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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik sifat kualitatif dan 

kuantitatif pada populasi F3 hasil persilangan blewah dengan melon. Metode penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental dengan percobaan di 

lapangan dan ditanam di dalam pot karet. Percobaan dilakukan dengan menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5  p erlakuan yaitu genotip P1, P2, F1, F2 dan 

F3  yang diulang secara berturut-turut sebanyak 5, 5, 5, 20 dan 15 kali. Semua parameter 

pengamatan dianalisa dengan menggunakan analisis keragaman pada taraf nyata 5% dan 

diuji lanjut dengan  Duncan Multiple Range Test (DMRT) jika berbeda nyata. Hasil 

penelitian menunjukkan terjadi perbedaan karakter kualitatif pada warna kulit buah 

(kuning) dan bentuk buah F3 yaitu berbentuk lonjong yang sama dengan P1 dan berbeda 

dengan F2 yang berbentuk bulat. Perubahan karakter juga terdapat pada beberapa karakter 

kuantitatif yaitu, panjang tanaman, jumlah bunga jantan, umur muncul bunga jantan, dan 

umur panen. Parameter  yang tidak mengalami perubahan karakteristik yaitu jumlah 

bunga betina, jumlah daun, jumlah cabang produktif, umur muncul bunga betina, diameter 

batang, diameter buah, panjang buah, bobot buah segar, dan kadar gula. 

Kata kunci : kualitatif, kuantitatif, blewah, melon, populasi F3 

ABSTRACT 

The objective of this research was to evaluate the characteristics of  the  qualitative 

and quantitative traits o f  F3 population result from the cross between cantaloupe and 

melon. . The method used in this research is the experimental methode with experiments 

in the field and planted in the rubber pots. The exper imenta l  design used was a 

completely randomized design with 5 treatments that were P1, P2, F1, F2 and F3 which 

were repeated  5, 5, 5, 20 and 15 times respectivelly.. The observed data were analyzed using 

analysis of variance at 5% significant level and followed by Duncan Multiple Range Test 

(DMRT) Test if there were significantly different. The results of the research showed that 

there were differences of qualitative character on the skin color of the fruit (yellow) and the 

shape of the F3 fruit is oval shaped similar to P1 and different with F2 which is rounded. 

Character changes also occur in some quantitative characters, ie, plant length, number of 

male flowers, age of male flowers appear, and age of harvest. Characters that did not change  

were female flower, number of leaves, number of productive branch, age of female flower, 

stem diameter, fruit diameter, fruit length, fresh fruit weight, and sugar content. 

Keywords: qualitative, quantitative, cantaloupe, melon, F3 population 
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PENDAHULUAN 

Melon (Cucumis melo L.) yang 

merupakan nama buah sekaligus tanaman 

yang menghasilkannya termasuk dalam 

suku labu-labuan atau Cucurbitaceae. 

Lapisan masyarakat secara umum 

menyukai buah melon, terlebih karena 

memiliki rasa yang manis. Buahnya 

biasanya dimakan segar atau  sebagai 

bahan baku industri makanan dan 

minuman (Sobir dan Siregar, 2011). 

Blewah (Cucumis melo var. cantalupensis) 

merupakan salah satu bagian dari 

keragaman genetik dari melon (Sahyono, 

2002). 

Buah melon dan blewah juga 

memiliki kandungan gizi yang baik dan 

juga dapat digunakan sebagai buah untuk 

terapi kesehatan karena mempunyai 

khasiat untuk  membantu sistem 

pembuangan (karena serat yang tinggi), 

sebagai anti kanker karena mengandung 

zat karotenoid yang cukup tinggi, 

menurunkan resiko stroke dan penyakit 

jantung dan mencegah penggumpalan 

darah (Siswanto, 2010). Menurut 

Rukmana (1994), buah blewah memiliki 

kemiripan dengan melon dalam hal cita 

rasanya, hanya saja kandungan gula 

blewah rendah (3% - 5% Brix), tidak keras 

dan kurang renyah menyebabkan kualitas 

buah blewah lebih rendah. Disisi lain 

melon memiliki kandungan gula lebih 

tinggi (kisaran 8% - 15% Brix).  

