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III. METODE PENELITIAN 

3.1.  Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan 2 minggu dan dimulai pada bulan 

Juli 2017 sampai bulan Oktober 2017 di kebun percobaan pendem fakultas 

Pertanian – Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang Desa Pendem, 

Karangploso, Kabupaten Malang. 

3.2.  Alat Dan Bahan 

3.2.1  Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan digital, 

timbangan analitik drum plastik ukuran 150 liter, water pump, ember, polybag 

ukuran 30 cm x  35 cm, cangkul, gembor, gelas ukur, label tanaman, EC meter, 

penggaris/meteran, hand counter, jangka sorong, alat tulis, dan kamera untuk 

dokumentasi. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah POC (Pupuk Organik 

Cair) yang sudah jadi, limbah perikanan, bibit bawang sabrang (Gambar 11), air, 

dan media tanam (top soil, kompos dan arang sekam). 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan percobaan faktorial dengan dua faktor yang 

disusun menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Orthogonal dengan 

kombinasi 16 perlakuan dan 1 kali kontrol, dengan dua kali ulangan yang masing-

masing perlakuan terdapat 5 sempel tanaman sehingga membutuhkan sampel 

sebanyak 170 bibit tanaman bawang sabrang.
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Faktor I adalah konduktivitas pupuk organik cair (P) yang diberikan ke 

tanaman terdiri dari 4 taraf yaitu:  

a. P1 = 1 mS/cm. 

b. P2 = 2 mS/cm. 

c. P3 = 3 mS/cm. 

d. P4 = 4 mS/cm. 

Pemberian pupuk dimulai saat tanaman berumur 7 HST dengan selang 

waktu pemberian 7 hari sekali, sedangkan pemberian pupuk terakhir dilakukan 7 

hari sebelum pemanenan. Dosis yang diberikan pada setiap sampel tanaman 

sebanyak 200 ml. 

  Faktor II adalah komposisi media tanam (M) yang terdiri dari 4 taraf, yaitu: 

a. M1 = top soil : kompos (1:1). 

b. M2 = top soil : kompos (2:1). 

c. M3 = top soil : kompos : arang sekam (1:1:1). 

d. M4 = kompos : arang sekam (1:1). 

3.4. Metode Pelaksanaan 

3.4.1. Tahap Persiapan 

1) Persiapan pupuk organik cair.  

Pembuatan pupuk organik cair sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

sehingga pada penelitian ini tidak perlu dilakukan pembuatan pupuk (Lampiran 1). 

Peneliti pada tahap ini hanya mengambil POC dan menambahkan dengan limbah 

perikanan (Gambar 6.) sesuai takaran untuk melakukan tahapan berikutnya. 
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2) Pencampuran bahan POC  

Pupuk organik cair (POC) yang tersedia telah dianalisis dimana hasil 

analisis kandungan POC tersebut mengandung kadar unsur kalium (K) yang lebih 

tinggi dibandingkan unsur lainnya. Pada penelitian ini, POC yang telah tersedia 

tersebut ditambahkan dengan unsur N-organik dari hasil limbah perikanan. 

Perbandingan pencampuran bahan yang digunakan yaitu (20:1) dengan komposisi 

400 ml POC + 20 ml limbah perikanan (Gambar 7.). Setelah semua bahan 

tercampur, maka dilakukan pengadukan menggunakan pompa (water pump) 

(Gambar 8.) selama 2 minggu hingga limbah perikanan tercampur secara merata. 

3) Persiapan bibit. 

Bibit yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari UPT. Materia 

Medika Batu dalam kondisi sehat dan seragam. 

4) Persiapan lahan penelitian 

Area penelitian dibersihkan dari gulma dan sampah lainnya (Gambar 17.). 

5) Persiapan media tanam 

Media yang digunakan adalah media tanah (top soil), kompos, dan arang 

sekam. Langkah pembuatan media tanam tersebut antara lain: 

a. Menyiapkan media tanam berupa tanah (top soil), kompos, dan arang 

sekam. 

b. Mengayak tanah dari kotoran dan sisa-sisa tanaman. 

c. Memasukkan campuran media tanam (top soil, kompos, dan arang 

sekam) sesuai dengan perlakuan yang telah ditentukan (Gambar 9.). 

d. Memasukkan campuran media tanam ke dalam polybag dan 

mengaturnya sesuai dengan denah yang telah ditentukan (Gambar 10). 
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3.4.2  Tahap Penanaman, Perlakuan dan Pemeliharaan 

1) Penanaman 

Penanaman bawang sabrang dilakukan dengan cara melubangi media dalam 

polybag sampai kedalaman 3 – 4 cm  (Gambar 12.). Dalam 1 polybag terdapat 1 

bibit tanaman bawang sabrang. Jarak tanam bawang sabrang berkisar 10 – 20 cm, 

dan jarak antar perlakuan berkisar 30 – 40 cm. Jika terdapat tanaman yang mati 

maka dilakukan penyulaman sampai tanaman berumur 7 HST. 

