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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan 1 Mei 2018 – 11 juli 2018. penelitian dilakukan 

selama 3 bulan untuk penanaman kacang Panjang dilaksanakan di Perumahan Bukit 

Hijau Blok A No 1b Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. 

3.2. Alat dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah polibag ukuran 40x40 cm, 

gembor, sprayer 1 liter, ajir panjang 2 meter, selang, tali rafia, label tanaman yang 

menggunakan seng dan cat warna, jangka sorong, timbangan analitik, penggaris, 

kamera digital 13 megapixel, alat tulis, buku catatan, dan buku Munsell plant color 

chart.  

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan adalah adalah benih beberapa galur kacang panjang 

merah (KPM 1, KPM 2, KPM 3, KPM 4, KPM 5, KPM 6, KPM 7, KPM 8, dan 

KPM 9). Media tanam yang digunakan adalah tanah dan pupuk kandang sapi 

dengan perbandingan 9 kg :200 g, juga untuk pupuk susulan pupuk NPK (16:16 

:16). dengan dosis 4 gram per polibag yang diberikan 3 kali pada umur 10, 20 dan 

30 HST. 

3.3. Metode Kerja 

Karakterisasi morfologi menghasilkan data kuantitatif dan kualitatif. Data 

kuantitatif akan menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT). atau 

RCBD (Randomized Complete Block Design). Penelitian menggunakan 9 galur
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tanaman kacang panjang dan dilakukan pengulangan sebanyak 4 kali. Tiap unit 

percobaan terdiri atas 36 unit percobaan, setiap lubang ditanam 2 biji tanaman dan 

untuk kedalaman lubang tanam 4-5 cm. dengan jarak Pengacakan perlakuan 

dilakukan pada masing-masing kelompok percobaan. 

DENAH PENELITIAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Denah penelitian kacang panjang 
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Gambar 6. Denah Penempatan dan Pengaturan Jarak antar Polibag 

Pengamatan data kualitatif akan menggunakan satu tanaman sampel pada setiap 

genotipe sehingga akan ada 12 yang menjadi satuan pengamatan. 

3.4  Pelaksanaan Penelitian  

3.4.1. Riwayat Galur Tanaman Kacang Panjang Berwarna Merah  

Tanaman kacang panjang galur merah ini adalah hasil dari persilangan 

tanaman kacang panjang galur hitam putih dengan galur UB920A. pada generasi 

Ke 5 pada tanaman kacang panjang. Galur hitam putih kacang panjang 

mempunyai karakteristik sebagai berikut yaitu berasal dari hasil pemulian dalam 

negeri (PT Sang Hyang seri). golongan Varietas 001-001, tipe tanaman 

menyerbuk sendiri, tipe batang merambat, warna batang hijau-lurik ungu, tepi 

daun rata, permukaan daun kasar, tepi daun rata, ujung daun meruncing warna 

daun hijau tua, warna bunga ungu warna polong muda hijau dan warna biji hitam 

ujung biji putih dan mempunyai sifat mudah beradaptasi dengan baik di daratan 

rendah dengan ketinggian 10-350 m dpl pada musim hujan dan kemarau, 

sedangkan untuk galur UB920A dimana memiliki karakteristik sebagai berikut 

tipe tanaman merambat, warna batang hijau, bentuk ujung daun runcing, bentuk 

1.5 m 

60 cm  

50 cm  
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tepi daun rata,warna bunga ungu muda, warna polong hijau, warna biji coklat dan 

mempunyai sifat toleran terhadap penyakit mosaic dan hama aphid.  

3.4.2. Pemilihan bibit Kacang Panjang  

Pemilihan bibit kacang panjang yang baik yaitu dengan kriteria sebagai 

berikut  

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

kerusakan. 

2. Umur sudah cukup tua dan bernas. 

3. Tidak mengandung penyakit atau hama. 

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

5. 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. 

3.4.3.  Persiapan Tanam 

3.4.4. Penanaman Kacang Panjang  

Penanaman benih dapat dilakukan dengan menual. pada saat pemberian 

lubang tanam mengguanakan alat bantu tugal pada tanah sedalam 5 cm kedalaman 

lubang tanam jangan terlalu dalam karena bisa menghambat pertumbuhan benih, 

cukup benih bisa tertutup oleh tanah saja sekitar 5 cm. Benih yang dimasukkan 

dalam lubang tanam cukup 2 biji saja. Jarak tanam yang diguankan pada tanaman 

kacang Panjang adalah 50 cm x 60 cm, kemudian tutupi lubang dengan tanah tipis 

saja, agar tunas nantinya bisa keluar dengan mudah. 
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3.4.5.  Pemupukan  

Pemupukan perlu diberikan untuk mencukupi kebutuhan unsur hara pada 

tanah. jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk organik atau anorganik. Pupuk 

organik yang diberikan pada tanaman kacang panjang adalah pupuk kendang sapi 

dengan perbandingan 9 kg: 200 g, dan pupuk susulan menggunakan pupuk NPK 

(16:16 :16). dengan dosis 4 gram per polibag yang diberikan 3 kali pada umur 10, 

20 dan 30 HST. 

