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BAB III BAHAN DAN METODE  

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan di Desa Campur, Kecamatan 

Gondang, Kab. Nganjuk dengan ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. 

Waktu Penelitian dilaksanakan  mulai tanggal 30 Maret sampai 30 Mei 2019. 

3.2. Bahan dan Alat Penelitian 

Bahan yang digunakan bibit tanaman bawang merah (Allium ascalonicum 

L.) polybag, bio-slurry hasil simpang biogas yang didirikan 15 Februari 2007 dan 

berproses selama 12 tahun, pupuk kascing, tanah, fungisida dan pestisida. 

sedangkan alat yang digunakan antara lain: timbangan analitik, sprayer, kamera, 

gembor, cangkul, termometer, dan ATK. 

3.3. Metode Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial, yang terdiri dari dua faktor. Faktor 

pertama (F1) yaitu = Dosis pupuk cair bio-slurry yang terdiri atas 4 taraf yaitu = 

D0: pupuk cair bio-slurry 0 ml, D1: pupuk cair bio-slurry 75 ml, D2 pupuk cair 

bio-slurry 150 ml dan D3: pupuk cair bio-slurry 225 ml. Faktor kedua (F2) : Jenis 

bahan media, terdiri atas 3 taraf yaitu = M1: Tanah, M2: tanah + kascing (1:2), 

M3: tanah +kascing + arang sekam (1:2:1). Kedua faktor tersebut diperoleh 12 

kombinasi perlakuan dengan 5 sampel yang masing-masing diulang sebanyak 3 

kali. Adapun kombinasi perlakuan disajikan dalam tabel 1 sebagai berikut : 
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Tabel 2. Kombinasi Perlakuan  

Kombinasi  M1 M2 M3 

D0 D0M1 D0M2 D0M3 

D1 D1M1 D1M2 D1M3 

D2 D2M1 D2M2 D2M3 

D3 D3M1 D3M2 D3M3 

 

Kombinasi perlakuan 

D0M1 : Dosis 0 ml + Tanah Top Soil 

D1M1 : Dosis 75 ml + Tanah Top Soil 

D2M1 : Dosis 150 ml + Tanah Top Soil 

D3M1 : Dosis 225 ml + Tanah Top Soil 

D0M2 : Dosis 0 ml + (Tanah Top Soil + Kascing) 1:2 

D1M2 : Dosis 75 ml + (Tanah Top Soil + Kascing) 1:2 

D2M2 : Dosis 150 ml + (Tanah Top Soil + Kascing) 1:2 

D3M2 : Dosis 225 ml + (Tanah Top Soil + Kascing) 1:2 

D0M3 : Dosis 0 ml + (Tanah Top Soil + Kascing + arang sekam) 1:2:1 

D1M3 : Dosis 75 ml + (Tanah Top Soil + Kascing + arang sekam) 1:2:1 

D2M3 : Dosis 150 ml + (Tanah Top Soil + Kascing + arang sekam) 1:2:1 

D3M3 : Dosis 225 ml + (Tanah Top Soil + Kascing + arang sekam) 1:2:1 
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3.4. Denah Percobaan 

 U1           U2       U3   

   

 

        Ket: 

          

         

 

 

Gambar 2. Denah penelitian  

3.5. Pelaksanaan Percobaan 

3.5.1 Persiapan Bibit 

Bibit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bibit bawang merah varietas 

bauji yang sudah mengalami masa simpan selama 2 sampai 3 bulan (Lampiran 8). 

3.5.2 Pembuatan Media tanam 

Pembuatan media tanam dilakukan dengan mencampur bahan pada timba 

berukuran 5kg dengan perbandingan M1 (tanah), M2 (tanah + kascing ) 1:2, M3 

(tanah + kascing + arang sekam) 1:2:1. yang sudah dicampur di dalam polybag 

dengan berat 5 kg per polybag (Lampiran 8). 

3.5.3 Pemberian Bio-slurry 

Pemupukan dilakukan seminggu sebelum melakukan penanaman dengan 

dosis yang ditentukan D0:0 ml, D1: 75 ml, D2: 150 ml, D3: 225 ml (Lampiran 8). 
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        =  Populasi 

1 polybag= 1 poplasi     

1 perlakuan = 5 sampel 
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3.5.4 Penanaman Bibit Bawamg Merah  

Menyiapkan polybag, masukkan tanah dan pupuk kascing dengan 

perbandingan yang sudah di sediakan ke dalam polybag kemudian potong daun 

bawang merah setelah itu lakukan menyeterakan bibit bawang merah dari kecil 

dan besar, menanam bawang merah pada polybag dengan cara menancapkan umbi 

bawang merah hingga setengah badan umbi bawang merah (Lampiran 8). 

3.5.5 Pemeliharaan  

1. Penyiraman  

Penyiraman dapat dilakukan pagi dan sore hari, dan juga tergantung dari 

kondisi ketika hujan tidak dilakukan penyiraman (Lampiran 8). 

2. Penyiangan  

Penyiangan dilakukan seminggu 3 kali. Penyiangan ini juga disesuaikan 

dengan jumlah gulma yang menyerang tanaman. Pencabutan gulma dilakukan 

secara manual yaitu dengan menggunakan tangan. Dengan pemeliharaan ini 

tentunya tanaman bawang merah akan terbebas dari yang namanya gulma, hama 

dan penyakit serta mencegah tanaman layu serta mati (Lampiran 8). 

3. Pengendalian hama penyakit  

Pengendalian hama penyakit dilakukan dengan penyemprotan fungisida 

berbehan aktif Klorotalonil, perekat berbahan bahan aktif Asam Oleat, sedangkan 

insektisida berbahan aktif Klorpirifos. Pemcampuran dilakukan yaitu 1 sendok 

makan Fungisida + 10 ml perekat + 5 ml insektisida dilarutkan pada 10 liter air 

(Lampiran 8). 
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3.5.6 Pengamatan  

1. Tinggi tanaman  

Pengukuran tinggi tanaman diukur dari pangkal bawang daun sampai dengan 

pangkal ujung pucuk daun, pengamatan ini dimulai pada umur 7 hst, 14 hst, 21 

hst, 28 hst, 35 hst, 42 hst, 48 hst,55 hst (Lampiran 8). 

2. Jumlah daun (helai) 

Jumlah daun dihitung pada 7 hst, 14 hst, 21 hst, 28 hst, 35 hst, 42 hst, 48 

hst,55  hst (Lampiran 5). 

3. Jumlah Umbi per rumpun 

Jumlah umbi dihitung pada saat panen (Lampiran 8). 

4. Berat segar tanaman per rumpun (g) 

Tanaman yang sudah di panen dilakukan penimbangan berat segar tanaman 

per rumpun dengan menggunakan timbangan analitik (Lampiran 8). 

5. Berat segar per umbi per rumpun (g) 

Tanaman yang sudah di panen dilakukan penimbangan berat segar per umbi 

per rumpun dengan menggunakan timbangan analitik (Lampiran 8). 

6. Berat kering tanaman per rumpun (g) 

Tanaman yang sudah di panen di jemur pada sinar matahari selama 7 hari 

kemudian dilakukan penimbangan berat kering tanaman per rumpun dengan 

menggunakan timbangan analitik (Lampiran 8). 

7. Berat kering per umbi per rumpun(g) 

Umbi di jemur pada sinar matahari selama 7 hari kemudian dilakukan 

penimbangan berat kering per umbi per rumpun dengan menggunakan timbangan 

analitik (Lampiran 8). 


