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III. BAHAN DAN METODE

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada bulan januari 2018 sampai April 2018. 

Kegiatan penanaman dilaksanakan di desa Tegalgondo Kec.Karangploso. Lahan 

berada pada ketinggian 600 m di atas permukaan laut (mdpl), suhu rata-rata 21,7o 

C dan curah hujan rata-rata 2000 s/d 3000 m3/dt. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian iniadalah cangkul, gembor, sprayer, 

ajir, mulsa selang air, label tanaman, kamera, alat tulis, buku catatan, dan buku 

pendataan. 

Bahan tanam yang digunakan adalah GM kacang panjang GM-1, GM-2, 

GM-3, GM-4, GM-5, GM-6, GM-7, GM-8, GM-9, GM-10, GM-11, GM-12., 

tanah, pupuk kandang, pupuk NPK. GM –Nomor (Galur Muhidin) adalah nama 

galur dan hasil persilangan UB175A X HitamPutih (Muhidin, 2015). 

3.3. Metode Penelitian 

Karakterisasi morfologi menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif akan menggunakan rancangan acak kelompok (RAK). Penelitian 

menggunakan 12  galur tanaman kacang panjang dan 3 ulangan. Tiap unit 

percobaan (bedengan) terdiri dari 6 lubang tanam, setiap lubang terdiri dari 2 biji 

tanaman dengan jarak tanam 65 x 50 cm. Unit percobaandibuat selebar  3 x 1 m. 

Pengacakan perlakuan dilakukan pada masing-masing kelompok percobaan
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Gambar 1. Denah rancangan percobaan 

 
 

Gambar 2.  Denah unit percobaan 

 

Pengamatan data kualitatif akan menggunakan satu tanaman sampel pada 

setiap genotipe sehingga akan ada 6yang menjadi satuan pengamatan. 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1 Pemilihan Bibit Kacang Panjang 

Sebelum melakukan penanaman kacang panjang terlebih dahulu melakukan 

pemilihan bibit kacang panjang, yaitu dengan kriteria sebagai berikut : 

- Bibit yang baik mempunyai penampilan mengkilap, dan tak ada cacat atau 

kerusakan. 

- Umur sudah cukup tua dan bernas. 
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- Tidak mengandung penyakit atau hama. 

- Bentuk besar, dapat  berkecambahan hingga  80-90%. 

- Cara sederhana memilih bibit kacang panjang yaitu dengan merendam biji 

kacang panjang dalam air. Biji kacang panjang  yang bagus akan 

tenggelam ketika direndam di air, dan bji yang tidak bagus akan 

 mengapung. 

- Sebelum melakukan penanaman dilakukan perendaman melalui zat 

pengatur tumbuh tanaman (ZPT) Atonik selama 2 jam. Seperti terdapat 

pada dokumentasi gambar 1. 

. 3.4.2  Persiapan Lahan Tanam 

Untuk memperoleh hasil panen kacang panjang terbaik tentu saja diperlukan 

pengolahan tanah yang baik pula. Adapun cara pengolahan tanah adalah sebagai 

berikut: 

- Mencangkul lahan yang akan ditanami kacang panjang  sampai kedalaman 

minimal 20 cm kemudian permukaan bedengan dibuat melengkung.  

Biarkan tanah terbuka kurang lebih 4 hari agar tanah mengandung banyak 

oksigen. Pada masing-masing kelompok terdiri dari 12 plot pada setiap 

plot terdapat 32 tanaman. Kemudian dilakukan pemupukan menggunakan 

pupuk kandang dengan dosis 1 kg/m2. Seperti yang terdapat pada 

dokumentasi gambar 2. 

- menutup permukaan bedengan menggunakan plastik mulsa untuk 

mencegah kelembaban tanah dan mencegah tumbuhnya gulma, seperti 

terdapat pada dokumentasi gambar  3. 
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- Melubangi mulsa menggunakan alat peubang mulsa, seperti yang terdapat 

pada dokumentasi gambar 4. 

3.4.3 Penanaman Kacang Panjang 

Bibit kacang panjang sebaiknya ditanam pada awal musim hujan sehingga 

suplai air untuk tanaman berlimpah, untuk wilayah yang tidak baik pengairan atau 

irigasinya.Cara penanaman bibit kacang panjang yaitu dengan membuat lubang 

sedalam 3 cm pada bedengan tanah.Tiap unit percobaan (bedengan) terdiri dari 12 

lubang tanam, setiap lubang terdiri dari 2 biji tanaman dengan jarak tanam 65x50 

cm. Lubang diisi dengan benih kacang panjang sebanyak  2 biji per lubang. 