3.4.6.  Perawatan 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. Penyulaman 

Kegiatan penyulaman dimana penyulamanan ini bertujuan untuk mengganti 

benih yang tidak tumbuh atau mati. penyulaman pada kacang panjang selambat-

lambatnya dilakukan 1 minggu setelah penanaman. 

4. Penyiraman 

Penyiraman bisa dilakukan dengan mengunakan gembor, penyiraman 

dilaksanakan setiap hari antara pagi dan sore hari, karena tanah pada plibag cepat 

menuap sehingga perlu dilakukan penyiraman setiap hari apabila tidak hujan 

penyiraman dilakukan secukupnya saja sampai tanah cukup lembab.  

5. Pemasangan lanjaran  

Setelah tanaman mulai tumbuh dan dengan panjang mencapai 20 cm, dapat 

dipasang lanjaran di sebelah tanaman. lanjaran dibuat dari belahan bambu atau 

menggunakan kayu dengan panjang sekitar 2 meter. pemasangan lanjaran berfungsi 
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sebagai tempat merambatnya tanaman. pemasangan lanjaran dilakukan 10 hari 

setelah tanam yaitu diantara empat lubang tanam. cara pemasangan lanjaran 

dilakukan dengan cara menancapakan lanjaran sedalam 20 cm. kemudian diberi tali 

untuk merambatkan tanaman. pemasangan tali yang mengikat tanaman dengan 

lanjaran dilakukan dua kali, yaitu pada saat tinggi tanaman 70 cm dan 150 cm.  

(Cahyono, 2006).  

6. Penyiangan 

Kegiatan penyiangan dilakukan secara manual yaitu dengan mencabuti 

rumput yang tumbuh di sekitaran tanaman. Penyiangan dilakukan 3 hari sekali 

mulai dari penanaman benih tanaman kacang hingga sampai tanaman di panen.  

7. Pemangkasan  

Apabila daun terlalu subur atau banyak cabang yang kurang produktif maka 

harus dilakukan pemangkasan. tujuanaanya agar pertumbuhan generative dapat 

berjalan dengan baik. pemangkasan dilakuan pada saat tanaman belum berbunga 

dengan memotong ruas bawah kacang panjang mulai dari 2-5 dari ruas bawah 

menggunakan pisau tajam atau gunting setek  

3.4.6 Hama dan Penyakit  

Hama yang menyerang tanaman kacang panjang selama penelitian adalah 

kutu aphid hitam, putih, kepik daun, ulat grayak, karat daun sering menyerang 

kacang panjang. Pengendalian hama dilakukan dengan penyemprotan pestisida 

berbahan aktif profenofos konsentrasi 2 ml/liter pada umur 25 HST dan 30 HST 

ketika terjadi serangan hama tersebut. Selama penelitian juga ditemukan adanya 

gejala tanaman layu diikuti dengan kmatian tanaman sekitar 5 tanaman. Gejala layu 

dan kematian tanaman tersebut terjadi pada umur 22 HST. 
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3.4.7 Panen dan pasca Panen 

  Ciri-ciri kacang panjang siap dipanen adalah ukuran polong telah maksimal, 

mudah dipatahkan dan biji-bijinya di dalam polong tidak menonjol dan buah sudah 

berwarna hijau keputihan tentunya sudah sudah berumur 45-50 hari. Waktu panen 

yang paling baik pada pagi atau sore hari. Umur tanaman siap panen 2 dan 3 bulan. 

Cara panen pada tanaman kacang panjang adalah memotong tangkai buah dengan 

pisau tajam Selepas panen polong kacang panjang dikumpulkan di tempat 

penampungan, lalu disortasi kemudian dipisahkan untuk pengamatan Polong 

kacang panjang dan sebagian lagi diikat dengan bobot maksimal 1 kg dan siap 

dipasarkan. 

