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III.  BAHAN DAN METODE 

3.1  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Lahan Laboratorium Terpadu dan Laboratorium 

Benih dan Pemuliaan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari 

Januari sampai dengan April 2013. 

3.2  Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah benih kedelai varietas Burangrang, serbuk GA3, 

alkohol 70%, akuades, tanah, air, pupuk Urea, SP36, dan KCL, serta pestisida 

niklosamida 250 g/l dan klorpirifos 200 g/l. 

Alat yang digunakan adalah polibag, hand spraying, gelas ukur, spatula, 

alumunium voil, label, kantong plastik, ember, meteran, pisau, timbangan elektrik, 

oven Heraeus, dan alat tulis. 

3.3  Metode Penelitian 

Untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah dan untuk menguji 

hipotesis, penelitian dilaksanakan dengan rancangan perlakuan faktorial (5 x 3) 

dengan tiga kali ulangan.  Faktor pertama adalah konsentrasi GA3 (G) yaitu 0 ppm 

(go), 100 ppm (g1), 200 ppm (g2), 300 ppm (g3), dan 400 ppm (g4).  Faktor kedua 
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adalah waktu penyemprotan GA3 pada fase pertumbuhan vegetatif tanaman 

kedelai (W) yaitu pada saat umur tanaman 3 (w3), 6 (w6), dan 9 minggu (w9). 

Perlakuan diterapkan pada satuan percobaan dengan rancangan kelompok teracak 

sempurna (RKTS).  Kesamaan ragam antarperlakuan diuji dengan uji Bartlett dan 

untuk aditivitas ragam data diuji dengan uji Tukey.  Jika asumsi terpenuhi, maka 

data dilakukan analisis ragam.  Pengujian nilai tengah dilakukan dengan uji Beda 

Nyata Jujur (BNJ) pada taraf nyata 5%. 

3.4  Pelaksanaan Penelitian 

Penyiapan media tanam 

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan melakukan penyiapan media tanam berupa 

tanah.  Tanah yang digunakan untuk media tanam adalah tanah kebun bagian top 

soil.  Tanah diaduk hingga homogen yang sebelumnya tanah terlebih dahulu 

dibersihkan dari kotoran seperti sisa-sisa akar dan kerikil.  Tanah yang telah 

homogen dimasukkan ke masing-masing polibag hitam berukuran 10 kg, polibag 

diletakkan di bedengan.  Polibag disusun berdasarkan jumlah perlakuan yaitu (5 x 

3) dengan tiga kali ulangan dan setiap perlakuan terdiri dari tiga polibag sehingga 

dalam penelitian ini terdapat 135 polibag.  Tata letak percobaan dapat dilihat pada 

Gambar 1, Lampiran. 

Penanaman benih 

Benih kedelai varietas Burangrang ditanam ke dalam polibag sebanyak empat 

butir setelah berumur dua minggu dilakukan penjarangan sampai dua tanaman. 
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Pemeliharaan tanaman 

Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi penyulaman, pemupukan, 

penyiraman, dan penyemprotan pestisida.  Penyulaman dilakukan saat umur 

tanaman mencapai satu minggu setelah tanam.  Pupuk dasar yang diberikan yaitu 

N, P, dan K dengan dosis N 200 kg Urea/ha; P 100 kg SP 36/ha; dan K 100 kg/ha 

yang diberikan sebanyak satu kali yaitu pada dua minggu setelah tanam.  Dosis 

yang diberikan pada setiap polibag adalah 0,8 gram Urea yang diperoleh dari    

200 kg/ha x (8 kg/ 2x10
6
 kg); 0,4 gram SP36 yang diperoleh dari 100 kg/ha x      

(8 kg/ 2x10
6
 kg); dan 0,4 gram KCL yang diperoleh dari 100 kg/ha x (8 kg/ 2x10

6
 

kg).  Penyiraman tanaman dilakukan setiap sore hari apabila cuaca panas dan 

tidak dilakukan penyiraman jika kondisi tanah masih lembab dan cuaca hujan.  

Pengendalian gulma dilakukan secara manual yaitu dengan membuang gulma 

yang tumbuh di sekitar pertanaman dengan menggunakan tangan.  Pengendalian 

hama dan penyakit dilakukan dengan membuang bagian tanaman yang terserang 

dan penyemprotan pestisida.  Tanaman kedelai disemprotkan dengan pestisida 

niklosamida 250 g/l dan klorpirifos 200 g/l pada saat umur tanaman 3, 5, 7, dan 8 

minggu dengan dosis 1 ml/liter dan dilakukan peningkatan dosis sampai 2 ml/liter 

karena serangan hama terus meningkat dengan menggunakan hand spraying. 

