
13  III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian ini telah dilaksanakan di Lahan Percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Eksplorasi benih dilakukan di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Waktu pelaksanaan penelitian dimulai dari Bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus 2017. 
3.2. Alat dan Bahan Alat yang digunakan adalah polibeg ukuran 40 x 40 cm, cangkul, gembor, kamera dan alat untuk identifikasi (meteran/mistar, alat tulis dan kertas label). Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 genotipe benih padi gogo lokal asal Kecamatan Tambang, tanah topsoil, pupuk kandang, pupuk Urea, KCl dan SP-36.  
3.3. Metode Pelaksanaan  Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksplorasi dan observasi. Eksplorasi dilakukan untuk mengumpulkan benih padi gogo lokal. dan dilakukan observasi untuk mengamati karakter kualitatif serta kuantitatif genotip padi lokal berdasarkan panduan sistem karakterisasi dan evaluasi tanaman padi.  Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) nonfaktorial. Adapun faktor yang diujikan adalah 10 genotipe padi lokal asal Kecamatan Tambang, yaitu : G1 = Gugu Lansek G2 = Kinco G3 = Sagudang G4 = Cupak Ondah G5 = Sawah Onah G6 = Cokunggul G7 = Cokumanat G8 = Lubuk Jambi G9 = Seribu Gantang G10 = Cokualui. Dalam penelitian ini untuk setiap genotipe terdiri dari 5 ulangan, sehingga berjumlah 50 unit percobaan. Setiap unit percobaan diisi 3 benih padi gogo.  Sehingga total benih yang ditanam berjumlah 150. Setelah umur tanaman 14 HST maka dilakukan penjarangan dan hanya dipertahankan 1 rumpun padi. Jadi total tanaman padi yang akan diamati untuk penelitian ini berjumlah 50 tanaman. 



14  3.4. Pelaksanaan Penelitian 3.4.1. Penyediaan benih Eksplorasi dilaksanakan di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang merupakan salah satu sentra produksi padi di Kampar dan memiliki keragaman plasma nutfah padi lokal. Eksplorasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan genotipe padi gogo lokal. Informasi diperoleh dari masyarakat setempat dan petani. 3.4.2. Koleksi  Koleksi dilakukan untuk mengumpulkan genotipe-genotipe padi gogo lokal Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 3.4.3. Penanaman 1. Pemilihan benih Benih untuk persemaian dipilih benih-benih yang bernas, ukuran yang seragam, tidak mengalami kerusakan fisik dan tidak terserang hama dan penyakit. 2. Perendaman benih Setelah dipilih benih yang bernas kemudian direndam agar air mampu masuk ke dalam benih dengan mudah dan merata sehingga benih mampu berkecambah. Benih direndam di dalam plastik klip selama 24 jam. 3. Persiapan media tanam Tanah yang digunakan untuk media adalah tanah topsoil yang kemudian dicampur dengan pupuk kandang dengan perbandingan 3:1 (Supriyanti dkk., 2015). Media diisikan ke dalam polibeg ukuran 40 x 40 cm. 4. Penanaman Benih ditanam kedalam polibeg ukuran 40 x 40 cm. Penanaman dilakukan dengan cara ditugal dengan kedalaman 3-5cm dan diisi 3 benih padi per polibeg. 3.4.4. Perawatan  Penyiraman dilakukan sesuai kebutuhan tanaman. Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati. Hal ini dilakukan segera setelah diketahui ada tanaman yang mati. Pengendalian gulma, hama dan penyakit, pengendalian disesuaikan pada kondisi lapangan, dilakukan apabila terjadi serangan.  Pemupukan yang dilakukan berupa pemberian pupuk Urea, KCl dan SP-36 dengan dosis masing-masing sebanyak 200 kg/ha, 100 kg/ha dan 100 kg/ ha. 



