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III.   MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan 

dan di rumah plastik Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau, Jalan H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru, 

Pekanbaru. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret sampai Mei 2017. 

 

3.2. Bahan dan Alat 

Bahan penelitian yang digunakan adalah benih tanaman padi sawah lokal 

asal Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, alkohol 95%, tanah, pupuk bokashi 

kotoran ayam, sekam padi, polietilen glikol (PEG) 6000, akuades, kuteks bening 

dan pupuk gandasil D. 

Peralatan yang digunakan yaitu spektrofotometer, cuvet, mortar dan pestel, 

plastik klip, timbangan analitik, gelas ukur, gelas beker, sentrifuse, sentrifuse 

tube, spatula, styrofoam, tisu, alat tulis, kertas label, gunting, stirrer, bak plastik, 

mikroskop, gelas plastik, masker, sarung tangan, oven, kamera, selotip, kaca 

preparat, plastik PE, pencetak dengan diameter 0,5 cm, pisau cutter, meteran, 

lemari pendingin dan papan penyangga gelas plastik. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian percobaan (experiment) menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari dua faktor.  

Faktor pertama yaitu genotipe padi sawah lokal asal Kecamatan Kuok 

Kabupaten Kampar (G) yang terdiri dari sepuluh genotipe, yaitu: 

G1 = Kuniong  G6 = Buyuong Putioh  

G2  = Buyuong  G7 = Kuniong Tinggi  

G3  = Arofah  G8 = Sirok  

G4  = Darman  G9 =  Owun 

G5  = Tolulawuok  G10 = Gadin 
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Faktor kedua yaitu konsentrasi larutan PEG (P) yang terdiri dari dua taraf, 

yaitu:  

P0 = tanpa PEG 

P1 = 20% setara dengan -0,67 MPa atau 6,7 bar atau kondisi air tanah layu semi 

permanen.  

Dari kedua faktor tersebut diperoleh 20 kombinasi perlakuan. Setiap 

perlakuan diulang sebanyak tiga kali sehingga terdapat 60 unit percobaan. 

Kombinasi perlakuan dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut ini. 

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan  

Genotipe Padi Sawah 
Konsentrasi Larutan PEG  

P0 P1 

G1 G1P0 G1P1 

G2 G2P0 G2P1 

G3 G3P0 G3P1 

G4 G4P0 G4P1 

G5 G5P0 G5P1 

G6 G6P0 G6P1 

G7 G7P0 G7P1 

G8 G8P0 G8P1 

G9 G9P0 G9P1 

G10 G10P0 G10P1 

 

3.4.  Pelaksanaan Penelitian 

1. Eksplorasi benih 

Benih padi sawah lokal diperoleh melalui survei dan eksplorasi di Kecamatan 

Kuok Kabupaten Kampar. 

2. Persiapan media persemaian 

Media persemaian yang digunakan pada penelitian ini adalah tanah, bokashi 

kotoran ayam dan sekam dengan perbandingan 5:1:1. Media tanam 

dimasukkan ke dalam bak penyemaian yang berjumlah sepuluh bak sesuai 

dengan jumlah genotipe padi sawah lokal yang digunakan. 
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3. Perendaman benih 

Benih direndam terlebih dahulu dalam larutan air garam dengan konsentrasi 

200 gram garam per 1 liter air. Benih yang mengambang dibuang karena sudah 

tidak bagus lagi. Benih yang bagus ditiriskan, lalu dicuci dengan air bersih dan 

selanjutnya direndam dengan air bersih selama 24 jam. Air rendaman diganti 

setiap 12 jam. Perendaman dimaksudkan untuk memecahkan dormansi. 

4. Penyemaian benih 

Benih padi disemai pada media yang digenangi air dalam bak plastik yang 

tidak dilubangi, sehingga air yang disiramkan hanya hilang karena 

evapotranspirasi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penurunan kehilangan air 

pada tanaman padi sawah. Persemaian ini dilakukan selama 21 hari (Banyo 

dkk., 2013).  

5. Pembuatan larutan Polietilen Glikol (PEG) 

Pembuatan larutan PEG dilakukan sesuai dengan perlakuan konsentrasi PEG 

pada penelitian ini, yaitu 0% (tanpa PEG) dan 20%. Pelarut yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah medium basal yang digunakan pada saat tanaman 

dipindahkan ke gelas plastik. Medium basal yang digunakan adalah larutan 

Gandasil D 0,025% yang mengandung N (20%), P2O5 (15%), K2O (15%), 

MgSO4 (1%), Mn, B, Cu, Co, Zn, aneurine, lactoflavine dan nicotinic acid 

amide (Banyo dkk., 2013). 