Pembuatan larutan GA3 

Larutan GA3 dibuat dengan cara melarutkan serbuk GA3 dengan menambahkan 

alkohol 70% sekitar dua mililiter sampai serbuk GA3 larut, kemudian tambahkan 

akuades sebanyak 998 ml.  Konsentrasi larutan GA3 yang diaplikasikan yaitu 0 

ppm, 100 ppm, 200 ppm, 300 ppm, dan 400 ppm.  Cara membuat konsentrasi GA3 
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yaitu pada konsentrasi GA3 100 ppm serbuk GA3 yang diberikan yaitu sebanyak 

100 mg/liter; 200 ppm serbuk GA3 yang diberikan yaitu sebanyak 200 mg/liter; 

300 ppm serbuk GA3 yang diberikan yaitu sebanyak 300 mg/liter; dan 400 ppm 

serbuk GA3 yang diberikan yaitu sebanyak 400 mg/liter. 

Penyemprotan GA3 

Penyemprotan GA3 pada tanaman kedelai dilakukan pada saat tanaman berumur 

3, 6, dan 9 minggu yang disemprotkan melalui daun sebanyak 15 ml dengan 

metode penyemprotan GA3 yang digunakan berdasarkan penelitian Yennita 

(2002) menggunakan hand sprayer dan penyemprotan GA3 dilakukan pada bagian 

atas dan bawah daun tanaman dengan cara disemprotkan. 

Panen 

Panen kedelai dilakukan bila sebagian besar daun sudah menguning (bukan 

karena serangan hama dan penyakit) yaitu sekitar 95%, polong mulai berubah 

warna dari hijau menjadi kuning kecoklatan dan retak-retak (polong tua), dan 

batang berwarna kuning agak coklat serta gundul.  Panen dilakukan dengan cara 

memotong batang kedelai dengan pisau yang tajam.  Tanaman kedelai yang sudah 

dipanen, kemudian tanaman dipisahkan antara berangkasan tanaman dan 

polongnya.  Berangkasan tanaman kemudian dioven untuk mengetahui bobot 

kering berangkasan tanaman sedangkan polong kedelai dikeringkan dengan cara 

dijemur dibawah sinar matahari.  Proses selanjutnya dilakukan pembersihan biji 

kedelai dengan memisahkan polong kedelai dan biji kedelai.  Biji kedelai 

selanjutnya dijemur kembali sampai kadar airnya 9—11%.  Biji kedelai tersebut 
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ditimbang untuk mengetahui produksi bobot biji per tanaman kedelai dengan 

menggunakan timbangan elektrik. 

3.5  Pengamatan 

Untuk menguji kesahihan kerangka pemikiran dan hipotesis dilakukan 

pengamatan terhadap komponen pertumbuhan dan produksi benih kedelai yang 

dihasilkan.  Komponen pengamatan yang diamati adalah 

1. Tinggi tanaman 

Tanaman diukur dari permukaan tanah sampai titik tumbuh batang utama yang 

dilakukan sampai dengan tanaman kedelai berbunga.  Pengukuran dilakukan 

dalam satuan sentimeter pada setiap minggu dengan menggunakan alat pengukur 

panjang yaitu meteran. 

2. Jumlah daun 

Pengamatan dilakukan pada saat daun maksimum dengan menghitung total daun 

yang terbentuk pada tanaman.  Pengukuran dilakukan dalam satuan helai. 

3. Jumlah buku subur 

Pengukuran dilakukan pada saat pertumbuhan maksimum, dengan mengukur 

batang utama dan cabang tanaman kedelai.  Pengukuran dilakukan dalam satuan 

buku. 

4. Bobot kering berangkasan 

Berangkasan tanaman dikeringkan hingga bobotnya konstan dengan 

menggunakan oven Heraeus dengan suhu 80
o
C selama tiga hari.  Berangkasan 
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ditimbang dengan menggunakan timbangan elektrik.  Pengukuran dilakukan 

dalam satuan gram. 

5. Jumlah bunga 

Pengamatan dilakukan pada saat muncul bunga pertama yaitu pada umur tanaman 

lima minggu setelah tanam sampai dengan muncul bunga terakhir.  Pengukuran 

dilakukan dalam satuan kuntum. 

6. Persen bunga jadi polong 

Penghitungan persen bunga jadi polong dihitung dengan satuan persen, dengan 

rumus: 

persen bunga jadi polong = ∑ polong yang terbentuk x 100% 

  ∑ bunga yang terbentuk 

7. Jumlah polong bernas per tanaman 

Penghitungan jumlah polong bernas per tanaman yaitu polong yang berisi biji 

kedelai dilakukan pada saat panen.  Pengukuran dilakukan dalam satuan polong 

per tanaman. 

8. Jumlah polong hampa per tanaman 

Pengamatan dilakukan pada saat panen.  Penghitungan jumlah polong hampa per 

tanaman yaitu polong yang tidak memiliki biji kedelai.  Pengukuran dilakukan 

dalam satuan polong. 

9. Jumlah polong total per tanaman 

Penghitungan jumlah polong total per tanaman yaitu semua polong yang terbentuk 

pada tanaman kedelai.  Pengukuran dilakukan dalam satuan polong per tanaman. 
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10. Produksi bobot biji per tanaman 

Pengamatan dilakukan dengan menimbang benih kedelai yang bagus dan tidak 

terserang hama menggunakan timbangan elektrik.  Bobot diukur dalam satuan 

gram. 

 


