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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau kabupaten 

Malang, Jawa Timur, dengan ketinggian tempat 560 mdpl dilaksanakan pada bulan 

Agustus – Oktober 2016. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah alat tulis, cangkul, sabit, 

ember, sprayer, penggaris, timbangan analitik, gunting. 

Bahan yang digunakan dalam penelitian adalah Galur kacang panjang 

(Bagong 2, Wulung, Brawijaya, Borneo, HP (W5), Kano 1, Blackseed, UB 305A, 

UB 6B18, UB 8119, UB PUA, Asri, Katrina), Pestisida Matador, Pupuk NPK 

mutiara 16:16:16, mulsa, ajir dan tali rafia. 

3.3. Rancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan menggunakan RAK sederhana dengan 14 perlakuan 

diulang sebanyak 3 kali pada setiap perlakuan, dengan perlakuannya sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 : Bagong 2 G8 : UB 305A 

G2 : Wulung G9 : UB 61318 

G3 : Brawijaya 4 G10 : UB 8119 

G4 : HP (W5) G11 : UB PUA 

G5 : Talia G12 : Asri 

G6 : Kano 1 G13 : Black Seed 

G7 : Katrina G14 : Borneo 
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Denah Penelitian 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Denah Rancangan Acak Kelompok 

3.4. Tahapan Penelitian  

1. Pengolahan Tanah 

Pengolahan tanah dilakukan menggunakan cangkul dan bajak dan pupuk 

kimia. Setelah pembuatan bedengan dengan lebar 120 cm dan panjang 200 cm. 

Setelah membuat bedengan menutup bedengan mulsa dan melubangi mulsa 

dengan jarak tanam 50x50 cm. 

2. Penanaman  

  Penanaman dilakukan secara langsung dan serempak tanpa dilakukan 

persemaian terlebih dahulu. Tiap lubang tanam diisi 2 benih. Sisa benih disemai 

sebagai bahan untuk menyulam yang tidak tumbuh. 

3. Pemasangan Ajir 

Ajir terbuat dari bambu dengan tinggi 180cm dipasang dengan cara di 

tancapkan pada sisi lubang tanam. Ajir dipasang setelah penanaman.
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4. Penyulaman  

Penyulaman dilakukan pada tanaman yang tidak tumbuh dan pada 10-14 

HST. Bahan penyulaman berasal dari sisa benih penanaman pertama. 

5. Perawatan 

a. Pengairan  

  Pengairan dilakukan tiap satu minggu sekali dengan cara dialiri air dengan 

irigasi (dilep). Batas pemeberian air sampai tanah dibawah mulsa basah dan 

lembab. 

b. Penyiangan  

Penyiangan diakukan setiap saat jika ada gulma, dengan cara mencabut atau 

menggunakan sabit. 

c. Pemangkasan  

pemangkasan dilakukan setiap saat jika terdapat cabang baru pada ruas batang 

ke 1-4. Dengan menggunakan gunting potong. 

d. Pemupukan  

Pemupukan dilakukan dengan 4 tahap dengan mengunakan pupuk NPK 

mutiara 16:16:16 yakni pada tabel 2. Diurakan Dosis pemberian pupuk. 

Tabel 3. Dosis pemberian pupuk 

 

PUPUK I (14 HST) II (21 HST) III(28HST) IV(36HST) 

NPK Mutiara 16:16:16 2gr/tanaman 3gr/tanaman 4gr/tanaman 4gr/tanaman 

Cara pemberian pupuk dengan melubangi mulsa menggunakan tugal dengan 

jarak 10cm dari lubang tanam. 
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e. Pengendalian HP 

Pengendalian pengganggu tanaman dilakukan penyemprotan pestisida 

matador dengan konsentrasi 2 cc/lt. Penyemprotan dilakukan setiap minggu 

untuk mencegah serangan hama. 

f. Pemanenan 

Ciri-ciri polong muda yang siap dipanen adalah ukuran polong telah 

maksimal, mudah dipatahkan dan biji-bijinya di dalam polong tidak menonjol. 

Waktu panen yang paling baik pada pagi/sore hari. 

6. Parameter 

Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari 15 HST. Pada masing-masing 

sampel tanaman dilakukan setiap hari. Parameter pengamatan meliputi 

a. Umur berbunga tanaman (HST) 

Umur berbunga adalah ketika populasi bunga pada satu perlakuan telah 

melebihi 50% dari total tanaman. Pengamatan dilakukan setiap hari sampai 

melebihi 50% dari total tanaman yang berbunga. 

b. Umur panen (HST) 

Umur panen adalah ketika populasi tanaman pada satu perlakuan telah di 

panen melebihi 50% dari total populasi tanaman. Pengamatan dilakukan setiap 

hari sampai melebihi 50% dari total populasi tanaman. 

c. Jumlah polong per tanaman  
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Memanen polong yang sudah siap dipanen kemudian di hitung jumlah 

polong per tanaman sampel. Pengamatan menggunakan alat tulis dan dilakukan 

setiap hari sampai tanaman tidak produktif lagi. 

d. Panjang polong (cm) 

Menghitung panjang polong menggunakan penggaris. Pengamatan 

dilakukan setiap hari sampai tanaman tidak produktif lagi. 

e. Bobot polong per tanaman (gram) 

Menimbang berat polong yang siap dipanen menggunakan timbangan 

analitik. Pengamatan dilakukan setiap hari sampai tanaman tidak produktif 

lagi. 

f. Jumlah biji per polong  

Menghitung jumlah biji per polong dengan menggunakan perhitungan 

manual, yakni menghitung biji perpolong menggunakan tangan.pengamatan 

dilakukan setiap hari sampai tanaman tidak produktif lagi. 


