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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, terhitung sejak bulan 8 April  

2019 hingga 19 Juni 2019 di lahan Pendem Kabupaten Malang Jawa Timur, yang 

merupakan sebuah lahan pertanian milik Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.2. Bahan dan Alat 

Adapun bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu benih zukini, pupuk 

petroorganik, pupuk pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing, pupuk kandang 

ayam, pupuk NPK Phonska, fungisida Antracol. Sedangkan alat yang digunakan 

yaitu cangkul, gembor, koret, tugal, meteran, timbangan, jangka sorong, kamera, 

dan alat tulis. 

3.3. Batasan Variabel dan Cara Pengamatan  

Peneliti memberikan batasan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini 

yaitu dengan membatasi jenis pupuk kandang yang digunakan. Jenis pupuk 

kandang yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kotoran hewan ternak 

yaitu sapi, kambing dan ayam. Ketiga jenis pupuk kandang ini dipilih karena mudah 

ditemukan di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan petani. Jarak tanam 

yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi sebanyak empat macam jarak tanam 

yang diperoleh dari penelitian sebelumnya yaitu 30cm x 60cm, 40cm x 60cm, 50cm 

x 60cm dan 60cm x 60cm. 
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3.4. Metode Penelitian  

3.4.1. Rancangan Percobaan 

Percobaan ini menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) faktorial 

dengan dua faktorial yaitu faktor pertama adalah perlakuan jarak tanam sedangkan 

faktor kedua adalah pemberian pupuk kandang dengan tiga kali pengulangan. 

3.4.2. Perlakuan 

Penelitian ini menggunakan 2 faktorial, faktor pertama terdiri atas: (J1) 30cm 

X 60cm, (J2) 40cm X 60cm, (J3) 50cm X 60cm, (J4) 60cm X 60cm. Faktor kedua 

yaitu perlakuan pemberian pupuk kandang yang terdiri atas: (P0) kontrol (pupuk 

petroorganik), (P1) pupuk kandang sapi, (P2) pupuk kandang kambing dan (P3) 

pupuk kandang ayam. Terdapat 16 kombinasi perlakuan yang masing-masing 

diulang tiga kali sehingga terdapat 48 perlakuan kombinasi yang memiliki 6 

populasi tanaman pada tiap masing-masing perlakuannya dan 4 sampel tanaman 

yang diamati. 
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Tabel 2. Kombinasi Perlakuan 

Jarak Tanam Pupuk Kandang Kombinasi Perlakuan 

(J1) 30cm X 60cm 

(P0) kontrol/petroorganik  J1P0 

(P1) pupuk kandang sapi J1P1 

(P2) pupuk kandang kambing J1P2 

(P3) pupuk kandang ayam J1P3 

(J2) 40cm X 60cm 

(P0) kontrol/petroorganik J2P0 

(P1) pupuk kandang sapi J2P1 

(P2) pupuk kandang kambing J2P2 

(P3) pupuk kandang ayam J2P3 

(J3) 50cm X 60cm 

(P0) kontrol/petroorganik  J3P0 

(P1) pupuk kandang sapi J3P1 

(P2) pupuk kandang kambing J3P2 

(P3) pupuk kandang ayam J3P3 

(J4) 60cm X 60cm 

(P0) kontrol/petroorganik  J4P0 

(P1) pupuk kandang sapi J4P1 

(P2) pupuk kandang kambing J4P2 

(P3) pupuk kandang ayam J4P3 
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Dalam pelaksanaannya dilakukan pengacakan sampel kombinasi perlakuan, 

di antaranya sebagai berikut ini: 

Tabel 3. Pengacakan Kombinasi Perlakuan Sampel 

KELOMPOK 

ULANGAN 1 

J2P0 

 

