
 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2014 – Oktober 2014 di 

greenhouse Laboratorium Lapangan Terpadu dan Laboraturium Rekayasa Sumber 

Daya Air dan Lahan Jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung.  

 

3.2 Alat dan Bahan 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu timbangan, TDS meter, pH meter, 

lux meter, ayakan, penyemprot, mesin granulator, tampah, camera digital, dan alat 

tulis. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu benih kangkung, bayam, sawi, 

air, pupuk hidroponik, arang sekam, tanah liat, sumbu kompor, botol air mineral 

volume 1,5 liter. 

 

3.3 Metode Penelitian 

 

3.3.1 Rancangan Percobaan 

 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak kelompok 

yang disusun secara faktorial dengan menggunakan dua faktor, masing-masing 

faktor terdiri dari tiga taraf.  Perlakuan-perlakuan dalam penelitian ini adalah : 
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a. Faktor pertama jenis sayuran : kangkung (S1), bayam (S2), sawi (S3). 

b. Faktor kedua media tanam : granul 12 mm (M1),6 mm(M2), 4 mm (M3), 

arang sekam (M4). 

c. Kombinasi Perlakuan yang diperoleh adalah: S1M1, S1M2, S1M3, S1M4, 

S2M1, S2M2, S2M3, S2M4, S3M1, S3M2, S3M3, S3M4. 

d. Rancangan percobaan ini menggunakan tiga kelompok, sehingga akan 

diperoleh 36 satuan percobaan dengan tata letak hasil sebagai berikut : 

Tabel 1. Tata Letak Percobaan 

Perlakuan Kelompok 

I II III 

1 S1M2 S1M3 S1M1 

2 S2M2 S3M3 S2M2 

3 S3M2 S2M4 S3M3 

4 S2M1 S1M2 S1M3 

5 S1M1 S2M3 S2M4 

6 S2M3 S2M2 S2M3 

7 S3M1 S1M1 S1M2 

8 S3M3 S3M2 S3M1 

9 S1M3 S1M4 S2M1 

10 S2M4 S3M4 S3M4 

11 S3M4 S3M1 S1M4 

12 S1M4 S2M1 S3M2 



3.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

 

Tahap pembuatan granul dari tanah liat dapat digambarkan pada diagram alir 

sebagai berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Tahap pembuatan granul 
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Pelaksanan penelitian di lapangan terdiri dari dua tahap, yaitu : 

1. Persiapan 

 

1.1 Pengambilan sampel tanah 

Sampel tanah diambil dari lahan yang telah disiapkan untuk diuji sehingga 

diketahui sifat fisiknya.  Sampel tanah yang diambil dengan ring sampel berupa 

contoh tanah terganggu (disturbed soil sample).  Data yang diambil dalam 

penelitian meliputi: 

- Data sifat fisik tanah, yaitu tekstur tanah, kerapatan isi, dan kapasitas lapang, 

kadar air tanah  

- Daya serap Media Tanam 

 

a) Uji Sifat fisik tanah 

Penentuan tekstur tanah menggunakan contoh tanah terganggu.  Tekstur tanah 

ditentukan dengan cara memasukkan tanah ke dalam gelas ukur sebanyak 

sepertiga jumlah air yang ada dalam gelas ukur tersebut dan ditambahkan sedikit 

deterjen.  Kemudian tanah dan deterjen diaduk secara merata atau dikocok dan 

didiamkan selama beberapa hari untuk melihat kandungan yang ada pada tanah.  

Jika kandungan tanah sudah didapat maka dapat dihitung persentase untuk 

kandungan tanah tersebut, selanjutnya persentase yang sudah didapat dilihat pada 

segitiga tekstur (lampiran 51) untuk menentukan tekstur dari tanah yang 

digunakan sebagai media tanam.  Kerapatan isi dihitung dengan rumus (2), Kadar 

air tanah menggunakan rumus (3).  Pengukuran kapasitas lapang tanah dilakukan 

pada contoh tanah terganggu setelah dioven selama 24 jam pada suhu 105 ºC.  

