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III. METODE PELAKSANAAN 

 

 

3.1   Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di kebun koleksi pisang mas kirana yang berlokasi 

di Pendem Universitas Muhammadiyah Malang. Penelitian dilaksanakan selama 

18 bulan yaitu pada bulan Maret 2015 sampai bulan Agustus 2016. 

3.2   Alat dan Bahan 

Alat yang dibutuhkan adalah cangkul, sabit, penggaris, meteran, tali rafia, 

kawat, ember, color chart, busur, prisma gray, kamera dan alat tulis.  Bahan yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu pupuk kandang kambing dan tanaman 

Pisang Mas Kirana. 

3.3   Metode Rancangan 

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

kontras orthogonal masing-masing perlakuan menggunakan tiga tanaman sampel 

tanaman dengan dua faktor dan diulang tiga kali yaitu sebagai berikut : 

I. Faktor Pertama ( Dosis Pupuk Kandang Kambing )  

D1 = Pupuk Kandang Kambing 7,5 kg 

D2 = Pupuk Kandang Kambing 15 kg 

D3 = Pupuk Kandang Kambing 22,5 kg 

II. Faktor kedua (Saat Pemupukan) 

S1 = 3 bulan setelah tanam 

S2 = 3 dan 6 bulan setelah tanam 

S3 = 6 bulan setelah tanam 
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Dari kedua faktor diperoleh 9 kombinasi perlakuan dan 1 kontrol dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kombinasi Dosis dan Saat  Pemberian Pupuk pada Tanaman Pisang Mas 

Kirana 

Perlakuan Keterangan 

D0S0 Tanpa pemberian pupuk /kontrol 

D1S1 Pupuk kandang kotoran kambing 7,5 kg/ tanaman + saat pemberian 3 

bulan 

D1S2 Pupuk kandang kotoran kambing 7,5 kg/ tanaman + saat pemberian 

3+6 bulan 

D1S3 Pupuk kandang kotoran kambing 7,5 kg/ tanaman + saat pemberian 6 

bulan 

D2S1 Pupuk kandang kotoran kambing 15 kg/ tanaman + saat pemberian 3 

bulan 

D2S2 Pupuk kandang kotoran kambing 15 kg/ tanaman + saat pemberian 

3+6  bulan 

D2S3 Pupuk kandang kotoran kambing 15 kg/ tanaman + saat pemberian 6 

bulan 

D3S1 Pupuk kandang kotoran kambing 22,5 kg/ tanaman + saat pemberian 

3 bulan 

D3S2 Pupuk kandang kotoran kambing 22,5 kg/ tanaman + saat pemberian 

3+6  bulan 

D3S3 Pupuk kandang kotoran kambing 22,5 kg/ tanaman + saat pemberian 

6 bulan 

Keterangan : D=Dosis pupuk kandang kambing, S= saat pemupukan 

3.4   Prosedur Pelaksanaan 

3.4.1 Penyiapan lahan tanam 

Menyiapkan lahan yang akan ditanami bibit pisang dengan meliputi 

kegiatan seperti sanitasi, membuat lubang tanam 30 x 60 cm dengan jarak tanama 

3 x 3 m dan membuat draenase. 

3.4.2 Penyiapan bahan tanam  

Bahan tanam yang digunakan adalah bibit pisang yang sudah berukuran 

93-100 cm dan menyediakan pupuk organik yaitu pupuk kandang kambing yang 

sudah siap diaplikasikan. 
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3.4.3 Penanaman dan pemeliharaan 

Bahan tanam berupa bibit pisang ditanam langsung di lubang tanam 30 x 

60 cm dengan jarak tanam 3 x 3 m, tanaman berbentuk larikan. Pemeliharaan 

tanaman dilakukan dengan memangkas gulma yang tumbuh disekitar tanaman 

pisang dan membumbun disekitar perakaran. Pemeliharaan buah meliputi 

memotong jantung bunga pisang agar pertumbuhan buah pisang optimal. Untuk 

pengairan dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan tanaman pisang. Serta 

pemupukan dilakukan dua kali yaittu umur 3 bulan setelah tanam dan umur 6 

bulan setelah tanam. 

