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BAB III  

METODE PENELITIHAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Makam RT.01 RW.01 Dusun Pendem 

Kecamatan Junrejo, Batu seluas 10,8 m x 2,4 m. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Maret 2018 sampai Juni 2018.  

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : gembor, cangkul, sekop, 

meteran, timbangan analitik, gelas ukur, spatula kaca, spatula alumunium, sprayer, 

pH meter, microwave, gunting/cutter, kalkulator, alat dokumentasi dan alat tulis. 

Bahan yang digunakan dalam penelitihan ini meliputi : benih Kedelai varietas 

Anjasmoro, benih Kacang Hijau varietas Vima 1, benih Kacang Tanah varietas 

Kancil, air, pupuk cair (Nutrient G, Nutrient N, dan Nutrient GN), pupuk kandang, 

insektisida, dan pestisida. Berikut komposisi pupuk cair Nutrient : 

Tabel 2. Komposisi pupuk cair Nutrient G, Nutrient N, dan Nutrient GN 

Kandungan 
Nutrient G Nutrient N Nutrient GN 

ppm (mg/l) ppm (mg/l) ppm (mg/l) 

GA3 200 0 200 

NAA 0 1000 1000 

Thiamin 0,1 0.1 0,1 

Niacin 0,5 0,5 0,5 

N 224 224 224 

P 62 62 62 

K 235 235 235 

Mg 24 24 24 

Ca 160 160 160 

S 32 160 160 
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3.3 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) 

dengan satu faktor yaitu pemberian tiga jenis pupuk cair (Nutrient G, Nutrient N, 

Nutrient GN) . Masing-masing tanaman Kedelai, Kacang Hijau, dan Kacang Tanah 

diberikan 4 perlakuan. Setiap perlakuan terdapat 3 ulangan dan setiap ulangan 

terdapat 6 sampel tanaman. Berikut perlakuan pada masing-masing tanaman : 

Kedelai : Kacang Hijau : Kacang Tanah : 

Kontrol (Tanpa Pupuk) Kontrol (Tanpa Pupuk) Kontrol (Tanpa Pupuk) 

Nutrient G Nutrient G Nutrient G 

Nutrient N Nutrient N Nutrient N 

Nutrient GN Nutrient GN Nutrient GN 

 



23 

 

 

 

Denah Penelitian 

 

 

 

 

 

I II III 

I III II 

II III I 

60 cm 
10 cm 30 cm 20 cm 

10 cm 

40 cm 

30 cm 

2.4 m 

10.8 m 

Ke 

Kh 

Kt 

U 

Gambar 1. Denah Rancangan Percobaan 

Keterangan : 

P0 : Kontrol (Tanpa Pupuk) 

P1 : Nutrient G 

P2 : Nutrient N 

P3 : Nutrient GN 

Ke : Kedelai 

Kh : Kacang Hijau 

Kt : Kacang Tanah 
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Pembuatan Pupuk Cair 

Membuat beberapa stok yaitu stok A (ZPT GA3 dengan pelarut NaOH 1 

N), stok B (ZPT NAA dengan pelarut NaOH 1 N), stok C (unsur hara N, P, K, Mg, 

Ca, dan S), dan stok D (vitamin Thiamin dan Niacin lihat Lampiran 1). Konsentrasi 

setiap ZPT dan unsur hara dinaikkan 50 kali dari konsentrasi yang tertera pada 

Tabel 1. Terlebih dahulu melakukan perhitungan konsentrasi ppm ke gram 

(Lampiran 3) untuk mengetahui berapa gram bahan yang harus diambil. 

Menambahkan aquades hingga 1000 ml pada setiap stok. Pengukuran pH setelah 

bahan dicampur, pH optimal sekitar 5,6-6,5. Melakukan perhitungan volume 

(Lampiran 4) yang harus diambil untuk membuat pupuk cair Nutrient dengan rumus 

pengenceran : 

V1 X C1 = V2 X C2 

Keterangan : 

V1 : Volume awal 

V2 : Volume stok yang harus diambil 

C1 : Konsentrasi awal 

C2 : Konsentrasi larutan stok 

Sumber : Husen, dkk, 2018 

3.4.2 Persiapan Media Tanam 

 Membuat bedengan 1 m x 0,4 m dengan kedalaman 15-20 cm. Melakukan 

pengolahan lahan  dengan mencangkul tanah hingga bongkahan tanah menjadi 

lebih halus dan gembur. Selanjutnya, tanah yang sudah diolah dicampur dengan 
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pupuk kandang sebagai pupuk dasar. Sebelum penananam dilakukan pengukuran 

pH, jika tanah masam dilakukan pengapuran namun jika tanah basa dilakukan 

pemberian sulfur atau belerang.  