Contoh tanah yang telah diketahui volumenya ditetesi air dari pemukaan atas 
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sampai seluruh ruang pori terisi air dan menetes dari permukaan bawah.  Contoh 

tanah tersebut didiamkan selama 24 jam sampai tidak ada lagi air yang menetes 

dari permukaan bawah.  Kapasitas lapangdihitung dengan menggunakan 

persamaan matematis sebagai berikut : 

𝐹𝑐 =
𝑉1−𝑉2

𝑉𝑠
 𝑋 100%  ........................................................................................   (1) 

Keterangan : 

Fc : kapasitas lapang (%) 

V1 : volume air yang diteteskan (mm
3
) 

V2 : volume air yang menetes keluar (mm
3
) 

Vs : volume contoh tanah (mm
3
) 

 

𝜌𝑏 =
𝑚𝑠𝑜𝑣𝑒𝑛  𝑔 

𝑉𝑡
……………………………….........…………..........……….. (2) 

Keterangan : 

ρb : Kerapatan isi (g/cm
3
) 

msoven : Berat kering tanah oven pada suhu 105 ºC selama 24 jam (g) 

Vt : Volume total tanah (cm
3
) 

 

% 𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 =
𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑏𝑎𝑠𝑎 ℎ

𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡  𝑡𝑎𝑛𝑎 ℎ  𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  105°𝐶
 𝑥 100%……………..…….. (3) 

Keterangan : 

Bobot air                = Bobot wadah berisi tanah lembab – bobot wadah 

berisi tanah kering 105°C. 

Berat tanah kering = Bobot wadah berisi tanah kering 105°C – bobot 

wadah. 

(Tim DDIT, 2013) 
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b) Daya serap granul 

 

    Daya serap = 
𝐵𝐵−𝐵𝐾

𝐵𝐵
 𝑋 100% 

 

Keterangan: 

   BB = bobot basah granul yang sudah ditetesi air 

   BK = bobot kering granul 

 

2. Uji pendahuluan pH granul 

 

 

Uji pendahuluan pH dilakukan dengan cara membuat larutan nutrisi yang terdiri 

dari nilai EC yang berbeda-beda seperti EC 1 mS/cm, EC 1,5 mS/cm dan EC 2 

mS/cm dengan tiga ukuran granul.  Setelah larutan nutrisi dibuat kemudian 

masukkan granul kedalam masing-masing wadah.  Granul yang dimasukkan 

sesuai ukuran dan EC yang digunakan.  Uji pendahuluan ini dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui kenaikan pH yang terjadi pada semua ukuran media granul 

dengan penggunaan EC yang berbeda-beda. 

3. Pembuatan Media Tanam Granul Liat  

 

 

Pertama-tama bahan atau tanah dikeringkan terlebih dahulu dengan penjemuran, 

setelah proses penjemuran selesai tanah digiling agar tanah menjadi lebih halus 

seperti debu.  Tanah yang sudah digiling kemudian dimasukkan ke dalam pan 

granulator yang sudah dihidupkan dengan kecepatan putar sebesar 28 RPM 

(Hardika, 2013).  Pada saat pan granulator berputar semprotkan air sedikit demi 

sedikit menggunakan sprayer tetapi air semprotan dari sprayer tidak boleh 

mengenai pan granulator karena bahan dari tanah liat akan lengket pada pan.  

Proses granulasi dilakukan untuk mendapatkan ukuran granul menjadi 4 mm dan 
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6 mm.  Namun untuk mendapatkan ukuran lebih dari 12 mm sangat sulit dengan 

menggunakan granulator, sehingga khusus untuk ukuran tersebut proses 

pembuatannya secara manual dengan membasahi tanah yang ditaruh pada tampah 

kemudian tanah dibulat-bulatkan menggunakan tangan.  Setelah proses granulasi 

selesai baik secara manual ataupun dengan menggunakan mesin, granul-granul 

tersebut dijemur hingga kering.  Granul-granul yang sudah kering kemudian 

diayak sesuai ukuran dan setelah diayak semua ukuran granul dibakar.  Proses 

pembakaran granul dilakukan selama 2 hari agar granul yang dibakar benar-benar 

matang/berwarna merah seperti batu bata.  Pembakaran tersebut bertujuan untuk 

menghilangkan kadar air yang masih terkandung dalam granul. 

 

4. Pembuatan Larutan Nutrisi  

 

 

Pembuatan larutan nutrisi untuk tanaman daun biasanya tergantung jenis tanaman.  

Apabila semakin tinggi kepekatan kadar garam akan meningkatkan nilai EC dan 

sebaliknya.  Pembuatan larutan nutrisi dengan perbandingan 18 ml stok A dan 18 

ml stok B serta 1 liter air.  Untuk tanaman yang masih kecil EC yang digunakan 

yaitu 1 – 1,5, setelah dewasa atau menjelang panen EC dapat ditingkatkan sampai 

2 dengan perbandingan 54 ml stok A dan 54 stok B. 

