak 2 tanaman dalam satu polibag dan sisanya 

akan digunakan sebagai tanaman sulam apabila ada tanaman yang tidak tumbuh 

baik atau mati. 
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3.4.3  Penyulaman 

 

 

Penyulaman dilakukan pada saat satu minggu setelah tanam.  Penyulaman 

dilakukan bila benih yang tumbuh kurang dari dua tanaman atau tidak ada benih 

yang tumbuh dalam satu polibag.  Penyulaman harus dilakukan secepat mungkin.  

Bertujuan untuk menyeragamkan pertumbuhan tanaman kedelai. 

 

 

3.4.4  Perlakuan pemupukan 

 

 

Pemberian pupuk Si dengan interval 0 g/10 kg tanah setara dengan  0 kg/ha,  

1 g/10 kg tanah setara dengan 100 kg/ha, 2 g/10 kg tanah setara dengan 200 kg/ha, 

3 g/10 kg tanah setara dengan 300 kg/ha, dan 4 g/10 kg tanah setara dengan 400 

kg/ha diaplikasikan pada saat satu minggu setelah tanam dengan membenamkan 

pupuk silika (NaSiO3.9H2O) ke dalam media tanam secara larikan.  Perlakuan 

pupuk P dengan interval 0 g/10 kg tanah setara dengan 0 kg/ha;  

0,5 g/10 kg tanah setara dengan 100 kg/ha; dan 1 g/10 kg tanah setara dengan 200 

kg/ha diberikan sebanyak 5 kali lipat ke dalam tanah pada dua minggu setelah 

tanam atau satu minggu setelah aplikasi pupuk silika.  Pupuk P yang diberikan ke 

tanaman dalam bentuk pupuk SP-36 sesuai perlakuan bersamaan dengan aplikasi 

pupuk Urea dan KCl masing-masing sebanyak 0,4 gram yang diberikan 5 kali 

lipat dengan cara dibenamkan ke dalam tanah secara larikan. 
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3.4.5  Pemeliharaan tanaman 

 

 

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan berupa pengendalian gulma, pengendalian 

hama dan penyakit disesuaikan dengan kondisi lapang.  Pemeliharaan tanaman 

bertujuan untuk menunjang tingkat pertumbuhan tanaman di lapang dan guna 

menghindari kontaminasi dari organisme yang dapat mengganggu pertumbuhan 

dan hasil tanaman.  Pengendalian gulma dilakukan setiap minggunya setelah 

tanam dan pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan mengaplikasikan 

insektisida Bayluscide dengan bahan aktif  niclosamide 250 g/l sebanyak 2 

ml/liter dan insektisida  Dursband dan Basband dengan bahan aktif  klorpirifos 

sebanyak 2 ml/liter setiap dua hari sekali secara preventif sesuai dengan tingkat 

serangan dan keparahan hama dan penyakit.   

 

 

3.4.6  Panen 

 

 

Panen dilaksanakan pada saat tanaman berumur sekitar 100 hari.  Pada umur ini 

polong telah mencapai matang fisiologis yang ditandai oleh polong berwarna 

kecoklatan lebih dari 90% serta batang dan daun telah berwarna kecoklatan.  

Pemanenan dilakukan dengan cara mencabut batang kedelai dari polibag yang 

berisi tanah.  Berangkasan tanaman hasil panen dikumpulkan ditempat 

penjemuran dengan diberi alas sampai kadar air sekitar 13% bertujuan untuk 

memudahkan perontokan benih.  Perontokan benih dilakukan setelah pengeringan 

dengan cara memisahkan polong dari tanaman menggunakan tangan.   
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Selanjutnya dilakukan pembersihan polong kedelai dengan cara memisahkan  biji 

kedelai dari kotoran yang terbawa. 

 

3.5  Pengamatan 

 

 

Untuk menguji kesahihan kerangka pemikiran dan hipotesis dilakukan 

pengamatan terhadap komponen pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai yang 

dihasilkan.  Untuk indikator pertumbuhan, diambil 2 tanaman contoh dari masing-

masing polibag yang diambil secara acak. 

 

 

3.5.1  Variabel Pertumbuhan Tanaman 

 

(a) Tinggi tanaman.  Tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah sampai titik 

tumbuh batang utama yang dilakukan setiap minggu sampai mencapai masa 

generatif (pembentukan bunga).  Pengukuran dilakukan dalam satuan 

sentimeter dengan menggunakan alat ukur panjang. 

(b) Jumlah daun.  Jumlah daun diketahui dengan cara menghitung jumlah daun 

maksimum yang terbentuk.  Kriteria daun maksimum pada tanaman kedelai, 

yaitu (1) dalam satu tangkai terdapat 3-4 helai daun, (2) berbentuk lancip, dan 

(3) berbentuk bulat atau lonjong. 

(c) Jumlah bunga.  Jumlah bunga diamati saat tanaman memasuki fase 

reproduktif pada stadium R1 (stadium mulai berbunga) sampai R2 (stadium 

berbunga penuh yang berlangsung selama 3--5 minggu setelah tanam.  

Jumlah bunga diketahui dengan cara menghitung jumlah bunga mekar 
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sempurna yang tumbuh dalam satu tanaman.  Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui persentase bunga jadi polong. 

(d) Jumlah buku subur.  Jumlah buku subur diketahui dengan cara menghitung 

jumlah buku (ketiak) yang terdapat bunga. 

(e) Bobot kering berangkasan.  Seluruh bagian tanaman kedelai yang telah 

panen sebanyak 135 polibag baik di tanaman maupun berangkasan yang 

rontok dikumpulkan dan segera dikeringkan seusai panen.  Pengeringan 

dilakukan dengan menjemur berangkasan di bawah sinar matahari selama  

24 jam setelah itu dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 70
0
 C selama 

±3 hari hingga bobot konstan.  Setelah kering, berangkasan ditimbang dengan 

menggunakan timbangan.  Pengukuran dilakukan dalam satuan gram. 

(f) Bobot kering akar.  Pada saat panen, akar dan berangkasan tanaman 

dipisahkan.  Akar dibersihkan dari tanah yang terbawa kemudian dikeringkan.  

Pengeringan akar dilakukan dengan menggunakan oven dengan suhu 70
o
 C 

selama ±3 hari hingga bobot konstan.  Setelah kering, akar ditimbang dengan 

menggunakan timbangan.  Pengukuran dilakukan dalam satuan gram. 

 

 

3.5.2   Variabel Hasil Tanaman 

(a) Jumlah polong isi.  Pengamatan dilakukan pada saat setelah panen dengan 

menghitung polong yang bernas pada setiap sampel kemudian dirata-ratakan 

jumlahnya.  

(b) Jumlah polong hampa.  Jumlah polong hampa diperoleh dari hasil 

pengurangan jumlah polong total dengan polong isi pada 2 tanaman contoh 

per polibag.  Polong yang hampa dihitung secara terpisah.   



 
 

22 

(c) Bobot polong per tanaman.  Bobot polong diketahui dengan dua cara, yaitu:  

Bobot polong per tanaman didapat dengan mengeringkan polong dibawah 

sinar matahari selama 3x24 jam.  Polong kedelai yang sudah kering ditimbang 

menggunakan timbangan dengan satuan gram.  

(d) Bobot biji per tanaman.  Pengamatan dilakukan dengan memipilkan biji 

kedelai dari kulit dan kotoran lain yang terbawa.  Biji kedelai yang sudah 

bersih di timbang menggunakan timbangan.  Pengukuran dilakukan dalam 

satuan gram. 

 

 

 


