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BAB III  

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada lahan percobaan dengan ketinggian 96 mdpl 

yang terletak di Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada bulan 

Juli hingga September 2021.  

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi 

Sumber : Google Maps 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Perlengkapan yang digunakan untuk penelitian yaitu meliputi alat dan bahan. 

Beberapa alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah cangkul, penggaris, ajir, 

alat pelubang mulsa, hand sprayer, gunting, timbangan 10 kg, timbangan analitik, 

oven dan kamera digital. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih, 

gawar, mulsa, pupuk NPK 15:15:15, pupuk NPK 16:16:16, pupuk KNO3, pupuk 

MKP, pupuk santa micro, pupuk gandasil b, insektisida dengan bahan aktif fipronil 

50 g/l, karbosulfan 200,11 g/l, emmamectin benzoat 45 g/l, imidacloprid 200 g/l, 

dan fungisida dengan bahan aktif propineb 70%.  

 

3.3. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode penelitian survey, 

pengamatan pertumbuhan kacang panjang, dan studi pustaka. Data diperoleh 
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langsung dari pengamatan fase pertumbuhan tanaman kacang panjang varietas 

Pertiwi, KP 116, dan Parade Tavi. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data : 

1. Survey dan Pengamatan Pertumbuhan Tanaman Kacang Panjang 

Pengamatan dilakukan secara langsung dilapangan dengan melihat fase 

pertumbuhan dan karakteristik visual tanaman kacang panjang varietas 

Pertiwi, KP 116, dan Parade Tavi. 

2. Studi Pustaka 

Studi lapangan didukung dengan membaca berbagai literatur tentang 

pertumbuhan dan produksi kacang panjang untuk menambah wawasan 

serta sebagai pembanding terhadap teori yang dilaksanakan di lapangan 

dengan teori tertulis. 

3.4. Rancangan Penelitian dan Perlakuan 

3.4.1. Rancangan Penelitian 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 

Kelompok Faktorial (RAKF) dengan 2 faktor yang digunakan sebagai 

perlakuan yaitu jarak tanam dan varietas. 

Model matematis dari rancangan ini adalah sebagai berikut : 

Yijk = µ + αi + βj + (α x β)ij + ρk + ϵijk 

Keterangan : 

Yijk  : Pengamatan pada satuan percobaan ke- i yang  

memperoleh kombinasi perlakuan taraf ke- j dari faktor A  

dan taraf ke- k dari faktor B 

µ   : Rata – rata umum 

αi   : Pengaruh perlakuan ke- i dari faktor A 

βj  : Pengaruh perlakuan ke- j dari faktor B 

(α x β)ij : Pengaruh taraf ke- i dari faktor A dan pengaruh taraf ke- j    

dari faktor B 

ρk  : Pengaruh taraf ke- k dari faktor kelompok 

ϵijk  : Pengaruh galat (error) 
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3.4.2. Perlakuan Percobaan 

    Tabel 3.1 Perlakuan Percobaan 

Jarak Tanam 

(cm) 

Varietas 

V1 V2 V3 

J1 J1V1 J1V2 J1V3 

J2 J2V1 J2V2 J2V3 

J3 J3V1 J3V2 J3V3 

 Keterangan :  

a. J1  : Jarak tanam kacang panjang 50x30 cm 

b. J2  : Jarak tanam kacang panjang 50x40 cm 

c. J3  : Jarak tanam kacang panjang 50x50 cm 

d. V1  : Varietas kacang panjang Pertiwi 

e. V2  : Varietas kacang panjang KP 116 

f. V3  : Varietas kacang panjang Parade Tavi. 

Perlakuan diulang sebanyak 3 ulangan, maka rancangan percobaan 

terdapat 27 buah percobaan.  