2) Perlakuan pemberian pupuk organik cair  

Sebelum aplikasi, pupuk organik cair diencerkan terlebih dahulu dengan 

cara menambahkan volume air (Gambar 13.) hingga sesuai dengan perlakuan 

konduktivitas (Gambar 14.). Pemberian pupuk organik cair (POC) dilakukan pada 

pagi hari (pukul 06.00-08.00 WIB) dengan metode penyiraman (Gambar 15) 

langsung ke areal perakaran menggunakan gelas plastik. Pemberian pupuk dimulai 

pada saat tanaman berumur 7 HST dengan selang waktu pemberian 7 hari. Dosis 

yang diberikan pada tanaman sebanyak 200 ml/tanaman (Novriani, 2014).  

3) Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman meliputi penyiraman, penyiangan dan pengendalian 

hama-gulma yang dilakukan secara intensif. Penyiraman dilakukan 2 hari sekali. 

Pengendalian hama dilakukan dengan cara menyemprotkan insektisida dan 

mencabut gulma yang tumbuh dalam polybag secara manual yang berada disekitar 

tanaman atau polybag. 

4) Panen 

Pemanenan dilakukan pada saat tanaman menunjukkan tanda-tanda siap 

panen, seperti dengan tanda pada tanaman yang sudah mulai mengeluarkan bunga 
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± 90 HST. Panen dilakukan dengan cara mencabut bawang secara perlahan, 

kemudian dibersihkan dari segala kotoran (Gambar 18.). 

3.4.3. Pengamatan Pra-panen 

1) Tinggi tanaman (cm) 

Pada parameter tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang utama 

yang menyentuh tanah hingga ujung daun terpanjang (Gambar 16.). 

2) Jumlah daun (helai) 

Penghitungan jumlah daun dilakukan pada daun yang sudah membuka 

sempurna, dihitung dengan interval satu minggu sekali selama percobaan 

berlangsung. 

3) Waktu berkecambah atau bertunas (HST) 

Pengamatan waktu tumbuh tunas dilakukan setiap hari sekali sampai benih 

tersebut muncul mata tunas hingga 7 HST. 

3.4.4. Pengamatan Pasca Panen : 

1) Jumlah umbi per tanaman (siung) 

Jumlah umbi dihitung pada saat panen. Umbi yang dihitung adalah umbi 

yang telah memisah yang berasal dari satu rumpun tanaman sampel, baik yang 

berukuran besar maupun kecil. 

2) Berat segar total per tanaman sampel (gram) 

Untuk mengetahui berat segar tanaman yang telah dicabut dan dibersihkan 

dari tanah/kotoran yang masih melekat, kemudian menimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik (Gambar 19.). 
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3) Berat umbi per tanaman sampel (gram) 

Untuk mengetahui berat umbi yang telah dicabut dan dibersihkan dari daun 

dan akar serta tanah/kotoran yang masih melekat, kemudian menimbang dengan 

menggunakan timbangan analitik. 

4) Berat kering angin total per tanaman sampel (gram) 

Untuk mengetahui berat kering tanaman yang telah dibersihkan dari 

tanah/kotoran yang masih melekat, kemudian dikeringanginkan selama 3 hari lalu 

menimbang dengan menggunakan timbangan analitik. 

5) Berat kering umbi per tanaman sampel (gram) 

Untuk mengetahui berat kering umbi yang telah dikeringanginkan selama 7 

hari lalu menimbang dengan menggunakan timbangan analitik. 

6) Diameter umbi per umbi sampel (cm) 

Untuk mengetahui rata-rata pertambahan ukuran umbi per tanaman sampel 

menggunakan jangka sorong. 

3.5. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan analisa ragam (anova) 

dan uji BNJ taraf α = 5%. 
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3.6. Denah Penelitian 

         ULANGAN I 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P2M1  P2M3 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P3M2  P1M4 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P3M1  P3M4 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P4M4  P0M0 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P2M2  P1M1 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P4M3  P2M4 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P4M2  P4M1 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P3M3  P1M3 

S1 S2 S3 S4 S5       

P1M2   
     

 

 

 

    ULANGAN II 

 

Keterangan : 

1. S1, S2, S3, S4 dan S5 : Tanaman sampel 

2. P1M1 – P4M4   I : Ulangan 1 

3. P1M1 – P4M4       II : Ulangan 2

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P2M4  P4M4 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P1M2  P4M2 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P2M3  P3M1 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P1M3  P3M3 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P3M2  P0M0 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P1M1  P2M2 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P4M3  P3M4 

S1 S2 S3 S4 S5  S1 S2 S3 S4 S5 

P4M1  P1M4 

      S1 S2 S3 S4 S5 

  P2M1 

U 

Gambar 5. Denah Percobaan 
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