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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun percobaan Universitas Muhammadiyah Malang 

desa Tegalgondo kecamatan Karangploso kabupaten Malang, selama 3bulan pada bulan Juni 

- Agustus 2016. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paranet, gembor, tempat fermentasi 

(jeriken), selang, botol plastik, pisau, dop pentil. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu benih tanaman brokoli varietas “Green Magic”, media tanam, air kelapa, rebung atau 

bambu muda, kecambah, air cucian beras, gula merah, EM 4,  plastik polibag, POC Nasa.  

3.3  Rancangan Penelitian 

 Penelitian tentang  respon tanaman brokoli varietas “Magic Green” terhadap macam-

macam pupuk organik cair beserta besarnya konsentrasi yang diberikan terhadap 

pertumbuhan dan hasil tanaman brokoli, menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial 

dengan 3 kali ulangan dan2 faktor percobaan.   

Faktor pertama : Jenis pupuk organik cair,  yang terdiri dari: 

P0=  POC Nasa 

P1=  POC Tauge / Kecambah  

P2=  POC Air Kelapa 

P3=  POC Rebung 
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Faktor kedua : Konsentrasi pupuk organik cair yang diberikan berdasarkan penelitian 

Hakimah (2015) yang terdiri dari: 

K1= 5 ml/l air 

K2= 10ml/l air 

K3= 15ml/l air 

Sehingga diperoleh kombinasi perlakuan sebagai berikut: 

Perlakuan P0 P1 P2 P3 

K1 P0K1 P1K1 P2K1 P3K1 

K2 P0K2 P1K2 P2K2 P3K2 

K3 P0K3 P1K3 P2K3 P3K3 

 

Percobaan yang dilakukan terdapat 12 kombinasi perlakuan yang masing-masing 

kombinasi perlakuan diulang 3 kali, sehingga seluruhnya terdapat 144 tanaman dan jarak 

antar tanaman 60 cm (Lampiran 5). 

3.4Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan  Lahan dan Media Tanam 

Persiapan lahan diawali dengan membersihkan gulma dan barang- barang yang tidak 

terpakai, serta menyiapkan media tanam. 

a.  Media Pembibitan 

   Media yang digunakan dalam pembibitan tanaman brokoli menggunakan tanah dan pupuk 

kandang dengan perbandingan 2 : 1 (Hakimah, 2015) 
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b.  Media Penanaman  

Media tanam yang digunakan dalam penanaman tanaman brokolimenggunakan arang 

sekam, pupuk kandang dan tanah dengan perbandingan 0,2 : 1 : 1 yang dimasukan 

kedalam polibag dengan ukuran 17,5 x 30 cm (Hakimah, 2015) 

3.4.2  Penyemaian dan Pembibitan 

Proses pembibitan diawali dengan  mencelupkan benih tanaman brokoli dengan  air  

panas  60oC  selama  4  menit kemudian dilanjutkan dengan  perendaman air dingin selama 

12 jam hingga benih terlihat pecah kemudian ditiriskan  ditempat terbuka selama 12 jam.  

Setelah itu dilanjutkan dengan penyemaian benih kedalam media pembibitan yang berupa 

tanah dan kompos dengan perbandingan 2:1. Setelah proses pembibitan, dilakukan 

penyiraman pada media pembibitan agar benih yang disemai cepat tumbuh. Setelah bibit 

berumur 3 minggu bibit siap untuk dipindahkan, yang ditandai dengan bibit berdaun 3 atau 4 

helai. 

3.4.3  Pembuatan Pupuk Organik Cair 

3.4.3.1  Pembuatan Pupuk Organik Cair Kecambah 

Langkah - langkah dalam pembuatan pupuk organik cair kecambah yaitu: 

1. Memotong kecambah seberat 4 kg dengan ukuran 1 cm kemudian dimasukan kedalam 

jeriken  yang telah disiapkan. 

2. Menyiapkan  air cucian beras  sebanyak 10 liter dan memasukanya kedalam  jeriken yang 

berisi potongan kecambah. 

3. Memasukan gula merah yang telah di potong-potong dengan ukuran 1 cm sebanyak 200 

gram kedalam jeriken yang berisi kecambah dan air cucian beras. 
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4. Memasukan  larutan EM 4 sebanyak 200 ml kedalam jeriken bersama dengan bahan-bahan 

yang telah disebutkan sebelumnya. 

