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III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan pada bulan Agustus sampai 

Oktober 2017, tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di lahan pertanian 

Universitas Muhamadiyah Malang desa Tegalgondo kecamatan Karangploso 

kabupaten Malang Jawa Timur, dengan ketinggian lahan ± 540 mdpl, suhu 

berkisar 24-27ºC dan curah hujan ± 195,83 mm/tahun. 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu cangkul, sabit, gunting 

pangkas, tali rafia, gembor, timbangan, penggaris, dan alat untuk pengukuran serta 

pengambilan data adalah meteran, benang, dan timbangan.   

Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kacang 

panjang varietas buntut merah, lanjaran, sampah dedaunan, arang sekam, 

cocopeat, pasir malang, kantong plastik, paralon, ayakan tanah, insektisida Dupont 

Lannate, marshal akarisida dan  pupuk anorganik NPK Phonska (15-15-15). 

3.3 Rancangan penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial 

yang terdiri dari 2 faktor dan 2 kelompok ulangan. Faktor pertama yaitu dosis 

pupuk kompos dari sersah dedaunan yang terdiri dari 4 level dan faktor 2 yaitu 

dosis pupuk anorganik NPK phonska terdiri dari 4 level. Dari kedua perlakuan 

tersebut diperoleh 16 kombinasi perlakuan.

Faktor pertama adalah pemberian pupuk kompos serasah daun (K) terdiri 

dari 4 level dengan dosis yang berbeda.
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K0 = Tanpa pupuk kompos (kontrol) 

K1 = Pupuk kompos 10 ton /hektar setara 1,6 kg/petak 

K2 = Pupuk kompos 15 ton/hektar setara 2,4  kg/petak 

K3 = Pupuk kompos 20 ton /hektar setara 3,2 kg/petak (Lampiran 12). 

Faktor kedua adalah pemberian pupuk NPK Phonska (A) terdiri dari 4 level dengan 

dosis yang berbeda. 

A0 = Tanpa pupuk NPK (kontrol) 

A1 = Pupuk NPK Phonska 350 kg/hektar setara 0,056 𝑘𝑔/petak. 

A2 = Pupuk NPK Phonska 450 kg/hektar setara 0,072 𝑘𝑔/petak. 

A3 = Pupuk NPK Phonska 550 kg/hektar setara 0,088 𝑘𝑔/petak. (Lampiran 13). 

Jumlah plot       : 32 plot 

Jumlah tanaman per plot    : 10 tanaman  

Jumlah tanaman seluruhnya   : 320 tanaman 

Jumlah tanaman sampel per plot : 5 tanaman 

Jumlah tanaman sampel seluruhnya   : 160 tanaman 

Ukuran plot        : 200 cm x 80 cm 

Jarak tanaman       : 60 cm x 30 cm 

Jarak antar plot       : 30 cm 

Jarak antar ulangan     : 30 cm 
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Gambar 1. denah percobaan 

 

 

 

 

Tinggi bedengan 30 cm 

Panjang bedengan 200 cm 

Lebar bedengan 80 cm 

Lebar drainase bedengan  30 cm 

Jarak antar bedengan 30 cm.  
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Gambar 2.profil bedengan  
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Gambar 3 denah pengambilan sampel  

Keterangan      = tanaman sampel  

                 = tanaman border 

     = bedengan  

 

1.4 Pelaksanaan Penelitian  

1.4.1 Pembuatan pupuk kompos dari serasah dedaunan  

Alat yang digunakan dalam pembuatan pupuk kompos seresah dedaunan 

adalah kantong  plastik hitam besar, paralon sekitar 12 mm, sapu, cikrak, gunting, 

gergaji, Sedangkan bahan yang digunakan yaitu serasah dedauan dari pohon, seperti 

daun mahoni, daun gamal, dan daun trembesi, dan bahan tambahan seperti arang 

sekam, cocopeat, serat pakis, pasir malang.  

Serasah dedaunan dimasukan kedalam kantong plastik hitam besar. 

