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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di lahan kosong Perumahan Taman Dutamas yang

beralamat di Jl. Pasir Putih Km 3 Siak Hulu, Kampar. Penelitian ini dilaksanakan

pada bulan Oktober sampai pada bulan Desember 2014.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih melon

Varietas Aramis, pupuk bokashi, pupuk kotoran ayam, EM-4, pupuk organik Super

Natural Enzim, Zeolit, daun sirsak, larutan gula merah dan sabut kelapa.

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekop, ayakan kawat,

karung 50 x 75 cm, timbangan, timbangan digital, gembor, handsprayer, meteran,

ajir bambu, tali plastik, plastik, gunting pangkas, cangkul, cat kayu, jangka sorong,

gelas ukur dan polibeg.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan Rancangan

Acak Lengkap (RAL) 2 faktor.

Faktor yang pertama adalah pemangkasan pucuk (P) yang terdiri dari 2 taraf

perlakuan yaitu:

P1 = Dipangkas

P2 = Tidak dipangkas

Faktor kedua adalah penambahan dosis pupuk bokashi per tanaman (J) yang

terdiri dari 4 taraf perlakuan yaitu:

J0 = 0 g

J1 = 300 g

J2 = 600 g

J3 = 900 g
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Dari rancangan tersebut diperoleh 8 kombinasi perlakuan dan dilakukan 4 kali

pengulangan, sehingga diperoleh 32 unit percobaan pada penelitian ini. Kombinasi

perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan Pemangkasan Pucuk (P) dan Pemberian Pupuk
Bokashi (J)

Pemangkasan Pucuk
Pemberian Pupuk Bokashi

0 g (J0) 300 g (J1) 600 g (J2) 900 g (J3)

Dipangkas (P1) P1J0 P1J1 P1J2 P1J3

Tidak dipangkas (P2) P2J0 P2J1 P2J2 P2J3

Masing-masing unit percobaan terdiri dari satu tanaman melon, sehingga

berjumlah 32 populasi. Masing-masing unit percobaan ditanam di dalam karung.

Model linier menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006), yaitu:

Yijk = µ + αi + βj + (αβ)ij + εijk

dimana:

Yijk     = Hasil pengamatan pada faktor P pada taraf ke-i dan faktor J pada taraf

ke-j dan ulangan ke-k

µ = Nilai tengah umum

αi = Pengaruh faktor P pada taraf ke-i

βj = Pengaruh faktor J pada taraf  ke-j

(αβ) = Pengamatan interaksi Faktor P pada taraf ke-i dan faktor J

pada  taraf ke-j

εijk = Pengaruh galat dari  faktor P pada taraf ke-I, faktor J pada taraf ke-j

dan ulangan ke-k.

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan lahan

Lokasi untuk penelitian dibersihkan dari gulma. Pembersihan lahan dengan

menggunakan cangkul dan setiap tepi lokasi yang dijadikan lahan penelitian dipasang
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patok kayu dan dipasang plastik berwarna hitam agar tidak dimasuki hewan yang

dapat mengganggu tanaman.

3.4.2. Persemaian

Benih melon Varietas Aramis, terlebih dahulu direndam di dalam air bersih

selama 30 menit, lalu benih yang tenggelam diambil untuk disemai, dengan cara

benih diletakan di atas tempah yang telah dialasi dengan handuk basah dan benar-

benar bersih, kemudian ditutup dan dibiarkan selama 48 jam. Setelah benih melon

sudah pecah dan berkecambah, benih segera dipindahkan ke dalam polibeg

penyemaian berukuran 8 x 10 cm yang berisi tanah dan bokashi dengan perbandingan

volume (1:1). Benih ditanam dengan kedalaman 1,5 cm. Setelah itu benih disemaikan

selama 2 minggu sebelum dipindahkan ke polibeg penanaman. Pemeliharaan selama

penyemaian meliputi penyiraman dan penyiangan gulma yang tumbuh di media

penyemaian.

3.4.3. Persiapan media tanam

Tanah yang menjadi media tanam adalah tanah topsoil yang dibeli di Suci

Flowers setelah itu tanah dimasukan kedalam karung terlebih dahulu diayak dan

dibersihkan dari rumput-rumput. Kemudian tanah yang sudah siap diayak dimasukan

dengan menggunakan sekop ke dalam karung yang berukuran 50 x 75 cm hingga

memenuhi tiga perempat bagian karung. Setelah media tanam selesai masing-masing

karung dicampur dengan kapur Zeolit dengan dosis 200 g per karung atau 5,8 ton/ha.

Selanjutnya, karung diberi pupuk kotoran ayam 10 ton per hektar atau 350 g per

tanaman sebagai pupuk dasar. Pemberian pupuk dasar dilakukan 1 minggu sebelum

pemberian bokashi. Setelah itu masing-masing karung diberi label sesuai perlakuan.

