
III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di rumah kasa (Laboratorium Pemuliaan dan

Genetika) Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau yang beralamat di Jl. H.R. Soebrantas Km 18 Kelurahan

Simpang baru Panam, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penelitian ini

dilaksanakan selama 3 bulan, dimulai dari bulan Maret sampai dengan Juli 2013.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah tiga varietas padi gogo yaitu Towuti, Situ

Patenggang dan Situ Bagendit (deskripsi varietas dapat dilihat pada lampiran 1.)

dan pupuk yang digunakan yaitu KCl, TSP, dan Urea. Alat yang digunakan dalam

penelitian ini berupa alat-alat tanam, gelas ukur, meteran, timbangan, oven,

polybag ukuran 35 × 55 cm dan alat tulis.

3.3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Petak Terpisah

(Split plot design). Petak utama (main plot) adalah volume penyiraman yang

terdiri atas tiga taraf yaitu : A1= 250 ml, A2= 500 ml, A3= 750 ml. Anak petak

(sub plot) adalah varietas padi gogo yang terdiri dari 3 varietas yaitu V1= Varietas

Towuti, V2= Varietas Situ Patenggang, dan V3= Varietas Situ Bagendit.

Petak utama A (volume air penyiraman), yang terdiri atas 3 taraf yaitu:

A1 : 250 ml

A2 : 500 ml



A3 : 750 ml

Penyiraman dilakukan dalam waktu 1 kali dalam 2 hari.

Anak petak V (varietas), terdiri atas 3 varietas yaitu:

V1 : Varietas Towuti

V2 : Varietas Situ Patenggang

V3 : Varietas Situ Bagendit

Adapun 9 kombinasi perlakuan dapat dilihat pada (Tabel 3.1).

Penelitian ini dilakukan 8 kali ulangan sehingga terdapat 72 unit

percobaan. Dengan demikian diperoleh kombinasi sebagai berikut :

Tabel 3.1. Kombinasi perlakuan

Perlakuan A1 A2 A3

V1 A1 V1 A2 V1 A3 V1

V2 A1 V2 A2 V2 A3 V2

V3 A1 V3 A2 V3 A3 V3

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan Media

Tanah yang digunakan untuk penelitian ini diambil dari tanah gambut

yang belum pernah diolah di sekitar Fakultas Pertanian dan Peternakan

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dicangkul sampai

kedalaman ± 20 cm. Setelah itu tanah dikering anginkan dan dilakukan

pengayakan dengan ukuran ayakan 3 mm, selanjutnya pengukuran pH dengan

melakukan pengujian di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan

mendapatkan hasil 4,0 maka dilakukan pengapuran, adapun tujuan dari

pengapuran yaitu untuk menurunkan tingkat keasaman pada tanah gambut.

Setelah itu dilanjutkan  pengisian 10 kg tanah ke dalam polybag ukuran 35 x 55



cm dengan kriteria tanah apabila di kepal tidak pecah dan tidak mengeluarkan air.

Setelah pengisian tanah maka dilakukan pemberian pupuk anorganik berupa

pupuk Urea 200 kg/ha, TSP 200 kg/ha, KCl 200 kg/ha, perhitungan kebutuhan

pupuk pada lampiran 3. Pada umur 14 hari setelah tanam dilakukan pemberian

pupuk TSP dan KCl, sedangkan untuk pupuk Urea diberikan 14 hari dan 30 hari

setelah tanam. Adapun cara pemberian pupuk diberikan dengan cara disebar

disekeliling tanaman. Selanjutnya polybag yang telah disiapkan disusun menurut

perlakuan masing-masing.

3.4.2. Penanaman

Sebelum penanaman, benih diseleksi terlebih dahulu dengan cara

memasukkan benih padi ke dalam air bergaram, maka akan diperoleh kondisi

benih tenggelam, melayang dan mengapung. Benih yang telah mengalami

penyeleksian ditanam dengan cara ditugal sedalam 2-3 cm. Masing-masing lubang

tanam diberi sebanyak 3 butir benih, akan tetapi pada penelitian hanya di

butuhkan 2 tanaman/polybag. Setelah itu lubang tanam ditutup dan diratakan

kembali.