Kemudian dicampur dengan bahan tambahan arang sekam, cocopeat, serat pakis 

dan pasir malang, dengan perbandingan 5:1, dan kemudian diaduk rata 

menggunakan tangan dan ditambahkan air secukupnya untuk proses dekomposisi. 

Setelah itu kantong plastik bagian bawah dilubangi sebanyak 3 lubang sesuai 

dengan ukuran paralon, kemudian paralon dimasukan pada lubang sampai 

menembus bagian tengah kantong plastik sebagai saluran udara. Setelah itu plastik 

ditutup dengan melipat bagian atas. Lalu kompos dibiarkan ± 2 bulan, setiap 1 

minggu sekali pupuk dibalik atau diaduk agar proses pengomposan dapat merata. 
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Kompos telah jadi dengan ciri – ciri bahan serasah yang digunakan sudah hancur 

dan menjadi renyah serta tidak berbau dan juga terdapat bulatan kecil-kecil. Dan 

kemudian pupuk diayak untuk menghasilkan pupuk yang lebih halus agar terpisah 

dari ranting-ranting kecil (Lampiran 6).  

3.4.2 Persiapan lahan dan Media Tanam 

 Pada tahap pelaksanaan ini meliputi pengolahan tanah. Lahan  yang  akan  

ditanami  kacang  panjang  diolah  dengan tahapan : 

1.  Mencangkul  lahan yang akan digunakan  hingga  gembur  dengan  kedalaman  

20-30 cm. 

2.  Membuat  bedengan  dengan  ukuran  lebar  80 cm,  tinggi  20-30  cm  dan 

panjang bedengan 200 cm. Jarak lubang pertanaman yaitu 60 X 40 cm. 

3.  Diantara bedengan dibuat saluran drainase dengan lebar 30 cm. 

4. Melakukan pemasangan label pada tengah plot  percobaan 

5. Ajir  dipasang di samping  tanaman  sampel,  yang  berguna sebagai  penanda  

dan  pengukuran  panjang tanaman. 

6. lubang  tanam  sedalam 2-3 cm dibuat menggunakan  tugal  dengan  posisi  

ditengah lubang  tanam  dan  ditutup  dengan  tanah sekedar  penutup  benih. 

7. Penanaman seminggu  setelah bedengan siap untuk ditanami (Gambar 11). 

8. Benih ditanam dalam lubang tanam sebanyak 2 biji per  lubang setelah 

seminggu kemudian dijadikan tinggal 1 tanaman, (Lampiran 7). 

3.5 Pemberian Perlakuaan 

 Pemberian pupuk kompos serasah dedaunan sesuai dosis perlakuan 

diberikan pada saat satu minggu sebelum tanam dengan menebar pada bedengan 
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dan dicampurkan dengan tanah menggunakan cangkul. Pemberian pupuk anorganik 

NPK Phonska diberikan sesuai dosis perlakuan dengan cara bertahap sesuai 

rekomendasi pada 0 hst dan pada saat umur 15 hst dan 30 hst (Lampiran 7).  

3.6 Pemeliharaan   

1. Peyulaman :  

Untuk mengganti  benih  yang  tidak  tumbuh atau mati,  dilakukan penyulaman. 

Kegiatan penyulaman selambat-lambatnya dilakukan 1 minggu setelah 

penanaman. 

2. Penyiraman 

Meskipun tanaman kacang panjang, dapat tumbuh dengan baik di lahan kering,  

tetapi  kebutuhan  airnya  tetap harus  dipenuhi  agar pertumbuhannya  tidak  

terhambat. Setelah  benih  ditanam,  maka  sore harinya dilakukan penyiraman. 

Selanjutnya penyiraman rutin dilakukan setiap  pagi  atau  sore  hari.   

