
  

III. BAHAN DAN METODE  

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Politeknik Negeri Lampung dan  Laboratorium 

Benih Fakultas Pertanian, Universitas Lampung mulai dari bulan Desember 2012 

sampai April 2013. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

 

Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah 10 varietas-QTL padi unggul 

nasional yakni Sarinah-tinggi tanaman, Sarinah-jumlah anakan, Sarinah-jumlah 

bulir, IR64-tinggi tanaman, IR64-jumlah anakan, IR64-jumlah bulir, Ciliwung-

jumlah anakan, Ciliwung-jumlah bulir, Ciherang-jumlah anakan, Ciherang-jumlah 

bulir, dan pupuk kandang sapi. 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah bambu yang diberi label sebagai 

penanda padi yang diamati, kamera digital, irigasi springkel, alat tulis, meteran, 

alat pembersih benih, amplop, plastik, alat penghitung benih, jala net dan 

timbangan analitik. 
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3.3 Metode Penelitian 

 

Untuk menjawab pertanyaan dalam perumusan masalah dan untuk menguji 

hipotesis maka penelitian ini disusun menggunakan rancangan perlakuan kuasi 

RTS (Rancangan Teracak Sempurna) karena dalam penelitian ini tidak 

memungkinkan untuk dilakukan pengulangan kelompok tetapi ulangan berada di 

dalam satu kelompok yang sama.  Masing-masing kelompok ulangan terdiri dari 9 

sampel tanaman yang dibagi menjadi 3 ulangan dan masing-masing ulangan 

terdapat 3 tanaman.  Data terlebih dahulu dicari rata-ratanya.   

 

Selanjutnya dilakukan analisis ragam, data pengamatan diuji dengan uji Bartlett 

dan Levene untuk kehomogenan ragam.  Bila hasil analisis uji pada analisis ragam 

nyata pada P ≤ 0,01 atau 0,05 maka dilakukan pemeringkatan nilai tengah dengan 

uji Beda Nyata Jujur (BNJ).  Besarnya ragam genetik dan heritabilitas broad-

sense diduga berdasarkan kuadrat nilai tengah (KNT) harapan pada analisis ragam 

berdasarkan Hallauer dan Miranda (1986) yang dalam Hikam (2010) dengan 

analisis ragam seperti Tabel 2. 

 

Tabel 2. Pendugaan ragam genetik dan heritabilitas broad-sense berdasarkan nilai  

  KNT harapan pada hasil analisis ragam. 

 

Sumber Keragaman Db KNT KNT Harapan 

Varietas-QTL v-1 KNT 2 σ
2
 + uσ

2
g 

Galat Residual KNT 1 σ
2
 

Total (u.v)-1   
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Luas sempitnya nilai keragaman genetik suatu karakter ditentukan berdasarkan 

ragam genetik (σ
2
g) dan standar deviasi ragam genetik (GB) σ

2
g menurut rumus 

berikut 

σ    
           

 
  (  )σ   √

 

  
 (

     

     
  
     

     
) 

 

Sedangkan rumus heritabilitas broad-sense (h
2

bs) dan standar deviasi heritabilitas 

broad-sense (GB)h
2

BS menjadi 

   
  

σ  

(
    
 

)
  (  )   

   
   σ  

(
    
 

)
      

 

σ
2
g dan    

  akan nyata apabila nilainya ≥ 1 GB (Hallauer dan Miranda, 1986). 

 

Dengan koefisien keragaman genetik (KKg): 

     
√σ  

 ̅
      

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 

3.4.1 Pengolahan lahan 

 

Sebelum digunakan untuk penanaman, lahan terlebih dahulu diolah dengan 

menggunakan bajak.  Kemudian dibuat bedengan untuk tiap varietas seluas 2 x 1 

meter.  Antarbedengan dibuat saluran sedalam 20 cm yang berfungsi sebagai 

saluran drainase.  Pada prinsipnya pengolahan tanah dilakukan untuk menciptakan 

kondisi yang optimal bagi pertumbuhan tanaman, yaitu menciptakan 

keseimbangan antara padatan, aerasi dan kelembaban tanah. 
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3.4.2 Penanaman 

 

Tugal tanah sedalam 5 cm dengan jarak tanam 25 x 25 cm.  Kemudian masukkan 

benih padi sebanyak 2 butir dalam satu lubang.  Tutup kembali lubang tersebut.  

 

3.4.3 Pemeliharaan dan pemupukan 

 

Pemeliharaan tanaman berupa pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, dan 

penyiangan gulma.  Pemupukan pertama menggunakan pupuk kandang sapi 

sebanyak 5 t/ha yang diberikan saat pengolahan tanah.  Pemupukan kedua 

diberikan setelah 3 minggu setelah tanam (MST) dengan dosis 5 t/ha diberikan 

dengan cara ditaburkan disekitar tanaman padi.  Pengendalian hama dan penyakit 

dilakukan dengan cara manual, yakni dengan membuang tanaman yang terserang 

penyakit dan membuang hama yang terdapat pada pertanaman.  Selain itu juga 

untuk mencegah serangan burung pemakan padi maka dilakukan pemasangan jala 

net agar burung tidak dapat masuk ke areal pertanaman.  Untuk pengendalian 

gulma pun dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara mencabut gulma 

yang terdapat di areal pertanaman. 

