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III.  MATERI DAN METODE 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sialang Sakti, RT 003, RW 002 

Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak. Penelitian dilaksanakan di mulai bulan 

November 2016 sampai Februari 2017 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Peralatan yang digunakan adalah cangkul, saringan tanah, penggaris, 

timbangan digital, meteran, tali rapia, jangka sorong, dan handsprayer. Bahan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pupuk rumput laut Eucheuma 

cottonii, pupuk kompos kotoran ayam, dan benih mentimun varietas mercy F1. 

 

3.3.  Metode Penelitian 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode Rancangan 

Acak Kelompok (RAK)  dengan lima perlakuan dan empat ulangan sehingga 

terdapat dua puluh unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari empat 

tanaman, sehingga total delapan puluh tanaman. Perlakuan terdiri atas : 

P0: (Kontrol) tanpa menggunakan pupuk 

P1: menggunakan pupuk rumput laut dengan dosis 75 ml per tanaman 

P2: menggunakan pupuk rumput laut dengan dosis 100 ml per tanaman 

P3: menggunakan pupuk rumput laut dengan dosis 125 ml per tanaman 

P4: menggunakan pupuk rumput laut dengan dosis 150 ml per tanaman 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Pupuk Rumput Laut 

Pupuk rumput laut dibuat dengan bahan utama rumput laut jenis Euchema 

cottoni, lalu dibersihkan dan diamkan selama satu malam. Setelah itu, rumput laut 

tersebut diblender dengan menambahkan air dengan perbandingan 4 : 2 liter ( 

setiap 4 liter Eucheuma cottoni dicampurkan dengan air 2 liter) setelah selesai di 

blender, pupuk tersebut diberi pengawet dengan tujuan menghilangkan bau busuk 

yang ditimbulkan. 
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3.4.2. Pembersihan lahan 

Pembersihan lahan bertujuan untuk membersihkan berbagai macam gulma 

(Tumbuhan pengganggu) 

 

3.4.3. Pembuatan bedengan 

Bedengan dibuat dengan ukuran 100x100 cm, jarak antar bedengnnya 

adalah 50 cm dan jarak antar ulangannya 70 cm. Bedengan atau pelarikan 

berfungsi untuk memudahkan penanaman, pemeliharaan tanaman, pembersihan 

tanaman liar, dan mencegah tanaman terendam air saat musim hujan. Setelah 

bedengan selesai dibuat, diberikan pupuk kandang 250 gram per tanaman. 

 

3.4.4. Penanaman 

Penanaman dilakukan dengan cara membuat lubang tanam sedalam 1-2 

cm. lalu benih mentimun dimasukkan kedalam lubang tanam sebanyak 2 butir 

dengan jarak tanam 50x50 cm. Setelah mentimun tumbuh 7 HST, benih tersebut 

di seleksi, yang dipertahankan adalah benih yang terbaik.  

 

3.4.5. Pemberian Label 

Pemberian label diberikan 1 minggu setelah tanam pada setiap plot sesuai 

dengan perlakuan dan ulangan. 

 

3.4.6. Pemeliharaan Tanaman 

Pemeliharaan tanaman mentimun meliputi penyiraman, penyiangan gulma, 

pengendalian hama dan penyakit tanaman dan pemupukan. 

1. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan dua kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. 

Volume air diatur  dan di sesuaikan sesuai kebutuhan agar tidak terlalu banyak 

karena dapat menyebabkan pembusukan akar. 

 

2.  Penyiangan gulma 

Penyiangan gulma dilakukan jika telah nampak ada gulma yang mulai 

tumbuh. Pengendalian gula dapat dilakukan dengan cara dicabut langsung. 
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3. Pengendalian hama dan penyakit tanaman 

Pengendalian hama dan penyakit tanaman dilakukan jika terdapat gejala 

kerusakan secara fisik mau mekanis pada bibit mentimun.  

4.  Pemupukan 

Pemupukan dilakukan per minggu sesuai dosis yang telah di tentukan. 