5. Menyiapkan selang yang menghubungkan antara jeriken dengan botol yang telah diisi air 

mineral. Tujuanya agar udara yang  berada didalam jeriken yang berisi bahan-bahan 

pembuatan pupuk organik cair tidak terkontaminasi dengan udara luar. 

6. Memasukan ujung selang kedalam jeriken yang telah diberi dop pentil dan ujung selang 

satunya kedalam botol yang telah diisi dengan air mineral. 

7. Menutup jeriken dan membiarkan proses fermentasi berlangsung sampai  pupuk organik 

cair matang.  Hal tersebut ditandai dengan berkurang atau tidak adanya gelembung udara 

yang mengalir melalui selang dari jerikenke botol yang berisi air mineral. 

3.4.3.2  Pembuatan Pupuk Organik Cair Air Kelapa 

Langkah - langkah dalam pembuatan pupuk organik cair air kelapa yaitu: 

1.  Memasukan air kelapa sebanyak 4 liter kedalam jeriken  yang telah disiapkan. 

2. Menyiapkan  air cucian beras  sebanyak 10 liter dan memasukanya kedalam  jeriken yang 

berisi air kelapa. 

3. Memasukan gula merah yang telah di potong-potong dengan ukuran 1 cm sebanyak 200 

gram kedalam jeriken yang berisi air kelapa dan air cucian beras. 

4. Memasukan  larutan EM 4 sebanyak 200 ml kedalam jeriken bersama dengan bahan-bahan 

yang telah disebutkan sebelumnya. 

5. Menyiapkan selang yang menghubungkan antara jeriken dengan botol yang telah diisi air 

mineral. Tujuanya agar udara yang  berada didalam jeriken yang berisi bahan-bahan 

pembuatan pupuk organik cair tidak terkontaminasi dengan udara luar. 
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6. Memasukan ujung selang kedalam jeriken yang telah diberi dop pentil dan ujung selang 

satunya kedalam botol yang telah diisi dengan air mineral. 

7. Menutup jeriken dan membiarkan proses fermentasi berlangsung sampai  pupuk organik 

cair matang.  Hal tersebut ditandai dengan berkurang atau tidak adanya gelembung udara 

yang mengalir melalui selang dari jeriken ke botol yang berisi air mineral. 

3.4.3.3  Pembuatan Pupuk Organik Cair Rebung 

Langkah - langkah dalam pembuatan pupuk organik cair rebung yaitu: 

1. Memotong rebung seberat 4 kg dengan ukuran 1 cm kemudian dimasukan kedalam jeriken  

yang telah disiapkan. 

2. Menyiapkan  air cucian beras  sebanyak 10 liter dan memasukanya kedalam  jeriken yang 

berisi potongan rebung. 

3. Memasukan gula merah yang telah di potong-potong dengan ukuran 1 cm sebanyak 200 

gram kedalam jeriken yang berisi rebung dan air cucian beras. 

4. Memasukan  larutan EM 4 sebanyak 200 ml kedalam jeriken bersama dengan bahan-bahan 

yang telah disebutkan sebelumnya. 

5. Menyiapkan selang yang menghubungkan antara jeriken dengan botol yang telah diisi air 

mineral. Tujuanya agar udara yang  berada didalam jeriken yang berisi bahan-bahan 

pembuatan pupuk organik cair tidak terkontaminasi dengan udara luar. 
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6. Memasukan ujung selang kedalam jeriken yang telah diberi dop pentil dan ujung selang 

satunya kedalam botol yang telah diisi dengan air mineral. 

7. Menutup jeriken dan membiarkan proses fermentasi berlangsung sampai  pupuk organik 

cair matang.  Hal tersebut ditandai dengan berkurang atau tidak adanya gelembung udara 

yang mengalir melalui selang dari jeriken ke botol yang berisi air mineral. 

3.4.4 Penanaman 

Pemindahan bibit (transplanting)  ke media tanam dilakukan setelah tanaman brokoli 

(Brassica oleraceaevar.italica) berumur 3 minggu.  Penanaman 1 bibit dengan dengan 1 

lubang tanam dengan kedalaman 1-2 cm, kemudian ditutup dengan tanah. Tanaman brokoli 

(Brassica oleraceae var. italica)ditanam padasore hari pukul 15.00-17.00WIB, karena 

penguapan air oleh pengaruh sinar matahari dan temperatur  udara tidak terlalu tinggi. 

