
21 

III. METODE PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian lapang akan dilakukan di kebun percobaan Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan polybag sebagai tempat tanam,  

selama 4 bulan. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan meliputi: kantong plastik hitam (polybag) ukuran 40 cm 

x 40 cm, tray semai, cangkul, kored, ember, sprayer, meteran, timbangan, plastik, 

gelas ukur, penggaris, tali, label, plastik pembatas, masker, dan alat tulis menulis. 

Bahan yang digunakan pada penelitian ini: benih brokoli, ekstrak daun 

papaya, bandotan dan ekstrak daun tagetes, media tanam organik, pupuk (pupuk 

kandang) serta kombinasi perekat yaitu klerak, dan air. 

3.3. Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) sederhana yang terdiri dari 9 perlakuan antara lain daun papaya (P1), daun 

papaya + bandotan (P1P2), daun papaya + bandotan + kenikir (P1P2P3), daun 

papaya + kenikir (P1P3), daun bandotan (P2), daun bandotan + kenikir (P2P3), 

kenikir (P3), kontrol negatif, kontrol positif. Masing - masing pelakuan diulang 

sebanyak 3 kali dan setiap tanaman diaplikasikan sebanyak 50 ml. 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

1. Pembuatan Pestisida Organik. Pembuatan ekstrak pestisida organik pertama-

tama daun pepaya, daun bandotan, serta daun tagetes dipotong kecil-kecil dan

dengan cara dikeringanginkan, setiap bahan (daun pepaya, daun bandotan,
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serta daun tagetes). Pembuatan  pestisida nabati daun pepaya, bandotan dan 

kenikir ditimbang masing-masing 500 g dan diblender dengan  ditambahkan 

2liter aquadest per daunnya, sehingga didapatkan per daun sebanyak 2 liter 

larutan setelah itu diendapkan selam 24 jam, agar zat-zat aktif yang 

terkandung di dalam daun larut dalam pelarut. Untuk perekat menimbang 

klerak 15 g yang sudah dilarutkan dengan air sebanyak 500 ml. Kemudian 

dicampurkan pada larutan ekstrak yang sudah dibuat. Setiap perlakuan 

ditambah larutan klerak 500 ml. Campuran larutanKemudian disaring dengan 

menggunakan kain halus untuk memperoleh filtrat yang akan digunakan di 

dalam pengujian (Hidiyah 2013). 

Bagan Alir Penelitian 
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2. Persiapan Media Tanam. Persiapan media tanam diawali dengan pembersihan 

lahan kemudian  dilanjutkan dengan pengisian polybag yang berukuran tinggi 

40 cm dan lebar diameter 40 cm berisi 10 kg media yang berisi tanah yang 

sudah dicampur dengan pupuk kandang dengan dosis pencampuran  40 ton 

per hektar (Sartika, 2013) 

Rumus kebutuhan pupuk  

Volume x berat jenis tanah 

= (100.000.000 cm² x 20 cm) x 1,2 g/cm³ 

= (2.000.000.000 cm³) x 1,2 g/cm³ 

=2.400.000.000 g 

 (Braja, 1993) 

Rumus kebutuhan pupuk per polybag 

Dosis pupuk/ hektar x bobot tanah dalam polybag 

       Bobot tanah 1 hektar kedalaman 20 cm 

= 40.000 kg x 10 kg  

       2.400.000 kg 

=  0,16 kg/ polybag 

3. Penanaman Tanaman Brokoli. Tanaman brokoli di tanam pada media tersebut 

sebanyak 9 perlakuan. Pengamatan dilakukan setiap 7 hari sekali, setiap 

perlakuan terdiri dari 10 benih brokoli per perlakuan 5 buah tanaman yang 

diamati. Jadi total tanaman keseluruhan 270 benih brokoli. 
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     Ulangan 1       Ulangan 3      Ulangan 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

(-): tanpa menggunakan pestisida 

(+): pestisida sintetik 

P1: daun papaya  

P1P2: daun papaya + bandotan  

P1P2P3: daun papaya + bandotan + kenikir 

P1P3: daun papaya + kenikir  

P2: daun bandotan  

P2P3: daun bandotan + kenikir 

P3: kenikir (P3)  

Gambar 8. Denah Percobaan 

4. Pengaplikasian Macam Jenis Pestisida Organik. Persiapan pengaplikasian 

pestisida organik dengan cara mengaplikasikan pada tanaman bunga kol 

sebanyak 50 ml per tanaman. Penyemprotan dimulai pada umur 1 minggu 

setelah transplanting. Aplikasi penyemprotan menggunakan hand sprayer dan 
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waktu penyemprotan dilakukan pada sore hari pukul 15.00-17.00 WIB 

(Wudianto, 1992). 

5. Perawatan. Perawatan dilakukan dengan penyiraman, penyiangan. Penyiangan 

dilakukan pada awal pertumbuhan hingga penelitian selesai. Sedangkan 

penyiraman dilakukan 2 kali dalam satu hari yakni pagi-sore.  

3.5. Variabel Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap peubah vegetative secara non-destruktif 

(tanpa merusak tanaman). Peubah yang diamati meliputi : 

1. Panjang tanaman (cm), diukur dari pangkal batang hingga pucuk tunas 

termuda pada 5 sampel setiap perlakuan dalam setiap kelompok pada 14 HST 

dengan interval 7 hari sekali. 

2. Jumlah daun (helai) yang telah terbuka sempurna pada 5 sampel setiap 

perlakuan dalam setiap kelompok pada 14 HST dengan interval 7 hari sekali. 

3. Persentase keparahan (%) serangan hama utama bunga kol pada daun, 

dilakukan dengan menggunakan metode ilustrasi persentase serangan pada 5 

sampel setiap perlakuan dalam setiap kelompok pada 7 HST dengan interval 

7 hari sekali. 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Presentase Keparahan Serangan 
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4. Intensitas serangan hama utama bunga kol % (persen) dilakukan dengan cara 

menghitung : 

jumlah daun yang terserang hama x 100% 

Jumlah daun tiap sampel 

 

pada 5 sampel setiap perlakuan dalam setiap kelompok pada 7 HST dengan 

interval 7 hari sekali. 

5. Panen, dilakukan dengan cara menghitung berat buah (gram) dan diameter 

buah (cm) dengan metode rata-rata pada setiap buah perperlakuan pada 5 

sampel setiap perlakuan dalam setiap kelompokpada 70 HST. 

3.6. Analisis Data 

Data dianalisa menggunakan program SPSS dimana data dirata – rata 

kemudian dianalisa dengan uji F (anova). Penafsiran data dilakukan dengan cara 

uji lanjut dengan BNJ pada taraf α = 5%. Hasil penelitian disimpulkan dari 

penafsiran data dan dokumentasi tingkat serangan hama. 


