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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian 

dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian 

dilakukan pada bulan Juni sampai September 2015. 

  

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah bonggol tanaman 

pisang tanduk yang diperoleh dari kebun petani pisang di Kubang, tanah topsoil, 

pupuk kandang, pupuk kompos, pasir, urea, fungisida, insektisida. Alat-alat yang 

digunakan antara lain: pisau, kertas label, polibeg, gembor, pena, buku, cangkul, 

spidol dan penggaris. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan polibag. 

Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 2 

faktor dan 5 kelompok. 

Faktor pertama adalah 2 jenis media tanam yaitu: 

M1: media pasir 

M2: media topsoil 

Faktor kedua adalah 2 jenis pupuk organik yaitu: 

P1: pupuk kompos 

P2: pupuk kandang ayam 

 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan 

Komposisi media 

(M) 

Pupuk (P) 

P1 P2 

M1 M1P1 M1P2 

M2 M2P1 M2P2 
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Pada penelitian ini terdapat 4 kombinasi perlakuan yang terdiri dari 5 

kelompok, sehingga terdapat 20 unit percobaan. Setiap unit percobaan terdiri dari 

4 tanaman, sehingga diperoleh total keseluruhannya adalah 80 tanaman. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan penyemaian 

Bonggol di semai dalam bedengan, disusun secara berjajar dengan bagian 

titik tumbuh tetap mengarah keatas, masing-masing bonggol diberi jarak antara 5 

cm kemudian ditimbun dengan campuran tanah, pasir dan pupuk kandang setebal 

± 5 cm. Penimbunan dilakukan selama 5 minggu dibawah naungan. Selama 

penimbunan perlu dijaga kelembapannya dengan penyiraman setiap hari 

secukupnya terutama bila tidak ada hujan. 

3.4.2. Persiapan media tanam polibeg 

Persiapan media tanam dilakukan 1 bulan sebelum penanaman. Media 

tanam yang digunakan yaitu pasir dan tanah topsoil dengan perlakuan 

menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos dengan perbandingan 1:1, 

polibeg yang sudah diisi diletakkan di bawah naungan. 

3.4.3. Penanaman bit tanaman pisang 

Penanaman bit tanaman pisang dilakukan 35 hari setelah disemai. Setelah 

tunas tumbuh dan mempunyai daun, bonggol diangkat dari timbunan persemaian, 

kemudian dibelah searah membujur dari permukaan atas bonggol sampai dasar 

sebanyak tunas yang tumbuh. Bila bonggol terlalu besar dapat dikurangi dengan 

menipiskan potongan di kiri dan kanan tunas. Tunas hasil belahan (bit) ditanam di 

polibeg ukuran 20 cm x 30 cm yang berisi media tanam kemudian diletakkan di 

bawah naungan. 

3.4.4. Pemasangan label 

Pemasangan label dilakukan setelah memasukkan media tanam ke setiap 

polibeg. 

3.4.5. Penyiraman, penyiangan dan pemupukan 

Pemeliharaan meliputi penyiraman, penyiangan gulma dan pemupukan. 

Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari. Penyiangan dilakukan setiap 
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minggu sampai akhir pengamatan. Pemupukan dilakukan setiap 2 minggu sekali 

menggunakan pupuk urea dengan dosis 2 g/tanaman. 

3.4.6. Pengendalian hama dan penyakit 

Pengendalian sudah dilakukan ketika pelaksanaan perbanyakan bit pisang. 

Bonggol pisang yang telah diambil dibersihkan dan direndam dalam air hangat 

dengan suhu ± 55 
0
C selama 15 menit, bertujuan untuk meningkatkan jumlah 

tunas yang tumbuh dan mencegah serangan nematoda. Untuk menghindari 

organisme pengganggu tanaman, bonggol pisang direndam dalam air yang diberi 

larutan fungisida dengan bahan aktif Benomyl dan insektisida dengan bahan aktif 

Monochrotophos dengan konsentrasi 40 g/20 l air, dan 40 ml/20 l air.  

