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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan kebun Desa Pujon (1200 meter di atas 

permukaan laut) Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 4 bulan (Maret – Juni 2017). 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang diperlukan dalam penelitian ini adalah alat-alat pertanian, alat tulis, 

komputer, penggaris, gunting, tali, timbangan analitik dan alat dokumentasi. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah kacang panjang Galur 

Merah Hati (GM-MH3), kacang panjang Galur GM-13, kacang panjang Galur GM-

19, 325 kg pupuk organik kandang kambing, 15 liter pupuk hayati (300 

cc/tanaman),  0,1% gula merah (10 gram/liter) dan 150 liter air. 

3.3 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan kebun Desa Pujon (1200 meter di atas 

permukaan laut) Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan 

menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dua faktor. Faktor pertama 

adalah jenis galur Kacang Panjang, sedangkan faktor kedua adalah frekuensi 

pemberian pupuk hayati, seperti terlihat pada Tabel 1. Setiap perlakuan diulang 3 

kali, sehingga terdapat 36 unit percobaan.
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Tabel 1. Perlakuan penelitian 

Galur kacang panjang  Frekuensi pemberian pupuk hayati 

G1 GM-MH3 P0 Tanpa pemberian pupuk hayati 

G2 GM-13 P1 

Pemberian pupuk hayati 1 kali 

(0 HST) 

G3 GM-19 

P2 

Pemberian pupuk hayati 2 kali 

(0 HST dan 15 HST) 

P3 

Pemberian pupuk hayati 3 kali 

(0 HST, 15 HST, dan 30 HST) 

 

Setiap unit percobaan terdiri dari 16 lubang tanam, setiap lubang terdiri dari 

2 biji tanaman. Jarak antar tanaman adalah 80 x 70 cm dan unit percobaan dibuat 

seluas 6 x 1 m, seperti terlihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Denah Unit Percobaan 
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3.4 Metode Pelaksanaan 

3.4.1 Pengolahan Tanah, Pembuatan Plot dan Pemasangan Ajir 

I  II  III 
         

  

G3P0  G2P1  G1P3  G2P0  G2P3  G1P0 

         
 

 

G1P2  G2P3  G1P0  G2P1  G3P3  G3P2 

         
 

 

G2P0  G1P1  G2P3  G3P3  G3P1  G2P0 

         
 

 

G3P2  G2P2  G1P2  G3P1  G1P1  G2P2 

         
 

 

G1P3  G3P1  G3P0  G2P2  G1P3  G3P0 

         
 

 

G1P0  G3P3  G3P2  G1P1  G2P1  G1P2 

Gambar 2. Denah Plot Penelitian 

Tanah diolah dengan mencangkul lahan bekas tanaman agar tanah menjadi 

gembur, setelah tanah dihaluskan dan diratakan menggunakan cangkul. Bedengan 

(plot) dibuat dengan ukuran 6 x 1 meter serta tinggi 30 cm, jarak setiap bedengan 

adalah 50 cm (Lampiran 11a). Selanjutnya, mulsa dipasang di setiap bedengan dan 

membuat jarak tanam dengan ukuran 80 x 70 cm (Lampiran 11b, 11c, dan 11d). 

Setelah lubang tanam disiapkan (Lampiran 11g), kemudian memasang ajir sebagai 

penopang tanaman kacang panjang. 

3.4.2 Penanaman Benih 

Benih kacang panjang yang digunakan adalah benih kacang panjang Galur 

Merah Hati (GM-MH3), kacang panjang GM-13, dan kacang panjang GM-19. 

Morfologi dan deskripsi mengenai masing-masing galur lebih detail disajikan pada 

U 
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Lampiran 12, Lampiran 13, dan Lampiran 14. Sebelum benih ditanam, dilakukan 

kegiatan seleksi benih terlebih dahulu, dengan syarat kulit benih mengkilap, tidak 

keriput atau cacat (berlubang), benih sehat dan mempunyai daya viabilitas yang 

tinggi (Lampiran 11f). Setelah benih diseleksi, benih kacang panjang ditanam pada 

lubang tanam yang telah dipersiapkan. Setiap unit percobaan terdapat 16 lubang 

tanam, dan setiap lubang tanam ditanam 2 benih dengan kedalaman 2 cm lalu 

ditutup dengan tanah tipis-tipis. Penyulaman benih ditanam pada polibag dengan 

waktu yang sama saat penanaman dilahan agar umur tanaman seragam. 

Penyulaman ini dilakukan pada umur 1 minggu setelah tanam pada lubang tanam 

yang benih tidak tumbuh atau mati (Lampiran 9). 

3.4.3 Pemberian Pupuk Kandang Kambing dan Pupuk Hayati 

Dosis pemupukan dan waktu pemberian pupuk dapat dilihat pada Tabel 2. 