3.4.4 Pengamatan 

Pengamatan dilaksanakan pada bagian morfologi tanaman yaitu batang dan 

daun. Karakterisasi morfologi dilaksanakan berdasarkan pengamatan secara 

kuantitatif terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, panjang daun 

dan lebar daun,. Sedangkan pengamatan secara kualitatif terhadap keadaan tepi 

tangkai daun, ketegakan daun (sudut daun), bentuk pangkal daun, tepi kanal, 

bercak pada tangkai daun,warna bercak pada tangkai daun, warna permukaan 

daun atas, warna permukaan daun bawah, warna tepi tangkai daun, warna kulit 

batang semu, bercak pada batag semu.  

Prosedur pengamatan adalah sebagai berikut : 

Pengamatan pertumbuhan:  

1. Tinggi tanaman: pengamatan dilakukan setelah seluruh perlakuan 

diaplikasikan, pengamatan 1 dilakukan 2 minggu setelah aplikasi, pengamatan 

selanjutnya dengan rentan 2 bulan sekali (lampiran 2a). 
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2. Diameter batang:  pengamatan dilakukan pada pengamatan ke 1, 2, 3, 4, 5 dan 

6 bulan setelah tanam dengan mengukur keliling batang pisang dengan jarak 

dari 2 cm dari permukaan tanah menggunakan meteran (lampiran 2b).  

3. Jumlah daun: pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah daun yang 

sudah membuka sempurna pada pengamatan ke 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 setelah 

pemupukan (lampiran 2d).  

Pengamatan Karakteristik:  

4. Panjang daun: pengamatan dilakukan dengan mengukur panjang daun dari 

pangkal daun sampai ujung daun dengan menggunakan meteran (lampiran 

3d). 

5. Lebar daun: pengamatan dilakukan dengan mengukur lebar daun dengan 

meteran (lampiran 3f) 

6. keadaan tepi tangkai daun: pengamatan dilakukan dengan cara melihat 

keadaan tepi tangkai daun: (1) bersayap menjepit, (2) bersayap dan tidak 

menjepit batang, dan (3) bersayap dn bergelombang. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Keadaan tepi tangkai daun tanaman pisang (sumber: IPGRI-

INIBAP,CIRAD, 1996) 

 

7. Ketegakan daun: pengamatan dilakukan dengan cara melihat ketegakan daun: 

(1) tegak, (2)menengah (intermediate), dan (3) melengkung kebawah. 
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Gambar 2. Ketegakan daun pisang yaitu: (a) tegak, (b)menengah    

   (intermediate), dan (c) melengkung kebawah (sumber: IPGRI- 

   INIBAP,CIRAD, 1996) 

 

8. Bentuk pangkal daun: pengamatan dilakukan dengan mengamati variasi 

bentuk pangkal daun pada tanaman pisang meliputi: (1) membulat keduanya, 

(2) salah satu sisi membulat, dan (3) bentuk pangkal daun yang meruncing 

keduanya.  

 

 

 

 

Gambar  3. Bentuk pangkal daun  pisang yaitu: (A )membulat keduanya, (B) 

salah satu sisi membulat, dan (C) bentuk pangkal daun yang  

meruncing keduanya (sumber: Radiya, 2013). 
 

 

9. Tepi kanal : Tipe kanal (potongan melintang tangkai daun): pengamatan 

dilakukan dengan cara memotong melintang tangkai daun pisang(tangkai daun 

yang ketiga) dengan melihat beberapa tipe kanal seperti: (1) terbuka dengan 

tepi yang melebar kesamping, (2) terbuka dengan tepi yang melebar dan tegak, 

(3) lurus dengan tepi tegak, (4) tepi menutup, dan (5) tepi saling menutup. 

 

 

(a) (b) (c) 
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Gamabar 4. Tipe kanal daun pisang yaitu: (a) terbuka dengan tepi yang   

   melebar kesamping, (b) terbuka dengan tepi yang melebar dan  

    tegak, (c) lurus dengan tepi tegak, (d) tepi menutup, dan (e) tepi  

    saling menutup (sumber: IPGRI-INIBAP,CIRAD, 1996). 

