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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Desa Tambakan Kecematan Gandusari 

Kabuten Blitar. Ketinggian tempat penelitian yaitu 323 meter diatas permukaan 

laut. Penelitian dilaksanakan pada Maret 2017 sampai Juli 2017 

3.2 Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

 Alat-alat yang digunakan dalam penelitian adalah cangkul, gembor, 

ember, sprayer, gunting pangkas, alat tulis, meteran, timbangan analitik, ajir, tali 

rafia, papan identitas penelitan, buku cacatan serta buku pendataan dan karung. 

3.2.2. Bahan 

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kacang 

panjang sebagai berikut : Varietas BAGONG 2, Air, Pupuk Organik Kadang, 

Pupuk NPK Multiara dan tanah sebagai media. 

3.3. Rancangan Penelitian 

 Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Kelompok (RAK) yg di susun secara faktorial dengan 2 faktor yaitu 4 ulangan 

dan 10 Pelakuan. Faktor 1 adalah pupuk organik bokasih yaitu: P0 (0 gram), P1 

(500 gram) dan Faktor 2 dosis pupuk anorganik : N0 (0 gram), N1 (2 gram), N2 (4 

gram), N3 (6 gram), N4 (8 gram). Variabel pengamatan terdiri dari : a). Umur 

berbunga, b). Umur panen, c). Berat polong, d). Panjang polong e). Jumlah polong  
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3.4. Pelaksana Penelitian   

3.4.1. Persiapan Lahan 

Persiapan lahan di lakukan untuk pengolahan tanah dan pembuatan 

bedengan. Pengolahan tanah dilakukan dengan cara mengemburkan dengan 

membalik tanah dan kemudian dilakukan dengan cara menggemburkan dengan 

membalik tanah dan kemudian meratakan tanah kembali. Menaburkan kapur ke 

atas tanah secara merata pada permukaan tanah dan mencangkul tipis-tipis agar 

kapur bercampur rata dengan tanah (pengapuran dilakukan jika Ph tanah kurang 

dari 5,5). Pembuatan bedengan dilakukan menggunakan cangkul dengan ukuran 

4m x 1m, (terdapat 10 bedengan dengan luas lahan 20m x 20m) 

Peninggikan bedengan di lakukan hingga setinggi ± 30cm agar tanaman 

yang ditanam nanti nya tidak terendam air. Membuat parit dengan ukuran ± 50cm 

untuk saluran irigasi dan untuk jalan. Pemberian pupuk kandang ke bedengan 

yang akan dilakukan penanaman juga dilakukan dengan cara disebarkan merata 

pada permukaan tanah bedengan dan mencangkul tanah kembali sedalam 20cm 

sampai pupuk kandang bercampur dengan tanah secara merata dan memasang 

mulsa untuk bedengan yang akan dilakukan penanaman. 

3.4.2. Penanaman 

 Penanaman dilakukan dengan jarak tanaman pada kacang panjang yaitu 

50cm x 60cm untuk jarak perbedeng tanaman kacang panjang. Pembuatan lubang 

tanam pada mulsa menggunakan pelubang mulsa plastik, diameter lubang mulsa 

plastik ± 10 cm. Penanaman biji kacang panjang pada tiap lubang, tiap lubang bisa 

ditanam 2 butir biji kacang panjang dan menutupi biji kacang panjang yang sudah 
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ditanam dengan tanah dengan jumlah biji kacang panjang yang akan ditanam 

yaitu 760 biji. 

 

Gambar 1. Unit percobaan 

 II                         I                        IV                            III                    U  

P0N1  P0N2       P1N4    P1N1     P0N4     P1N3      P1N4  P0N0                     

P0N4     P1N0     P0N3    P0N4     P0N3    P1N0       P1N1  P1N0 

P0N0     P1N3     P1N0    P0N2      P1N2   P0N1        P0N3   P0N2 

P1N4     P1N1     P1N2     P0N0      P1N1    P1N4     P0N4  P0N1 

P0N3     P1N2      P1N3    P0N1     P0N0    P0N2      P1N3  P1N2 

Gambar 2. Denah percobaan 

3.4.3. pemeliharaan 

a. Pengairan  

pengairan dilakukan setiap hari selama 1 bulan sesuai kebutuhan tanaman 

kacang panjang dengan menyesuaikan kondisi tanaman dan kondisi cuaca 

disekitar pengairan ini lakukan untuk menjaga kondisi tanah agar tanah tetap 

lembab dan tidak kekeringan. 
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b. Penyiangan 

penyiangan dilakukan pada saat terdapat gulma atau tanaman lain yang 

tumbuh disekitar tanaman kacang panjang dengan cara mencabut atau 

membersihkannya dengan arit. Penyiangan dengan memangkas cabang yang 

berada pada ketiak daun, cara pemangkasan dilakukan dengan cara 

menggunting cabang yang berada pada ketiak daun dengan menggunakan 

gunting 

c. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan dengan memberikan pupuk Kandang dan Pupuk NPK 

Multiara 16:16:16 setiap satu minggu sekali sebanyak lima kali 

pengaplikasian. Dosis pupuk yang di gunakan untuk Pupuk Organik yaitu 500 

gram/tanaman sedangkan untuk Pupuk NPK Multiara sendiri yaitu 2 gram, 4 

gram, 6, gram dan 8 gram pertanaman. 

3.4.4. Pengamatan Tanaman  

Variabel pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu : 

a). Umur berbunga 

Pengamatan ini menghitung hari pertama muncul nya bunga dan pada umur 

keberapa mulai terjadi nya pembungaan pada tanaman kacang panjang. Umur 

berbunga ditentukan setelah lebih dari 50% tanaman telah berbunga 

(Kuswanto, 2007). Pengamatan ini dilakukan dengan cara melihat jika 7 

sampel tanaman kacang panjang telah berbunga maka itulah waktu umur 

berbunga. 

b). Umur panen 
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Pengamatan umur panen dilakukan mulai awal penanaman sampai panen 

dengan mencatat pada hari keberapa tanaman kacang panjang sudah siap 

dipanen. Waktu umur panen ditentukan setelah lebih dari 50% tanaman telah 

di panen (Kuswanto, 2007). Pengamatan ini dilakukan dengan cara melihat 

jika 7 sampel tanaman kacang panjang telah siap dipanen maka itulah waktu 

umur panen.  

c). Berat polong 

Berat polong dilakukan dengan menimbang polong tanaman kacang panjang 

yang sudah dipanen dengan menggunakan timbangan analitik.  

d). Panjang polong 

Pengamatan ini dilakukan dengan mengukur panjang polong tanaman dengan 

menggunakan penggaris dan meteran. Pengukuran dilakukan dari pangkal 

sampai ujung polong, pengamatan ini lakukan dari pemanenan pertama sampai 

pemanenan akhir. 

e). Jumlah polong 

pengamatan ini dilakukan dengan menghitung jumlah polong dan pengamatan 

ini dilakukan pada hari pertama pemanenan sampai ke hari ke lima pemanenan 

setelah tanam.  

3.4.5. Analisis Data 

Analis data yang digunakan uji T untuk mengetahui pengaruh dari 

perlakuan yang diberikan. Kemudian dilanjutkan dengan uji taraf 5 %  untuk 

mengetahui perbedaan dari setiap perlakuan atau menggunakan uji BNJ (Beda, 

Nyata, Jujur). 