3. Pemasangan Ajir 

Setelah  tanaman  mulai  tumbuh  dan  tinggi  mencapai  25  cm, dipasang  ajir  

di sebelah  tanaman. Ajir/lanjaran  dibuat  dari  belahan bambu  dengan  panjang  

2 m, ajir  dimaksudkan  sebagi  tempat  merambatnya  tanaman.  Pemasangan  

ajir  dilakukan  setelah tinggi tanaman mencapai 25 cm, yaitu  diantara lubang 

tanam. Kemudian diberi  tali  untuk  merambatkan  tanaman.  Pemasangan  tali  

yang mengikat tanaman dengan ajir dilakukan dua kali, yaitu pada saat tinggi 

tanaman 150 cm dan 2 m.  

4. Penyiangan 



24 

 

 
 

Pengendalian  gulma dilakukan  dengan  melakukan  penyiangan. Penyiangan 

dilakukan secara manual dengan mencabuti rumput yang  tumbuh. Bersamaan  

dengan penyiangan juga dilakukan pendangiran yang berfungsi untuk  

menggemburkan  tanah. 

5. Pemangkasan 

Apabila daun terlalu subur atau banyak cabang yang kurang produktif harus  

dilakukan  pemangkasan dengan tujuan  agar  pertumbuhan generative  dapat  

berjalan  dengan  baik. Pemangkasan  dilakuan  pada saat  tanaman  belum  

berbunga  atau  sekitar  umur 3-4  minggu  dengan memotong  pucuk  atau cabang 

sekitar  2-3  ruas  menggunakan  pisau  tajam  atau gunting setek. 

6. hama atau penyakit disesuaikan dengan jenis dan bentuk serangan hama dan 

penyakit. 

3.7 Pemanenan  

 Pemanenan dilakukan mulai umur 45-55 hari setelah tanam. Kriteria buah 

tanaman kacang panjang yang siap dipanen yaitu buah segar yang masih keras.  

 Pemanenan dapat dilakukan pada saat polong menunjukkan  ciri-ciri,  yaitu  

warna  polong masih  agak muda  dan  suram, permukaan kulitnya agak kasar, biji 

dalam polong belum menonjol dan polongnya belum berserat serta bila  dipatahkan  

akan  menimbulkan  bunyi meletup (Lampiran 8).  

3.8 Parameter Pengamatan 

 Pengamatan dimulai pada umur 15 hari setelah tanam, selanjutnya 

dilakukan dengan interval 7 hari sekali, menggunakan 5 tanaman sampel pada fase 
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pertumbuhan dan tanaman sampel pada hasil panen. Pengamatan parameter 

pertumbuhan serta hasil panen meliputi; 

1. Tinggi tanaman (cm) 

Pengukuran  dimulai  setelah tanaman  berumur  15  hari dengan cara  mengkur 

dari batang bawah sampai pucuk tanaman dengan menggunakan meteran. 

2. Jumlah daun : 

Pengamatan jumlah daun dihitung pada saat umur tanam 15 hari setelah tanam. 

3. Umur bunga (Hst) 

Umur berbunga diamati pada saat tanaman yang telah muncul bunga 

sempurna mencapai 50% +  1 dari total sampel tanaman pada setiap plot atau 

petak.  

4. Jumlah bunga :  

Pengamatan dimulai dengan cara menghitung jumlah bunga yang sudah mekar 

sempurna pada setiap pagi hari.   

5. Jumlah polong per tanaman. 

Pengamatan dihitung pada saat setiap panen pada masing-masing tanaman 

sampel. 

6. Panjang polong (cm). 

Pengamatan dilakukan saat panen dengan mengukur panjang buah dari pangkal 

buah sampai ujung buah menggunakan penggaris. 

7. Hasil berat segar polong pertanaman (g) 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang berat total polong pertanaman  

sampel per petak pada setiap pemanenan (Lampiran 8).  
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3.9 Analisa Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode rancangan 

acak kelompok (RAK) faktorial dengan uji F untuk mengetahui pengaruh dari 

perlakuan yang diberikan dan uji BNJ atau tukey taraf 5% untuk mengetahui 

pengaruh terbaik pada seluruh perlakuan. Pengolahan data menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel 2013.  