15  Pemberian pupuk dilakukan dua kali yaitu saat tanaman berumur 21 HST dan saat tanaman berumur 42 HST (Osman, 1996).  
3.5. Parameter yang Diamati Penelitian ini mengamati 10 genotipe padi gogo lokal pada fase vegetatif. Beberapa parameter yang akan diamati dalam penelitian ini berdasarkan panduan Komnas Plasma Nutfah (2003) adalah sebagai berikut:  1. Tinggi tanaman Pada fase vegetatif diukur mulai dari pangkal batang sampai ke ujung daun terpanjang dan dinyatakan dalam cm. 2. Warna helaian daun Kode:  1= Hijau Muda 2 = Hijau 3 = Hijau Tua 4 = Ungu pada bagian ujung 5 = Ungu pada bagian pinggir 6 = Campuran ungu dengan hijau 7 = Ungu 3. Jumlah anakan Dihitung jumlah anakan yang muncul. Jumlah anakan yang dihitung merupakan jumlah anakan produktif. 4. Kemampuan beranak Kode:  1 = Sangat banyak (> 25 anakan/tanaman)  3 = Banyak (20-25 anakan/ tanaman) 5 = Sedang (10-19 anakan/ tanaman) 7 = Sedikit (5-9 anakan/ tanaman) 9  = Sangat Sedikit (< 5 anakan/ tanaman) 5. Warna telinga daun Kode:  1 = Putih (tidak berwarna) 2 = Bergaris ungu  



16  3 = Ungu 6. Warna leher daun Kode:  1 = Hijau Muda  2 = Ungu 7. Bentuk lidah daun Bentuk-bentuk dari lidah daun disajikan pada Gambar 3.1.  Gambar 3.1. Bentuk-Bentuk Lidah Daun Kode:  1 = Acute-Acuminate 2 = 2-cleft  3  = Truncate 8. Warna lidah daun Kode:  1 = Putih 2 = Bergaris Ungu 3 = Ungu 9. Panjang Lidah Daun 10. Warna pelepah daun Kode:  1 = Hijau  2 = Bergaris ungu  3 = Ungu muda 4 = Ungu   



17  3.6. Analisis Data Data dari hasil pengamatan warna helaian daun, kemampuan beranak, warna telinga daun, warna leher daun, bentuk lidah daun, warna lidah daun dan warna pelepah daun merupakan data kualitatif dan akan dianalisis secara deskriptif sedangkan data kuantitatif seperti tinggi tanaman, kemampuan beranak dan panjang lidah daun akan dianalisis menggunakan analisis sidik ragam (ANOVA) dan hasil yang berpengaruh nyata dilakukan uji lanjut Duncan Multiple Range 

Test (DMRT) pada taraf α = 5%. Model matematis rancangan acak lengkap (RAL) adalah : Yij = µ + τj +єij 
  Keterangan : Yij = Hasil Pengamatan Pada perlakuan Ke-i dan ulangan Ke-j µ  = Rataan umum τj  = Pengaruh perlakuan Ke-j  єij = Galat percobaan perlakuan Ke-i dengan ulangan Ke-j   Analisis ragam disusun menurut Gomes (1995) sebagai berikut :  Tabel 3.1.  Analisis Ragam Untuk Rancangan Acak Lengkap 
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F Hitung Pr > F 

Perlakuan  t-1 JKP KTP KTP/KTG 5% 
Galat t (r-1) JKG KTG   
Total (t.r) – 1     Keterangan : a. Faktor Koreksi (FK) =��..���	.		�  b. Jumlah Kuadrat Total (JKT) =(Y11)2 +(Y21)2 +…+(Y..)2 – FK c. Jumlah Kuadrat Varietas (JKP) =��	��
�����
⋯
��..��� −  FK d. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) =JKT – JKP e. Kuadrat Tengah Perlakuan (KTP) = 					���			��	��������� f. Kuadrat Tengah Varietas (KTG) = 					���			��	����� g. r = total banyak ulangan h. t = total banyak perlakuan 