Perbaikan kualitas buah blewah 

perlu dilakukan dalam hal rasa karena 

konsumen lebih menyukai buah dengan 

rasa yang manis sehingga dapat 

meningkatkan nilai ekonomis buah 

blewah. Upaya dalam memperbaiki 

kelemahan dari blewah tersebut bisa 

dilakukan penyilangan dengan melon 

sehingga diharapkan gen-gen yang 

mengontrol sifat rasa manis pada melon 

dapat diakumulasikan ke dalam gen 

tanaman. Hasil persilangan tersebut 

diharapkan memiliki keturunan buah 

blewah yang memiliki rasa manis seperti 

buah melon. Menurut Syukur (2014), 

dengan adanya persilangan antar kedua 

buah tersebut maka akan meningkatkan 

keragaman akibat rekombinasi dari gen-

gen kedua tetua yang berbeda.  

Persilangan antara melon dengan 

blewah sudah dilakukan dan telah 

dilakukan evaluasi hasil persilangannya. 

Misfalah (2016) melaporkan bahwa 

keragaman genetik yang didapatkan cukup 

tinggi pada populasi F2 hasil persilangan 

blewah dengan melon dan akan dilakukan 

pengujian lebih lanjut pada keturunan F3. 

Pada umumnya, tanaman hasil persilangan 

pada generasi yang semakin tinggi akan 

menuju pada populasi yang lebih seragam. 

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan 
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penelitian tentang “Evaluasi Karakteristik 

Kualitatif dan Kuantitatif pada Populasi 

F3 Hasil Persilangan Blewah (Cucumis 

melo L. var cantalupensis) dengan Melon 

(Cucumis melo L.). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

sifat kualitatif dan kuantitatif pada 

populasi F3 hasil persilangan blewah 

dengan melon. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

percobaan ini adalah metode experimental 

dengan percobaan di lapangan dan 

ditanam di dalam pot karet. Penelitian ini 

dilaksanakan di Kebun Koleksi dan 

Hibridisasi Tanaman Hortikultura, 

Kelurahan Pejeruk, Kecamatan Ampenan, 

Kota Mataram pada bulan Oktober  2017 – 

Januari 2018.Rancangan Percobaan yang 

digunakan adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) yang terdiri dari 5 

perlakuan yaitu P1 (tetua betina blewah 

lonjong), P2 (tetua jantan golden melon), 

F1 (keturunan pertama hasil persilangan 

blewah dengan melon), F2 (keturunan 

kedua hasil persilangan blewah dengan 

melon), F3 (keturunan ketiga hasil 

persilangan blewah dengan melon). 

Perlakuan genotipe P1, P2 dan F1 diulang 

sebanyak 5 kali sedangkan genotipe F2 

diulang sebanyak 20 kali, dan F3 diulang 

sebanyak 15 kali sehingga diperoleh 50 

unit percobaan. 

Benih yang digunakan dalam 

percobaan ini adalah benih blewah, melon 

dan F1, F2 serta F3 hasil persilangan 

blewah dengan melon. Benih yang 

ditanam adalah benih yang bernas, tidak 

rusak, berwarna cerah, dan terhindar dari 

hama dan penyakit benih. 

Media dalam pembibitan yang 

digunakan adalah tanah dan kompos 

dengan perbandingan 2:1 serta dicampur 

dengan fungisida Natural Glio, kemudian 

diayak halus. Benih yang ditanam dalam 1 

gelas plastik sebanyak 5 benih. Bibit 

dipindah ke tempat penanaman setelah 21 

– 22 hari setelah semai. 

Persiapan media tanam dilakukan 

dengan mencampurkan bahan-bahan 

seperti tanah dan pupuk kompos dengan 

perbandingan 3:1. 

Pemeliharaan tanaman yang 

dilakuakan adalah penyiraman, 

penyulaman, pengajiran, pemupukan, 

penyiangan dan pengendalian hama dan 

penyakit. Penyiraman dilakukan sejak 

masa pertumbuhan tanaman sampai 

tanaman akan dipetik buahnya. 

Penyiraman dilakukan sampai kondisi 

tanah dalam kapasitas lapang. 

