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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan bulan September 

2017 di lahan milik pribadi, di Desa Primpen Kecamatan Bluluk Kabupaten 

Lamongan dengan ketinggian tempat 200 m dari permukaan laut,  suhu rata-rata 

24-32 °C, kelembaban udara 70-98 %. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya alat pertanian, 

timbangan analitik, alat tulis , kamera, meteran dan bahan lain yang di perlukan.  

Bahan-bahan yang digunakan diantaranya bibit bawang merah Thailand, 1,87 

kg/petak pupuk organik (Petroganik), cocopeat, arang sekam, 67,5 gram/petak 

NPK majemuk (Mutiara), pestisida, fungisida dan air. 

3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok Faktorial dimana 

faktor pertama yaitu pupuk organik (P) dengan bahan yang berbeda, terdiri atas P1= 

pupuk organik (petroganik) dan cocopeat dengan perbandingan 1:3 dan P2=  pupuk 

organik (petroganik) dan arang sekam dengan perbandingan 1:3. Faktor kedua yaitu 

dosis pemberian pupuk organik (D) terdiri atas 5 taraf; (D1)= 15 ton/ha , (D2)= 20 

ton/ha , (D3)= 25 ton/ha, (D4)= 30 ton/ha, (D5)=35 ton/ha (Lampiran 2). Sehingga 

total perlakuan menjadi 10 kombinasi perlakuan (Tabel 1). Setiap perlakuan diulang 

sebanyak 3 kali. 
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Tabel 1. Kombinasi Perlakuan Penelitian. 

Macam Pupuk 

organik (P) 

Dosis Pupuk organik (D)  

D1 D2 D3 D4 D5 

P1 P1D1 P1D2 P1D3 P1D4 P1D5 

P2 P2D1 P2D2 P2D3 P2D4 P2D5 

 

P1D1 : tanaman diberi pupuk organik, cocopeat dengan dosis 15 ton/ha, (1:3). 

P1D2 : tanaman diberi pupuk organik, cocopeat dengan dosis 20 ton/ha, (1:3). 

P1D3: tanaman diberi pupuk organik, cocopeat dengan dosis 25 ton/ha, (1:3). 

P1D4: tanaman diberi pupuk organik, cocopeat dengan dosis 30 ton/ha, (1:3). 

P1D5: tanaman diberi pupuk organik, cocopeat dengan dosis 35 ton/ha, (1:3). 

P2D1 : tanaman diberi pupuk organik,arang sekam dengan dosis 15 ton/ha, (1:3). 

P2D2 : tanaman diberi pupuk organik,arang sekam dengan dosis 20 ton/ha, (1:3). 

P2D3: tanaman diberi pupuk organik, arang sekam dengan dosis 25 ton/ha, (1:3). 

P2D4: tanaman diberi pupuk organik, arang sekam dengan dosis 30 ton/ha, (1:3). 

P2D5: tanaman diberi pupuk organik, arang sekam dengan dosis 35 ton/ha, (1:3). 
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      Gambar 1. Pola Pengambilan Sampel 

Keterangan: V  : Tanaman; X : Tanaman sampel 

 

Berdasarkan Gambar 1 menunjukan pola yang digunakan yaitu dengan pola 

zig zag atau bisa disebut pola huruf Z dengan pengambilan sampel yang mewakili 

seluruh tanaman dalam satu plot. 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1   Penyeleksian Umbi 

Umbi di peroleh dari daerah pare, Kediri dan umbi keadaannya sudah siap 

tanam, pengangkutan bibit dari pare sampai lamongan menggunakan sepedah 

motor, dan penyeleksian umbi dilakukan pada benih tanaman bawang merah 

varietas Thailand dengan kriteria umbi tidak busuk atau kisut, belum keluar tunas 

dan akar, berumbi satu. Kriteria ukuran umbi yaitu umbi besar dengan berat umbi 

6-7 g, sedang dengan berat umbi 3-4 g dan umbi kecil dengan berat umbi 1-2 g 

(Lampiran 5 d).  

3.4.2   Pengolahan Tanah dan Pembuatan Plot Perlakuan 

Pengolahan tanah diawali dengan membersihkan areal tanam dari gulma. 

Kemudian tanah di cangkul dan dibuat bedengan dengan ukuran 2x2m, tinggi plot 

20 cm, jarak antar plot 20 cm dan jarak antar ulangan 60 cm (Lampiran 5 b). 

