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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat Penelitian dan Waktu

Penelitian ini teleh dilaksanakan di dalam pot di lahan percobaan Fakultas

Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

yang beralamat di Jl. HR. Soebrantas KM 15 Panam, Pekanbaru. Selama

2 (bulan), dimulai dari bulan September - Desember 2012

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi cangkul, sabit, parang,

palu, gembor, handsprayer, meteran, timbangan, ember, alat tulis, kamera, dan

tali plastik.

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: benih mentimun varietas

Mercy F1 (Deskripsi varietas pada Lampiran 1), pupuk kandang ayam, pupuk

kompos tandan kosong kelapa sawit, pot dan ekstrak tanaman terfermentasi

3.3. Rancangan Percobaan

Penelitian ini merupakan percobaan faktorial dalam pot dengan 3 x 3

perlakuan, menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Faktor pertama

adalah jenis pupuk organik dan faktor kedua adalah populasi tanaman mentimun.

Setiap perlakuan dilakukan pengulangan 4 kali, sehingga diperoleh 36 unit

percobaan. (Lay out pada Lampiran 2)
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Faktor pertama adalah perlakuan pemberian pupuk organik yang terdiri dari:

J0 : Tanpa pemberian pupuk organik

J1 : Pupuk kandang ayam dengan 60 ton/ha = (750 g/pot)

J2 : Pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit dengan 60 ton/ha = (750 g/pot)

Faktor kedua adalah populasi tanaman mentimun yang terdiri dari:

P0 : 1 tanaman/pot

P1 : 2 tanaman/pot

P2 : 3 tanaman/pot

Kombinasi kedua faktor tersebut dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Kombinasi perlakuan jenis pupuk (J) dan populasi tanaman (P)

Perlakuan P0 P1 P2

J0

J1

J2

J0P0

J1P0

J2P0

J0P1

J1P1

J2P1

J0P2

J1P2

J2P2

3.4. Pelaksaan Penelitian

3.5.1. Persiapan Media Tanam

Kegiatan awal yang dilakukan dalam persiapan media tanam adalah

persiapan tanah. Tanah yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari tanah

gambut yang belum pernah diolah disekitar Fakultas Pertanian dan Peternakan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dicangkul  sampai

kedalaman 20 cm. Setelah itu dilanjutkan pengisian 25 kg tanah yang telah kering

kemudian di masukkan ke dalam pot.
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3.5.2.Pemberian Perlakuan Pupuk Organik

Pupuk kompos tandan kosong kelapa sawit dan pupuk kandang ayam

diberikan satu minggu sebelum tanam dan satu minggu setelah tanam dengan

dosis masing-masing 375 g/pot, jadi jumlahnya sebanyak 750 g/pot.

3.5.3.Penanaman

Penanaman dilakukan dengan cara ditugal sedalam 2 cm, lalu dimasukkan 2

benih per lubang tanam sesuai dengan masing- masing perlakuan yaitu pupuk

organik dan populasi.

3.5.4. Perlakuan Populasi Tanaman

Pada umur 3 minggu setelah tanam, disisakan 1 tanaman per lubang tanam

sesuai dengan perlakuan tanaman, perlakuan populasi tanaman yaitu ada yang 1

tanaman, 2 tanaman, 3 tanaman per Pot

3.5.5.Perawatan

1. Penyiraman

Penyiraman dilakukan 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore hari atau

sesuai dengan kebutuhan tanaman.

2. Penjarangan dan Penyulaman

Pada 3 minggu setelah tanam, dilakukan penjarangan dengan menyisakan

1 tanaman per lubang tanam.
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3. Pemasangan Ajir

Setiap tanaman dipasang ajir atau tiang penyangga. Hal ini bertujuan untuk

menopang tanaman agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah

yang bagus. Ajir dipasang setelah umur satu minggu setelah tanam agar akar

tanaman tidak rusak dan ditancapkan dengan jarak 5-7 cm dari batang

tanaman.

4. Penyiangan

Penyiangan dilakukan secara manual dengan mencabut gulma yang ada di

dalam pot.

