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BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1    Tempat dan Waktu 

Penelitian ini akan dilaksanakan di lahan kebun Desa Pujon (1150 m dpl) 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan 

selama 4 bulan ( April 2017 – Juli 2017) 

3.2.   Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang diperlukan berupa cangkul, sabit, ajir, kaleng, gembor, label, tali 

rafia, alat tulis, drum air, meteran, gunting, penggaris, termometer, hygrometer,  

timbangan, dan alat semprot.  

3.2.2 Bahan 

Bahan yang digunakan adalah beberapa galur kacang panjang (GM-1E, GM-

1B, GM-5B, GM-5E GM-10C, GM-10E, GM-11D, GM-11E, GM-13B, GM-13E 

GM-HP7 GM-517), pupuk NPK dan Atonik 

3.3    Rancangan Percobaan 

Penelitian ini dilaksanakan di lahan kebun Desa Pujon (1150 m dpl) 

Kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur dengan menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) sederhana yang terdiri dari 3 ulangan, setiap 

ulangan terdiri dari 12 galur. Tiap unit percobaan terdiri dari 16 lubang tanaman 

sampel, setiap lubang terdiri dari 2 biji tanaman. Jarak antar tanaman adalah 70 x 

70 cm. Unit percobaan dibuat dengan lebar  5 x 1 m.  
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Gambar 1. Denah Rancangan Acak Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Denah Unit Percobaan 
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3.4      Metode Pelaksanaan 

Adapun tahapan penelitian tergambar pada lampiran (lampiran 23) dan di 

diskripsikan sebagai berikut : 

  

3.4.1 Pengolahan Tanah, Pembuatan Plot (Bedengan) dan Pemasangan Ajir 

Mengolah lahan dengan membajak lahan bekas tanaman agar menjadi 

gembur. Setelah itu tanah dihaluskan dan diratakan dengan cangkul dan dibuat 

bedengan berukuran 4 x 1 meter dengan tinggi 30 cm dengan jarak tiap bedeng 50 

cm. Membuat bedengan setiap plot atau perlakuan dengan ukuran 5 x 1 meter 

sebanyak 36 bedengan, kemudian membuat lubang tanam dengan jarak 70 x 70 cm. 

Setelah lubang tanam disiapkan ajir siap dipasang tiap perlakuan. 

3.4.2 Penanaman Benih 

Benih yang digunakan adalah benih kacang panjang dengan beberapa jenis 

galur. Sebelum benih ditanam dilakukan kegiatan pemilihan benih dengan syarat 

kulit benih mengkilap tidak keriput atau cacat (berlubang), benih sehat dan 

mempunyai daya hidup yang tinggi. Setelah pemilihan benih, benih kacang panjang 

dapat langsung ditanam pada lubang tanam. Untuk mempercepat perkecambahan, 

benih direndam dalam larutan atonik dengan konsentrasi 2cc/liter dan dilarutkan 

dalam air selama 1 jam kemudian benih ditiriskan, selanjutnya benih dapat ditanam 

pada lubang tanam yang sudah disediakan. Setiap perlakuan terdapat 16 lubang 

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

dengan tanah.  

3.4.3    Pemeliharaan Tanaman 

Pemeliharaan tanaman dilakukan saat benih ditanam hingga panen, adapun 

pemeliharaan tanaman dalam penelitian ini yaitu : 
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1. Pengairan 

Pengairan dilakukan dengan menyiram tanaman sesaui dengan kondisi di 

lapangan yaitu dengan cara disiram langsung pada lubang tanaman. Penyiraman 

ini dilakukan secukupnya saja sampai tanah cukup lembab.  

2. Penyulaman 

Penyeluman benih di tanam pada polybag dengan waktu yang sama saat 

penanaman dilahan agar umur tanaman bisa seragam. Penyulaman ini dilakukan 

pada umur 1 minggu setelah tanam pada  lubang tanam yang tidak tumbuh 

benihnya atau mati.  

3. Pemangkasan 

Pemangkasan ini dilakukan sebelum tanaman berbunga yaitu mulai umur 

3 minggu setelah tanam. Cara pemangkasan dengan menggunting cabang yang 

berada pada ketiak daun dengan menggunakan gunting. Pemangkasan cabang 

yang berada pada ketiak daun yang dilakukan 1 kali, dengan tujuan untuk 

merangsang atau mempercepat pembungaan. 

