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BAB III. METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di area persawahan yang terletak di Desa 

Tlasih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, dengan ketinggian 600 

mdpl. Penelitian ini dilakukan pada bulan juli sampai bulan september 2016. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah cangkul, cetok, label, 

alat tulis, penggaris, jangka sorong, kamera, oven, tali, timbangan, bak 

penampung dan gunting 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bibit bawang 

varietas biru lancor, urin sapi segar, tetes tebu dan bakteri untuk fermentasi 

EM-4. 

3.3 Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilaksanakan dilapang 

dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok yang disusun secara 

faktorial. Faktor pertama adalah konsentrasi urin sapi fermentasi (K), yang 

terdiri dari empat taraf yaitu: konsentrasi 0% (K0) sebagai kontrol, 

konsentrasi 20% (K1), konsentrasi 40% (K2), dan konsentrasi 60% (K3). 

Faktor kedua adalah frekuensi pemberian urin sapi fermentasi (F), yang 

terdiri dari tiga taraf yaitu: 1 kali pemberian pada hari ke 7 setelah tanam 

(F1), 2 kali pemberian pada hari ke 7 dan 14 (F2), dan 3 kali pemberian pada 

hari ke 7, 14, dan 21 (F3). 
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Setiap ulangan terdiri dari 12 perlakuan yang berbeda. Jumlah seluruh 

populasi 900 tanaman dengan jarak tanam 20 x 20 cm dalam setiap bedeng 

yang memiliki luas 1 meter persegi. 

Tabel.1  Kombinasi Perlakuan 

K/F K0 K1 K2 K3 

F1 KOF1 K1F1 K2F1 K3F1 

F2 K0F2 K1F2 K2F2 K3F2 

F3 K0F3 K1F3 K2F3 K3F3 

Keterangan Tabel:  

 K0F1 = Konsentrasi urin fermentasi 0% pemberian 1 kali (Kontrol) 

 K0F2 = Konsentrasi urin fermentasi 0% pemberian 2 kali (Kontrol) 

 K0F3 = Konsentrasi urin fermentasi 0% pemberian 3 kali (Kontrol) 

 K1F1 = Konsentrasi urin fermentasi 20% pemberian 1 kali  

 K1F2 = Konsentrasi urin fermentasi 20% pemberian 2 kali  

 K1F3 = Konsentrasi urin fermentasi 20% pemberian 3 kali  

 K2F1 = Konsentrasi urin fermentasi 40% pemberian 1 kali  

 K2F2 = Konsentrasi urin fermentasi 40% pemberian 2 kali  

 K2F3 = Konsentrasi urin fermentasi 40% pemberian 3 kali  

 K3F1 = Konsentrasi urin fermentasi 60% pemberian 1 kali  

 K3F2 = Konsentrasi urin fermentasi 60% pemberian 2 kali  

 K3F3 = Konsentrasi urin fermentasi 60% pemberian 3 kali  
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini terdiri atas beberapa kegiatan, yaitu:  

1. Persiapan Media Tanam 

Lahan yang digunakan untuk tempat penelitian dibersihkan terlebih 

dahulu dengan mencabut semua rumput, lalu lahan yang telah bersih 

diratakan dengan cangkul secara manual. Setelah lahan rata lahan dibagi 

menjadi bedeng–bedeng berukuran 1 meter persegi, lalu dilakukan 

penggemburan tanah. 

2. Persiapan Pupuk Organik Cair 

Pupuk Organik Cair berasal dari urin sapi segar. Urin sapi ditampung 

di tempat penampungan lalu difermentasi dengan EM-4 dan ditutup selama 14 

hari. Setelah 14 hari fermentasi pupuk organik cair dilakukan analisis C, N, P, 

K untuk mengetahui C/N rasio total. 

3. Penanaman 

    Bibit bawang merah yang telah masak secara fisiologis dipotong 

bagian ujungnya. Setelah itu bibit ditanam ke bedengan yang telah dibuat 

dengan jarak 20 x 20 cm setiap bedeng berukuran 1 meter persegi terdapat 25 

populasi tanaman, Kemudian disiram sampai basah. Setiap kelompok 

perlakuan diberi tanda dengan label. 

4. Perawatan 

Perawatan yang dilakukan meliputi penyiraman dan pembersihan dari 

gulma secara manual. Untuk penyiraman dilakukan setiap dua hari sekali 



13 
 

mulai dari tanam sampai panen, pembersihan gulma dilakukan setiap satu 

minggu sekali.  

3.5 Variabel Pengamatan 

Pengamatan parameter pertumbuhan dilakukan pada saat tanaman 

berumur 7, 14, 21, 28, dan 35 HST. Variabel yang diamati meliputi: 

1. Tinggi tanaman (cm), diukur menggunakan penggaris dimulai dari 

batas permukaan tanah sampai ujung daun terpanjang. 

2. Jumlah daun (Helai), dengan menghitung semua jumlah daun hijau 

yang tumbuh. 

 dan pengamatan parameter hasil dilakukan setelah panen, variable 

yang diamati meliputi : 

3. Jumlah umbi per rumpun (Biji) , dengan menghitung jumlah umbi 

pada setiap plot. 

4. Berat basah tanaman/sampel (g), dengan menimbang tanaman per 

sampel yang telah dipanen dengan dibersihkan dari tanah terlebih 

dahulu. 

5. Berat basah tanaman/petak (g), dengan menimbang tanaman per 

petak yang telah dipanen dengan dibersihkan dari tanah terlebih 

dahulu. 

6. Berat kering tanaman/sampel (g), dengan menimbang tanaman per 

sampel yang telah dipanen dengan dibersihkan dari tanah terlebih 

dahulu lalu dikeringkan dengan sinar matahari. 
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7. Berat kering tanaman/petak (g), dengan menimbang tanaman per 

petak yang telah dipanen dengan dibersihkan dari tanah terlebih 

dahulu lalu dikeringkan dengan sinar matahari. 

8. Berat kering umbi/ sampel(g), dengan menimbang umbi/ sampel 

tanaman yang telah dijemur dan didapatkan berat kering yang 

konstan 

9. Berat kering umbi/ petak(g), dengan menimbang umbi/ petak yang 

telah dijemur dan didapatkan berat kering yang konstan. 

10. Konversi berat kering umbi (ton/ha) dengan melakukan konversi 

dari hasil berat kering umbi perpetak g/m menjadi satuan 

ton/hektar 
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Gambar 1. Denah Penelitian 

 Keterangan Gambar : A. Jarak Antar Ulangan 40 cm 

      B. Jarak Antar Bedengan 30 cm 
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Gambar 2. Ilustrasi Bedengan dengan Populasi Bawang Merah 

Keterngan Gambar : Panjang Bedengan 100 cm 

     Lebar Bedengan 100 cm 

     “V” Merupakan Ilustarsi Letak Tanaman Bawang Merah 

     Jarak Antar Tanaman 20 x 20 cm 