3.4.3 Persiapan Benih 

 Benih Kedelai yang digunakan adalah benih varietas Anjasmoro, benih 

Kacang Hijau yang digunakan adalah benih Vima 1, dan benih Kacang Tanah yang 

digunakan adalah benih varietas Kancil. Benih tersebut diproduksi oleh Unit 

Pengelolaan Benih Sumber (UPBS) Balai Penelitian Tanaman Aneka Kacang dan 

Umbi (Balitkabi), Malang. 

3.4.4 Penanaman 

 Cara tanam  yang  terbaik untuk memperoleh produktivitas tinggi yaitu 

dengan membuat lubang tanam memakai tugal dengan kedalaman antara 1,5 – 2 

cm, namun untuk Kacang Tanah dengan kedalaman 3 cm. Setiap lubang tanam diisi 

sebanyak 2 benih yang bisa tumbuh. Penanaman ini dilakukan dengan jarak tanam 

40 cm x 20 cm disamakan untuk setiap tanaman. 

3.4.5 Pemeliharaan 

 Pemeliharaan yang dilakukan meliputi : 

a. Pemberian pupuk kandang 

   Pemberian pupuk kandang sebelum penanaman dilakukan dengan 

mencampurkan pupuk tersebut saat pengolahan/penggemburan tanah. 
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b.  Pemasangan mulsa 

   Untuk mengurangi penguapan tanah pada lahan, maka diberikan mulsa 

organik berupa jerami kering. Mulsa ditebarkan di antara barisan tempat penanaman 

benih dengan ketebalan antara 3 cm – 5 cm. 

c. Pemberian pupuk cair Nutrient G, Nutrient N, dan Nutrient GN 

   Pemberian pupuk cair dilakukan dengan cara disemprot ke tanaman bagian 

stomata daun atau daun bagian belakang sebanyak 6 ml atau 6 kali semprot pada 

umur 20 hari setelah tanam (hst) dan diulang dengan interval 10 hari sampai umur 

tanaman 80 hari. Pupuk cair diberikan pada sore hari. 

d. Penyiangan 

   Penyiangan dilakukan dengan mencabuti gulma yang tumbuh, pencabutan 

gulma disesuaikan dengan kecepatan pertumbuhan gulma agar tidak menggangu 

pertumbuhan tanaman. 

e. Penyiraman 

   Panyiraman dapat dilakukan setiap hari namun melihat kondisi tanah terlebih 

dahulu. Tanah tidak boleh kering maupun terlalu basah atau becek. 

f. Pengendalian hama dan penyakit 

Pencegahan terserangnya hama dan penyakit dilakukan dengan 

penyemprotan insektisida dan pestisida alami maupun buatan. 

3.4.6 Panen 

Pemanenan untuk tanaman kedelai dan kacang hijau dilakukan jika sudah 

berumur 75-100 hari setelah tanam atau ketika daun dan polong mulai menguning 

dan rontok. Pemanenan kedelai dan kacang hijau dilakukan dengan cara manual 
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atau dipetik dengan tangan dan diambil polongnya. Pemanenan untuk tanaman 

kacang tanah dilakukan saat umur 90 hari setelah tanam atau lebih atau ditandai 

dengan batang mengeras, daun berguguran dan menguning. Pemanenan kacang 

tanah dilakukan dengan cara dicabut. 

3.4.7 Variabel Pengamatan 

Variabel pengamatan terdiri atas pengamatan pertumbuhan dan hasil 

produksi kedelai, kacang tanah, dan kacang hijau 

A. Kedelai 

1. Tinggi Tanaman (cm), tinggi tanaman diukur dari pangkal batang hingga titik 

tumbuh tertinggi batang menggunakan meteran atau benang kasur. 

