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III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan di Jl. Makam RT 01 RW 01 Dusun Pendem, 

Kecamatan Junrejo, Batu. Penelitian dimulai pada Bulan Agustus 2018 s/d 

Desember 2018.Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan September 

2018 sd November 2018. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sterofom, plastik putih, 

bingkai cetakan, timbangan, blender, pisau, panci masak, cangkul, gembor, 

gunting, kater, kamera, label, penggaris, sprayer, staples, jangka sorong, plastik 

dan label. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi mulsa organik 

lembaran (terdiri dari eceng gondok dan sabut kelapa), air, benih tanaman brokoli, 

mulsa plastik, pupuk anorganik dan pestisida. 

3.3. Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan 

Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) atau Randomized Complete Block Design 

(RCBD) yang disusun secara faktorial dengan 1 faktor yaitu adalah berbagai jenis 

Mulsa. 

M0  =Tanpa mulsa,  

M1  =Mulsa Plastik Hitam Perak,  

M2 = Eceng gondok : Sabut kelapa  (40%+60%) 

M3 = Eceng gondok : Sabut kelapa (50%+50%) 

M4 = Eceng gondok : Sabut kelapa (60%+40%)  
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M5 = Eceng gondok : Sabut kelapa (70%+30%) 

M6 = Eceng gondok : Sabut kelapa (80%+20%) 

Menggunakan pemberian 3 ulangan, sehingga didapat 21 unit susunan 

perlakuan jenis mulsa, setiap perlakuan terdiri dari 6 tanaman dimana 4 dari 

tanaman tersebut dijadikan sebagai sumber data. Total dari tanaman brokoli dalam 

pernelitian ini yaitu 126 tanaman brokoli. 

 

Gambar 2. Denah penelitian 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pembuatan Mulsa Organik Lembaran MOL 

Pembuatan mulsa organik lembaran dijelaskan sebagai berikut: 

a. Pembuatan cetakan yang terdiri atas kain yang diapit dengan menggunakan 

kayu membentuk segi empat dengan ukuran 200 x 80 cm. 

b. Persiapan bahan meliputi penyediaan bahan berupa sabut kelapa, tangkai 

daun eceng gondok. Sabut kealapa kemudian dicacah hingga kecil agar 

memudahkan saat proses pemblenderan eceng gondok dipotong kecil-kecil 

dan masing-masing bahan dihancurkan menggunakan blender dengan 

perbandingan air : bahan (2:1). 

c. Penimbangan bahan sesuai komposisi perlakuan. 

d. Perebusan dan penghalusan bahan (pulping). Bahan direbus dalam air 

mendidih untuk menghilangkan getah dan melembutkan struktur bahan.  

e. Bubur bahan yang telah dibuat kemudian dicetak dengan menuangkan 

bahan secara searah dan berulang ke cetakan sampai ketebalan 0,5-1 cm. 

Meratakan bahan yang sudah dituang di cetakan. 

f. Pengeringan menggunakan sinar matahari sampai mulsa dapat dilepas dari 

cetakan. 

3.4.2. Penyiapan benih dan persemaian 

Pemilihan benih yang akan disemai diseleksi dengan merendam biji 

dengan air, dimana benih yang baik akan tenggelam saat direndam, benih 

direndam selama ±12 jam atau sampai benih terlihat pecah agar benih cepat 

berkecambah, kemudian benih di semai pada tray, setiap lubang tray diisi 1 benih 

brokoli. 

3.4.3. Penanaman dan Pemeliharaan 

Proses selanjutnya setelah lahan atau bedengan sudah siap, kemudian 

dilakukan penanaman bibit brokoli, jarak tanam yang dipakai adalah 50x50 cm 

untuk kultivar bertajuk leber 45/65 untuk kultivar tegak, waktu tanam terbaik 
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adalah dipagi hari antara jam 06.00-09.00 sore hari antara jam 15.00-17.00, 

penanaman dilakukan pada bibit yang berumur sekitar satu bulan atau sudah 

mempunyai 3-4 helai daun. Pemeliharaan yang dilakukan dalam penanaman 

brokoli diantaranya melakukan penyulaman, perempatan, pengendalian hama dan 

penyiangan, pemupukan tambahan dan penyiraman. 

3.4.3.1. Pengamatan Vegetatif Tanaman Brokoli 

Pengamatan pertumbuhan dilakukan pada 7 hari setelah tanam dan 

selanjutnya pengamatan dilakukan setiap 1 minggu sekali sampai masa panen. 

dengan parameter pengamatan sebagai berikut: 

 Tinggi Tanaman (cm): Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan 

bantuan alat penggaris. Pengukuran tinggi tanaman dimulai pada pangkal 

batang bawah hingga ujung atas tanaman. 

 Jumlah Daun (helai): Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan 

menghitung   jumlah daun sejati yang tumbuh pada sampel yang diamati. 

 Diameter Batang (mm): Pengamatan diameter batang dilakukan dengan 

menggunakan bantuan alat berupa jangka sorong yang dilakukan pada 

sampel yang diamati. 

3.4.3.2. Panen 

Pemanenan pada tanaman brokoli dilakukan dengan cara memotong pada 

pangkal batang. Pemanenan paling lambat dilakukan pada saat umur 60 - 90 hari 

setelah tanam, pemanenan tanaman brokoli juga bisa dilakukan dengan cara 

melihat fisik tanaman atau sebelum bunga membuka dan warna curd masih hijau. 
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3.4.3.3. Pengamatan Generatif Tanaman Brokoli 

 Diameter Bunga (mm): Pengamatan diameter bunga dilakukan dengan

bantuan alat penggaris pada sampel yang diamati.

 Tinggi Bunga (cm): Pengamatan tinggi bunga dilakukan dengan

menggunakan alat berupa penggaris pada sampel yang diamati.

 Berat Bunga (gram): Pengamatan berat bunga dilakukan dengan

menggunakan alat berupa timbangan analitik pada sampel yang diamati.

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan uji F (anova). Penafsiran data 

dilakukan dengan cara uji lanjut menggunakan uji BNJ dengan taraf 5% untuk 

membandingkan pengaruh antar perlakuan, data disajikan dalam bentuk tabel
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