 

3.5. Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati adalah : 

3.5.1. Persentase tumbuh (%) 

Pengamatan terhadap persentase tumbuh bibit pisang dilakukan satu bulan 

setelah tanam ke polibeg. 

                  
                  

                  
        

 

3.5.2. Pertambahan Tinggi tanaman (cm) 

Pengukuran pertambahan tinggi tanaman dilakukan dengan cara 

menghitung pertambahan tinggi tanaman setiap minggunya dikurangi dengan 

tinggi tanaman awal tanam. Pertambahan tinggi tanaman dihitung mulai 30 HST 

sampai 72 HST, dari permukaan tanah sampai batas pucuk pisang. 

3.5.3. Pertambahan Jumlah daun (helai) 

Pengamatan terhadap jumlah daun per tanaman dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah daun per tanaman setiap minggunya dikurangi dengan jumlah 

daun pada awal tanam. Pertambahan jumlah daun dihitung mulai 5 MST sampai 

10 MST. 

3.5.4. Panjang daun terpanjang (cm) 

Pengamatan terhadap panjang daun dilakukan pada 10 MST. 
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3.5.5. Lebar daun terlebar (cm) 

Pengamatan terhadap lebar daun dilakukan pada 10 MST. 

3.5.6. Diameter batang (cm) 

 Diameter batang semu diukur 5 cm dari permukaan tanah. 

 

3.6. Analisis Data 

Model RAK faktorial menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006) adalah: 

Yijk = μ + ρk + αi +βj + (αβ)ij+εijk 

Dimana: 

Yijk : Hasil pengamatan pada faktor P pada taraf ke-i dan faktor M pada taraf 

  ke-j dan pada kelompok ke-k 

μ : Nilai tengah 

ρk : Pengaruh kelompok pada taraf ke-k 

αi : Pengaruh faktor P pada taraf ke-i 

βj : Pengaruh faktor M pada taraf ke-j 

(αβ) : Pengaruh interaksi dari faktor P pada taraf ke-i dan faktor M pada  

  taraf ke-j 

εijk : Pengaruh galat dari faktor P pada taraf ke-i dan faktor M pada taraf ke- 

j pada kelompok ke-k 

 Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara 

statistik dengan menggunakan Sidik Ragam RAK, seperti pada Tabel 3.2.  Uji 

lanjutan akan dilakukan dengan Uji Jarak Duncan (UJD). 

Tabel 3.2. Sidik Ragam 

Sumber 

Keragaman 

(sk) 

Derajat 

Bebas (DB) 

Jumlah 

Kuadrat 

(JK) 

Kuadrat 

Tengah 

(KT) 

F Hitung 
F Tabel 

0,05 0,01 

Kelompok r – 1 JKK KTK KTK/KTG - - 

P p – 1 JKP KTP KTP/KTG - - 

M m – 1 JKM KTM KTM/KTG - - 

P x M (p-1) (m-1) JK(PM) 
KT 

(PM) 
KT(PM)/KTG - - 

Galat (pm-1) (r-1) JKG KTG - - - 

Total r pm-1 KTG JKT - - - 
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Keterangan: 

Faktor Koreksi      
   

    
 

       K   r   T     ( KT) = ∑ Yijk
2 
– FK 

Jumlah Kuadrat Faktor P (JKP) =   
      

   
     

Jumlah Kuadrat Faktor J (JKM) = 
      

   
     

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) = 
       

  
     

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK) = 
      

  
     

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor P dan M{ JK (PM)} = JKP – JKM– JKK. 

 Jika pada analisis sidik ragam perlakuan berbeda nyata maka dilakukan 

Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. Model Uji Jarak Duncan menurut 

Sastrosupadi (2000), yaitu: 

UJD = Rα (ρ,    g    )√
   

       
 

α  : Taraf Uji Nyata 

ρ  : Banyaknya perlakuan 

R : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan (UJD) 

KTG       : Kuadrat Tengah Galat 

 