Aplikasi pupuk kandang kambing dilakukan pada semua unit percobaan dengan 

dosis 15 ton/ha (9 kg/unit percobaan). Pupuk kandang kambing diberikan 3 hari 

sebelum penanaman kacang panjang. Aplikasi pupuk hayati dilakukan dengan 

mengencerkan 1 liter pupuk hayati pada 10 liter air dan ditambahkan 0,1% gula (10 

gram/liter), kemudian pupuk hayati disiramkan di atas tanaman dengan dosis 300 

cc/tanaman sesuai perlakuan yaitu: tanpa pemberian pupuk hayati (P0), pemberian 

pupuk hayati 1 kali pada 0 HST (P1), pemberian pupuk hayati 2 kali pada 0 HST 

dan 15 HST (P2), dan pemberian pupuk hayati 3 kali pada 0 HST, 15 HST dan 30 

HST (P3) (Lampiran 11h dan 11i). Kandungan dan jumlah populasi bakteri yang 

terdapat dalam pupuk hayati bisa dilihat lebih detail pada Lampiran 15. 
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Tabel 2. Dosis pemupukan dan waktu pemberian pupuk hayati 

Perlakuan Waktu Pemberian Dosis Pemupukan 

P0 Tidak dipupuk Tidak dipupuk 

P1 0 HST 300 cc/tanaman 

P2 0 HST dan 15 HST 300 cc/tanaman 

P3 0 HST, 15 HST dan 30 HST 300 cc/tanaman 

3.4.4 Pemeliharaan Tanaman 

Penyiraman disesuaikan dengan kondisi lahan di lapangan, yaitu dengan 

menyiram tanaman menggunakan pot air atau selang. Penyiraman ini dilakukan 

secukupnya hingga tanah cukup lembab. Penyiangan dilakukan dengan mencabuti 

gulma yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Pemangkasan cabang yang berada 

pada ketiak daun, tujuannya untuk merangsang atau mempercepat pembungaan 

(Lampiran 11j). Pemangkasan ini dilakukan sebelum tanaman berbunga, yaitu umur 

3 minggu setelah tanam. Cara pemangkasan dilakukan dengan menggunting cabang 

yang berada pada ketiak daun dengan menggunakan gunting. Penyulaman 

dilakukan dengan cara menanam benih di polibag bersamaan dengan penanaman 

benih di plot percobaan, agar umur tanaman kacang panjang seragam (Lampiran 

11e). Setelah berumur 1 minggu, tanaman kacang panjang di unit percobaan yang 

mati atau tidak tumbuh diganti dengan tanaman sulaman. 

3.4.5 Pemanenan  

Pemanenan kacang panjang dilakukan setelah tanaman sudah menghasilkan 

polong (yaitu ketika tanaman berumur sekitar 3 bulan). Polong yang sudah layak 

dipanen adalah polong yang memiliki lekukan-lekukan atau benjolan-benjolan, 
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menandakan biji di dalam polong sudah terbentuk sempurna. Interval pemanenan 

dilakukan 4 hari sekali selama 1 – 2 bulan durasi pemanenan. Polong yang sudah 

dipanen kemudian diamati sesuai dengan parameter pengamatan. 

3.4.6 Pengamatan 

Pertumbuhan tanaman kacang panjang diamati dengan mengukur parameter 

pertumbuhan yang meliputi: 

1. Umur berbunga diamati saat tanaman yang sudah memunculkan bunga 

mencapai  50% dari total populasi tanaman pada setiap unit percobaan. 

2. Umur panen diamati saat polong tanaman yang sudah bisa dipanen 

mencapai 50% dari total populasi tanaman pada setiap unit percobaan. 

3. Jumlah bunga per tanaman diamati dengan cara menghitung bunga yang 

telah berkembang sempurna. 

4. Jumlah polong per tanaman diamati dengan menghitung jumlah polong 

per tanaman selama 1 bulan masa panen. 

5. Persentase Fruit set diamati dengan cara menghitung bunga yang 

membentuk buah (polong). Rumus yang digunakan adalah: 

%Fruit Set: (Jumlah polong/Jumlah bunga) x 100% 

6. Jumlah biji per polong diamati dengan menghitung jumlah biji per 

polong. Pengamatan dilakukan selama 1 bulan masa panen 

7. Berat per polong diamati dengan menimbang berat polong (g) 

menggunakan timbangan analitik, kemudian total berat polong dibagi 

dengan jumlah polong. Pengamatan dilakukan selama 1 bulan masa 

panen. 
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8. Berat polong per tanaman diamati dengan menimbang berat polong per 

tanaman (g) menggunakan timbangan analitik. Pengamatan dilakukan 

selama 1 bulan masa panen (Lampiran 11o). 

9. Panjang per polong diamati dengan mengukur panjang per polong (cm) 

pada saat panen. Pengukuran dilakukan mulai dari pangkal sampai ujung 

polong menggunakan penggaris. Pengamatan dilakukan selama 1 bulan 

masa panen (Lampiran 11n). 

10. Hasil polong per hektar diamati dengan menimbang berat polong per unit 

percobaan, lalu dikonversikan ke satuan hektar (ton/ha) dengan rumus 

sebagai berikut: 

P: 10.000 m2   Hasil: P x B 

          a x b 

    Keterangan: 

  P: Populasi tanaman per hektar 

  a: Panjang jarak tanam 

  b: Lebar jarak tanam 

  B: Berat polong per tanaman 

3.4.7 Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan 

penelitian. Data dianalisis menggunakan analisis ragam (ANOVA) untuk 

mengetahui interaksi antar faktor dan atau pengaruh masing-masing faktor. 

Selanjutnya, jika terjadi interaksi antar faktor atau salah satu faktor berpengaruh 

nyata, data diuji lanjut (post-hoc test) menggunakan uji Jarak Berganda Duncan 

atau DMRT (Duncan’s multiple range test) dengan tingkat  5% untuk mengetahui 

perbedaan respons antar perlakuan. Data disajikan dalam bentuk tabel atau grafik. 