 

3.4.4 Penetapan sampel 

 

Penetapan sampel dilakukan pada saat masa vegetatif.  Bambu yang sudah diberi 

label ditancapkan pada 9 tanaman padi secara acak dalam satu blok yang dipilih 

dari 28 tanaman yang berada dalam satu blok.   
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3.4.5 Pemanenan 

 

Kriteria siap panen adalah daun bendera dan 90 % bulir padi telah menguning dan 

butir gabah terasa keras bila ditekan.  Apabila dikupas, tampak isi bulir gabah 

berwarna putih dan tidak mengeluarkan cairan berwarna susu lagi.  Panen 

dilakukan dengan cara diarit hingga ke pangkal bawah batang.  Kemudian malai 

beserta bulir padi dipisahkan dari batang dan daun.  Malai dan bulir padi 

dimasukkan ke dalam kantong-kantong kertas yang sudah diberi label sebagai 

sampel. 

 

3.4.6 Pasca panen 

 

Padi yang telah dipanen kemudian dikeringkan dengan cara dijemur selama 

beberapa hari hingga kadar air mencapai 14 %.  Kemudian benih yang telah 

dirontokkan dari malainya selanjutnya dilakukan pengamatan di laboratorium. 

Gabah yang telah kering kemudian ditimbang bobot keringnya.  Benih padi berisi 

dipisahkan dengan bulir padi hampa menggunakan alat pembersih benih, setelah 

dipisahkan antara benih isi dan benih hampa masing masing ditempatkan dalam 

kantong berbeda dan masing masing ditimbang menggunakan timbangan digital.  

Setelah menimbang bobot benih, selanjutnya menimbang bobot 100 butir dari 

benih padi yang berisi.  Setelah menimbang bobot 100 butir, menghitung jumlah 

benih yang terdapat pada tiap tiap kantong menggunakan alat penghitung benih. 

 

 

 



28 
 

3.5 Variabel Pengamatan 

 

Untuk menguji kesahihan kerangka pemikiran dan hipotesis dilakukan 

pengamatan terhadap fase vegetatif, generatif dan produksi yang dihasilkan, maka 

variabel pengamatan dalam penelitian ini : 

(1) Tinggi tanaman.  Tinggi tanaman dengan satuan centimeter (cm) diukur dari 

pangkal batang hingga ujung daun bendera pada tiap rumpun. 

(2) Jumlah anakan per rumpun.  Jumlah anakan dihitung pada tiap-tiap rumpun 

tanaman padi.  

(3) Umur berbunga. Umur berbunga dilihat pada saat tanaman dalam 

petakan/bedengan  minimal telah mencapai 50 % fase berbunga. 

(4) Jumlah anakan produktif per rumpun.  Jumlah anakan produktif ditentukan 

dari jumlah anakan yang menghasilkan malai pada tiap rumpunnya. 

(5) Jumlah gabah total per rumpun.  Jumlah gabah total ditentukan dengan cara 

menghitung keseluruhan jumlah gabah tiap rumpun. 

(6) Jumlah gabah isi per rumpun.  Jumlah gabah isi ditentukan dengan cara 

memisahkan antara gabah isi dan gabah hampa menggunakan alat pembersih 

benih kemudian dihitung menggunakan alat hitung benih. 

(7) Jumlah gabah hampa per rumpun.  Jumlah gabah hampa ditentukan dengan 

cara menghitung jumlah gabah hampa per rumpun menggunakan alat 

penghitung benih. 

(8) Bobot gabah isi per rumpun.  Bobot gabah isi dengan satuan gram (g) 

ditentukan dengan cara menimbang gabah isi tiap kantong. 

(9) Bobot gabah hampa per rumpun.  Bobot gabah hampa dengan satuan gram (g) 

ditentukan dengan cara menimbang gabah hampa tiap kantong. 
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(10) Bobot kering malai per rumpun.  Bobot kering malai dengan satuan gram (g) 

ditentukan dengan cara menimbang malai yang telah dikeringkan. 

(11) Bobot 100 bulir isi.  Bobot 100 bulir isi dengan satuan gram (g) ditentukan 

dengan mengambil 100 butir gabah isi/bernas dan kemudian ditimbang. 

(12) Produksi per meter.  Produksi per meter dengan satuan gram (g) ditentukan 

dengan rumus sebagai berikut 

  

 

  

  

 

 

 Jarak antara 3 tanaman adalah : ( 25 cm + 25 cm) = 50 cm = ½ meter 

 Produksi per ½ meter adalah: bobot tanaman 1 + bobot tanaman 2 + bobot 

 tanaman 3 

 Produksi per meter adalah : (produksi per ½ meter x 2) 

 Produksi per m2 adalah: (produksi per meter/ ½ m x ¼ m) 

      : produksi per meter x 8 
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