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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaaan Peternakan Fakultas 

Pertanian Peternakan UMM di Jl. Raya Tlogomas No.246, Tlogomas, Lowokwaru. 

Desa Tegalgondo Kecamatan Karangploso ketinggian 399-662.5 mdpl dengan suhu 

rata-rata harian antara 23-25 °C dan rata-rata curah hujan kategori menengah 3.600 

mm per tahun. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari 2018 sampai April 2018.  

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :cangkul, gembor, tugal, 

arit, selang air, polibag, cetok, jangka sorong, bambu untuk plang, kamera dan alat 

tulis, gelas ukur, spatula, beaker glass, timbangan analitik. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : air, insektisida, 

pestisida, pupuk cair (Nutrient G, N dan GN), tanah, benih terong kultivar Kania 

F1, Yumi F1 dan Turangga F1. 

3.3 Prosedur penelitian 

Rancangan percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

Tersarang (Nested Design) terdiri dari 2 faktor. Faktor 1 yaitu tiga jenis pupuk cair 

Nutrient G, Nutrient N, dan Nutrient GN dan faktor 2 yaitu tiga kultivar Terong 

(Kania F1, Yumi F1, Turangga F1). Kedua faktor tersebut dikombinasikan menjadi 

12 kombinasi perlakuan dan masing perlakuan diulang sebayak 3 kali. Setiap 

ulangan terdapat 5 sampel. Berikut adalah kombinasi perlakuan dari faktor 1 dan 

faktor 2 : 
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P0T1 : Kontrol (tanpa pupuk cair) + Kania F1 

P0T2 : Kontrol (tanpa pupuk cair) + Yumi F1 

P0T3 : Kontrol (tanpa pupuk cair) + Turangga F1 

PIT1 : Pupuk cair Nutrient G + Kania F1 

PIT2 : Pupuk cair Nutrient G + Yumi F1 

PIT3 : Pupuk cair Nutrient G + Turangga F1 

P2T1 : Pupuk cair Nutrient N + Kania F1 

P2T2 : Pupuk cair Nutrient N + Yumi F1 

P2T3 : Pupuk cair Nutrient N + Turangga F1 

P3T1 : Pupuk cair Nutrient GN + Kania F1 

P3T2 : Pupuk cair Nutrient GN + Yumi F1 

P3T3 : Pupuk cair Nutrient GN + Turangga F1 

Denah percobaan disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Denah Percobaan 

Keterangan: U1, U2, U3 = Ulangan 

= Sampel 

= Cadangan 
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3.4 Pelaksanaan penelitian 

3.4.1 Pembuatan Pupuk Cair 

1. Membuat larutan A yaitu ZPT GA3 100 ml dengan pelarut NaOH 1 N 

2. Membuat larutan B yaitu ZPT NAA 100 ml dengan pelarut NaOH 1 N 

3. Komposisi C yaitu nutrisi makronutrien 300 ml 

4. Komposisi D yaitu vitamin 100 ml 

Bahan-bahan dicampur sesuai komposisi dalam produk pupuk cair Nutrient 

dan ditambahkan aquadest hingga 1000 ml. Setelah itu pengukuran pH setelah 

bahan dicampur, pH optimal sekitar 5,6-6,5. 

3.4.2 Persemaian  

Benih terong yang telah diseleksi sesuai syarat benih disemai terlebih 

dahulu dengan menyebar benih diatas lahan persemaian, tutup benih tersebut 

dengan tanah tipis, benih yang telah disemai ditutup dengan daun pisang atau 

penutup lainnya setelah benih tampak berkecambah atau muncul, buka penutupnya 

dan siram persemaian pagi dan sore hari (perhatikan kelembapan). Lama 

pembibitan kurang lebih 15-25 hari atau berdaun 4 helai sudah siap dipindah ke 

polibag. 

3.4.3 Persiapan Media Tanam 

Media tanam pada penelitian ini yaitu menggunakan tanah. Media yang 

sudah siap akan dimasukkan ke dalam polibag berukuran 40 x 40 cm. Masing-

masing polibag akan diisi sebanyak 4 kg tanah.  
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3.4.4 Penanaman 

Pilih bibit yang telah disemai selama 25 hari setelah semai dan sudah 

berdaun 3 sampai 4 helai. Pilih bibit yang tumbuh subur dan normal ditanam secara 

tegak pada lubang dalam polibag yang sudah disiapkan lalu tanah disekitar lubang 

tanam dipadatkan siram dengan air.  

3.4.5 Pemeliharaan 

Pemeliharaan perlu dilakukan agar pertumbuhan tanaman lebih optimal. 

Adapun kegiatan pemeliharaan sebagai berikut : 

1. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan rutin tiap hari pagi dan sore terutama pada fase  awal 

pertumbuhan dan keadaan cuaca kering hal ini penting karena untuk menjaga tanah 

agar tidak kekeringan ataupun terlalu basah. Cara penyiraman yaitu disiram dengan 

alat bantu selang air. 

2. Penyiangan dan Penggemburan Tanah  

  Rumput-rumput liar atau gulma yang tumbuh disekitar tanaman terong 

harus dibersihkan sekaligus melakukan penggemburan tanah agar pertumbuhan 

terong tidak terjadi persaingan dengan gulma dan pertumbuhannya lebih subur. 

3. Pemangkasan (Perempelan) 

  Pangkas tunas-tunas liar yang tumbuh mulai ketiak daun pertama hingga 

bunga pertama juga dipangkas untuk merangsang agar tunas-tunas baru dan bunga 

yang lebih produktif segera tumbuh. 

3.4.6 Pemupukan 

  Pemupukan dilakukan 7 hari sekali menggunakan pupuk Nutrient G, N 

dan GN dengan cara disemprot pada daun bagian stomatanya atau daun bagian 

belakang. Penyemporan dilakukan pada pagi hari jam 05.00 WIB. 
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3.4.7 Panen 

Panen pertama dapat dilakukan setelah tanaman berumur 3-4 bulan. Panen 

dilakukan 1-2 kali per minggu. Waktu yang paling tepat pagi atau sore hari. Cara 

panen buah dipetik bersama tangkainya dengan tangan atau alat yang tajam. 

3.4.8 Variabel Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap variabel pertumbuhan tanaman terong dan 

data hasil pengamatan disusun dalam bentuk table untuk memudahkan pengamatan. 

Adapun variabel yang diamati yaitu : 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan mengukur tanaman dari 

pangkal batang dasar tanah sampai titik tumbuh. Pengukuran dilakukan pada saat 

terong berumur 7 hari setelah tanam dan intervalnya 1 minggu atau 7 hari.  

2. Jumlah Daun (helai) 

Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan menghitung daun yang 

membuka sempurna sampai daun masih segar (tidak menguning atau mati). 

3. Jumlah Bunga 

Pengamatan jumlah bunga di hitung dari awal munculnya bunga (28 HST) 

yang sudah berkembang sampai minggu terakhir pengamtan 

4. Jumlah Bunga Menjadi Buah 

Pengamatan jumlah bunga menjadi buah di hitung dari awal munculnya 

bunga sampai buah sudah berkembang, dihitung berapa bunga yang menjadi buah. 

5. Jumlah Buah 

Pengamatan jumlah buah di hitung dari munculnya buah sampai buah kecil-

kecil. 
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6. Berat Total Buah Per Tanaman 

Pengamatan berat total buah per tanaman di timbang setelah panen, dari 

panen pertama hingga akhir sampai buah kecil kecil. 

 