Tutupi lubang dengan tanah tipis saja, sehingga tunas bisa keluar dengan mudah. 

Seperti yang terdapat pada dokumentasi gambar 5. 

Setelah benih tertanam semua langkah berikutnya, menyiapkanajir dari 

bambu sepanjang 2 meter yang digunakan untuk  tempat merambat kacang 

panjang nantinya. Sulur tanaman akan mulai muncul 4-5 hari setelah bibit 

ditanam. Jika ada yang tak tumbuh, segera ganti/ disulam. Seperti yang terdapat 

pada dokumentasi gambar 6. 

3.4.4  Perawatan Tanaman Kacang Panjang 

Ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memastikan kacang panjang 

tumbuh dengan baik, seperti mengikatkan sulur yang tumbuh merambat di tanah 

ke galah setelah berumur 25 hari. Perawatan lainnya adalah: 

1. Pengairan 

Pengairan atau penyiraman dilakukan pada awal tanam dengan 

menggunakan gembor atau ember.ketika tanaman kacang panjang sudah besar 

penyiraman dapat dialirkan melalui sela-sela bedengan yang telah 
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disiapkan.Pengairan cukup dilakukan seminggu sekali agar tidak terjadi 

pembusukan. 

2. Penyiangan Gulma 

Tumbuhnya rumput liar diantara tanaman kacang panjang akan 

mengganggu kesuburan tanaman, untuk itu dilakukan pencabutan gulma atau 

rumput liar, terutama di awal penanaman. Penyiangan gulmadilakukan secara 

mekanis dengan peralatan cangkul kecil atau arit. 

3. Pemupukan 

Pemupukan dilakukan saat awal masa tanam dan ketika tanaman sudah 

berumur 15-20 hari. Yang harus diperhatikan adalah pada saat pemupukan yaitu: 

- Saat awal tanam, memberikan pupuk dasar dengan menggunakan pupuk 

kompos dan pupuk NPK (15:15:15) sebanyak 4 gram setiap lubang tanam.  

Seperti yang terdapat pada dokumentasi gambar.7. 

4. pemangkasan 

melakukan pemangkasan pada daun kacang panjang yang terlalu rimbun atau 

lebat  agar tidak menghambat pertumbuhan dari bunga kacang pangjang, 

seperti yang terdapat pada gambar.8 

3.4.5 Penyakit dan hama 

Selama penelitian di lapang hama sangat minim menyerang tanaman 

kacang panjang hanya ada beberapa tanaman yang diserang oleh  Kutu 

hitam/putih, kepik daun, ulat grayak, karat daun, dll. 

3.4.6. Panen dan pasca panen 

Melakukan pemanenan pada polongyang sudah siap dipanen yaitu dengan 

ukuran polong telah maksimal, mudahdipatahkan dan biji-bijinya di dalam polong 
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tidak menonjol dan buah sudah berwarna hijau keputihan tentunya sudah sudah 

berumur 45-50 hari.Pemanena dilakukan pada pagi/sore hari. Umur tanaman siap 

panen 3,5-4bulanCara panen pada tanaman kacang panjang tipe merambat dengan 

memotong tangkai buahdengan pisau tajam.Pemanenan kacang panjang dapat 

dilakukan setelah berselang waktu sekitar 15-18 hari. Hasil kacang panjang yang 

bagus/subur dapat menghasilkan 35 ton kacang panjang per hektarnya. Namun 

hasil panen polong perhektar terbaik dari hasil penelitian saya hanya terdapat 5,86 

ton/ha. Selepas panen, polong kacang panjang dikumpulkan ditempat 

penampungan, lalu disortasiPolong kacang panjang diikat dengan bobot maksimal 

1 kg dan siap dipasarkan. Seperti yang terdapat pada dokumentasi gambar 9.  