J1P2 J3P1 J4P0 

J2P2 J4P3 J1P1 J2P1 

J1P0 J4P1 J3P3 J1P3 

J2P3 J3P2 J4P2 J3P0 

ULANGAN 2 

J1P2 J2P1 J3P1 J4P2 

J4P3 J1P0 J3P2 J2P0 

J1P1 J1P3 J2P2 J4P1 

J3P0 J3P3 J2P3 J4P0 

ULANGAN 3 

J4P0 J1P1 J3P1 J2P2 

J3P0 J2P3 J1P0 J2P1 

J4P3 J1P2 J3P3 J2P0 

J3P2 J4P2 J4P1 J1P3 

Keterangan : J1= Jarak tanam 30 x 60, J2= Jarak tanam 40 x 60, J3= Jarak tanam 

50 x 60, J4= Jarak tanam 60 x 60, P0= kontrol/petroorganik, P1= 

pupuk kandang sapi, P2= pupuk kandang kambing, P3= pupuk 

kandang ayam. 

 

 



23 
 

 

3.4.3. Denah Percobaan  

Gambar 2.  Denah Percobaan 

Keterangan : J1= Jarak tanam 30 x 60, J2= Jarak tanam 40 x 60, J3= Jarak tanam 

50 x 60, J4= Jarak tanam 60 x 60, P0= kontrol/petroorganik, P1= 

pupuk kandang sapi, P2= pupuk kandang kambing, P3= pupuk 

kandang ayam. 
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3.5. Pelaksanaan Penelitian 

3.5.1. Penyemaian 

Sebelum penanaman ke lahan dilakukan penyemaian dengan media polybag 

yang berisi campuran tanah dan arang sekam dengan kurun waktu 3 minggu. Benih 

disemai di polybag ukuran 8 x 10 cm, sebelum diisi media campuran polybag 

terlebih dahulu dilubangi dan siram media polybag dengan air, serta menggunakan 

satu benih tiap polybag dengan kedalaman tanam 3-5 cm. 

Setelah benih berusia 3 minggu atau 27 HST, dilakukan penanaman ke lahan 

dengan memindahkan dari polybag ke bedengan atau tiap plot lahan yang telah 

disiapkan. Pemindahan ke lahan ditanam sesuai denah percobaan, yaitu dengan 

melubangi bedengan dengan garuh, selanjutnya memasukkan bibit yang telah 

disemai ke dalam lubang tanam, selanjutnya siram dengan air. 

3.5.2. Penyiapan Lahan 

Pengolahan lahan dilakukan dengan cara dibajak sedalam 15–20 cm, lalu 

digaru dan diratakan, dibersihkan dari sisa tanaman dan gulma menggunakan 

Round Up yang disemprotkan. Membuat bedengan sebanyak 48 satuan percobaan 

atau 48 bedengan yang berisi tiap bedengan 6 tanaman dengan jarak tanam sesuai 

perlakuan percobaan dan antar bedengan berjarak 30cm.  

3.5.3. Pemupukan Dasar 

Pemupukan awal dilakukan sebagai pupuk dasar yaitu sebelum tanaman 

ditanam dengan cara ditaburkan ke lahan pertanaman menggunakan pupuk kandang 

sesuai perlakuan percobaan dengan dosis 20 ton/ha. Dengan menggunakan masing 

– masing perlakuan pupuk kandang yaitu pupuk petroorganik sebagai kontrol, 
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pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing dan pupuk kandang ayam yang tiap 

bedengan dilakukan pemupukan dasar dengan dosis 6 kg per bedengan. 

3.5.4. Penanaman Zukini  

Penanaman ke lahan ditanam sesuai denah percobaan, yaitu dengan 

mengukur jarak tanam tiap perlakuan dan mengaplikasikannya di bedenngan yang 

telah di siapkan. Dengan menggunakan jarak tanam 30 X 60cm, 40 X 60cm, 50 X 

60cm dan 60 X 60cm serta melubangi bedengan dengan garuh, selanjutnya 

memasukkan bibit yang telah disemai ke dalam lubang tanam, penanaman 

dilakukan 6 tanaman tiap bedengan selanjutnya siram dengan air. 

3.5.5. Pemeliharaan dan Perawatan Zukini 

Pemeliharaan tanaman Zukini dilakukan penyiraman, pemberian pupuk 

susulan, penyulaman, penyiangan dan penyemprotan HPT. Pemberian pupuk 

kandang dilakukan sebelum tanam dengan dosis 20 ton/ha dan untuk pemberian 

pupuk susulan dilakukan setelah tanaman berusia 15 HST menggunakan pupuk 

NPK Phonska 15:15:15. 

