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III. MATERI DAN METODE

1.1. Tempat dan waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan di lahan percobaan Fakultas Pertanian dan

Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, penelitian

dilakukan pada bulan Maret-Juli 2013.

1.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah benih kedelai Grobogan,

Tidar dan Tanggamus (deskripsi varietas kedelai pada Lampiran 1), polybag, Urea,

TSP, dan KCl. Alat-alat yang digunakan adalah alat-alat pertanian, timbangan, oven,

meteran, bak perkecambahan dan alat-alat tulis.

1.3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri dari 2

faktor.

Faktor pertama adalah beberapa varietas yaitu

V1= Varietas Grobogan

V2= Varietas Tidar

V3= Varietas Tanggamus

Faktor kedua adalah kematangan benih yaitu

R6= Stadium Biji Penuh

R7= Stadium Mulai Matang
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R8= Stadium Matang Penuh

Terdapat 9 kombinasi dan kedua faktor tersebut (Tabel 3.1) dan dengan 5  ulangan

didapatkan 45 unit percobaan untuk penanaman di polybag, terdapat 4 ulangan untuk

penanaman di bak perkecambahan dan 3 ulangan untuk pengamatan kadar air biji.

Tabel 3.1. Kombinasi Perlakuan Kematangan Benih dan Varietas  Kedelai

Perlakuan Varietas
(Faktor V)

Kematangan Benih (Faktor R)

R6 R7 R8

V1

V2

V3

V1R6              V1R7          V1R8
V2R6              V2R7          V2R8
V3R6 V3R7          V3R8

Model linier menurut Mattjik dan Sumertajaya (2006), yaitu

Yijk = µ +αi + βj + (αβ)ij + ijk

Keterangan

Yijk : Hasil pengamatan pada faktor V taraf ke i faktor R taraf ke j dan ulangan ke k

µ : Nilai Tengah

I : Pengaruh faktor α  taraf ke i

j : Pengaruh faktor β taraf ke j

(αβ) : Pengaruh interaksi dari faktor α taraf ke i dan faktor β taraf ke j

ijk : Pengaruh galat dari faktor α pada taraf ke i dan faktor β pada taraf ke j dan

ulangan ke k
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1.4. Pelaksanaan Penelitian

1.4.1. Persiapan Tempat Penelitian

Lahan merupakan tempat atau area yang akan digunakan sebagai tempat

penelitian Sebelum melakukan penelitian maka perlu dipersiapkan lahan. Lahan

dibersihkan dari gulma-gulma yang menganggu. Seminggu sebelum tanam

disediakan media berupa tanah gambut yang berasal dari lahan percobaan Fakultas

Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA, tanah gambut tersebut dimasukkan kedalam

polybag 6 kg/polybag dan disusun dengan jarak antar polybag 1/2 meter.

1.4.2. Persiapan Benih

Benih diperoleh dengan menanam tanaman kedelai yang dimulai

penanamannya dari bulan Maret-Mei 2013. Benih yang digunakan berdasarkan stadia

yang berbeda yaitu stadia R6 dengan ciri-ciri berbiji penuh, warna polongnya hijau

dan bijinya telah mengeras, stadia R7 dengan ciri-ciri satu polong pada batang utama

telah mencapai warna polong matang dan pada stadia R8 mempunyai ciri-ciri 95%

polong telah mencapai warna polong matang.

1.4.3. Persiapan Media Tanam

Media yang digunakan ada 2 yaitu:

a. Bak perkecambahan

Media yang digunakan pada bak perkecambahan yaitu tanah, pasir dan pupuk

kandang ayam dengan 1:1:1. Tanah, pasir dan pupuk kandang ayam diaduk sehingga

merata.
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b. Polybag

Polybag yang digunakan dengan ukuran 35 x 40 cm. Tanah yang digunakan

adalah tanah gambut yang berada di samping Laboratorium Agronomi Fakultas

Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau, kemudian tanah diayak dan ditimbang

dengan berat 6 kg/polybag.

1.4.4. Penanaman

Penanaman ada 2 macam yaitu:

a. Bak Perkecambahan

Penanaman benih dalam bak perkecambahan bertujuan untuk mengamati daya

tumbuh dan indeks vigor. Pengamatan dilakukan dengan cara menanam 25 biji

dengan 4 ulangan pada bak perkecambahan sesuai dengan kombinasi perlakuannya.

Media yang digunakan adalah tanah, pupuk kandang dan pasir dengan perbandingan

1:1:1.

b. Polybag

Penanaman pada pilybag dengan menggunakan 3 benih/polybag dengan

kedalaman penanaman ± 3 cm setelah 1 minggu dilakukan penjarangan 2

benih/polybag.

1.4.5. Pemeliharaan

a. Bak Perkecambahan

a) Penyiraman

Penyiraman pada bak perkecambahan dilakukan setiap hari sampai air dalam

kondisi kapasitas lapang.
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b) Penyiangan

Penyiangan dilakukan apabila ada gulma yang tumbuh disekitar tanama.

b. Polybag

a) Penyiraman

Penyiraman dilakukan sebanyak dua kali sehari yaitu pagi dan sore hari.