3.4.3. Pemeliharaan

a. Penjarangan dan Penyisipan

Penjarangan dilakukan apabila dalam 1 polybag terdapat lebih dari 2

tanaman dan dipilih tanaman yang lebih bagus pertumbuhannya, apabila dalam 1

polybag kurang dari 2 tanaman maka diganti dengan polybag lain yang

mempunyai perlakuan sama (polybag cadangan).

b. Penyiraman



Penyiraman dilakukan dua hari sekali dengan volume penyiraman sesuai

perlakuan yaitu 250 ml, 500 ml dan 750 ml, total perlakuan penyiraman selama

penelitian yang diberikan berturut-turut sebanyak 9,75 liter, 19,5 liter dan 29,25

liter. Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gelas ukur. Penyiraman ini

dilakukan pada pagi hari mulai dari 2 MST sampai 7 hari menjelang panen.

c. Penyiangan

Penyiangan dilakukan apabila ada gulma yang tumbuh di sekitar tanaman

didalam polybag. Penyiangan bertujuan untuk menghindari persaingan unsur hara

dengan tanaman yang kita budidayakan dan menghindari tempat inang bagi hama

dan penyakit. Penyiangan dilakukan dengan cara manual yaitu mencabut gulma

yang tumbuh di dalam polybag.

d. Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama yang menyerang tanaman padi selama penelitian berlangsung yaitu

berupa walang sangit, ulat daun dan tikus. Pengendalian hama dilakuan secara

mekanik yaitu menangkap langsung hama tersebut dan ada juga menggunakan

perangkap. Pengendalian hama secara kimiawi yaitu dengan penggunaan

insektisida yang berbahan aktif Deltametrin 25 g/l.  Pengendalian secara kimiawi

ini dilakukan dengan cara menyemprot langsung pada tanaman, penyemprotan ini

dilakukan pada pagi hari.

3.4.4. Panen

Penentuan waktu panen merupakan salah satu faktor penting dalam

kaitannya terhadap hasil gabah yang dihasilkan. Bila tanaman padi dipanen terlalu

awal maka akan banyak terjadi butir hijau akibatnya kualitas gabah yang

dihasilkan menjadi rendah. Sebaliknya bila tanaman padi dipanen terlambat maka



akan menurunkan hasil gabah karena banyak terjadi kerontokan gabah (Hasanah,

2007). Menurut hasil penelitian Fitri (2009) pemanenan dilakukan pada saat 80%

butir gabah sudah menguning (33-36 hari setelah berbunga), tangkainya sudah

merunduk karena sarat dengan butir gabah berisi/bernas. Bagian bawah malai

masih terdapat sedikit gabah hijau dan cara pemanenannya secara tradisional

dengan menggunakan alat, seperti ani-ani atau arit. Pemanenan dilakukan pada

saat tanaman berumur 105 hari.

3.5. Parameter Pengamatan

Pengamatan komponen pertumbuhan diamati mulai dari munculnya tunas:

1) Tinggi tanaman per rumpun (cm)

Pengukuran tinggi tanaman diukur dari permukaan tanah/pangkal batang

tanaman hingga daun terpanjang dengan menggunakan meteran. Pengukuran

tinggi tanaman dilakukan pada waktu pemanenan.

2) Jumlah daun per rumpun (helai)

Jumlah daun dihitung pada setiap daun yang telah membuka sempurna.

Penghitungan dilakukan pada waktu pemanenan.

3) Jumlah malai per tanaman (tangkai)

Penghitungan jumlah malai pertanaman  dihitung  pada  saat tanaman

mengeluarkan malai secara keseluruhan  pada  anakan. Penghitungan malai

dilakukan pada saat panen.

4) Jumlah anakan produktif

Penghitungan jumlah anakan dilakukan pada saat panen, dengan menghitung

jumlah anakan yang menghasilkan malai.

5) Jumlah gabah bernas per malai.



Jumlah gabah bernas per malai dihitung dari seluruh malai. Penghitungan ini

dilakukan pada waktu pemanenan dari masing-masing sampel.

6) Persentase gabah hampa per malai (%).

Dihitung persentase gabah hampa per malai dengan rumus :

% gabah hampa per malai =
	 	 	 		 	 	 	 x 100%

7) Bobot gabah kering per tanaman (g).

