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III. METODE PELAKSANAAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian akan dilaksanakan pada tanggal 7 September – 6 November 2017 

di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Peternakan Universitas Muhammadiyah 

Malang, jalan Notojoyo no 3 Tegal Gondo, Malang, Jawa Timur dengan ketinggian 

± 500 m dpl. Memiliki suhu rerata berkisar 24-27oC dan bercurah hujan ±195, 83 

mm/tahun. 

3.2. Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekrop, cangkul, penggaris, 

tali rafia, potongan bambu (ajir), sabit, gembor, meteran, timbangan, gunting, label 

tanaman, jangka sorong, kamera, alat tulis, buku catatan, buku pendataan. 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanah, pupuk dasar 

(pupuk kandang kambing), pupuk ZA, pupuk SP-36, pupuk KCl, Insektisida 

Winder 100ec, benih kacang panjang, dan air. 

3.3. Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

yang disusun secara faktorial dengan 2 faktor perlaakuan, yaitu: perlakuan utama 

adalah bentuk ajir (A), terdiri dari : 

A0 = bentuk ajir lurus (kontrol) 

A1 = bentuk ajir segi tiga sama kaki 

A2 = bentuk ajir segi tiga sama sisi
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Perlakuan kedua adalah waktu pemangkasan daun (W) tanaman kacang 

panjang, daun yang dipangkas yaitu 3 cabang paling bawah dimana daun-daun pada 

bagian tersebut tidak terkena sinar matahari secara optimal, waktu pemangkasan 

terdiri dari:  

W0 = tanpa pemangkasan daun (kontrol) 

W1 = pemangkasan daun 3 MST 

W2 = pemangkasan daun 4 MST 

W3 = pemangkasan daun 5 MST 

 

A B 

C 

 

Gambar 2. Bentuk-bentuk Ajir ((A) Ajir Lurus, (B) Ajir Segitiga Sama Kaki, (C) 

Ajir Segitiga Sama Sisi). 
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Diperoleh 12 kombinasi perlakuan dan sebanyak 15 tanaman dalam setiap 

kombinasi dengan ulangan 3 kali dan sampel sebanyak 3 tanaman per kombinasi 

perlakuan, banyaknya total tanaman dari semua kombinasi dan ulangan adalah 540 

tanaman. 

Gambar 3. Denah Pengambilan Sampel 

Keterangan : = Tanaman Tepi 

   = Tanaman Sampel 

Adapun kombinasi perlakuan dari kedua perlakuan disajikan seperti pada tabel 1. 

Tabel 1. Kombinasi Perlakuan dari Kedua Perlakuan. 

 W0 W1 W2 W3 

A0 A0W0 A0W1 A0W2 A0W3 

A1 A1W0 A1W1 A1W2 A1W3 

A2 A2W0 A2W1 A2W2 A2W3 
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Berikut merupakan gambar denah percobaan:   

  

Gambar 4. Denah Percobaan  

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Penyiapan Media Tanam 

 Pada tahap pelaksanaan ini meliputi pengolahan tanah. Lahan  yang  akan  

ditanami  kacang  panjang diolah dengan tahapan: 

1. Membersihkan lahan yang akan digunakan dari gulma dengan cara 

memangkasnya menggunakan mesin pemotong rumput. 

2. Mencangkul  lahan  penanaman  hingga  gembur  dengan  kedalaman  30 

cm. Mencampurkan pupuk dasar (pupuk kandang 108 kg/luasan lahan) 

dengan cara dicangkul (lampiran 2). 

3. Membuat bedengan dengan ukuran panjang 600 cm dan lebar 100 cm untuk 

setiap kombinasi. Tinggi bedengan yaitu 30 cm dan membuat saluran 

drainase dengan jarak 30 cm antar bedengan, sedangkan jarak per lubang 

tanam adalah 30 x 40 cm (lampiran 1). 

4. Memasang label pada tengah plot percobaan (lampiran 12). 
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Gambar 5. Ukuran Bedeng 

Gambar 6. Jarak Tanam 

Penyiapan Bahan Tanam 

1. Menyiapkan benih kacang panjang varietas buntut merah yang akan 

digunakan, benih kacang panjang didapatkan dengan membelinya di toko 

pertanian (lampiran 12). 
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2. Merendam benih kacang panjang dalam air dan memilih benih yang 

tenggelam, sedangkan benih yang mengambang di atas air tidak digunakan 

(lampiran 12). 

3. Memisahkan kotoran benih yang tercampur dari benih-benih yang akan 

digunakan. 

 Penanaman 

1. Mulai melakukan penanaman yaitu seminggu setelah lahan 

diolah/disiapkan. 

2. Membuat lubang tanam sedalam 3 cm menggunakan tugal. Memasang label 

ulangan dan label kombinasi pada semua bedengan sesuai dengan perlakuan 

masing-masing. 

3. Benih kacang panjang ditanam pada setiap lubang tanam, 1 lubang tanam 

berisi 5 benih kacang panjang. Menutup lubang tanam yang telah ditanami 

menggunakan tanah (lampiran 12). 

4. Melakukan penjarangan dengan menyisahkan 2 tanaman per lubang 

seminggu setelah tanam. 

Pemasangan Ajir 

1. Membuat/menyiapkan ajir dari potongan bambu sepanjang 2,2 m dimana 20 

cm digunakan untuk menancapkan ajir ke dalam tanah. Pemasangan ajir segi 

tiga sama kaki dilakukan dengan cara menempelkan ujung dari dua ajir dan 

mengikatnya, sedangkan untuk bentuk ajir segi tiga sama sisi, ketiga ajir 

diikat 20 cm dari ujung ajir menggunakan tali rafia (lampiran 13). 
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2. Pemasangan ajir dilakukan pada saat tinggi tanaman mencapai 25 cm 

dengan menancapkan ajir sekitar 5-10 cm dari tanaman. 

