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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian 

Peternakan UMM di Desa Tegal Gondo Kecamatan Karang Ploso Kabupaten 

Malang, dengan ketinggian tempat 550 mdpl. Waktu pelaksanaan penelitian 

dilaksanakan selama 3 bulan mulai bulan Februari 2016 sampai bulan April 2016.  

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ember, timbangan, 

gembor, alat tulis, penggaris, buku, polybag 40 x 40, parang, jangka sorong, label, 

sekop, cangkul, dan kamera. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih tanaman kubis 

bunga Namdari F1, kascing dari bahan pakan blotong, kascing dari bahan pakan 

rumen dan bahan organik, tanah jenis latosol, pupuk kandang ayam dan air. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok 

(RAK) sederhana, adapun perlakuannya adalah aplikasi pupuk kascing dengan 

pakan cacing yang berbeda, perhitungan penentuan dosis ada pada (lampiran 1), 

lebih rinci seperti disajikan berikut ini :  

A : Tanpa kascing (8 kg tanah) 

B : Pupuk kandang ayam 600 g (Saukani, 2015) + 7,4 kg tanah. 

C      : 300 g kascing dari bahan pakan rumen dan limbah organik (sayur- 

              sayuran, sisa nasi, ampas tahu) + 7,7 kg tanah. 
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D : 300 g kascing dari bahan pakan blotong + 7,7 kg tanah. 

E : 500 g kascing dari bahan pakan rumen dan limbah organik (sayur- 

              sayuran, sisa nasi, ampas tahu) + 7,5 kg tanah. 

F : 500 g kascing dari bahan pakan blotong + 7,5 kg tanah. 

G : 700 g kascing dari bahan pakan rumen dan limbah organik (sayur- 

              sayuran, sisa nasi, ampas tahu) + 7,3 kg tanah. 

H : 700 g kascing dari bahan pakan blotong + 7,3 kg tanah. 

Adapun denah percobaan disajikan pada gambar dibawah ini: 

Gambar 1. Denah percobaan 

Keterangan : I, II, III, IV      = Ulangan 

          Jarak antar ulangan       = 50 cm 

Jarak antar petak tanaman  = 40 cm 

Jarak antar tanaman      = 19 cm 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Bahan Perlakuan 

Tahap awal pembuatan pupuk kascing dengan bahan pakan blotong  yaitu 

pembuatan media ternak cacing dengan bahan bekas log jamur dan kotoran sapi 

yang sudah di fermentasi, kemudian meletakkan cacing lumbricus pada media 

yang sudah jadi. Kemudian pembuatan pakan blotong terlebih dahulu di 

fermentasi dengan pemberian bahan-bahan tambahan, pemberian pakan blotong 

yang sudah jadi dilakukkan 2 hari sekali pada cacing.  

Pada pembuatan kascing rumen yaitu pembuatan media ternak cacing 

dengan bahan bekas log jamur dan kotoran sapi. Kemudian meletakan cacing 

lumbricus pada media teknak yang sudah jadi. Pada tahap pembuatan pakan 

cacing yaitu menggunakan rumen dan bahan organik. Rumen yaitu kotoran sapi 

yang masih ada pada perut hewan dan bahan organik yang di pakai yaitu sisa 

sayur-sayuran, sisa nasi dan ampas tahu. Pembuatan pakan dilakukan fermentasi 

dan penambahan bahan-bahan yang lainnya, pemberian pakan rumen dan bahan 

organik yang sudah jadi dilakukan 2 hari sekali. 

3.4.2  Pengaplikasian Pada Media Tanam 

Media tanam yang digunakan dalam penelitian adalah tanah jenis latosol, 

pupuk kandang ayam dan pupuk kotoran cacing (kascing). Bahan perlakuan 

pupuk kascing di lakukan pengayakan. Tanah, pupuk kandang ayam dan kascing 

di timbang sesuai dengan perlakuan, kemudian mencampur tanah, pupuk kandang 

ayam dan kascing dengan perbandingan yang sesuai dengan perakuan, dan 

memasukkan kedalam polybag dengan ukuran yang telah ditentukan, dokumentasi 

pada (lampiran 6).  
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3.4.3 Persemaian Benih 

Persemaian benih tanaman kubis bunga menggunakan media tanah tanah, 

pasir, dan pupuk kompos dengan perbandingan masing-masing 1 kg media, 

kemudian memasukkan media kedalam plastik es lilin dan meletakkan benih kubis 

bunga, dokumentasi pada (lampiran 7).  