 

 

10. Bercak pada tangkai daun: pengamatan dilakukan dengan cara mengamati 

pada pangkal tangkai daun terdapat bentuk bercak yang berbeda seperti: (1) 

berck kecil, (2) bercak besar, dan (3) tidak memiliki becak (tanpa bercak). 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Bercak pada pangkal tangkai daun yaitu:  (a) bercak besar, (b)  

bercak kecil (sumber: Radiya, 2013). 

 

 

11. Warna bercak pada tangkai daun: pengamatan dilakukan dengan dengan 

melihat warna bercak pada tangkai daun dengan membandingkan dengan 

color chat (lampiran 3g). 

12. Warna permukaan daun atas: pengamatan dilakukan dengan dengan melihat 

warna bercak pada tangkai daun dengan membandingkan dengan color chat 

(lampiran 3h). 

(b) (a) (c) (d) (e) 

(a) (b) 
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13. Warna permukaan daun bawah: pengamatan dilakukan dengan dengan melihat 

warna bercak pada tangkai daun dengan membandingkan dengan color chat 

(lampiran 3i). 

14. Warna tepi tangkai daun: pengamatan dilakukan dengan membandingkan 

dengan color chat, pada tepi tangkai daun tanaman pisang (lampiran 3j). 

15. Warna kulit batang semu: pegamatan dilakukan dengan cara membandingkan 

dengan color chart (lampiran 3b). 

16. Bercak pada batang semu: pengamatan dilakukan dengan cara melihat dan 

membangdingkan dengan variasi seperti(1) berck kecil, (2) bercak besar, dan 

(3) tidak memiliki becak (tanpa bercak). 

3.5 Analisa Data 

Data pertumbuhan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalis 

dengan rancangan percobaan Rancangan Acak Kelompak (RAK) Kontras 

Orthogonal. Guna mengetahui perbedaan pengaruh perlakuan dilanjutkan uji 

lanjut dengan Uji BNJ dengan taraf kepercayaan 5%. Sedangkan data karakteristik 

dianalis dengan membandingkan hasil penelitian dengan yang sudah ada.  
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3.6 Denah Penelitian 

D3S3 D1S3 D1S2 D3S2 D1S1 

Ulangan I 
D2S2 D3S1 D2S3 D2S1 D0S0 

D3S2 D2S3 D2S2 D3S1 D0S0 

Ulangan II 
D1S3 D1S2 D1S1 D2S1 D3S3 

D2S1 D2S3 D1S1 D2S2 D1S3 

Ulangan III 
D3S2 D3S3 D3S1 D1S2 D0S0 

 

Keterangan :  

D0S0 Tanpa pemberian pupuk /kontrol 

D1S1 Pupuk kandang kotoran kambing 7.5 kg/ tanaman + saat pemberian 3 

bulan 

D1S2 Pupuk kandang kotoran kambing 7.5 kg/ tanaman + saat pemberian 

3+6 bulan 

D1S3 Pupuk kandang kotoran kambing 7.5 kg/ tanaman + saat pemberian 6 

bulan 

D2S1 Pupuk kandang kotoran kambing 15 kg/ tanaman + saat pemberian 3 

bulan 

D2S2 Pupuk kandang kotoran kambing 15 kg/ tanaman + saat pemberian 

3+6  bulan 

D2S3 Pupuk kandang kotoran kambing 15 kg/ tanaman + saat pemberian 6 

bulan 

D3S1 Pupuk kandang kotoran kambing 22.5 kg/ tanaman + saat pemberian 

3 bulan 

D3S2 Pupuk kandang kotoran kambing 22.5 kg/ tanaman + saat pemberian 

3+6  bulan 

D3S3 Pupuk kandang kotoran kambing 22.5 kg/ tanaman + saat pemberian 

6 bulan 

Gambar 7 . Denah Penelitian Tanaman Pisang Mas Kirana 
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