Penyulaman dilakukan untuk 

mengganti tanaman yang mati atau yang 

tumbuh tidak normal. Penyulaman mulai 
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dilakukan 7 s/d 14 HST. Pengajiran 

menggunakan besi beton dengan ukuran 

diameter 10 mm dan panjang 2,5 m 

dipasang pada setiap pot karet atau satu 

ajir untuk satu tanaman.  

Pemupukan dilakukan dengan 

menggunakan pupuk Phonska dengan cara 

ditugal di samping tanaman. Pemupukan 

diberikan sebanyak 4 kali selama periode 

tanaman dengan dosis 4 gr/tanaman pada 

setiap pemupukan. Pemupukan dilakukan 

pada saat tanaman berumur 7, 14, 28  dan 

42 hari setelah tanam. Penyiangan 

dilakukan setiap kali terdapat gulma yang 

tumbuh. Penyiangan dilakukan dengan 

cara manual yaitu dengan mencabuti 

gulma di sekitar pertanaman. 

Pengendalian hama dan penyakit 

dilakukan dengan cara menyemprot 

tanaman yang terserang. Pengendalian 

hama menggunakan insektisida Confidor 5 

Wp dengan bahan aktif imidakloprid 5%, 

disemprotkan sebanyak 2 kali dengan 

dosis 2,5 g/l dan untuk pengendalian 

penyakit digunakan fungisida Antracol 70 

WP dengan kandungan bahan aktif berupa 

Propinep 70 % dengan dosis 2,5 g/l. 

Pemanenan buah dilakukan pada 

buah yang memiliki kriteria panen seperti 

perubahan warna kulit, terdapat rekahan 

pada daerah tengah dan pangkal buah, 

serta disekitar batang buah berwarna 

kecoklatan dan jatuh sendiri saat sudah 

masak. 

Karakter-karakter yang diamati 

yaitukarakter kualitatif dan kuantitatif. 

karakter kualitatif terdiri atas  bentuk 

buah, warna daging buah, warna kulit 

buah. Karakter kuantitatif terdiri atas, 

panjang tanaman (cm), jumlah bunga 

jantan, jumlah bunga betina, jumlah daun 

(helai), jumlah cabang produktif, umur 

muncul bunga jantan (hst), umur muncul 

bunga betina (hst), umur panen (hst), 

diameter batang (mm), diameter buah 

(mm), panjang buah (cm), bobot buah 

segar (gram), kadar gula (% Brix). 

Data kuantitatif hasil pengamatan 

dianalisis menggunakan analisis 

keragaman (Analysis of Variance) pada 

taraf nyata 5%. Data yang menunjukkan 

beda nyata diuji lanjut dengan Uji Duncan 

Multiple Range Test  (DMRT) dengan 

taraf nyata  5%. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakter kualitatif  pada keturunan 

ketiga (F3) hasil persilangan blewah 

dengan melon berdassarkan Tabel 1. 

terdapat tiga variabel pengamatan yaitu 

warna kulit buah, warna daging buah, dan 

bentuk buah. Warna kulit buah dominan 

menunjukkan warna kuning (396) 

merupakan warna kuning kehijauan, 

berbeda dengan F2 berwarna hijau (351) 



4 
 

 

dan P1 berwarna hijau (336). Menurut 

Ujianto (2013), karakter warna pada 

umumnya dikendalikan secara 

monogenetik yang dikendalikan oleh satu 

atau dua gen pengendali dan faktor 

lingkungan yang kurang mempengaruhi 

ekspresi tanaman dalam hal warna. 

Berdasarkan hasil penelitian Huda (2015), 

secara umum warna kulit buah muda 

keturunan hasil persilangan beberapa 

genotipe melon grup cantalupensis dan 

inodurus menghasilkan warna hijau muda, 

hijau dan hijau tua. Warna daging buah 

dominan menunjukkan hasil yang sama 

pada P1, F2 dan F3. 

Bentuk buah yang dihasilkan pada 

F3 dominan berbentuk lonjong yang 

merupakan bentuk yang sama dengan 

tetua betinanya (P1). Bentuk buah tersebut 

sama dengan hasil penelitian Zulham 

(2016) yaitu buah yang dominan 

berbentuk lonjong pada F1 hasil 

persilangan blewah dengan melon, begitu 

juga melon kultivar Gama Melon Basket 

yang berbentuk globular atau lonjong 

(Daryono et al., 2015) .  