3.4.4 Penempatan Letak Polybag 

Penempatan letak polybag, dilakukan dengan mengikuti denah (gambar 1.) 

yang ditentukan dengan jarak tiap perlakuan 40 cm dan jarak tiap ulangan 50 cm, 

dan jarak antar tanaman 40 cm dokumentasi pada (lampiran 7). 

3.4.5 Penanaman  

Penanaman dilakukan pada bibit berumur ±15 hst yang sudah memiliki 

daun 2-3 daun yang membuka sempurna. Kemudian memindahkan bibit kubis 

bunga ke polybag yang sudah disediakan dokumentasi pada (lampiran 7).  

3.4.6 Pemeliharaan 

Kegiatan pemeliharaan tanaman ini meliputi penyiraman, penyiangan 

gulma, dan pencegahan hama.  

3.4.6.1 Penyiraman 

Penyiraman dilakukan 1 kali sehari yaitu sore hari dengan jumlah takaran 

air yang sama pada setiap tanaman yaitu sebanyak 1,5 liter. 

3.4.6.2 Penyiangan Gulma 

Penyiangan gulma dilakukan setiap 2 minggu sekali dengan cara mencabut 

gulma yang tumbuh pada media tanaman beserta akar-akarnya dan pada bagian 

luar media tanam dibersihkan menggunakan cangkul. 
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3.4.6.3 Pencegahan Hama 

Pencegahan hama dilakukan dengan cara penyemprotan pestisida nabati 

yang terbuat dari bahan-bahan tanaman yaitu dari daun sirsak, nuah mengkudu, 

cabai rawit, bawang putih, dan daun kemangi. Kemudian diblender dan di saring, 

lalu didiamkan hingga satu hari. Kemudian disemprotkan pada tanaman kubis 

bunga pada waktu pagi hari. 

 

3.4.7 Pemanenan 

Pemanenan dilakukan setelah tanaman siap panen yaitu tanaman yang 

sudah berumur sesuai jenis dan vairetas benih dan dilihat dari warna bunga. 

Pemanenan dilakukan dengan mencabut tanaman dan membersihkan akar dari 

tanah dengan menggunakan air bersih dokumentasi pada (lampiran 8).  

3.5 Parameter Pengamatan 

Parameter pengamatan dilakukan dengan cara non distruktif untuk tinggi 

tanaman dan jumlah daun, sedangkan parameter produksi yang berat segar 

tanaman, berat segar bunga dan diameter bunga dengan cara distruktif : 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Tinggi tanaman diukur mulai leher akar hingga titik tumbuh batang utama 

tanaman yang diukur 5 hari sekali sampai dengan munculnya krop. 

2. Jumlah daun pertanaman 

Jumlah daun yang dihitung yaitu daun yang membuka sempurna pada 

seluruh tanaman yang dihitung 5 hari sekali sampai dengan munculnya 

krop. 
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3. Berat segar tanaman pertaman (g) 

Pengukuran berat segar tanaman ini dilakukan setelah panen yang sudah 

dibersihkan tanah yang terdapat pada akar. 

4. Berat segar bunga pertanaman (g) 

Pengukuran berat segar bunga dilakukan pada saat telah di ukur berat 

segar tanaman kubis bunga. 

5. Diameter bunga pertanaman (cm) 

Diameter bunga kubis bunga diamati setelah dilakukan pemanenan. 

3.6 Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis menggunakan Uji F. selanjutnya dilakukan 

Uji banding BNJ 5%, kemudian dilakukan uji korelasi. 