Penyiraman dilakukan dengan menggunakan gembor. Jika hujan dan tanah

sudah lembab tidak perlu dilakukan penyiraman.

b) Penyiangan

Penyiangan dilakukan terhadap gulma yang tumbuh di sekitar tanaman dan

dilakukan seminggu sekali. Penyiangan dapat dilakukan dengan cara mencabut

gulma yang ada di sekitar tanaman.

c) Pemupukan

Pemupukan dengan memberikan pupuk dasarnya terdiri dari urea, TSP, dan

KCl. Pemupukan dilakukan pada saat tanam. Pemupukan urea sebanyak 50

kg/ha (0,3 g/polybag), pupuk TSP 100 kg/ha (0,6 g/polybag) dan pupuk KCl

100 kg/ha (0,6 g/polybag). Penghitungan dosis pupuk dapat dilihat pada

Lampiran 3.
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1.5. Pengamatan

1.5.1. Pengamatan benih setelah panen

1. Warna benih

Pengamatan warna biji dilakukan pada saat panen untuk dijadikan benih,

pengamatan dilakukan pada stadia R6 = biji penuh, stadia R7 = mulai matang

dan stadia R8 = matang penuh.

2. Kadar air benih (%)

Kadar air benih diamati dengan menggunakan metode oven dengan suhu 105 0C

selama ±12 jam. Metode pengukuran kadar air dengan oven merupakan prosedur

pengukuran menggunakan prosedur ISTA (Intenational Seed Testing

Association) (Zahari, 1992).

Keterangan:

B1 = Berat awal benih

B2 = Berat akhir benih

1.5.2. Pengamatan di Dalam Bak Perkecambahan

1. Indeks Vigor

Pengamatan vigor benih dilakukan setiap hari mulai hari ke-2 sampai hari ke   7.

Perhitungan indeks vigor dihitung dengan cara menghitung kecambah normal.

Kecambah normal dibagi dengan nilai etmal. Nilai etmal diperoleh dengan
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membagi jumlah jam pengamatan dihitung dari saat benih dikecambahkan

dengan 24 jam (Afifah, 1990). Pengamatan ini dilakukan pada bak

perkecambahan dengan jumlah 100 biji per bak yang terdiri dari 4 ulangan.

Keterangan:

V          = Vigoritas

T2….T7 = Pertambahan kecambah normal pada hari ke-2 sampai hari ke-7

H2…H7 = Jumlah jam waktu tanam dibagi 24 jam.

2. Daya kecambah (%)

Pengamatan ini dilakukan pada bak perkecambahan dengan jumlah 100 biji per

bak. Daya kecambah dihitung dengan rumus:

1.5.3. Pengamatan di Dalam Polybag

1. Tinggi tanaman (cm)

Tinggi tanaman diukur mulai dari pangkal batang hingga titik tumbuh tanaman

dengan menggunakan meteran. Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada umur

4 minggu.

2. Jumlah daun (helai)

Pengamatan jumlah daun dihitung pada umur 4 minggu.

3. Indeks luas daun
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Pengamatan ini dilakukan tanaman pada umur 4 minggu. Daun dipisahkan   dari

batangnya, kemudian daun digambarkan pada kertas yang sudah diketahui

luasnya (cm) sebagai kontrol. Setelah seluruh daun digunting lalu ditimbang.

Luas daun dihitung dengan rumus:

Untuk indeks luas daun dapat dihitung dengan rumus

4. Bobot kering tajuk (g)

Pengamatan ini dilakukan pada umur 4 minggu, yaitu dengan mencabut

tanaman kemudian dipisahkan antara tajuk dengan akar tanaman dengan

memotong pada pangkal tanaman, kemudian tajuk tersebut dibersihkan dengan

air. Pengamatan ini dilakukan dengan metode oven pada suhu 105 0C selama ±5

jam kemudian ditimbang.

5. Bobot kering akar (g)

Pengamatan ini dilakukan pada umur 4 minggu, yaitu dengan mencabut

tanaman, kemudian tanah yang menempel pada akar tersebut dibersihkan dengan

air. Pengamatan ini dilakukan dengan metode oven dengan suhu 105 0C selama

±12 jam kemudian ditimbang.

6. Rasio tajuk/akar

Pengamatan rasio tajuk/akar dihitung dengan membandingkan berat kering tajuk

dan bobot kering akar. Rasio tajuk/akar dihitung dengan rumus.
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1.6. Analisis data

Data hasil pengamatan dari setiap perlakuan diolah secara statistika dengan

menggunakan Analisis Sidik Ragam yang dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Analisis Sidik Ragam

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

(SK)             (DB)               (JK)          (KT)                                   0,05          0,01
V v-1 JKV KTV KTV/KTG - -
R R-1 JKR KTR KTR/KTG - -
V*R            (v-1)(R-1) JKVR KTVR KTVR/KTG - -
Galat (vR) (r-1) JKG KTG - - -

Total vR r-1 JKT - - -
-
Keterangan :

Faktor Koreksi (FK) =

Jumlah Kuadrat Total (JKT) =

Jumlah Kuadrat Faktor V (JKV) =

Jumlah Kuadrat Faktor R (JKR) =

Jumlah Kuadrat Interaksi Faktor V dan R {JK (VR)} = – FK-JKV – JKH

Jumlah Kuadrat Galat = JKT – JKV – JKR – JK (VH).

uji jarak Duncan menurut Sastrosupadi (2000), yaitu:

UJD  = R (, db galat) x

Keterangan:

 : Taraf uji nyata
 : Banyaknya perlakuan
R : Nilai dari tabel uji jarak Duncan (UJD)
KTG : Kuadrat tengah galat