3.5  Peubah Pengamatan 

Sebanyak 12 galur tanaman kacang panjang ditanam masing-masing 

sebanyak 12 tanaman sebagai sampeldan hasil rata-rata dari tanaman sampel 

tersebut dijadikan sumber data dari penelitian ini. Karakter yang diamati terdiri 

atas 9 karakter kualitatif dan 11 karakter kuanitatif yang dirangkum dari Panduan 

Pengujian Individual Kebaruan, Keunikan, Keseragaman dan Kestabilan Tanaman 

Hortikultura. (Rasyid Panji 2012) 

3.6   Karakter Kualitatif 

a) Warna batang : Diamati satu kali saat tanaman berumur 5-6 MST  

b) Bentuk batang: Diamati satu kali saat tanaman berumur 5-6 MST  

c) Warna daun :Diamati satu kali saat tanaman berumur 5-6 MST  

d) Bentuk daun: Diamati satu kali saat tanaman berumur 5-6MST 

e) Bentuk ujung daun :Diamati satu kali saat tanaman berumur 5-6 MST 

 Notasi 1: runcing, 2: meruncing  



18 

 

 

 

f) Bentuk tipe daun:Diamati satu kali saat tanaman berumur 5-6MST  

g) Kesimetrisan: Diamati satu kali saat tanaman berumur 5-6 MST 

h) Bentuk tulang daun: Diamati satu kali saat tanaman berumur 5-6 MST 

i) Posisi bunga: satu kali saat tanaman berumur 5-6 MST 

j) Warna mahkota: satu kali saat tanaman berumur 5-6 MST 

k) Bentuk tipe kelopak: satu kali saat tanaman berumur 5-6 MST 

l) Warna polong: satu kali saat tanaman berumur 12-14 MST 

m) Warna biji: satu kali saat tanaman berumur 14-16 MST  

3.7  Karakter Kuantitatif 

a) Diameter batang (cm) : diukur pada pertengahan batang, setelah panen 

pertama. 

b) Panjang daun (cm) : diukur dari 10 daun dewasa, diamati ketika buah 

pertama mulai masak pada 50% populasi. 

c) Lebar daun (cm) : diukur dari 10 daun dewasa, diamati ketika buah 

pertama mulai masak pada 50% populasi. 

d) Panjang buah (cm) : rata-rata 10 panjang buah segar pada panen kedua. 

e) Bobot polong per tanaman : menimbang berat polongper tanaman 

menggunakan timbangan analitik. 

f) Bobot polong per hektar (Ton): Penghitungan hasil polong per ha 

dilakukan pada saat panen dengan menggunakan rumus 

= Luas 1 ha   x Efesiensi Lahan 
  Jarak tanam 

g) Luas daun (cm2) :diukur menggunakan metode FK pada rumus luas daun 

Dalam mengkur luas daun faktor yang perlu diperhatikan adalah 

ketepatanhasil pengukuran dan kecepatan pengukuran.Pengukuran luas daun 

dengan tidak harus memetik daun merupakan teknik pengukuran yang lebih 
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baik karena tanaman tidak rusak dan pengukuran cepat serta tidak 

mensyaratkan peralatan yang mungkin sulit tersedianya. 

h) Umur berbunga (HST): menghitung jumlah hari setelah transplanting 

sampai 50% populasi mempunyai bunga mekar 

i) Umur panen (HST) : menghitung jumlah hari setelah transplantingsampai 

50% populasi siap panen. 

j) Berat 100 biji (cm) : menghitung berat 100 biji menggunakan timbangan 

analitik 

Tabel 1. Tabel parameter pengamatan kualitatif dan kuantitatif beberapa galur 

kacang panjang.  

Bagian tanaman 

 

Parameter 

Kualitatif Kuantitatif 

Daun -Warna 

-Bentuk 

-Bentuk ujung dengan notasi 

1: runcing, 2: meruncing 

-Tepi 

-Kesimetrisan 

-Bentuk tulang 

-Panjang daun 

-Lebar daun 

Batang -Warna 

-Bentuk 

-Tipe 

-Diameter batang 

-Panjang ruas 

 

Bunga -Warna mahkota 

-Posisi 

-Tipe kelopak 

-umur bunga 

Polong -Warna polong 

-Warna biji 

-umur panen 

-Panjang polong 

-Berar 100 benih 

3.8  Analisis Data 

 Data kualitatif hasil pengamatan karakter morfologi dianalisis sederhana 

dengan membandingkan karakter morfologi antar genotipe,sedangkan data 

kuantitatif dianalisis menggunakan uji F dengan taraf 5%.Jika uji F menunjukkan 

nilai berbeda nyata, diuji lanjut menggunakan uji Duncan karena lebih dari 5 galur 

yang digunakan. Pada taraf 5% untuk mempelajari perbedaan karakter antar 

genotipe. 
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