Bobot gabah kering diambil dari semua gabah pada masing-masing sampel

dan ditimbang setelah gabah dikeringkan.

8) Panjang akar (cm)

Pengukuran panjang akar dilakukan pada saat panen, pengukuran panjang

akar dimulai dari pangkal akar sampai akar yang terpanjang.

9) Bobot kering jerami/tanaman

Bobot kering jerami ditimbang setelah jerami dikeringkan di dalam oven

dengan suhu 70 oC selama 2 х 24 jam sampai bobotnya konstan.

10) Bobot kering akar

Penimbangan bobot kering akar dilakukan pada saat panen setelah

dikeringkan di dalam oven. Adapun cara pengambilan akar tanaman  hanya di

ambil pada bagian akarnya saja dan akar dicuci sampai bersih lalu dikering

anginkan, kemudian dimasukkan ke dalam oven sampai bobotnya konstan

dengan suhu 70 oC selama 3 x 24 jam, setelah itu dilakukan penimbangan.

11) Indeks Panen

Penghitungan indeks panen dengan rumus :



Indeks panen =		 	 		 	 	

3.6 Analisis data

Data hasil pengamatan dari masing-masing perlakuan diolah secara

statistika dengan menggunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Petak Terpisah.

Sidik Ragam Rancangan Petak Terpisah menurut Mattjik dan Sumertajaya (2002)

adalah seperti pada tabel 3.2:

Yijk = µ + ρk + αi + βj + (αβ)ij + €ijk

Dimana:

Yijk = Hasil pengamatan pada faktor V pada taraf ke - i, dan faktor B pada

taraf ke- j, dan pada ulangan ke - k

µ = Nilai tengah umum

ρk = Pengaruh kelompok pada taraf ke - k

αi = Pengaruh faktor A pada taraf ke - i

βj = Pengaruh faktor B pada taraf ke - j

(αβ)ij = Pengaruh interaksi faktor A pada taraf ke- i dan faktor B pada taraf ke - j

€ijk = Pengaruh galat percobaan faktor A taraf ke - i dan faktor B pada taraf

Ke - j dan ulangan yang ke - k.

Tabel 3.2. Sidik Ragam

Sumber

Keragaman

(SK)

Derajat Bebas

(DB)

Jumlah

Kuadrat

(JK)

Kuadrat

Tengah

(KT)

F hitung F tabel

5% 1%

Kelompok r ˗ 1 JKK KTK KTK/KTG(a)



A

Galat (a)

V

A x V

Galat (b)

a ˗ 1

(r - 1) (a - 1)

v ˗ 1

(a ˗ 1) (v ˗ 1)

a (r ˗ 1) (v - 1)

JKA

JKG(a)

JKV

JK(AV)

JKG(v)

KTA

KTG(a)

KTV

KT(AV)

KTG(v)

KTA/KTG(a)

KTB/KTG(v)

KT(AB)/KTG(v)

Total (r. a. v) ˗ 1 JKT

Ketarangan:

Faktor Koreksi (FK) : FK = …
Jumlah Kuadrat Total (JKT)  : JKT = ∑ Yijk

2 – FK

Jumlah Kuadrat Kelompok (JKK)  : JKK =
∑ ... ˗ FK

Jumlah Kuadrat Faktor A (JKA) : JKA  =
∑ ... ˗ FK

Jumlah Kuadrat Galat A (JKG (a)) : JKG (a) =
∑ . ˗ FK ˗ JKK ˗ JKA

Jumlah Kuadrat Faktor V (JKV) : JKV =
∑ . . ˗ FK

Jumlah Kuadrat Interaksi (JK(A.V) : JK(A.V) =
∑ . ˗ FK ˗ JKA ˗ JKV

Jumlah Kuadrat Galat V (JKG (b)) : JKG (b) = JKT ˗ JKK ˗ JKA ˗ JKG (a) ˗

JKV ˗ JK (A × V)

Uji lanjut dilakukan dengan pengujian Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf 5%.

Model Uji Jarak Duncan menurut Sastrosupadi (2000), yaitu:

UJD α = Rα (ρ, db galat) = √
Keterangan:

α : Taraf uji nayata

ρ : Banyaknya perlakuan

R : Nilai dari tabel Uji Jarak Duncan (UJD)

KTG : Kuadrat tengah galat