5. Pengendalian hama penyakit

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan secara preventif, yaitu dengan

cara menyemprot tanaman dengan menggunakan ekstrak tanaman

terfermentasi dari tanaman serai dan daun sirsak dengan konsentrasi

50ml/liter air dengan interval pemberian 2 kali seminggu. Ekstrak Tanaman

Terfermentasi (ETT) merupakan campuran masing-masing bahan yaitu daun

sirsak dan serai, ditimbang sebanyak 125 g. Kemudian bahan tersebut

dicuci hingga bersih dan dipotong/diiris halus. Bahan-bahan yang telah

dipotong dimasukkan ke dalam botol plastik berukuran 1,5 liter. Air

ditambahkan sebanyak 1 liter ke dalam botol. Larutan gula merah dan EM-4

masing-masing dimasukkan sebanyak 5% dari jumlah air (50 ml), diaduk

rata dan tutup rapat (suasana anaerob). Gas yang terbentuk selama

fermentasi dikeluarkan secara berkala (2 hari sekali atau sesuai keadaan gas)

selama 7-10 hari (gas sudah tidak terbentuk lagi). Ekstark tanaman

terfermentasi (ETT) sudah dapat digunakan dengan pengenceran 1:400.
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3.5.5.Panen

Tanaman mentimun dapat dipanen umur 30-50 hari setelah tanam. Ciri-ciri

buah yang dapat dipanen, yaitu berukuran cukup besar dan keras. Interval panen

dilakukan setiap 5 hari sekali. Panen buah mentimun dilakukan dengan cara

memotong tangkainya dengan pisau atau gunting.

3.6. Pengamatan

1. Tinggi Tanaman  (cm)

Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang pada tanaman sampai

titik tumbuh dengan menggunakan meteran. Pengukuran tinggi tanaman

dilakukan pada saat panen.

2. Diameter Batang (cm)

Pengukuran diameter batang dilakukan pada pangkal batang pada tanaman.

Menggunakan jangka sorong. Pengukuran dilakukan pada saat panen, pada

ketinggian 10 cm dari permukaan tanah yang diberi penanda, pada batang

yang akan diamati.

3. Bobot buah per Tanaman (g)

Bobot buah per tanaman dihitung dengan menimbang buah pada masing-

masing tanaman pada saat panen, kemudian data diakumulasikan.

4. Bobot buah per Pot (g)

Bobot buah per pot dihitung dengan menimbang buah dalam setiap pot pada

setiap kali panen, kemudian data diakumulasikan.
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5. Jumlah buah per Tanaman (buah)

Jumlah buah per tanaman dihitung setiap tanaman pada setiap kali panen

kemudian data diakumulasikan.

6. Jumlah buah per Pot (buah)

Jumlah buah per pot dihitung pada setiap pot pada saat panen kemudian data

diakumulasikan

7. Bobot Kering Tanaman (g)

Bobot kering tanaman dihitung dengan menimbang tanaman dalam setiap

pot pada saat panen, kemudian data diakumulasikan.

3.7. Analisis Data

Model RAK faktorial menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah:

Y ijk= µ+þk+αi+βj+(αβ)ij+εijk

Yakni:

Yijk : Hasil pengamatan pada faktor P pada taraf ke-i dan faktor K pada taraf

ke-j dan pada ulangan ke-k

µ : Nilai tengah

þk : Pengaruh kelompok pada taraf ke-k

αi : Pengaruh faktor A pada taraf ke-i

βj : Pengaruh faktor B pada taraf ke-j

(αβ) : Pengaruh interaksi dari faktor A pada taraf ke-I dan faktor B pada taraf

ke-j

εijk : Pengaruh galat dari faktor A pada taraf ke-i dan faktor B pada taraf ke-j

pada ulangan ke-k.



16

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara statistik

dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Kelompok (RAK).

Model Rancangan Acak Kelompok menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006)

adalah seperti pada Tabel 3.2. Uji lanjutan akan dilakukan dengan Uji Jarak

Duncan (UJD)

Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam dengan Rancangan Acak Kelompok.

Sumber
Keragaman

(SK)

deratat
Bebas
(DB)

Jumlah
Kuadrat

(JK)

Kuadrat
Tengah

(KT)
FHitung

FTabel

0.05 0.01
Kelompok

J

P

J x P

Galat

r-1

j-I

p-1

(j-1) (p-1)

(jp-1) (r-1)

JKK

JKJ

JKP

JK (JP)

JKG

KTK

KTJ

KTP

KT (JP)

KTG

KTK/KTG

KTJ/KTG

KTP/KTG

KT (JP)/ KTG

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total r jp-1 JKG JKT - - -

Keterangan:

Faktor Koreksi (FK) =
…	 	

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ - FK

Jumlah Kuadrat  Faktor A (JKA) = 				∑	 …	 – FK

Jumlah Kuadrat Faktor (JKI) =
	∑	 	. .	 – FK

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =
∑	 .

- FK

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) =
	∑ ..	 – FK

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor A dan I {JK (AI)} = JKP – JKA – JKI

Jumlah Kuadrat Galat = JKT – JKP – JKK.


