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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2018 sampai 

September tahun 2018 di Desa Sopet Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo. 

3.2 Alat dan Bahan  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Mangga Garifta Merah 

dengan umur 5 tahun dan bahan kimia yang digunakan induksi pembungaan 

mangga yaitu Paklobutrazol. Alat yang digunakan antara lain jet sprayer, hand 

counter ,penggaris,  gelas ukur, buku tulis dan kamera (dokumentasi). 

3.3 Metode Penelitian 

Rancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) Sederhana, dan diulang empat kali. Perlakuan terdiri dari 6 taraf 

konsentrasi paklobutrazol yaitu P0 = 0 ml/l, P1 = 2 ml/l, P2 = 4 ml/l dan P3 = 6 

ml/l, P4 = 8 ml/l, P5 = 10 ml/l.  
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3.3.1. Denah Percobaan 
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Gambar 1. Denah Percobaan 

Keterangan : P0 : Kontrol 

           P1: ZPT Paklobutrazol 2 ml/L 

           P2: ZPT Paklobutrazol 4 ml/L 

           P3: ZPT Paklobutrazol 6 ml/L 

           P4: ZPT Paklobutrazol 8ml/L 

           P5: ZPT Paklobutrazol 10 ml/L 

          I – IV : Ulangan 

          : Arah Kemiringan Lahan 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1.   Pembersihan Lahan 

Pembersihan lahan dilakukan dengan menggunakan sabit untuk memotong 

rumput – rumput yang tumbuh disekitar tanaman mangga. Hal ini bertujuan agar 

tidak terjadi perebutan unsur hara antara tanaman utama dengan gulma pada saat 

pemupukan dan injeksi zat pengatur tumbuh paklobutrazol dan waktu 

pengaplikasian. 

3.4.2.   Pemupukan 

 Pemupukan dilakukan seminggu sebelum pengaplikasian paklobutrazol 

dengan pupuk NPK phonska 3kg/pohon dengan dipendam disekitar pohon mangga 

tersebut dengan jarak ± 3m dari batang tanaman. 

3.4.3 Persiapan bahan semprot 

Pemberian senyawa yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 

paklobutrazol diencerkan dengan aquades sebanyak 1000 ml.  

3.4.4 Aplikasi Senyawa Paklobutrazol 

Senyawa paklobutrazol diberikan pada tanggal 3 Maret 2018, yang 

bertepatan dengan musim kemarau ( lampiran 3) campuran senyawa disiram ke 

tanah tepat sebelah pohon yang sebelumnya telah diberi lubang melingkari pohon 

tersebut. Perlakuan ini dilakukan satu kali saat fase vegetatif dan diberikan pada 

waktu pagi hari. Penyiraman arus mengenai batang yang xylem yang bertujuan agar 

lebih cepat diproses oleh tanaman dengan jarak ± 1m dari batang tanaman. 
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3.4.5 Pemeliharaan dan Perawatan Pohon  

A. Pengairan 

Pengairan tanaman mangga dilakukan bersamaan dengan  

pengamatan tanaman mangga dan mengambil air yang diisi kedalam drum 

kemudian disiramkan di sekitar tanaman mangga. Pada umumnya tanaman 

mangga tidak memerlukan banyak air. 

B. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara 

menyemprotan dengan jet sprayer yaitu dengan cara penyemprotan 

insektisida dan fungisida. 

3.5 Pengamatan  

Pengamatan dilakukan pada 24 tanaman mangga dari tanaman mulai 

berbunga. Adapun parameter yang diamati dalam penelitian ini sebegai 

berikut: 

A. Waktu muncul Bunga (hari)  

Dihitung dari jumlah hari pada saat tanaman mulai berbunga setelah aplikasi 

(hsa) Paklobutrazol pada periode musim pembungaan. 

B. Jumlah Malai Per Tanaman  

Dihitung dari jumlah malai bunga pertanaman pada periode pembungaan yang 

diamati pada saat tanaman telah berbunga dengan interval 2 minggu dengan 

menggunakan hand counter. 

C. Panjang Malai Bunga (cm)  
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Diukur dengan menggunakan penggaris dari pangkal malai  bunga sampai 

bagian ujung bunga, yang diperoleh dari rata – rata 1 – 5 sampel malai bunga 

dalam cm.  

D. Lebar Malai Bunga (cm)  

Diukur dengan menggunakan penggaris dari lebar malai bunga yang terlebar 

dari malai bunga yang diperoleh dari rata – rata 1 – 5 sampel malai bunga 

dalam satuan cm.  

E. Jumlah Anak Malai 

Dihitung dari jumlah anakan malai dari pangkal sampai ujung malai bunga 

yang diperoleh dari rata – rata 1 – 5 sampel malai bunga dalam satuan cm. 

F. Jumlah buah Per Tanaman (biji) 

Dihitung dari jumlah buah di setiap tanaman mangga Garifta Merah dengan 

interval 2 minggu. 

G. Jumlah buah Per Malai (biji) 

Dihitung dari jumlah sampel malai di setiap tanaman mangga Garifta Merah 

dengan interval 2 minggu. 

H.  Jumlah Tanaman Berbunga (pohon) 

Dihitung dari jumlah atau banyaknya tanaman yang tumbuh bunga dan 

diakukan pengamatan dengan interval pengamatan 2 minggu setelah aplikasi 

paklobutrazol. 
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I. Persentase Buah Terbentuk

Dihitung dengan menggunakan rumus

% = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑛𝑡𝑢𝑘
 x 100% 

J. Berat Buah (gram)

Dihitung dengan menggunakan rumus

Berat buah = 
𝐵𝑒𝑠𝑎𝑟+𝑆𝑒𝑑𝑎𝑛𝑔+𝐾𝑒𝑐𝑖𝑙

3

3.6 Analisis Data 

 Data dianalisis dengan uji ANOVA. untuk mengetahui keragaman dari 

perlakuan. Jika terdapat keragaman dari perlakuan, maka akan dilakukan uji lanjut 

untuk mengetahui perbedaan diantara perlakuan dengan menggunakan uji 

beda nyata jujur (BNJ) taraf  5%.




