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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Kepuharjo, Kec Karangploso, Batu, 

Malang. Penelitian dilaksanakan dalam waktu 4 bulan, di mulai pada tanggal 3 

November 2016 sampai dengan 3 Maret 2017. 

3.2. Bahan dan Alat 

 Bahan yang digunakan adalah pupuk Urea, ZA, SP36, KCL, pupuk kompos, 

dan bibit pisang kapok umur 6 bulan. Alat yang digunakan adalah alat tanam anatara 

lain cangkul, sabit, timba, alat tulis, meteran, dan kamera.  

3.3. Rancangan Percobaan 

 Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

sederhana dengan tujuh perlakuan yang diulang tiga kali, dan masing-masing 

perlakuan menggunakan tiga tanaman sampel. Perlakuan terdiri dari beberapa paket 

pemupukan yaitu:  

P0 = Tanpa menggunan pupuk (kontrol) 

P1 = Pupuk kompos kotoran kambing 10 kg/pohon/aplikasi 

P2 = Pupuk kompos kotoran kambing 10 kg + ZA 0,25 kg/pohon/aplikasi 

P3 = SP36 0,2 kg + KCl 0,15 kg /pohon/aplikasi 

P4 = Urea 0,25 kg + SP36 0,2 kg + KCl 0,15 kg /pohon/aplikasi 

P5 = ZA 0,25 kg + SP36 0,2 kg + KCl 0,15 kg/pohon/aplikasi 

P6 = Pupuk kompos kotoran kambing 10 kg + Urea 0,25 kg + SP36 0,2 kg + KCL 

0,15 kg/pohon/ aplikasi 
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   I        II        III    
                       

 P1  P1  P1    P5  P5  P5    P3  P3  P3  

                       

 P6  P6  P6    P0  P0  P0    P2  P2  P2  

                       

 P2  P2  P2    P4  P4  P4    P0  P0  P0  

                       

 P4  P4  P4    P6  P6  P6    P5  P5  P5  

                       

 P0  P0  P0    P2  P2  P2    P1  P1  P1  

                       

 P5  P5  P5    P3  P3  P3    P4  P4  P4  

                       

 P3  P3  P3    P1  P1  P1    P6  P6  P6  
                       

Keterangan : 

I, II, III   = Ulangan 

P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6 = Perlakuan pemupukan 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

1. Kondisi Areal Penelitian Kebun Pisang Kepok 

Lahan yang akan digunakan terlebih dahulu dibersihkan dari gulma, sebelum 

pembuatan lubang tanam terlebih dahulu dilakukan pengukuran jarak tanam. 

Jarak tanam antar lubang tanam yaitu 2 x 3 meter, kemudian dibuat lubang 

tanam dengan ukuran 50 x 50 x 50 cm. Areal penelitian sudah ditanam bibit 

pisang kepok yang berumur 6 bulan sebanyak 72 tanaman. 

2. Penimbangan Pupuk 

Sebelum pemupukan dilakukan penimbangan pupuk (Lampiran 1) 

penimbangan pupuk dilakukan sebelum langsung diberikan pada tanaman agar 

dosis yang diberikan sesuai. Pupuk kompos kotoran kambing 10 kg, pupuk 

Urea 0,25 kg, pupuk SP36 0,2 kg, pupuk KCl 0,15 kg dan pupuk ZA 0,25 kg. 
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3. Pemupukan 

Pemupukan (Lampiran 2) dilakukan sesuai dengan perlakuan, diberikan hanya 

satu kali pada awal setelah pembersihan lahan dalam waktu yang bersamaan.  

P1 = Pupuk kompos kotoran kambing 10 kg/pohon/aplikasi, P2 = Pupuk 

kompos kotoran kambing 10 kg + ZA 0,25 kg/pohon/aplikasi, P3 = SP36 0,2 

kg + KCl 0,15 kg /pohon/aplikasi, P4 = Urea 0,25 kg + SP36 0,2 kg + KCl 0,15 

kg /pohon/aplikasi, P5 = ZA 0,25 kg + SP36 0,2 kg + KCl 0,15 

kg/pohon/aplikasi dan P6 = Pupuk kompos kotoran kambing 10 kg + Urea 0,25 

kg + SP36 0,2 kg + KCL 0,15 kg/pohon/ aplikasi.  

Cara pemupukan kompos yaitu membuat parit dengan kedalaman 10 cm 

disekeliling pangkal batang dengan jarak 60 cm dari pangkal batang, pupuk 

ditaburkan pada parit tersebut kemudian ditimbun menggunakan tanah. Cara 

pemupukan anorganik yaitu membuat parit dengan kedalaman 10 cm 

disekeliling pangkal batang dengan jarak 30 cm dari pangkal batang, pupuk 

ditaburkan pada parit tersebut kemudian ditimbun menggunakan tanah. 

4. Pemeliharaan 

Pemeliharaan tanaman pisang kepok (Lampiran 3) meliuti:  

1. Pembersihan rumput dilakukan sebelum pemberian pupuk pada tanaman. 

Setelah pemberian pupuk dilakukan, pembersihan rumput harus terus 

dilakukan agar tidak menghambat pertumbuhan 

2. pengairan harus selalu dilakukan, caranya dengan mengairi saluran air yang 

letaknya di antara bebarisan pohon pisang. Jika musim kering maka 

tanaman disiram dengan air 10 liter/tanaman. 
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3. Penanggulangan hama dan penyakit yang menyerang tanaman selalu 

diperhatikan agar tidak menghambat pertumbuhan tanaman. Hama ulat 

daun menggulung seperti selubung dan sobek hingga tulang daun harus 

dibersihkan. Penyakit tanaman layu dan daun pucuk tumbuh tegak lurus 

secara berkelompok harus membongkar dan membakar tanaman yang sakit. 

5. Pengamatan 

Pengamatan yang dilakukan (Lmapiran 4) pada tanaman pisang kepok meliputi 

pertambahan tinggi tanaman, pertambahan diameter batang, pertambahan 

jumlah daun, pertambahan luas daun dan pertambahan jumlah anakan. 

3.5. Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan yang diamati antara lain: 

1. Tinggi Tanaman (cm) 

Pengamatan pertambahan tinggi tanaman menggunakan meteran, diamati dari 

pangkal hingga titik tumbuh tanaman, pengamatan dilakukan setiap satu bulan 

sekali dari bulan pertama pemupukan sampai bulan keempat. 

2. Jumlah Daun (helai) 

Pengamatan pertambahan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung 

berapa daun yang ada pada setiap tanaman, pengamatan dilakukan setiap satu 

bulan sekali dari bulan pertama pemupukan sampai bulan keempat. 

3. Diameter Batang (mm) 

Pengamatan pertambahan diameter batang menggunakan rumus keliling 

lingkaran K = 3,14 x d, pengamatan dilakukan setiap satu bulan sekali dari bulan 

pertama pemupukan sampai bulan keempat. 
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4. Jumlah Anakan (buah) 

Pengamatan pertambahan jumlah anakan dilakukan dengan cara menghitung 

pertambahann anakan pada setiap pohon, pengamatan dilakukan setiap satu 

bulan sekali dari bulan pertama pemupukan sampai bulan keempat. 

5. Luas Daun (cm2) 

Pengamatan pertambahan luas daun menggunakan rumus Luas daun = P x L x 

faktor koreksi daun pisang. 

3.6. Analisa Data 

Data dianalisa dengan uji F (anova). Uji lanjut dilakukan dengan menggunakan 

uji BNJ taraf α = 5%.  


