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BAB III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober - Desember 2016. Tempat 

pelaksanaan penelitian di Kebun Kreativitas Mahasiswa, FPP, UMM, Malang. 

3.2. Alat dan Bahan  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: jangka sorong, 

timbangan analitik, polibag, cangkul, gelas ukur, kantong plastik, botol, knap sack 

dan gembor. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : Bawang merah, air, 

urin kelinci dan Abamectin 18g/L.  

3.3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

Kontras Ortogonal dengan dengan 2 faktor.  Faktor pertama konsentrasi terdiri 

dari  K1 = 25%/ l, K2 = 50% /l , dan K3 = 75% /l dan K4 = 100%/l .  faktor kedua 

adalah frekuensi pemberian menggunakan 3 taraf yaitu F1= 1 kali pemberian 

umur 7 hst, F2= 2 kali pemberian umur 7 dan 14 hst dan F3= 3 kali pemberian 

umur 7, 14 dan  21 hst. 

Dimana kombinasi perlakuan antara Konsentrasi (K) dengan Frekuensi (F) 

pemberian urin kelinci seperti disajikan pada Tabel 1.  
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Tabel 1. Kombinasi perlakuan antara konsentrasi dan frekuensi pemberian. 

Keterangan : - Pada tiap kelompok ditambah 1 kontrol yakni tanpa perlakuan  

- Setiap perlakuan di ulang 3 kali dengan 3 sampel. 

 

Pada tiap perlakuan menggunakan konsentrasi sebagai berikut: 

K1F1  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 25%/l dan      

frekuensi 1 kali pemberian umur 7 HST 

K2F1  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 50%/l dan 

frekuensi 1 kali pemberian umur 7 HST 

K3F1  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 75%l dan 

frekuensi 1 kali pemberian umur 7 HST 

K4F1  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 100%/l dan 

frekuensi 1 kali pemberian umur 7 HST 

 

K1F2  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 25%/l dan 

frekuensi 2 kali pemberian umur 7 dan 14 HST 

K2F2  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 50%/l dan 

frekuensi 2 kali pemberian umur 7 dan 14 HST 

K3F2  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 75%/ dan 

frekuensi   2 kali pemberian umur 7 dan 14 HST 

K4F2  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 100%/l dan 

frekuensi 2 kali pemberian umur 7 dan 14 HST 

 

K1F3  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 25%/l dan 

frekuensi 3 kali pada umur 7,14 dan 21 HST 

K2F3  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 50%/ dan 

frekuensi 3 kali pada umur 7,14 dan 21 HST 

K3F3  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 75%/l dan 

frekuensi 3 kali pada umur 7,14 dan 21 HST 

K4F3  = Pemberian pupuk cair urin kelinci dengan konsentrasi 100%/l dan 

frekuensi 3 kali pada umur 7,14 dan 21 HST 

 

 

 

 

 

 

 

 

K/F K1 K2 K3 K4 

F1 K1F1 K2F1 K3F1 K4F1 

F2 K1F2 K2F2 K3F2 K4F2 

F3 K1F3 K2F3 K3F3 K4F3 
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Gambar Dena Percobaan : 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Keterangan:                                                                               

(I,II,III) : Kelompok 

- Ukuran  Polibag 20 x 18 

- Jarak tanam antara polibag 20 x 20 cm 

- Jarak antara Ulangan 1 Meter 
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3.4. Teknik Pelaksanaan 

3.4.1. Persiapan Media 

Media yang digunakan ialah tanah yang dalam keadaan gembur selanjutnya 

memasukkan dalam  polibag, Setiap polibag 9 kg tanah tanpa campuran ( 

Lampiran 1). 

3.4.2  Persiapan Benih 

Benih bawang merah yang digunakan berumur 80 hari, jenis bawang merah 

varietas Biru Lancor diperoleh dari daerah Probolinggo. Sebelum ditanam benih 

telah dikeringkan dan disortir terlebih dahulu. Benih yang digunakan memiliki 

berat rata rata 3 – 5 gr ( Lampiran 2 A ). 

3.4.3 Penanaman 

Setelah polibag siap untuk ditanami, kemudian benih ditanam langsung   ( 

Lampiran 2  D ). 

3.4.4 Penyiraman  

Untuk mengoptimalkan kebutuhan air maka penyiraman dilakukan pada saat 

pagi hari pada pukul 7-8 dan sore hari pada pukul 4-5 ( Lampiran 2 C ). 

3.4.5 Pelaksanaan Perlakuan  

Pelaksanaan perlakuan menggunakan POC Urin kelinci  yang siap pakai , 

yang sebelumnnya telah difermentasikan selama 1 bulan, POC urin kelinci 

diberikan sesuai dengan perlakuan dengan dosis 287ml/polibag, konsentrasi 25 %, 

50%, 75% dan 100% dan frekuensi 1 kali 7hst, 2 kali 7 dan 14 hst dan 3 kali 7,14 

dan 21 hst , digunakan sebagai pupuk untuk membantu proses pertumbuhan 

bawang merah ( Lampiran 3 G ). 
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3.4.6 Pengendalian gulma  

Pengendalian gulma dilakukan dengan cara mekanis yakni mencabut gulma 

yang tumbuh pada area sekitar tanaman. 

3.4.7 Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menggunakan Abacel 

dengan bahan aktif Abamektin dengan konsentrasi 18g/l. 

3.5. Panen 

Penetapan panen tanaman bawang merah berdasarkan umur tanam, dan 

kondisi di lapang.  Bawang merah siap panen pada umur 57 HST dengan ciri- ciri 

sebagai berikut : 

1. Daun mulai menguning dan rebah ditanah 

2. Umbi terlihat dengan jelas 

3. Pangkal batang lemas  

3.6 Parameter Pertumbuhan dan Hasil 

3.6.1 Parameter Pertumbuhan  

Variabel yang diamati meliputi: tinggi tanaman dan jumlah daun.. 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Menghitung tinggi tanaman dari atas permukaan tanah hingga ujung daun 

tertinggi ( Lampiran 3 F ). 

2. Jumlah Daun  

Menghitung seluruh jumlah daun bawang yang telah muncul dari setiap 

tanaman (Lampiran 3 F ). 

3.6.2 Parameter Hasil 

Parameter yang diamati meliputi : berat basah, berat kering, diameter umbi dan 

jumlah buah  yang akan diambil pada saat panen. 

1. Diameter umbi per tanaman 
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Mengabil 3 sampel umbi dari masing-masing perlakuan yaitu: kecil,sedang dan 

besar,  kemudian melakukan pengamatan diameter ( Lampiran 4 P ). 

2. Berat basah umbi per tanaman. 

Menghitung berat basah tanaman sesaat setelah melakukan proses pemanenan   

(Lampiran 4 M ). 

3. Berat kering umbi per tanaman 

Melakukan pengukuran berat kering umbi saat tanaman telah kering pada 

proses penjemuran ( Lampiran 4 O ). 

4. Jumlah umbi per tanaman  

Menghitung jumlah umbi perpolibag. 

3.7 Analisis dan Penyajian Data 

Data dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan. Uji F, untuk mengetahui 

interaksi antara faktor dan atau untuk mengetahui pengaruh tiap faktor.  Uji 

banding/ BNJ untuk membendingankan pengaruh antar perlakuan.  
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