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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Laboratorium Patologi Entomologi dan 

Mikrobiologi dan lahan penelitian UARDS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau pada bulan November sampai Desember 2016. 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah petridish, kertas stensil, 

pipet volume, timbangan digital, gelas baker, pinset, papan perkecambahan, alat 

tulis, kamera, penggaris, gelas plastik dan pisau. Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 10 genotipe benih padi sawah lokal, larutan polyethylene 

glycol (PEG), aquades, vaseline, paraffin, tanah, pasir dan gandasil D. 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 

yang terdiri dari dua faktor yaitu perlakuan genotipe padi sawah lokal dengan 10 

taraf genotipe dan perlakuan konsentrasi PEG dengan taraf 0% (kontrol) dan 20% 

setara dengan tegangan osmotik -6,7 bar (Meutia dkk., 2010). Sehingga diperoleh 

20 kombinasi perlakuan (Tabel 3.1). Setiap perlakuan diulang sebanyak tiga kali, 

sehingga diperoleh 60 unit percobaan.  

Tabel 3.1 Kombinasi Perlakuan  

G (Genotipe Padi Sawah 

Lokal) 

K (Konsentrasi PEG) 

K1 (0%) K2 (20%) 

G1 (Jumadi) G1K1 G1K2 

G2 (Darman) G2K1 

G3K1 

G2K2 

G3 (Tolu Lawuok) G3K2 

G4 (Aropah) G4K1 G4K2 

G5 (Owun) G5K1 G5K2 

G6 (Gadin) G6K1 G6K2 

G7 (Buyuong) G7K1 G7K2 

G8 (Buyuong Putioh) G8K1 G8K2 

G9 (Kuniong) G9K1 G9K2 

G10 (Kuniong tinggi) G10K1 G10K2 
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3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Penyediaan Benih 

Benih yang digunakan pada penelitian ini adalah benih padi sawah lokal 

hasil eksplorasi di Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar. Benih padi sawah lokal 

diperoleh dari petani padi sawah. Kriteria benih yang dipilih adalah benih padi 

sawah lokal dengan masa panen yang sama yaitu panen bulan September 2016. 

Selanjutnya, benih diseleksi lagi dengan memilih ukuran benih yang hampir 

seragam dan tidak mengalami kerusakan fisik (Meutia dkk., 2010). 

3.4.2. Pembuatan Larutan PEG  

PEG dilarutkan dengan menggunakan aquades dengan konsentrasi 0% dan 

20% (20 gr/100 ml air) yang setara dengan ketegangan osmotik -6,7 bar (Meutia 

dkk., 2010). Larutan PEG konsentrasi 0% sebagai kontrol hanya menggunakan 

aquades 300 ml, sedangkan larutan PEG konsentrasi 20% melarutkan 60 gr PEG 

dalam 300 ml aquades. Larutan PEG sebanyak 10 ml dengan konsentrasi 0% dan 

20% dituangkan ke dalam masing-masing petridish yang sudah dilapisi kertas 

stensil. 

3.4.3 Perkecambahan Benih 

Selanjutnya 25 benih padi  dari setiap genotipe dikecambahkan pada 

larutan PEG di petridish. Setiap genotipe padi digunakan sebanyak 150 benih, 

sehingga total benih yang digunakan untuk 10 genotipe padi sawah lokal saat 

perkecambahan yaitu 1.500 benih untuk 60 unit percobaan. Petridish yang telah 

berisi dengan benih ditutup dan diletakan dalam ruangan selama 7 hari. 

3.4.4. Pembuatan Lapisan Lilin 

Pembuatan lapisan lilin dilakukan pada hari keenam setelah benih 

dikecambahkan dalam petridish. Lapisan lilin dibuat dengan perbandingan parafin 

60% : vaselin 40%, dimana lapisan lilin (paraffin 60 : vaselin 40) dengan 

ketebalan 3 mm akan memberikan tingkat kekerasan -12 bar (Suardi, 2002). 

Parafin 60 gr dan vaselin 40 gr dicampur dan diencerkan dengan cara dipanaskan 

pada suhu 70ºC selama ±20 menit, setelah meleleh lapisan lilin dituangkan hingga 

ketebalan 3 mm dalam gelas plastik yang sebelumnya telah di lubangi bagian 

bawahnya. 
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3.4.5. Penanaman Kecambah Padi pada Lapisan Lilin 

Gelas plastik yang telah diberi lapisan lilin lalu diisi media tanam 

campuran tanah dan pasir sebanyak 300 gr dengan perbandingan 1:1. Kecambah 

yang sudah berumur 7 hari dipindahkan ke media tanam pada gelas plastik yang 

sudah dilapisi lapisan lilin. Kecambah yang akan ditanam pada gelas plastik 

dipilih dua kecambah dengan kriteria perakaran yang sama, agar tidak sulit dalam 

penanamannya. Pada tiap gelas plastik terdiri dari 2 kecambah sehingga akan 

diperoleh 120 kecambah untuk 60 unit percobaan. 