 

Tabel 1. Hasil Pengamatan Warna Kulit Buah, Warna Daging Buah dan Bentuk Buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 1. Karakter kualitatif pada buah P1 (A), F2 (B), F3 (C) 

Tetua jantan (P2) dan keturunan 

pertama (F1) tidak menghasilkan buah 

karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan 

dan genetik. Faktor lingkungan berupa 

hujan merupakan salah satu faktor yang 

menyebabkan tanaman melon tidak dapat 

tumbuh optimal sehingga tidak 

menghasilkan buah. Cendawan Erysiphe 

cichoracearum merupakan patogen yang 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan

Genotipe 
Warna Kulit Buah Warna Daging Buah Bentuk Buah 

P1 Hijau (336) Hijau (353) Lonjong 

P2 - - - 

F1 - - - 

F2 Hijau (351) Hijau (351) Bulat 

F3 Kuning (396) Hijau (351) Lonjong 

A B C 
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 tanaman melon. Berdasarkan penelitian 

Gandhi & Mehta (2011) dalam Huda 

(2015), cendawan ini umumnya tersebar 

luas dan dapat menjadi penyebab 

hilangnya hasil pada tanaman melon, dan 

juga menurut Sobir & Siregar (2011) 

penyakit ini dapat menyebabkan produksi, 

kadar gula, pembentukan jala dan aroma 

berkurang. 

 

Berdasarkan hasil analisis 

keragaman pada karakter kuantitatif, 

parameter yang signifikan ditunjukkan oleh 

panjang tanaman, jumlah bunga jantan, 

umur muncul bunga jantan dan umur panen 

sedangkan parameter lainnya non 

signifikan. Parameter yang menunjukkan 

signifikan kemudian diuji lanjut dengan 

menggunakan uji DMRT (Duncan Multiple 

Range Test) . 

 

Tabel 2. Hasil Pengamatan Nilai Rata-Rata dan Hasil Analisis Uji Lanjut dengan 

Duncan Multiple Range Test (DMRT) Pada Taraf Nyata 5% untuk Semua 

Parameter Kuantitatif 

Genotipe 

Rerata Karakter 

PT  

(cm) 
JBJ JBB 

JD 

(helai) 
JCP 

UBJ 

(hst) 

UBB 

(hst) 

P1 234,6   c 134,9 c 3,9 79,4 3,9 16,4   ab 25 

P2 139,83 ab 21,4   a 2,5 54,1 2,5 23,9   b 33,67 

F1 99,25   a 24,5   a 4 35,3 4 15,9   ab 34 

F2 187,09 bc 73,55 bc 4,974 65,13 4,17 15,05 a 30,39 

F3 187,51 bc 47,63 ab 5,367 49,87 5,29 16,93 ab 26,21 

Lanjutan Tabel 2. 

Genotipe 

Rerata Karakter 

DB 

(mm) 

UP  

(hst) 

Dbu 

(mm) 

PB 

(cm) 

BBS 

(gram) 

KG  

(% Brix) 

P1 4,29 66,1 ab 75,14 12,55 337,16 7,36 

P2 3,03 - - - - - 

F1 3,17 - - - - - 

F2 3,99 74,35 b 76,01 8,33 357,68 8,21 

F3 3,60 61,29 a 75,90 9,47 236,21 8,03 
Keterangan:PT(Panjang Tanaman); JBJ(Jumlah Bunga Jantan); JBB(Jumlah Bunga Betina); JD(Jumlah 

Daun); JCP(Jumlah Cabang Produktif); UBJ(Umur muncul Bunga Jantan); UBB(Umur muncul 

Bunga Betina); UP(Umur Panen); DB(Diameter Batang); DBu(Diameter Buah); PB(Panjang 

Buah); BBS(Bobot Buah Segar); KG(Kadar Gula); Angka-angka yang diikuti huruf yang sama 

menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji DMRT 5%. 

 

Hasil analisis untuk parameter 

panjang tanaman yaitu signifikan, hal ini 

berarti adanya pengaruh dari perlakuan. 