2. Umur Tumbuh Bunga (hari), mencatat umur tanaman tumbuh bunga. 

3. Umur Bunga Jadi Polong (hari), mencatat umur tanaman tumbuh polong.  

4. Jumlah Daun (helai), mencatat banyaknya daun yang tumbuh.  

5. Jumlah Polong (polong), jumlah polong dihitung saat panen. 

6. Bobot Segar Polong (gram), dilakukan dengan menimbang polong saat penen 

dengan menggunakan timbangan analitik. 

7. Bobot Kering Polong (gram), dilakukan dengan menimbang polong yang telah 

dikering anginkan menggunakan timbangan analitik. 

8. Bobot Segar Brangkasan (gram), dilakukan dengan menimbang brangkasan 

saat panen menggunakan timbangan buah. 

9. Bobot Kering Brangkasan (gram), dilakukan dengan menimbang brangkasan 

yang telah dikering anginkan menggunakan timbangan buah. 
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10. Bobot Segar Akar (gram), dilakukan dengan menimbang akar saat penen 

dengan menggunakan timbangan analitik. 

11. Bobot Kering Akar (gram), dilakukan dengan menimbang akar yang telah 

dikering anginkan menggunakan timbangan analitik. 

B. Kacang Hijau 

1. Tinggi Tanaman (cm), tinggi tanaman diukur dari pangkal batang hingga titik 

tumbuh tertinggi batang menggunakan meteran atau benang kasur. 

2. Umur Tumbuh Bunga (hari), mencatat umur tanaman tumbuh bunga. 

3. Umur Bunga Jadi Polong (hari), mencatat umur tanaman tumbuh polong. 

4. Jumlah Daun (helai), mencatat banyaknya daun yang tumbuh.  

5. Jumlah Polong (polong), jumlah polong dihitung saat panen. 

6. Bobot Segar Polong (gram), dilakukan dengan menimbang polong saat penen 

dengan menggunakan timbangan analitik. 

7. Bobot Kering Polong (gram), dilakukan dengan menimbang polong yang telah 

dikering anginkan menggunakan timbangan analitik. 

8. Bobot Segar Brangkasan (gram), dilakukan dengan menimbang brangkasan 

saat panen menggunakan timbangan buah. 

9. Bobot Kering Brangkasan (gram), dilakukan dengan menimbang brangkasan 

yang telah dikering anginkan menggunakan timbangan buah. 

10. Bobot Segar Akar (gram), dilakukan dengan menimbang akar saat penen 

dengan menggunakan timbangan analitik. 

11. Bobot Kering Akar (gram), dilakukan dengan menimbang akar yang telah 

dikering anginkan menggunakan timbangan analitik. 
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C. Kacang Tanah

1. Tinggi Tanaman (cm), tinggi tanaman diukur dari pangkal batang hingga

titik tumbuh tertinggi batang menggunakan meteran atau benang kasur.

2. Umur Tumbuh Bunga (hari), mencatat umur tanaman tumbuh bunga.

3. Jumlah Daun (helai), mencatat banyaknya daun yang tumbuh.

4. Jumlah Polong (polong), jumlah polong dihitung saat panen.

5. Bobot Kering Polong (gram), dilakukan dengan menimbang polong yang

telah dikering anginkan menggunakan timbangan analitik.

6. Bobot Segar Brangkasan (gram), dilakukan dengan menimbang brangkasan

saat panen menggunakan timbangan buah.

7. Bobot Kering Brangkasan (gram), dilakukan dengan menimbang

brangkasan yang telah dikering anginkan menggunakan timbangan buah.

8. Bobot Segar Akar (gram), dilakukan dengan menimbang akar saat penen

dengan menggunakan timbangan analitik.

9. Bobot Kering Akar (gram), dilakukan dengan menimbang akar yang telah

dikering anginkan menggunakan timbangan analitik.

3.4.8. Analisis dan Penyajian Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analysis of variance 

(Anova) Rancangan Acak Kelompok (RAK) satu faktor untuk mengetahui 

pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Apabila perlakuan berpengaruh nyata 

dilanjutkan dengan uji BNJ atau Tukey taraf α 5% untuk mengetahui pengaruh 

terbaik pada seluruh perlakuan. 