3.4.3. Tata Letak Perlakuan 

Tabel 3.2 Tata Letak Perlakuan 

I J1V1 J1V2 J1V3 J2V1 J2V2 J2V3 J3V1 J3V2 J3V3 

II J2V3 J2V1 J2V2 J3V3 J3V1 J3V2 J1V3 J1V1 J1V2 

III J3V2 J3V3 J3V1 J1V2 J1V3 J1V1 J2V2 J2V3 J2V1 

Keterangan : J1 (Jarak tanam kacang panjang 50x30 cm), J2 (Jarak tanam kacang 

panjang 50x40 cm), J3 (Jarak tanam kacang panjang 50x50 cm), V1 (Varietas 

kacang panjang Pertiwi), V2 (Varietas kacang panjang KP 116), V3 (Varietas 

kacang panjang Parade Tavi). Arah barisan yang digunakan yaitu Utara-Selatan. 

3.4.4. Pengamatan 

Pengamatan terdiri dari 2 macam yaitu pengamatan selintas dan 

pengamatan utama. Pengamatan selintas terdiri dari curah hujan, dan suhu 

selama penelitian pada bulan Juli-September 2021.  

Pengamatan utama terdiri dari tinggi tanaman (28 Hst), jumlah daun 

(35 Hst), diameter batang, umur berbunga, umur panen, jumlah polong per 

plot, jumlah polong per tanaman, diameter polong, panjang polong, berat total 

polong per plot, berat total polong per tanaman, berat brangkasan basah per 

tanaman, berat brangkasan kering per tanaman, dan kadar air brangkasan per 

tanaman 
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3.4.5 Analisis Data  

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis sidik ragam 

(ANOVA) dan apabila ada pengaruh maka dilanjutkan dengan menggunakan 

uji DMRT(Duncan Multiple Range Test). 

 

3.5. Prosedur Penelitian  

1. Pengolahan Tanah (Jali dkk., 2020) 

Lahan dibersihkan dari rumput yang ada dengan menggunakan parang 

dan sabit, setelah itu dilakukan pengolahan tanah menggunakan cangkul 

dengan kedalaman kurang lebih 15 cm. Kemudian dibiarkan terkena sinar 

matahari selama seminggu. Setelah itu dibuat bedengan dengan ukuran 5 m x 

1 m sebanyak 27 bedengan. Jarak tanam yang digunakan adalah 50x30 cm, 

50x40 cm, dan 50x50 cm. Antar bedengan berjarak 50 cm dan jarak antar 

ulangan 100 cm. Lihat lampiran 18, gambar 1. 

2. Penanaman (Jali dkk., 2020) 

Penanaman dilakukan dengan cara ditugal dengan kedalaman kurang 

lebih 3 cm dan benih kacang panjang ditanam 1 benih di setiap lubang. Jarak 

tanam yang dilakukan sesuai dengan jarak tanam pada perlakuan. Lihat 

lampiran 18, gambar 2. 

3. Pemupukan (Jali dkk., 2020) 

Pupuk organik yang digunakan yaitu pupuk kandang kemudian ditutup 

menggunakan tanah. Setelah itu dibuat bedengan, lubang tanam dan 

dilakukan penanaman benih. Saat kacang panjang berumur 28-40 hari setelah 

tanam dilakukan dilakukan pemupukan dengan NPK mutiara 15:15:15 

dengan konsentrasi 50 gram + KNO3 dengan konsentrasi 65 gram dilarutkan 

dengan 20 liter air dan dosis 240 ml/tanaman. Pupuk diberikan dengan cara 

dikocor. Pemupukan tahap pertama dilakukan ketika kacang panjang pada 

fase vegetatif untuk memacu pertumbuhan. Pemupukan dilakukan satu 

minggu sekali pada pagi hari. Tahap selanjutnya, pemupukan dilakukan 

ketika kacang panjang memasuki fase generatif yaitu 42-58 hari setelah tanam 

dilakukan pemupukan dengan NPK mutiara 16:16:16 dengan konsentrasi 130 

gram + KNO3 dengan konsentrasi 65 gram dilarutkan dengan 20 liter air dan 
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dosis 240 ml/tanaman. Pupuk diberikan dengan cara dikocor Pemupukan 

dilakukan saat tanaman masih mampu berproduksi. Ketika tanaman sudah 

tidak produksi kacang panjang lagi, pemupukan dihentikan. 