Rerata tertinggi untuk panjang tanaman 

terdapat pada genotipe P1 yaitu sebesar 

234,6 cm yang merupakan tetua betina dan 

rerata terendah yaitu 99,25 cm pada F1 

hasil persilangan blewah dengan melon.
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Keturunan ketiga (F3) memiliki rerata 

panjang tanaman yang lebih rendah dari 

P1 yaitu 187,51 cm. Tetua dan keturunan 

hasil persilangan antara blewah dengan 

melon menghasilkan keragaman 

berdasarkan panjang tanaman. Menurut 

Zawani et al. (2017) keragaman yang 

timbul diakibatkan karena perbedaan pada 

masing-masing tetua dan keturunannya.  

Pengamatan jumlah bunga jantan 

berdasarkan analisis keragamanan 

menunjukkan hasil yang signifikan. Rerata 

jumlah tertinggi terdapat pada P1 yaitu 

134,9 bunga jantan dan terendah yaitu 

21,4 bunga jantan pada P2. Berdasarkan 

uji lanjut genotipe F3 tidak berbeda nyata 

dengan F2 dan P2, namun berbeda nyata 

dengan P1. Parameter jumlah bunga betina 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan. 

Hal ini diduga karena faktor lingkungan 

yang kurang mendukung seperti intenitas 

hujan yang tinggi. Berdasarkan pernyataan 

Priyanto & Guntoro (2007) yang 

menyatakan bahwa pengaruh lingkungan 

yang kurang menguntungkan dapat 

mengakibatkan gagalnya bunga untuk 

membentuk sel buah.  

Pada parameter umur muncul 

bunga jantan berdasarkan hasil analisis 

menunjukkan hasil yang signifikan dan 

berdasarkan hasil uji lanjut F3 

menunjukkan hasil yang tidak berbeda 

nyata dengan F2 dan kedua tetua (P1 dan 

P2). Umur muncul bunga betina 

menunjukkan hasil yang tidak signifikan 

seperti pada jumlah bungan betina, 

parameter lainnya yang tidak signifikan 

adalah jumlah daun, jumlah cabang 

produktif dan diameter batang. Parameter 

umur panen menunjukkan hasil yang 

signifikan, pada genotipe F3 berbeda nyata 

dengan F2 dan tidak berbeda nyata dengan 

tetua betina P1. Genotipe P2 dan F1 tidak 

menghasilkan buah sehingga untuk umur 

panen pada kedua genotipe tersebut tidak 

diketahui.  

Karakter kuantitatif pada buah 

seperti diameter buah, panjang buah, 

bobot buah segar dan kadar gula 

memberikan hasil yang tidak signifikan 

pada semua genotipe. Berdasarkan Tabel 

2. pada karakter diameter buah P1, F2 dan 

F3 memiliki nilai yang sama, dengan 

diameter terbesar pada F2. Keturunan 

ketiga (F3) hasil persilangan blewah 

dengan melon memiliki besar diameter 

yang mengikuti tetua betinanya (P1). Buah 

P1 dan F3 yang memiliki bentuk buah 

lonjong akan memiliki diameter buah yang 

lebih kecil dibandingkan F2 dengan buah 

yang berbentuk bulat. Hal ini sama dengan 

penjelasan Huda (2015) yang menyatakan 

bahwa genotipe grup cantalupensis yang 

berbentuk globular mempunyai diameter 

buah yang relatif besar dibandingkan 
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dengan grup inodurus yang berbentuk 

elliptical. 

Parameter panjang buah pada tetua 

betina (P1) memiliki nilai panjang buah 

terbesar diikuti oleh F3, dan nilai panjang 

buah F2 yang terkecil. Hal ini sesuai 

dengan bentuk masing-masing buah, 

dimana P1 dan F3 yang berbentuk lonjong 

memiliki panjang buah terbesar sedangkan 

bentuk buah yang bulat memiliki panjang 

buah yang lebih kecil. Berdasarkan hasil 

penelitian Huda (2015) pada buah yang 

berbentuk elliptical memiliki panjang 

buah lebih besar dibandingkan dengan 

buah yang berbentuk globular. 