3.4.4. Perlakuan pemberian dosis pupuk bokashi

Pupuk bokashi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bokashi yang

dijual di FMIPA UR. Bokashi ditimbang sesuai perlakuan dan dimasukan ke dalam

plastik. Bahan bokashi yang digunakan didalam penelitian ini terbuat dari campuran
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jerami padi, kotoran ayam, dan serbuk gergaji (2:1:1). Pemberian bokashi diberikan 1

minggu sebelum tanam dengan cara diberikan ke dalam lubang tanam perkarung.

Bokashi diberikan dengan dosis sesuai perlakuan.

3.4.5. Penanaman dan pemasangan ajir

Penanaman dilakukan 1 minggu setelah pemberian bokashi dan bibit yang

ditanam sudah berumur 14 hari. Cara menanam dilakukan dengan merobek polibeg

penyemaian pada bagian samping kemudian bibit beserta tanahnya dimasukan ke

dalam lubang tanam. Setelah itu tanah disekitar bibit dipadatkan dan disiram hingga

basah hal ini untuk membantu medium tanah menyatu dengan tanah disekelilingnya.

Penanaman dilakukan pada sore hari agar media tanam tidak terlalu panas dan dalam

kondisi yang baik untuk penanaman. Pemasangan ajir dilakukan bersamaan dengan

penanaman hal ini bertujuan agar pemasangan ajir tidak mengganggu pertumbuhan

akar tanaman. Ajir yang digunakan adalah batang bambu yang telah di belah empat

dengan panjang dua meter.

3.4.6. Pemeliharaan

a. Penyiraman

Penyiraman dilakukan sebanyak dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari atau

sesuai dengan kebutuhan tanaman, penyiraman selama penelitian ini dengan

menggunakan gembor.

b. Penyiangan

Pemberantasan gulma dilakukan sebanyak 2 kali selama penelitian (pada saat

tanaman berumur 14 HST dan saat tanaman berumur 45 HST). Penyiangan dilakukan

terhadap gulma yang tumbuh di sekitar areal penelitian dan juga di dalam karung.

Penyiangan dilakukan dengan cara mekanik yaitu dengan cara mencabut gulma yang

ada disekitar tanaman dengan menggunakan tangan.

c. Pemberian pupuk organik cair
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Pemberian pupuk organik cair SNE (Super Natural Enzim) dengan komposisi

Asam amino 12%; C-Organik + Micro bakteri organisme 2,25%; N 3,5%; P 3,5%; K

3,5%; Mg 1%;  Fe 80 ppm; Mn 8,5 ppm; Zn 7,5 ppm; Cu 4 ppm diberikan sebagai

pupuk susulan dengan dosis 2 ml/l dan diberikan setiap 14 hari sekali atau 5 kali

sampai panen. Penyemprotan dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 08.00-10.00

WIB. Dosis yang diberikan sesuai dengan penelitian Rahim dan Sukarmi (2011)

aplikasi pupuk organik cair dengan konsentrasi 2 ml/l air memberikan hasil terbaik

terhadap pengukuran bobot buah, diameter buah dan produksi melon, baik itu

dikombinasikan dengan bokashi pupuk kandang maupun bokashi jerami padi.

d. Pengikatan batang melon pada ajir

Setelah tinggi tanaman lebih kurang 30 cm, batang tanaman mulai diikat

dengan tali rafia pada bambu supaya tanaman merambat pada bambu tersebut.

Pengikatan ini dilakukan setiap 3 hari sekali sampai ikatan mencapai ujung ajir.

e. Perlakuan pemangkasan dan penjarangan buah

Pemangkasan dilakukan menggunakan gunting pangkas. Cabang atau ranting

dan tunas-tunas yang tumbuh diketiak daun, pada ruas ke-1 sampai ruas ke-8 dan di

atas ruas ke-13 dipangkas dengan menyisakan 2 helai daun. Cabang pada ruas ke-9

sampai ruas ke-13 dibiarkan tumbuh sebagai tempat tumbuhnya calon buah yang

dibesarkan. Setelah buah dari cabang ke-9 sampai ke-13 tumbuh sebesar bola

pingpong, dipilih satu buah yang paling baik (tidak cacat, bentuknya bulat) dan terus

dipelihara sampai besar, sedangkan cabang lainnya dipotong dan disisakan 2 helai

daun di atas buah yang dipelihara, sedangkan untuk pemangkasan pucuk dilakukan

pada tanaman sesuai dengan perlakuan. Pemangkasan pucuk dilakukan pada batang

utama. Pemangkasan pada tunas lateral dan penjarangan buah dilakukan pada saat

buah yang akan dipelihara sebesar bola pingpong. Pemangkasan dilakukan pada saat

cuaca cerah, dan tidak hujan agar batang yang telah dipangkas tidak diserang jamur

dan penyakit. Pada saat cuaca dalam kondisi yang tidak cerah maka bekas luka

pangkasan diberi cat kayu.
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f. Pengendalian hama dan penyakit

Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan dengan cara

preventif, yaitu dengan menjaga sanitasi lingkungan tanaman, baik dari gulma

maupun dari bahan lain yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Pada

penelitian ini pengendalian organisme pengganggu tanaman tidak menggunakan zat-

zat kimia, melainkan menggunakan Ekstrak Tanaman Terfermentasi (ETT) dengan

menggunakan daun sirsak (250 g). Daun sirsak dipotong-potong kemudian di blender

dan dimasukkan ke dalam botol yang memiliki ukuran 1,5 liter, setelah itu

ditambahkan 1 liter air, 50 ml larutan gula, dan 50 ml EM-4, aduk perlahan kemudian

diamkan selama 10-14 hari pada tempat yang tidak terkena cahaya matahari

langsung. Selanjutnya dilakukan pengecekan gas secara rutin, apabila gas tidak lagi

terbentuk maka ETT dikeluarkan secara perlahan. ETT sudah dapat digunakan

apabila gas tidak lagi terbentuk. Penyiraman ETT mulai dilakukan 3 hari setelah

tanam dengan konsesntrasi 2,50 ml/liter air dengan frekuensi penyiraman 2 hari

sekali sampai seminggu menjelang panen (Annisava, 2013).

g. Panen

Panen dilakukan saat buah melon telah matang. Tanda-tanda buah melon yang

siap untuk dipanen sebagai berikut: Pertama, terbentuknya rekahan antara pangkal

tangkai buah dengan buahnya, sehingga rekahan tersebut menyerupai cincin. Kedua,

penampakan jaring sudah memenuhi seluruh permukaan buah dan tampak jelas.

Ketiga, menunjukkan aroma harum pada buahnya. Keempat, kulit buah berwarna

kekuning-kuningan atau putih susu. Kelima, dahan dan daun sudah kelihatan menua

(kuning dan kering).

3.5. Pengamatan

Pengamatan dilakukan terhadap setiap unit percobaan dengan sampel

sebanyak 1 buah per tanaman. Parameter yang diamati adalah sebagai berikut:

3.5.1. Lebar daun terlebar (cm)
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Pengamatan lebar daun terlebar dilakukan pada saat tanaman berumur 60 hari

setelah tanam, dengan cara mengukur bagian tengah daun menggunakan meteran.

3.5.2. Hari muncul bunga betina (hari)

Pengamatan hari muncul bunga betina pertama dilakukan dengan menghitung

jumlah hari, mulai dari saat tanam sampai tanaman mengeluarkan bunga betina

pertama dari setiap karung pada setiap unit percobaan.

3.5.3. Umur panen (hari)

Umur panen diperoleh setelah buah melon memenuhi kriteria panen sebagai

berikut: Pertama, terbentuknya rekahan antara pangkal tangkai buah dengan buahnya,

sehingga rekahan tersebut menyerupai cincin. Kedua, penampakan jaring sudah

memenuhi seluruh permukaan buah dan tampak jelas. Ketiga, menunjukkan aroma

harum pada buahnya. Keempat, kulit buah berwarna kekuning-kuningan atau putih

susu. Kelima, dahan dan daun sudah kelihatan menua (kuning dan kering). dihitung

sejak awal tanam hingga panen.

3.5.4. Bobot buah per tanaman (g)

Bobot buah diperoleh dengan menimbang setiap buah yang dipanen dari

setiap tanaman.

3.5.5. Diameter buah (cm)

Diameter buah diukur dengan jangka sorong pada bagian tengah buah, setelah

buah dibelah menjadi 2 bagian terlebih dahulu.

3.5.6. Tebal daging buah (cm)

Tebal daging diukur dengan jangka sorong dimulai dari bagian tengah buah

yang telah dibelah hingga tepi bagian kulit buah.

3.6. Pengolahan Data

Data hasil pengamatan dari setiap perlakukan diolah secara statistika dengan

menggunakan Analisis Sidik Ragam Acak Lengkap (Tabel 3.2). Uji lanjutan yang

digunakan adalah Uji Jarak Duncan pada taraf 5%.

Tabel 3.2. Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap
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Sumber
Keragaman

(SK)

Derajat
Bebas
(DB)

Jumlah
Kuadrat

(JK)

Kuadrat
Tengah

(KT)

F.Hitung F.Tabel

0.05 0.01

P p-1 JKP KTP KTP/KTG - -
J j-1 JKJ KTJ KTJ/KTG - -

P x J (p-1)(j-1) JK(PJ) KT(PJ) KT(PJ)/KTG - -
Galat (dp)(r-1) JKG KTG - - -

Total r dp-1 JKT - - - -

Keterangan:

Faktor Koreksi (FK) =
…

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ - FK

Jumlah Kuadrat Faktor P (JKP) =∑ … – FK

Jumlah Kuadrat Faktor J (JKJ) = ∑ . . – FK

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor P dan J{JK(PJ)} = JKP – JKP – JKJ

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP – JK(PJ) – JKK

Uji lanjut yang digunakan adalah Uji Jarak Duncan (UJD) taraf 5%. Model

Uji Jarak Duncan adalah sebagai berikut:

UJD α=Rα (ρ, DB Galat) x KTG/Ulangan
Keterangan:

α : Taraf uji nyata

ρ : Banyaknya perlakuan

R : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan

KTG : Kuadrat Tengah Galat