3.4.6. Pemberian Larutan Hara Gandasil D 

Pada hari kedua setelah kecambah dipindahkan pada gelas plastik larutkan 

45 gr pupuk gandasil D dengan 15 l air, lalu letakan gelas plastik kedua yang 

berisi 250 ml larutan hara gandasil D dibawah gelas plastik pekecambahan untuk 

membantu pertumbuhan akar yang lurus dan dapat menembus lapisan lilin. 

3.4.7. Penyiraman Kecambah Padi  

Selama perkecambahan pada gelas plastik dilakukan penyiraman dengan 

volume 42 ml setiap dua hari sekali. 

3.4.8. Pengamatan 

Parameter yang diamati pada penelitian ini sebagai berikut :  

1. Daya Berkecambah (%) 

Daya kecambah diamati dengan menghitung persentase benih yang 

berkecambah pada hari ke-7 dari total jumlah benih yang dikecambahkan. 

Benih dikatakan berkecambah apabila telah tumbuh radikula dengan panjang 

mencapai 2 mm (Ballo dkk., 2012). Untuk menghitung daya berkecambah 

menggunakan rumus berikut ini : 

DB = 
Benih yang berkecambah

Total benih yang dikecambahkan
 X 100% 

2. Indeks Vigor 

Indeks vigor diamati dengan menghitung jumlah benih yang tumbuh setiap hari 

yang dilakukan selama 7  hari. Untuk menghitung indeks vigor menggunakan 

rumus berikut ini : 

 IV = 
𝐺1

𝐷1
 + 

𝐺2

𝐷2
 + 

𝐺3

𝐷3
 +…..+ 

𝐺𝑛

𝐷𝑛
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Keterangan : 

Iv : indeks vigor 

G : jumlah/banyaknya kecambah pada hari tertentu 

D : waktu yang berkorespondensi dengan jumlah benih yang berkecambah 

3. Pertambahan Tinggi Tajuk (cm) 

Pengamatan pertambahan tinggi tajuk bertujuan untuk melihat kecepatan 

tumbuh tajuk pada saat adaptasi terhadap kekeringan. Pertambahan tinggi tajuk 

dilakukan dengan menghitung selisih tinggi tajuk pada awal pengamatan (umur 

satu minggu setelah kecambah dipindah ke lapisan lilin) dengan tinggi tajuk 

pada akhir pengamatan (umur 2 minggu setelah kecambah dipindah ke lapisan 

lilin). Tinggi tajuk diukur dengan menggunakan penggaris dari pangkal tumbuh 

plumula hingga ke ujung tajuk.  

4. Panjang Akar Tembus Lapisan Lilin (cm) 

Pengamatan panjang akar ini bertujuan untuk menentukan kecepatan 

pertumbuhan akar kecambah. Pengukuran panjang akar dilakukan 

menggunakan penggaris dengan mengukur panjang akar terpanjang yang telah 

menembus lapisan lilin pada gelas percobaan. Pengamatan panjang akar 

diamati pada minggu kedua setelah kecambah dipindahkan ke lapisan lilin. 

5. Jumlah Akar Tembus Lapisan Lilin 

Pengamatan jumlah akar tembus lapisan lilin dilakukan dengan cara 

menghitung jumlah akar yang dapat menembus lapisan lilin pada minggu ke 

dua setelah kecambah dipindahkan ke lapisan lilin. 

3.4.9. Analisis Data  

Data hasil pengamatan tidak dianalisis secara statistik namun disajikan 

secara deskriptif berdasarkan perhitungan sebagai berikut : 

1. Indeks Toleransi 

Toleransi yang ada pada genotipe ditentukan dengan indeks toleransi 

Fernandez (1993) cit. Iriany et al. (2007) menggunakan rumus : 

 TI = 
𝑌𝑑

𝑌𝑛
 X 

𝑌𝑑

𝐻𝑦𝑑
 

Keterangan :  

TI     : Tolerance index (indeks toleransi) 
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Yd  : Yield in drought stress condition (hasil tanaman pada kondisi tercekam   

kekeringan) 

Yn    : Yield in normal condition (hasil tanaman pada kondisi normal) 

Hyd  : Highest yield in drought stress condition (hasil dari genotipe tercekam 

yang tertinggi)  

Berdasarkan Meutia dkk. (2010) hasil perhitungan indeks toleransi suatu 

genotipe dapat digolongkan pada kriteria ketahanan terhadap kekeringan yaitu 

toleran dan peka. Apabila indeks toleransi suatu genotipe >0,5 digolongkan 

pada kriteria toleran terhadap kekeringan dan indeks toleransi <0,5 termasuk 

kedalam kriteria peka terhadap kekeringan. 

2. Rekapitulasi Indeks Toleransi 

Rekapitulasi indeks toleransi melihat secara keseluruhan pada variabel 

(parameter) pengamatan yang telah diuji dengan indeks toleransi, sehingga 

secara keseluruhan parameter dapat digolongkan genotipe pada tingkat 

toleransi yang toleran dan peka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


