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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukann di Desa Tambakan Kecamatan Gandusari 

Kabupaten Blitar Jawa Timur. Ketinggian tempat penelitian adalah 323 meter di 

atas permukaan laut. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret 2017 hingga Juli 

2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat–alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, gembor, 

ember, sprayer, gunting pangkas, alat tulis, meteran, timbangan analitik, mulsa,  

ajir, tali rafia, label tanaman, papan identitas penelitian, kamera dan karung. 

3.2.2 Bahan 

Bahan–bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 benih galur  

kacang panjang sebagai berikut : GM-1, GM-2, GM-5, GM,6, GM-10, GM-11, 

GM-12, GM-13, GM-19, GM-23, GM-25, GM-27 (lampiran 9-20), pupuk 

kandang sapi, ayam, dan kambing , pupuk NPK Mutiara 16:16:16, tanah, 

insektisida Klorantraniliprol dan air. 

3.3 Rancangan Penelitian 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

kelompok lengkap terakcak (RKTL) atau Randomized Complete Block Design 

(RCBD) sederhana, terdiri dari 12 perlakuan yaitu : GM-1, GM-2, GM-5, GM,6, 

GM-10, GM-11, GM-12, GM-13, GM-19, GM-23, GM-25, GM-27 dengan tiga 

ulangan sehingga diperoleh 36 unit percobaan. Tiap unit percobaan terdiri dari 20 



10 

 

lubang tanaman, dengan jarak tanam 60 x 50 cm. Variabel pengamatan terdiri dari   

1). Umur Berbunga, 2). Umur Panen, 3). Berat Polong, 4). Panjang Polong 5). 

Jumlah Polong 6). Fruit Set. Denah rancangan percobaan dan denah unit 

percobaan dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar dua sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Denah Rancangan 

 

  Gambar 2. Denah Unit Percobaan 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Persiapan Lahan 

Persiapan lahan dilakukan untuk pengolahan tanah dan pembuatan 

bedengan. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara menggemburkan yaitu 

membalik tanah dan kemudian meratakan tanah kembali. Membuat bedengan 



11 

 

menggunakan cangkul dengan ukuran 6 m  x 1 m, (terdapat 36 bedengan dengan 

luas lahan 40 m x 10 m ).  

Membuat parit dengan lebar ukuran 50 cm untuk saluran irigasi dan jalan. 

Bedengan dibuat setinggi 30 cm agar tanaman kacang panjang nantinya tidak 

terendam air. Memberikan pupuk kandang sapi, ayam, dan kambing ke bedengan 

yang akan ditanam, dengan cara disebarkan merata pada permukaan tanah 

bedengan dan mencangkul tanah kembali sampai pupuk kandang sapi, ayam, dan 

kambing tercampur dengan tanah secara merata kemudian memasang mulsa untuk 

bedengan yang akan ditanami kacang panjang.  

3.4.2 Penanaman 

Jarak tanam kacang panjang yang digunakan adalah 50cm x 60cm, 

kemudian  membuatan lubang tanam pada mulsa menggunakan pelubang mulsa 

plastik, diameter lubang mulsa plastik yang di gunakan adalah 10 cm. Menanaman 

benih kacang panjang pada tiap lobang sebanyak 2 butir dan menutupi benih 

kacang panjang yang sudah di tanam dengan tanah yang di campur dengan pupuk 

kandang sapi, ayam, dan kambing. 

3.4.3 Pemeliharaan 

a. Penyiraman 

Penyiraman tanaman kacang panjang dilakukan setiap hari pada saat pagi dan 

sore (pada saat kondisi  cuaca sedang hujan kacang panjang sudah tidak perlu 

disiram lagi).   
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b. Penyiangan 

Mencabut gulma dan tanaman lain yang tumbuh di sekitar tanaman kacang 

panjang. Memangkas cabang yang berada pada ketiak daun, cara pemangkasan 

dilakukan dengan menggunting cabang yang berada pada ketiak daun dengan 

menggunakan gunting.   

c. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan dengan memberikan pupuk NPK Mutiara 16:16:16  

setiap satu minggu sekali sebanyak lima kali pengaplikasian. Dosis pupuk yang 

digunakan adalah 10 gram per tanaman, sehingga diketahui bahwa setiap 

pengaplikasian pupuk NPK Mutiara 16:16:16 per tanaman setiap minggunya 

adalah 2 gram per tanaman (Fauzia, 2006).  

3.4.4 Pengamatan Tanaman 

Variabel pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu : 

a. Umur Berbunga 

Pengamatan umur berbunga dilakukan mulai awal muncul bunga sampai 10 

hari setelah muncunnya bunga. Umur berbunga ditentukan setelah lebih dari 50% 

tanaman telah berbunga (Kuswanto, 2007). Pengamatan dilakukan dengan cara 

melihat jika 5  dari 10 sampel tanaman kacang panjang telah berbunga maka 

itulah umur berbunga. 

b. Umur Panen 

Pengamatan umur panen dilakukan mulai awal penanaman sampai panen 

dengan mencatat pada hari keberapa tanaman kacang panjang sudah siap dipanen. 

Waktu panen ditentukan setelah lebih dari 50% tanaman telah dipanen  
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(Kuswanto, 2007). Pengamatan dilakukan dengan cara melihat jika 5  dari 10 

sampel tanaman kacang panjang telah dipanen maka itulah umur panen. 

c. Panjang Polong

Panjang polong dilakukan dengan menggunakan meteran dan penggaris mulai

dari pangkal hingga ujung polong kacang panjang. 

d. Berat Polong

Berat polong dilakukan dengan menimbang polong yang sudah dipanen dengan

mengguakan timbangan analitik. 

e. Jumlah Polong

Jumlah polong dilakukan dengan menghitung banyaknya jumlah polong yang

sudah dipanen. 

f. Fruit set

Fruit Set dilakukan dengan menghitung bunga yang membentuk buah/polong.

Rumus yang digunakan adalah : 

%Fruit Set = ( Jumlah bunga/ Jumlah Polong) x 100% 

3.4.5 Analisia Data 

Data dianalisis menggunakan uji F taraf 1% dan 5% untuk mengetahui 

pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Jika terdapat pengaruh nyata pada 

analisis data dilanjutkan dengan menggunakan uji BNJ (Beda Nyata Jujur) dengan 

taraf 5% untuk mengetahui perbedaan dari setiap perlakuan. Analisis data 

menggunakan program Microsoft Excel 2010. 