4. Pengendalian gulma, hama dan penyakit 

Pengendalian gulma dilakukan dengan mencabut gulma atau tumbuhan 

liar yang mengganggu pertumbuhan tanaman. Pada pengendalian hama 

dilakukan penyemprotan pestisida organik dengan menyemprotkan 

kepermukaan daun, batang, maupun buah yang terserang hama penyakit. 

3.4.4    Pemupukan 

Pemupukan dilakukan dengan 4 tahap dengan menggunakan pupuk NPK 

masing masing tahap diberikan 2,5 gram pertanaman dengan interval 10 hari. 
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3.4.5   Pengamatan 

  Parameter yang diamati pada penelitian ini  meliputi pengamatan pertumbuhan 

dan lingkungan. 

A. Pengamatan Pertumbuhan 

Parameter yang diamati pada penelitian adalah umur berbunga (50% 

pembungaan), umur panen (50%), jumlah bunga,  jumlah polong pertanaman, bobot 

perpolong, bobot polong pertanaman, bobot polong perhektar, jumlah biji 

perpolong, panjang polong, dan tinggi tanaman. Adapun cara pengamatan 

parameter pertumbuhan sebagai berikut: 

1. Umur berbunga 

Pengamatan dilakukan saat tanaman sudah berbunga mencapai sekitar lebih 

dari 50% tanaman yang berbunga. 

2. Umur Panen  

Pengamatan dilakukan jika tanaman sudah mulai panen sekitar lebih dari 50% 

tanaman yang panen. Kriteria polong yang bisa dipanen adalah ukuran polong 

telah maksimal, biji terisi penuh dan warna polong hijau merata sampai hijau 

keputihan 

3. Jumlah bunga 

Pengamatan jumlah bunga dilakukan setiap hari saat bunga mekar secara 

periodik 

4. Jumlah polong pertanaman 

Pengamatan jumlah polong dilakukan secara periodik rata-rata per tanaman 
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5. Panjang polong 

Pengamatan panjang polong dilakukan dengan mengukur panjang polong 

pertanaman sampel dengan menggunakan meteran atau penggaris. 

6. Bobot per polong 

Pengamatan berat per polong dilakukan dengan menimbang bobot per polong 

tanaman sampel pada saat panen dengan menggunakan timbangan analitik. 

7. Bobot polong per tanaman 

Pengamatan berat per polong  tanaman dilakukan dengan menimbang bobot 

per polong tanaman sampel pada saat panen dengan menggunakan timbangan 

analitik. 

8. Jumlah biji per polong  

Penghitungan jumlah biji per polong dilakukan pada saat tanaman panen. 

9. Hasil polong per hektar 

Penghitungan hasil polong per ha dilakukan pada saat panen. 

10. Fruit set 

Penghitungan hasil jumlah polong dan jumlah bunga dilakukan pada saat 

panen. 

B. Pengamatan Lingkungan 

Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah suhu, kelembaban, radiasi 

matahari dan Curah hujan 

3.6    Penyajian Analisis dan Penyajian Data 

 

Data yang didapat dianalisis secara bertahap sesuai dengan tujuan. Uji F 

digunakan untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan. Selanjutnya  menggunakan 

uji BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan taraf α 5%. Data juga dianalisis untuk menduga 
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nilai ragam genetik yaitu dengan pendugaan parameter genetik meliputi komponen 

ragam (ragam genetik, ragam fenotipik, dan ragam lingkungan) dan nilai duga 

heritabilitas. Hubungan antar parameter pengamatan dihitung dengan uji korelasi. 

Rumus korelasi menurut (Arsyad et al., 2007) 

a. Ragam lingkungan (σ2
e) yaitu pengaruh lingkungan yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan karakter yang diamati.  

(σ2
e)  = KTE, dimana KTE = KT galat (Kuadrat Tengah galat) 

b. Ragam fenotipik (σ2
p), yaitu hasil penjumlahan nilai ragam lingkungan dan nilai 

ragam genotip.  

σ2
p = σ2

e + σ2
g  

c. Ragam genetik (σ2
g), yaitu pengaruh genetik terhadap penampilan dari karakter 

yang diamati.  

σ2
g= (KT galur – KT galat)/r, dimana r = ulangan  

d. Nilai duga heritabilitas arti luas (h²bs) yaitu proporsi ragam genetik terhadap 

besaran total ragam genetik ditambah dengan ragam lingkungan.  

h²bs = σ2
g / σ

2
p x 100%  

e. Koefisien keragaman genetik (KKG) yaitu nisbah antara akar kuadrat tengah 

ragam genetik dengan rataan umum, dirumuskan:  

KKG=√σ2g/ rataan umum x 100%  

 

 