6. Seleksi bibit padi sawah dan pemberian perlakuan Polietilen Glikol (PEG) 

Tanaman padi muda hasil perkecambahan yang berumur 21 hari diseleksi 

dengan cara memilih bibit yang pertumbuhannya baik dan memiliki 3-4 helai 

daun, selanjutnya bibit dikulturkan pada medium yang berupa campuran PEG 

dan medium basal sebanyak tiga batang dalam satu wadah kultur (Misran, 

2014). Pengkulturan ini dilakukan pada gelas plastik selama 2 hari. Untuk 

dapat melihat pelaksanaan penelitian secara urut dan ringkas dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Bagan Alur Penelitian 
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3.5. Pengamatan 

Pengamatan dilakukan setelah dua hari pemberian PEG. Parameter yang 

diamati adalah: 

1. Klorofil a, klorofil b dan klorofil total 

Konsentrasi klorofil pada daun padi ditentukan dengan cara sampel helaian 

daun (lamina) untuk tiap perlakuan diambil sebanyak 0,1 g, dihaluskan dengan 

mortar dan pestel, lalu diekstraksi dengan alkohol 95% sebanyak 12 ml sampai 

semua klorofil terlarut untuk mengukur kandungan klorofil pada daun padi. 

Selanjutnya disentrifugasi 4.000 rpm selama 10 menit. Konsentrasi klorofil a, 

klorofil b dan klorofil total dihitung dengan menggunakan metode 

Lichtenthaler and Buschmann (2001) sebagai berikut. 

Klorofil a (mg/l) = 13,36 A664,2 - 5,19 A648,6 

Klorofil b (mg/l) = 27,43 A648,6 – 8,12 A664,2 

Klorofil total (mg/l) = 5,23 A664,2 + 22,24 A684,6 

2. Jumlah Stomata 

Metode yang digunakan untuk pengamatan ini adalah metode replika sebagai 

berikut: daun yang telah diambil dibersihkan dengan tisu untuk menghilangkan 

debu atau kotorannya, lalu olesi permukaan bawah daun dengan kuteks bening 

dan biarkan selama 10 menit, olesan kuteks yang sudah kering ditempel dengan 

selotip bening dan diratakan, selotip dibuka pelan-pelan lalu ditempelkan pada 

kaca preparat, selanjutnya diberi label sesuai perlakuan. Pengamatan ini 

dilakukan dengan menggunakan mikroskop dengan perbesaran 40x (Haryanti, 

2010). Jumlah stomata dihitung pada 5 bidang pandang setiap perlakuan 

(Ohsumi et al., 2007).  

3. Kadar Air Relatif (KAR) 

Pengamatan KAR ditentukan dengan cara mengambil sampel daun tanaman 

yang telah mengembang sempurna dengan diameter 0,5 cm sebanyak sepuluh 

lembar. Selanjutnya, ditimbang berat basahnya, lalu dilakukan perendaman 

dalam air selama 4 jam dan selanjutnya ditimbang berat jenuhnya untuk 

memperoleh maksimum turgiditasnya. Setelah itu dioven selama 12 jam pada 

suhu 65
o
 C dan setelah itu ditimbang untuk mengetahui berat keringnya. KAR  

dihitung dengan rumus Prochazkova et al. (2001) sebagai berikut: 
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Keterangan: 

KAR= kadar air relatif  

Bb   = berat basah awal sampel 

Bt   = berat basah sampel setelah mencapai maksimum turgiditas 

Bk  = berat kering sampel 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis sidik ragam 

(ANOVA) dan hasil yang berpengaruh nyata dilakukan uji lanjut Uji Jarak 

Duncan (UJD) pada taraf α = 5%. Model linear percobaan dengan rancangan 

dasar RAL 2 faktor menurut Hanafiah (2014) adalah sebagai berikut: 

Yijk = µ + αi +βj + (αβ)ij + ɛijk 

Keterangan: 

Yijk = Hasil pengamatan untuk faktor G level ke-i, faktor P level ke-j, pada 

ulangan ke-k 

µ  = Rataan umum 

αi = Pengaruh faktor G pada level ke-i 

βj    = Pengaruh faktor P pada level ke-j 

(αβ)ij = Interaksi antara G dan P pada faktor G level ke-i, faktor P level ke-j 

ɛijk   = Galat percobaan untuk faktor G level ke-i, faktor P level ke-j pada 

ulangan/kelompok ke-k 

Sidik ragam untuk rancangan RAL Faktorial dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

berikut ini. 

Tabel 3.2. Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

Sumber Keragaman DB JK KT F hitung 

Perlakuan GP-1 JKP KTP KTP/KTGa 

G G-1 JKG KTG KTG/KTGa 

P P-1 JKP KTP KTP/KTGa 

GxP (G-1)(P-1) JKGP KTGP KTGP/KTGa 

Galat GP (r-1) JKGa KTGa   
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Keterangan: 

Faktor Koreksi (FK) = 
  

 

   
 

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑    
     

Jumlah Kuadrat Faktor G (JKG) = ∑
    

 

  
    

Jumlah Kuadrat Faktor P (JKP) = ∑
    

 

  
    

Jumlah Kuadrat Interaksi G dan P (JKGP) = ∑
    

 

 
             

Jumlah Kuadrat Galat =                  

 Uji lanjut yang digunakan adalah Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%. 

Model UJD adalah sebagai berikut: 

                (          )  √          ⁄  

Keterangan: 

α : Taraf uji nyata 

  : Banyaknya perlakuan 

R : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan 

KTG : Kuadrat Tengah Galat 

 

 

 

 

 

 