 

5. Pembuatan Sistem Sumbu (Wick system) 

 

 

Hidroponik sistem sumbu (Wick system) dibuat dengan botol air mineral volume 

1,5 liter.  Botol air mineral dipotong menjadi dua bagian yaitu dengan ketinggian 

¼ bagian botol untuk bagian atas dan ¾ bagian bawah botol.  Jumlah keseluruhan 

botol air mineral dalam penelitian ini ada 36 botol dengan menggunakan media 
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tanam yang berbeda seperti menggunakan granul berukuran 12 mm, 6 mm, 4 mm 

dan arang sekam.  Masing-masing botol diisi dengan granul dan terdapat sembilan 

botol yang diisi granul yang berukuran 12 mm, 6 mm, 4 mm dan tiga botol diisi 

dengan arang sekam.  Pada setiap botol air mineral diberi satu sumbu kompor, 

sumbu ini berfungsi sebagai penyerap larutan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. 

 

6. Persemaian Tanaman 

 

 

Sebelum dilakukan persemaian benih direndam terlebih dahulu dengan air hangat 

agar benih cepat tumbuh.  Benih yang sudah direndam kemudian disemai dengan 

sterofoam atau pin blok yang berisi campuran media tanah halus dan arang sekam 

atau rockwool.  Persemaian benih dilakukan selama 2 minggu dan diberi 

penyiraman menggunakan larutan nutrisi dengan EC 1 mS/cm.  Setelah 2 minggu 

benih siap di pindahkan ke media tanam granul dan arang sekam yang telah 

disiapkan sebelumnya.  Sebelum ditanam dilakukan pensortiran bibit yang 

berkualitas baik.  Dilakukan pensortiran terlebih dahulu sebelum dipindahkan 

untuk melihat kualitas dari tanaman yaitu seperti memiliki daun yang lebar dan 

batang yang tegak.  Bibit yang berkualitas baik kemudian ditanam pada botol air 

mineral yang sudah dibuat seperti sistem sumbu.  Masing-masing media tanam 

ditanami satu bibit. 

7. Penanaman  

 

Penanaman bibit dilakukan setelah berumur 15 hari.  Bibit yang sudah siap 

kemudian dimasukkan ke media tanam yang sudah disediakan, pada saat bibit 
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dimasukkan bibit tidak boleh miring agar akar berada tepat pada saluran sumbu.  

Apabila ada bibit yang mati setelah ditanam maka perlu dilakukan penyulaman. 

 

8. Pemeliharaan Tanaman 

 

 

Pemeliharaan tanaman dilakukan pada bibit berusia 15 hari setelah tanam.  

Kegiatan ini bertujuan agar tanaman dapat tumbuh optimal.  Kegiatan 

pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi pemberian larutan nutrisi, 

penggantian larutan nutrisi setiap minggu, suhu, pH, dan menjaga tanaman dari 

Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). 

 

3.4 Pengamatan 

 

 

Pengamatan dilakukan dengan pengamatan kondisi tanaman fisik tanaman, 

pengukuran intensitas cahaya di dalam greenhouse, pengamatan harian, 

pengamatan mingguan dan pengamatan saat panen. 

3.4.1 Pengamatan Harian 

Pengamatan harian meliputi pengamatan fisik keadaan tanaman, intensitas cahaya, 

suhu udara dan kelembaban udara, EC larutan, DO larutan, pH larutan dan 

evapotranspirasi tanaman (ETc).  Pengamatan harian dilakukan pada pagi dan sore 

hari. 

 

3.4.2 Pengamatan Mingguan 

Pengamatan mingguan dilakukan sekali dalam seminggu.  Pengamatan dilakukan 

pada 36 tanaman untuk masing-masing perlakuan.  Pengamatan mingguan 

meliputi : 
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1. Tinggi tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur dari pangkal batang pada media tanam sampai daun 

tertinggi.  Pengukuran dilakukan satu minggu setelah tanam sampai panen.  

Adapun alat yang digunakan untuk mengukur tinggi tanaman yaitu penggaris. 

2. Jumlah daun per tanaman 

Jumlah daun dapat dihitung dengan menghitung daun yang telah membuka 

sempurna pada setiap tanaman.  Pengukuran dilakukan satu minggu setelah tanam 

hingga panen. 

3.4.3 Pengamatan Saat Panen 

Pengamatan saat panen yaitu menghitung Bobot berangkasan atas (tajuk) 

tanamandengan cara mengurangi bobot total tanaman per botol dengan bobot akar 

per tanaman. 

 

3.5 Analisis Data 

 

 

Data perhitungan dan pengamatan yang diperoleh akan diuji dengan uji F dan 

kemudian data dianalisis lebih lanjut dengan uji Beda Nyata Terkecil (BNT) pada 

taraf 5% dan 1%.