3.4.5 Penyulaman 

Penyulaman dilaksanakan  sedini mungkin, agar pertumbuhan tanaman tidak tertinggal 

dengan tanaman lainya.Penyulaman dilakukan pada hari ke-14 setelah tanam, ketika terdapat 

tanaman yang mati. Penyulaman dilaksanakan pada sore hari karena temperaturnya lebih 

rendah. 

3.4.6 Pemupukan 

Pemupukan  pada tanaman brokoli sesuai dengan konsenrasi  yang telah ditetapkan 

yaitu  setiap pupuk organik cair rebung, air kelapa dan tauge 5ml/liter air, 10ml/liter air dan 

15ml/liter air. Pemberian aplikasi pupuk organik cair dilakukan setelah tanaman brokoli 

berumur 10hst dan diberikan 5 kali  sampai  
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tanaman brokoli berumur 50 hst. Cara aplikasi pupuk organik cair  yaitu dengan 

mengencerkan setiap pupuk organik cair  Rebung, Air Kelapa dan Tauge dengan air, setelah 

itu diaplikasikan pada tanaman brokoli(Brassica oleraceae var. italica)dengan cara dikocor  

dengan dosis 200ml/tanaman.  

3.4.7 Pemeliharaan tanaman 

Pemeliharaan tanaman brokoli dilakukan dengan melakukan penyiraman, penyiangan 

dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Penyiraman pada tanaman brokoli 

dilakukan sejak pertama kali penanaman dan dilakukan  setiap hari pada pagi dan sore hari ( 

tergantung kondisi media tanam ). Penyiangan dan pengendalian tanaman dari organisme 

pengganggu dilakukan seminggu sekali dengan cara mencabuti gulma yang berada disekitar 

tanaman brokoli dan penggunaan pestisida nabati. 

3.4.8  Pemanenan 

Pemanenan tanaman brokoli (Brassica oleraceae L.) dilakukan sebelum bunga 

membuka dan ketika warna curd  masih hijau. Bagian tanaman yang dipanen pada tanaman 

brokoli (Brassica oleraceae L.) adalah massa bunganya. Cara pemanenan massa  bunga 

brokoli yaitu dengan memotong tangkai bunga bersama dengan batang dan daun-daunya 

dengan menggunakan alat panen (pisau atau sabit). Waktu pemanenan dilaksanakan pada 

pagi hari pukul 07.00 WIB, karena massa bunga brokoli pada pagi hari lebih berat 

dibandingkan pada siang atau sore hari disebabkan terik dari sinar matahari. 
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3.5    Variabel Pengamatan 

Variabel yang diamati terdiri dari pertumbuhan vegetatif dan generatif  pada sayuran brokoli 

yaitu sebagai berikut : 

1. Tinggi tanaman, pengukuran tinggi tanaman dilakukan 10 hari sekali pada saat masa 

vegetatif  sampai brokoli memasuki masa generatif yang ditandai dengan kemunculan 

bunga. Tinggi tanaman diukur dengan menggunakan penggaris, pengukuran dimulai dari 

pangkal batang sampai ujung tanaman brokoli.  

2.  Jumlah daun, daun yang dihitung ditandai dengan membukanya seluruh bagian daun 

brokoli dengan sempurna. Penghitunganya dilakukan 10 hari sekali dimulai sejak masa 

vegetatif sampai memasuki masa generatif atau sampai munculnya bunga brokoli. 

3. Waktu berbunga, waktu yang dibutuhkan oleh tanaman brokoli untuk muncul bunga. 

Bunga yang muncul pada saat pengamatan dapat dijadikan sebagai data untuk mengetahui 

pengaruh dari pupuk organik cair yang diberikan. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk 

mengetahui pada hari ke-berapa pertama kali bunga muncul . 

4. Diameter bunga brokoli, pengukuran dilakukakan pada saat tanaman menjelang panen 

dengan menggunakan jangka sorong. 

5. Berat brokoli, penghitungan dilakukan dengan cara menimbang seluruk bagian brokoli 

yang telah dipanen dengan menggunakan timbangan analitik. 
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3.6    Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode rancangan acak 

kelompok (RAK) faktorial dengan uji F untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan yang 

diberikan. Apabila pengaruh perlakuan nyata dilanjutkan dengan uji BNJ atau Tukey taraf α 

5% untuk mengetahui pengaruh terbaik pada seluruh perlakuan. Pengolahan data 

menggunkan aplikasi Microsoft excel 2007. 