Penyulaman zukini dilakukan dengan mengganti tanaman yang mati, kerdil, 

atau pertumbuhannya tidak normal, dan terserang penyakit. Cara menyulam adalah 

dengan mencabut bibit yang mati atau tumbuh abnormal dengan bibit yang baru 

dengan umur yang sama.  

Penyiangan dilakukan dengan membersihkan rumput dan gulma pada 

bedengan serta selokan di antara bedengan tanpa harus menggemburkan tanah. 

untuk membersihkan rumput atau pun tumbuhan liar lainnya menggunakan koret. 
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Hama yang dapat menyerang tanaman zukini berupa kutu daun, ulat grayak, 

lalat buah, tungau dan ulat tanah. Jenis hama ini bisa dikendalikan atau dibasmi 

dengan memakai obat Antracol 250g. Sedangkan penyakit yang menyerang di 

antaranya embun tepung dikendalikan dengan memakai obat Antracol 250g. 

3.5.6. Pemanenan Zukini 

Pemanenan dilakukan setiap 3 hari sekali, diusahakan agar tidak merusak 

buah yang masih muda. Zukini dipetik satu per satu bersama tangkainya saat buah 

mencapai panjang 15-25 cm dan 45 HST setelah penanaman. Alat bantu panen 

dapat menggunakan pisau atau gunting yang tajam.   

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1.Parameter Pertumbuhan 

a) Jumlah Daun 

Parameter ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung jumlah daun per 

tanaman dengan cara menghitung jumlah daun Zukini, pengamatan dilakukan 

setiap 5 hari sekali. 

b) Tinggi Tanaman 

Parameter ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung tinggi tanaman 

per tanaman dengan cara menghitung tinggi tanaman Zukini, pengamatan 

dilakukan setiap 5 hari sekali 

c) Diameter Batang 

Parameter ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung diameter batang 

tanaman per tanaman dengan menggunakan jangka sorong pada bagian 

pangkal batang. Pengamatan dilakukan setiap 10 hari sekali. 
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d) Luas Daun 

Parameter ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung luas daun 

tanaman dengan metode dekstruktif dan perhitungannya menggunakan 

aplikasi ImageJ. Pengamatan dilakukan ketika tanaman berumur 45 HST atau 

masa generatif. 

3.6.2.Parameter Hasil 

a) Umur Berbunga 

Parameter ini dimaksudkan untuk mengetahui rerata usia tanaman ketika 

mulai berbunga pada setiap tanaman. 

b) Jumlah Bunga 

Parameter ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung jumlah bunga per 

tanaman. Pengamatan dilakukan ketika tanaman berumur 45 HST dengan 

memberi penanda gelang karet pada setiap bunga. Perhitungan dilakukan 

dengan cara menghitung bunga betina atau bunga yang memiliki bakal buah. 

c) Panjang Buah 

Parameter ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung panjang buah per 

tanaman. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan penggaris dan 

menghitung nilai rerata panjang buah per tanaman.   

d) Jumlah Buah 

Parameter ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung jumlah buah hasil 

produksi per tanaman dengan cara menghitung jumlah rerata buah zukini per 

tanaman. 
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e) Diameter Buah 

Parameter ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung diameter buah per 

tanaman. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dan 

menghitung nilai rerata diameter buah per tanaman. 

f) Berat Buah  

Parameter ini dilakukan untuk mengetahui dan menghitung berat buah hasil 

produksi per tanaman dengan cara menghitung berat buah zukini per tanaman 

menggunakan timbangan analitik. 

3.7. Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis dalam bentuk anova yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh interaksi antara faktor satu dengan faktor yang lainnya serta 

untuk mengetahui masing – masing faktor, kemudian lanjut dilakukan Uji Duncan 

(DMRT) dengan taraf 5% untuk membandingkan pengaruh dari setiap perlakuan. 

 

 