Berdasarkan Tabel 2, parameter 

bobot buah segar tertinggi terdapat pada 

F2 dan F3 memiliki bobot buah terendah. 

Bobot buah termasuk karakter yang 

penting dalam suatu buah. Berdasarkan 

pernyataan Didin & Sobir (2009), 

pertumbuhan buah dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti berat tanaman dan 

daun. Besar tanaman akan berpengaruh 

positif terhadap besar buah yang 

dihasilkan. Selain besar tanaman, daun 

juga berpengaruh terhadap buah yang 

dihasilkan. Zawani et al.(2017) 

menyatakan bahwa bobot buah secara 

fenotipik berkorelasi positif nyata dengan 

panjang tanaman, panjang dan diameter 

buah. Kesuburan tanah, intensitas dan 

lama penyinaran, curah hujan, dan 

temperatur merupakan faktor lingkungan 

yang mempengaruhi bobot buah.  

Pengukuran kadar gula pada 

genotipe F2 memiliki rata-rata kadar gula 

tertinggi yaitu 8,21% Brix dan kadar gula 

terendah terdapat pada genotipe P1 

sebesar 7,36% Brix. Kadar gula pada F3 

sebesar 8,03% Brix nilai ini lebih tinggi 

dibandingkan P1. Berdasarkan tingkat 

kadar gula tersebut, F2 dan F3 hasil 

persilangan blewah dan melon memiliki 

kadar gula yang lebih baik daripada tetua 

betinanya (P1). Faktor genetik dan faktor 

lingkungan merupakan pengaruh dari 

tingkat kadar gula buah tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian Huda (2015), 

melon yang termasuk kelompok C. melo 

var. inodurus memiliki tingkat kadar gula 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

tipe melon lainnya.  

Unsur hara merupakan faktor 

lingkungan yang dapat mempengaruhi 

tingkat kadar gula buah. Menurut Sobir & 

Siregar (2011) , karbohidrat sebagai 

pengisi sel-sel daging buah serta 

perubahannya menjadi gula selama 

perkembangan dan pematangan buah 

memerlukan unsur hara yang cukup dan 

seimbang serta waktu yang tepat untuk 

mendukung perkembangan buah tersebut. 

Kalium (K), nitrogen (N), dan kalsium 

(Ca) merupakan unsur hara yang perlu 

diperhatikan selama proses tersebut. 



8 
 

 

Karakter kuantitatif yang menunjukkan 

hasil yang tidak berbeda nyata 

menunjukkan populasi yang seragam 

seperti yang dikemukakan Daryono & 

Nofriarno (2018) bahwa buah melon 

„Hikapel Aromatik‟ pada karakter berat 

biji, keliling horizontal, tebal kulit, 

panjang daun dan lebar daun yang tidak 

nyata menunjukkan bahwa karakter-

karakter tersebut stabil dan seragam. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan 

pembahasan serta terbatas pada lingkup 

penelitian ini, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Warna kulit buah keturunan ketiga (F3)  

hasil persilangan blewah dengan melon 

berbeda dengan P1 dan F2 yaitu 

berwarna kuning (396). Bentuk buah 

keturunan ketiga (F3)  hasil persilangan 

blewah dengan melon sama dengan 

tetua betina blewah (P1) yaitu 

berbentuk lonjong, sedangkan berbeda 

dengan keturunan kedua (F2)  hasil 

persilangan blewah dengan melon yang 

memiliki bentuk buah bulat. 

2. Karakterisitik sifat kuantitatif terdapat 

perbedaan pada karakter panjang 

tanaman, jumlah bunga jantan, umur 

muncul bunga jantan, dan umur panen. 

Karakter-karakter yang tidak berbeda 

adalah jumlah bunga betina, jumlah 

daun, jumlah cabang produktif, umur 

muncul bunga betina, diameter batang, 

diameter buah, panjang buah, bobot 

buah segar, dan kadar gula. 

SARAN 

Berdasarkan hasil evaluasi pada 

populasi keturunan ketiga (F3) hasil 

persilangan blewah dengan melon  

terdapat karakter kualitatif dan kuantitatif 

yang belum menunjukkan hasil yang 

seragam perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut untuk mengetahui perubahan 

karakter pada keturunan selanjutnya. 
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