3.4.8 Peubah Pengamatan 

Pengamatan dilakukan terhadap karakter-karakter kualitatif dan kuantitatif 

yang mengacu pada Panduan Pengujian Individual Kebaruan, Keunikan, 

keseragaman dan kestabilan tanaman hortikultura (PPVT, 2006) dan untuk 

parameter kuantitaf pada parameter warna memakai buku panduan minsell plant 

tissue color book tahun 2012. Karakter-karakter kualitatif dan kuantitatif kacang 

panjang yang diamati dirangkum pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

Tabel 1. Karakter-karakter kualitatif kacang Panjang  

No  Karakter Kualitatif Kriteria 

1 Warna daun  1. Hijau muda 

2. Hijau  

3. Hijau gelap 

4. Ungu kehijauan 

5. Hijau kekuningan 

2 Warna tangkai daun  1. Hijau muda 

2. Ungu  

3. Ungu kehijaun 

4. Unggu gelap  

3 Bentuk daun  1. bangun delta  

2. ovate 

3. Ovate -lanccelate 
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4 Bentuk ujung daun  

 

1. Runcing 

2. Meruncing  

5 Bentuk tepi daun  

 

1. Rata 

2. Mengombak  

6 Tulang daun  1. sejajar 

2. menyirip 

3. menjari  

7  Warna batang  1. hijau 

8 Tipe batang  1. merambat 

2. tegak  

9 Warna mahkota  

 

1. putih  

2. ungu 

3. ungu muda 

4. biru 

10 Warna kelopak bunga  1. hijau 

2. ungu kehijauan 

11 Warna polong 1.hijau muda 

2. hijau gelap 

3.ungu 

4. merah 

12 Warna biji 1.putih 

2. coklat 

3.hitam 

 

Keterangan: 

a) Warna daun: Diamati satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST  

b) Bentuk daun: Diamati satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST 

c) Bentuk ujung daun: Diamati satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST 

d) Bentuk tipe daun: Diamati satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST  

e) Kesimetrisan: Diamati satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST 

f) Bentuk tulang daun: Diamati satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST 

g) Warna batang: Diamati satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST  

j) Bentuk batang: Diamati satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST  

k) Posisi bunga: satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST 

l) Warna mahkota : satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST 

m) Bentuk tipe kelopak: satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST 

n) Warna polong: satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST 

o) Warna biji: satu kali saat tanaman berumur 4-6 MST 
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Tabel 2. Karakter-karakter Kuantitatif Kacang Panjang  

Bagian tanaman Karakter Kuantitatif 

Daun  1. jumlah daun  

2. panjang  

3. lebar 

Batang  1. Panjang tanaman  

2. Diameter tanaman 

Bunga  1. umur brrbunga  

Polong  1. Panjang polong  

2. bobot segar polong per tanaman  

3. jumlah buah per tanaman 

4. diameter polong  

5. umur panen  

Keterangan:  

a) jumlah daun dihitung dari 10 daun dewasa, populasi diamati dari 2-5 MST  

Pengamatan jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung jumlah daun yang 

telah berkembang (membuka) sempurna (tidak termasuk kuncup daun) pada 

setiap sampel tanaman kacang Panjang  

b) Panjang daun diukur dari 10 daun dewasa. diamatati dari 2-5 MST. 

c) lebar daun diukur dari 10 daun dewasa. diamatati dari 2-5 MST 

d) Panjang tanaman 

Pengamatan dilakukan dengan mengukur tinggi tanaman mulai dari pangkal 

batang sampai ujung daun tertinggi pada umur 2-5 MST  

e) Diameter batang (mm). 

  Diameter batang tanaman dihitung 3 cm dari atas permukaan batang, diamati 

saat panen pertama pada batang tanaman kacang panjang.  

f) Umur berbunga (HST): jumlah hari setelah transplanting sampai 50% populasi 

mempunyai bunga mekar  

g) Umur panen (HST): jumlah hari setelah transplanting sampai 50% populasi 

mempunyai buah masak. 

h) Panjang polong (cm): pengamatan panjang polong dilakukan pada saat polong 

dipanen, pengukuran mulai dari pangkal polong sampai ujung polong pada 

tanaman kacang panjang dengan pengukuran polong kacang panjang 

menggunakan meteran.  

i) Bobot buah per tanaman (g): rata-rata bobot buah segar pertanaman 

mengguanakan timbangan analitik 

j) Jumlah buah per tanaman : penjumlahan antara jumlah buah layak pasar dan 

jumlah buah tidak layak pasar. 
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3.5 Analisis Data 

Data kualitatif hasil pengamatan karakter morfologi dianalisis dengan 

membandingkan karakter morfologi antar genotipe, sedangkan data kuantitatif hasil 

pengamatan karakter agronomi dianalisis menggunakan uji F dengan taraf 5%, 

dilanjutkan dengan uji BNJ taraf 5%. Penataan data menggunakan software 

Microsoft Excel, sedangkan analisis data menggunakan softwere Minitab 18. 