4. Pemeliharaan (Jali dkk., 2020) 

Pemeliharaan tanaman kacang panjang meliputi pengairan, penyulaman, 

penyiangan gulma, pemasangan ajir, pemasangan gawar, pengendalian hama 

dan penyakit tanaman. Pengairan dilakukan setiap 1 minggu sekali pada pagi 

hari. Penyulaman dilakukan ketika tanaman kacang panjang berumur 9 hari 

setelah tanam terdapat benih yang belum juga tumbuh atau terkena serangan 

hama penyakit sehingga tidak mampu untuk tumbuh normal. Penyiangan 

gulma dilakukan setiap satu minggu sekali dilakukan dengan mencabut 

rumput atau gulma. Pemasangan ajir dilakukan ketika tanaman kacang 

panjang berumur 18 hari setelah tanam. Ajir yang digunakan  terbuat dari 

bambu atau plastik sintetis dengan panjang kurang lebih 1,7 meter. 

Pemasangan gawar dilakukan ketika ajir sudah terpasang semua. Pemasangan 

gawar ini dilakukan pada 3 bagian yaitu atas, tengah, dan bawah. Gawar yang 

digunakan berasal dari tali berbahan plastik. Pengendalian hama dan penyakit 

tanaman dilakukan dua kali dalam seminggu. Pengendalian dilakukan secara 

preventif (pencegahan) dan kuratif (tindak pengendalian). Tindak preventif 

yaitu pengendalian yang dilakukan mulai awal budidaya untuk mencegah 

hama dan penyakit sebelum tanaman terserang. Tindakan kuratif yaitu 

tindakan pengendalian pada saat hama dan penyakit sudah menyerang 

tanaman kacang panjang. Pengendalian hama penyakit ini menggunakan 

bahan kimia yaitu pada umur 17-28 hari setelah tanam dilakukan 

pengaplikasian insektisida bahan aktif fipronil 50 g/l dengan dosis 0,5 ml + 

insektisida bahan aktif karbosulfan 200,11 g/l dengan dosis 1 ml + pupuk 

santa micro 2,5 gr kemudian dilarutkan dengan 16 liter air dengan interval 

penyemprotan 3 hari sekali dilakukan pada pagi hari. Pada umur 32-36 hari 

setelah tanam dilakukan pengaplikasian insektisida bahan aktif emmamectin 

benzoat 45 g/l dengan dosis 1,5 ml + pupuk gandasil b 30 gr + pengaplikasian 

insektisida bahan aktif imidacloprid 200 g/l dengan dosis 1 ml + fungisida 

bahan aktif 70 WP dengan dosis 10 gr + pupuk MKP 45 gr + pupuk santa 
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micro 2,5 gr kemudian dilarutkan dengan 16 liter air dengan interval 

penyemprotan 3 hari sekali dilakukan pada pagi hari. Pada umur 45-65 hari 

setelah tanam dilakukan pengaplikasian insektisida bahan aktif emmamectin 

benzoat 45 g/l dengan dosis 1,5 ml + gandasil b 30 gr + pengaplikasian 

insektisida bahan aktif imidacloprid 200 g/l dengan dosis 1 ml  + pupuk MKP 

45 gr + fungisida bahan aktif 70 WP dengan dosis 15 gr + pupuk santa micro 

5 gr kemudian dilarutkan dengan 16 liter air dengan interval penyemprotan 3 

hari sekali dilakukan pada pagi hari. Lihat lampiran 18, gambar 3. 

5. Panen Polong (Jali dkk., 2020) 

Panen polong dilakukan setelah tanaman berumur 45-50 hari setelah 

tanam. Pemanenan kacang panjang dapat dilakukan dengan memetik tangkai 

buah paling ujung dan polong yang sudah dapat dipanen cirinya terisi penuh, 

polong mudah dipatahkan, warna hijau merata sampai hijau keputihan, 

panjang 70,48-74,99 cm dengan diameter 0,69-0,76 cm. Waktu pemanenan 

dilakukan pada pagi hari. Lihat lampiran 18, gambar 4. 
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