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III. MATERI DAN METODE

2.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2013 di lahan

percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau, Jl. H. R. Soebrantas No. 155, Km. 15 Kelurahan Simpang Baru-

Panam, Tampan, Pekanbaru.

2.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan adalah: benih kedelai varietas Rajabasa (Lampiran

1), Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA), dan decis. Alat yang digunakan adalah:

polibeg, parang, meteran, timbangan digital, gembor, tali rafia, garu, ember,

handsprayer, cangkul, alat-alat tulis dan alat-alat lain yang mendukung penelitian

ini.

2.3. Metode Penelitian

Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL),

dengan 5 taraf dosis mikoriza dan 4 ulangan, sehingga diperoleh 20 unit percobaan.

Tiap perlakuan pada tiap ulangan terdiri dari 3 polibeg, 1 polibeg untuk pengamatan

pertumbuhan tanaman, 1 polibeg untuk pengamatan infeksi mikoriza dan 1 polibeg

untuk pengamatan komponen hasil dan hasil.

Perlakuan tersebut adalah pemberian mikoriza vesikular arbuskular pada taraf:

M0 = tanpa pemberian mikoriza

M1 = 20 g/tanaman
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M2 = 40 g/tanaman

M3 = 60 g/tanaman

M4 = 80 g/tanaman

Model linier menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006), yaitu:

Yij= µ + ai + ij

Dimana:

Yij : hasil pengamatan pada perlakuan taraf ke-i dan ulangan ke-j

μ : nilai tengah

ai : pengaruh perlakuan ke-i

ij : pengaruh galat perlakuan ke-i dan ulangan ke-j

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Persiapan Tempat

Sebelum digunakan, lahan terlebih dahulu dibersihkan dari rumput-

rumputan, semak dan sisa-sisa kayu serta dilakukan perataan lahan agar topografi

menjadi datar. Persiapan lahan dilakukan 1 bulan sebelum tanam.

3.4.2. Pengolahan Media Tanam

Pengolahan media tanam dengan menggunakan polibeg terlebih dahulu

dilakukan dengan mengukur pH tanah. Tanah diambil dari tanah bekas penelitian di

lahan percobaan Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Kasim Riau, kemudian tanah tersebut dikeringanginkan, sebelumnya lahan

dibersihkan dari sisa-sisa semak, rumput-rumputan dan kayu. Kemudian tanah
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diayak dengan ayakan lolos saring 2 mm. Setelah pengolahan tanah selesai,

kemudian tanah dimasukkan ke dalam polibeg seberat 10 kg per polibeg.

3.4.3. Pemberian Label

Label-label yang telah disiapkan sebelum tanam, dipasang pada setiap

polibeg sesuai perlakuan. Pemberian label bertujuan untuk mempermudah dalam

pemberian perlakuan dalam pelaksanaan penelitian. Pemberian label disesuaikan

dengan pengacakan RAL (Lampiran 2).

3.4.4. Penanaman

Benih kedelai ditanam langsung sebanyak 3 butir benih per lubang tanam

dengan kedalaman lubang tanam 2 cm. Setelah itu lubang tanam ditutup dan

diratakan kembali.

3.4.5. Perlakuan MVA

MVA diberikan bersamaan dengan waktu tanam kedelai pada masing-

masing lubang tanam sesuai perlakuan, dengan cara menaburkan mikoriza di

sekeliling tanah pada polibeg tersebut, kemudian ditutup lagi dengan sedikit tanah.

3.4.6. Penyiraman

Penyiraman dilakukan menggunakan gembor 2 kali sehari, pada pagi dan

sore hari atau sesuai dengan kebutuhan air tanaman.

3.4.7. Penjarangan

Penjarangan dilakukan pada saat tanaman berumur 7-10 HST, dengan

menyisakan 1 tanaman per polibeg yang memiliki pertumbuhan sehat dan kuat.
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3.4.8. Penyiangan

Penyiangan dilakukan untuk menghindari terjadinya persaingan antara

tanaman utama dengan gulma yang tumbuh di sekitar tanaman. Penyiangan

dilakukan satu kali dalam seminggu secara rutin dengan cara mencabut gulma yang

tumbuh di dalam polibeg dan gulma yang tumbuh di sekitar polibeg.

3.4.9. Pengendalian Hama

Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menggunakan

insektisida Deltametrhin dengan merek dagang Decis pada tanaman kedelai saat

berumur 48 hari.

3.4.10. Panen

Panen dilakukan apabila polong sudah matang atau mencapai masak

fisiologis dengan kriteria: polong berwarna coklat kehitaman, daun telah

menguning, dan sebagian besar telah gugur. Panen dilakukan dengan cara memetik

polong dan dilakukan pada pagi hari untuk menghindari pecahnya polong. Polong

yang telah dipanen kemudian dikering ovenkan dengan suhu 30 0C selama 5 jam.