Pemeliharaan 

1. Penyiraman 

Penyiraman dilakukan secara rutin setiap pagi dan sore (lampiran 15). 

2. Pengendalian hama, penyakit dan gulma 

Pengendalian hama dilakukan dengan menyemprotkan insektisida untuk 

membasmi serangga yang menyerang tanaman, pengendalian penyakit 

dilakukan dengan mencabut tanaman yang terserang sebelum menyebar ke 

tanaman yang lain, dan penngendalian ggulma dilakukan dengan mencabut 

dan memangkas gulma-gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. 

3. Pemupukan 

Pemupukan pertama dilakukan pada umur 1,5 MST dan yang kedua pada 

umur 3 MST menggunakan pupuk ZA (270 g/luasan lahan = 0,5 g/tanaman), 

SP-36 (1080 g/luasan lahan = 2 g/tanaman), dan KCl (540 g/luasan lahan = 

1 g/tanaman), adapun lebih jelasnya seperti yang tertera pada lampiran 2. 

Cara pemupukan yaitu dengan cara membuat lubang dengan jarak 8-10 cm 

dari batang tanaman sedalam kurang lebih 5 cm kemudian memasukkan 

pupuk ke dalamnya dan ditutup dengan tanah (lampiran 14). 
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3.5. Pemberian Perlakuan 

 Pemangkasan daun atau pucuk cabang dilakukan untuk mengurangi jumlah 

daun sehingga dapat memicu pembungaan. Pemangkasan daun  dilakukan sebelum 

terjadi pembungaan, pembungaan terjadi pada 6 MST (lampiran 16). Waktu 

pemangkasan daun dalam penelitian ini adalah: 

1. 3 MST 

Perlakuan pemangkasan daun yang pertama dilakukan pada saat tanaman 

berusia 3 minggu setelah tanam, pemangkasan dilakukan dengan cara 

memotong daun-daun bagian bawah sekitar 3 cabang.. 

2. 4 MST 

Perlakuan pemangkasan yang kedua dilakukan pada saat tanaman berusia 4 

minggu setelah tanam. 

3. 5 MST 

Perlakuan pemangkasan yang ketiga dilakukan pada saat tanaman berusia 5 

minggu setelah tanam. 

3.6. Pemanenan 

 Panen pertama dilakukan pada saat tanaman umur 53 HST, berbeda dengan 

yang disebutkan oleh Rizki dkk (2015) dalam jurnal penelitiannya bahwasanya 

panen dilakukan pada umur 45 HST dengan ciri polong sudah mulai berisi dan 

polong mudah dipatahkan. 

 Pemanenan tidak hanya dilakukan pada saat tanaman umur 53 HST, akan 

tetapi juga setiap selang dua hari selama 6 ali panen. Sedangkan Hakim dkk (2014) 

menjelaskan bahwa Panen pertama tanaman kacang panjang dilakukan pada umur 
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46 hari setelah tanam, sedangkan panen kedua dilakukan 3 hari setelah panen 

pertama. Ciri-ciri polong yang siap dipanen yaitu ukuran polong telah maksimal, 

polongya belum berserat serta mudah dipatahkan, permukaan kulitnya agak kasar, 

dan biji-bijinya dalam polong tidak menonjol. 

3.7. Pengamatan 

 Parameter pengamatan meliputi: 

1. Tinggi tanaman : mulai diamati pada umur 2 MST. Sedangkan pengamatan 

tinggi tanaman dilakukan setelah akhir pemanenan yang diambil tiga 

tanaman sample/contoh dari masing-masing kombinasi pada setiap ulangan, 

yang diukur dari pangkal tanaman sampai ke titik ujung tanaman yaitu 

bagian tanaman yang paling ujung menggunakan penggaris dan meteran 

(lampiran 16). 

2. Jumlah daun : mulai diamati pada umur 1 MST dan selanjutnya diamati 

setiap bertambah seminggu. 

3. Jumlah bunga : mulai diamati pada umur 46 HST dan selanjutnya diamati 

setiap bertambah 2 hari sampai 6 kali pengamatan (lampiran 17). 

4. Jumlah polong : mulai diamati pada saat panen pertama sampai panen 

terakhir dengan menghitung jumlah polong per 3 sampel tanaman pada tiap 

kombinasi. 

5. Panjang polong : pengamatan dilakukan pada setiap panen dengan 

mengukur panjang polong. 

6. Jumlah polong : menghitung jumlah polong per 3 tanaman sampel tiap 

kombinasi (lampiran 18). 
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7. Berat segar polong : polong ditimbang pada saat setelah pemanenan 

dilakukan dengan menghitung berat segar polong per 3 tanaman sampel tiap 

kombinasi (lampiran 18). 

8. Berat kering polong : polong ditimbang setelah polong dikering anginkan. 

3.8. Analisa Data 

 Semua parameter pengamatan dilakukan analisa data menggunakan 

Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial dengan 2 faktor perlakuan, yaitu 

faktor bentuk ajir dan faktor waktu pemangkasan daun. Data pengamatan dianalisis 

menggunakan uji F pada taraf 1% dan 5% untuk mengetahui pengaruh dari 

perlakuan, dan uji BNJ taraf 5% untuk mengetahui perlakuan mana yang terbaik. 