Cara pemupukannya adalah, pupuk di encerkan dengan air dengan dosis 1 ml/ 500 

ml  kemudian disemprotkan ke sekitar perakaran bibit mentimun. 

 

3.4.7. Pemanenan  

Tanaman mentimun sudah dapat dipanen setelah 50-60 HST, kriteria buah 

yang dapat dipanen buah yang berwarna sama dari pangkal ke ujung. Pemetikan 

dilakukan 2-3 hari sekali.Pemetikan dilakukan pagi atau sore hari, ketika matahari 

tidak terlalu terik. 

 

3.5.  Parameter Pengamatan 

Parameter yang di amati dalam penelitian ini adalah: 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan dengan cara mengukur dari pangkal 

batang sampai ujung daun tertinggi dengan menggunakan alat ukur meteran. 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan saat tanaman sudah berumur 5 MST. 

2. Jumlah daun 

Pengitungan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung daun yang 

terdapat pada batang utama tanaman. Daun dihitung setelah panen pertama. 

3. Bobot buah pertanaman (kg) 

Bobot buah diukur dengan menimbang setiap buah yang dipanen dari 

setiap tanaman sampel 

4. Bobot buah per plot (kg) 

Bobot buah per plot diperoleh dengan menimbang semua buah yang 

dipanen setiap bedeng/ plot 

5. Jumlah buah per tanaman 

Jumlah buah per tanaman dihitung berdasarkan banyaknya buah yang 

dihasilkan per tanaman. 
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6. Jumlah buah per plot 

Jumlah buah per plot dihitung berdasarkan banyaknya buah yang 

dihasilkan per bedengan. 

7. Panjang buah (cm) 

Panjang buah di ukur dengan menggunakan penggaris. 

8. Diameter buah 

Pengukuran diameter buah dilakukan dengan cara mengukur bagian 

terbesar dari buah, dengan menggunakan jangka sorong 

 

3.6. Analisis Data 

1. Model linear RAK Non Faktorial; 

Yij= µ + ti + βj + εij 

 

Dimana: 

I = 1, 2, 3.......... t 

J = 1, 2, 3.......... r 

Yi(j)     = Pengamatan  pada  perlakuan ke-i, dan ulangan ke-j 

µ  =  Rataan Umum 

ti  =  Pengaruh perlakuan ke i 

βj          =  Pengaruh kelompok ke j 

εij  =  Pengaruh galat percobaan pada perlakuan  ke-i,   dan ulangan ke j 

 

 Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan di olah secara 

statistik dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam RAK. Uji lanjutan akan 

dilakukan dengan Uji Jarak Duncan (UJD) 

Tabel 3.6. Sidik Ragam Non Faktorial 

Sumber 

Keragaman 

(sk) 

Derajat 

Bebas (db) 

Jumlah 

Kuadrat 

(jk) 

Kuadrat 

Tengah 

(kt) 

F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Kelompok a - 1 JKP KTP KTP/KTG - - 

Ulangan b - 1 JKK KTK KTK/KTG - - 

Galat (a-1) (b-1) JKG KTG - - - 

Total ab-1 JKT JKT - - - 
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Keterangan: 

Faktor Koreksi  

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Yijk
2 
– FK 

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =  

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) =  

JK Galat (JKG) = JKT-JKK-JKP 

 

 Jika pada analisis sidik ragam perlakuan berbeda nyata maka dilakukan 

Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. Model Uji Jarak Duncan menurut 

Sastrosupadi (2000), yaitu: 

UJD = Rα (ρ, db galat)  

α  : Taraf Uji Nyata 

ρ  : Banyaknya perlakuan 

R : Nilai dari tabel uji jarak Duncan (UJD) 

KTG        : Kuadrat tengah galat 

 

2. Analisis Produktivitas Dan Pendapatan 

 

Produktivitas dihitung :  

    I : P x Q 

    L : TR-TC 

Dimana : 

I  : Income 

P  : Price 

Q  : Quantity (Jumlah) 

L  : Laba 

TR : Total Pendapatan 

TC : Total Pengeluaran 

 