3.5. Pengamatan

Pengamatan yang dilakukan untuk polibeg pertama adalah:

1. Jumlah Bintil Akar (35 hari setelah tanam)

Pengamatan bintil akar dilakukan dengan cara melepaskan tanaman dari

polibeg, lalu disemprot dengan air secara hati-hati agar bintil tersebut tidak

lepas dari akar tanaman. Kemudian bintil akar dihitung.
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2. Bobot Kering Tanaman (35 hari setelah tanam)

Bobot kering tanaman dapat ditimbang setelah mendapat kadar air yang

konstan (0% air) yaitu setelah tanaman dikeringkan dengan oven pada suhu

700 C selama 2x24 jam.

Pengamatan yang dilakukan terhadap polibeg kedua adalah :

1. Persentase Infeksi Mikoriza

Pengamatan terhadap infeksi mikoriza ini dilakukan sebanyak tiga kali,

yaitu pada umur 30, 60 dan 90 hari setelah tanam. Pengamatan ini dilakukan

dengan menggunakan kaedah Philips dan Hayman (1970). Akar serabut

diambil sebanyak 6 sampel per tanaman sepanjang 3 cm, kemudian dicuci

bersih, setelah itu sampel dimasukkan ke dalam larutan KOH (biarkan

selama 30 menit pada suhu 90 0C). Akar dicuci, kemudian dimasukkan ke

dalam larutan H2O2 (biarkan selama 15 menit pada suhu 90 0C). Akar dicuci

kemudian dimasukkan lagi ke dalam larutan HCl (biarkan selama 15 menit).

Buang larutan HCl, lalu tambahkan larutan metilen blue (biarkan selama 15

menit). Kemudian letakkan akar di atas cawan petri, tambahkan aquades dan

amati persentase infeksi akar menggunakan mikroskop.

Persentase infeksi akan dihitung dengan rumus:

Persentase Infeksi Akar =
Jumlah akar yang terinfeksi

x 100%
Jumlah akar sampel

Pengamatan terhadap polibeg ketiga adalah :

1. Umur Berbunga

Pengamatan umur berbunga dapat dilakukan dengan cara menghitung hari

ke berapa tanaman mulai mengeluarkan bunga dengan sempurna untuk

setiap unit percobaan.
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2. Tinggi Tanaman

Pengamatan tinggi tanaman mulai diukur dari leher akar sampai dengan titik

tumbuh tanaman dengan menggunakan meteran. Tinggi tanaman diukur

pada saat panen.

3. Umur Panen

Umur panen dihitung pada saat tanaman telah menunjukkan kriteria panen

yang ditandai dengan sebagian besar daun kedelai mulai kering dan luruh,

polong telah terisi penuh, kulit polong berwarna coklat kehitaman.

4. Jumlah Polong per Tanaman

Jumlah polong dihitung dengan cara menghitung seluruh polong pada

tanaman yang telah dipanen.

5. Jumlah Biji per Polong

Jumlah biji per polong dihitung pada saat panen.

Pengamatan terhadap polibeg kedua dan ketiga adalah:

1. Bobot 25 Biji (gram)

Bobot 25 biji diambil dengan menimbang 25 biji dari perlakuan yang sama,

dengan menggunakan timbangan analitik.

2. Bobot Biji Kering per tanaman(gram)

Bobot biji kering dari tanaman pada polibeg kedua dan ketiga ditimbang

setelah mendapat kadar air yang konstan yaitu setelah biji dikeringkan

selama 3 hari dibawah sinar matahari. Kemudian dibagi 2 untuk

mendapatkan bobot biji kering per tanaman.
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3.6. Analisis Data

Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan diolah secara statistika dengan

menggunakan Analisis Sidik Ragam Rancangan Acak Lengkap.

Tabel 3.1. Sidik Ragam

Sumber Derajat Jumlah Kuadrat F Tabel
Keragaman Bebas Kuadrat Tengah F Hitung

(SK) (DB) (JK) KT 0,05 0,01

V m-1 JKV KTV KTV/KTG - -
Galat m(r-1) JKG KTG - - -
Total mr-1 JKT

Keterangan :

Faktor Koreksi (FK) = ΣY..2

Гμ

Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ΣYij
2 – FK

Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP)= ΣYi.
2

г

Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT-JKP

Uji lanjut dilakukan uji lanjut dengan Uji Jarak Duncan (UJD) pada taraf

5%. Pada parameter yang menunjukkan pengaruh yang nyata. Model Uji Jarak

Duncan menurut Sastrosupadi (2000), yaitu:

UJD α = Rα (ρ, db galat) x

Keterangan:

α : Taraf uji nyata

ρ : Banyaknya perlakuan

R : Nilai dari tabel uji jarak Duncan (UJD)

KTG : Kuadrat tengah galat