Setelah itu pemberian label perlakuan (Lampiran 5 a), dan setiap plot perlakuan 

diberi pupuk organik sesuai dengan perlakuan, pemberian pupuk organik 1 

minggu sebelum penanaman (Lampiran 5 c), sedangkan pemberian pupuk NPK 

mutiara seminggu setelah tanam (Lampiran 5 f). 

3.4.3   Penanaman  

Sebelum penanaman pada masing-masing plot dibuat lubang tanam dengan 

kedalaman 4 cm dan jarak tanam 20 cm x 15 cm. Setelah itu bibit ditanaman pada 

lubang tanam yang sudah dipersiapkan (Lampiran 5 e). Setiap ulangan perlakuan 

terdapat 40 tanaman dan 4 tanaman dijadikan sampel. 

3.4.4    Pemeliharaan 

Pemeliharaan meliputi penyiraman, penyisipan atau penyulaman, 

pemupukan, dan pencegahan hama gulma dan penyakit. Penyiraman dilakukan 
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beberapa tahap, tahap pertama pada saat tanam sampai 14 HST yaitu pagi pada 

pukul 07.00-08.00 WIB dan sore hari pada pukul 16.00-17.00 WIB. Tahap kedua 

pada umur 10 atau 15-32 HST hanya dilakukan satu hari sekali, pagi atau sore 

saja. Tahap ketiga pada 33-50 HST dilakukan setiap 2 hari sekali. Penyiraman ini 

disesuakan dengan kondisi lapang, jika hujan maka tidak dilakukan (Lampiran 6 

a). 

Penyisipan atau penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang 

rusak, waktu penyisipan dilakukan pada rentang waktu 1-7 hari ( Lampiran 6 b). 

Pemupukan dilakukan 2 kali yaitu 1 minggu sebelum tanam dengan pemberian 

pupuk organik sesuai dengan masing-masing dosis dan 1 minggu setelah tanam 

dengan pemberian pupuk NPK majemuk (Mutiara). Dalam mencegah serangan 

hama dan penyakit dilakukan penyemprotan pestisida dan fungisida sesuai dengan 

anjuran. Pengandalian gulma dilakukan secara manual yaitu dengan mencabut 

gulma atau penyiangan.  

 3.4.5 Pemanenan 

Pemanenan dilakukan pada saat tanaman siap panen yaitu dengan cara 

melakukan pemeriksaan tingkat kerebahan daun yang mencapai 71-85 tanaman 

per bedengan, atau pemanenan pada umur 55-70 hari (Lampiran 7). 

 3.4.6 Pengamatan 

1. Pengamatan Fase Vegetatif

Pengamatan fase vegetatif di lakukan setiap 5 hari sekali sebanyak 6 kali

yaitu pada 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42 HST, dengan uraian seperti berikut: 

a. Tinggi tanaman (cm).
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Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang utama yang di permukaan 

tanah sampai daun tertinggi (Lampiran 6 c). 

b. Jumlah daun (helai).  

Perhitungan jumlah daun dilakukan pada semua daun yang tingginya ≥ 3cm 

(Lampiran 6 d). 

2. Pengamatan Fase Generatif 

Pengamatan fase generatif dilakukan setelah proses pemanenan, dengan 

uraian sebagai berikut: 

a. Berat segar tanaman (g) 

Berat segar tanaman dilakukan dengan menimbang tanaman bawang merah 

keseluruhan yang sudah dibersihkan dan dikering anginkan (Lampiran 6 e). 

b. Berat Kering Tanaman (g) 

Berat kering tanaman ditimbang dilakuakan dengan menimbang tanaman 

bawang merah keseluruhan yang sudah di kering anginkan selama 7 hari 

(Lampiran 6 f). 

c. Jumlah Umbi Per Sampel 

Jumlah umbi per sampel dilakukan dengan menghitung jumlah total umbi 

sampel pada masing-masing perlakuan (Lampiran 6 g). 

d. Berat Umbi per plot (g) 

Berat umbi per petak dilakukan dengan menimbang semua umbi pada masing-

masing petak. 

e. Berat umbi per umbi (g) 

Berat umbi per umbi dilakukan dengan menimbang setiap umbi pada masing-

masing perlakuan (Lampiran 6 h). 
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3.4.7 Analisis Data 

Data yang didapat dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan. Uji F 

digunakan untuk mengetahui pengaruh interaksi antara faktor satu dan faktor 

dua serta untuk mengetahui pengaruh masing-masing faktor. Uji banding BNJ 

untuk membandingkan pengaruh dari setiap perlakuan. 




