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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai November 2018 yang bertempat 

di Laboratorium Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) di Jakarta dan Lahan 

Percobaan Fakultas Pertanian-Peternakan Universitas Muhammadiyah Malang, Desa 

Landung Sari, Malang. 

3.2 Alat Dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Iradiator Gamma Cell220 

Upgraded, seedbox, tray, Eco-germinator, alat pertanian, papan nama, timbangan, 

sprayer, jaring, karung, ayakan, tali plastik, plastik klip, Munsel plant tissue color 

book (Munsel color, 2012), kamera digital, dan alat tulis.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi benih galur padi MSP 13 

(yang diperoleh dari pemulia Surono Danu, tahun 2018), pupuk Urea, SP-36, KCl, 

Za, pupuk kandang, ZPT sintetis, pasir, tanah top soil, air, sekam bakar, insektisida, 

asap cair, dan fungisida.  

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian pengujian dosis iradiasi gamma terhadap keragaan padi MSP 13 

generasi M1 pada fase perkecambahan menggunakan Rancangan Acak Lengkap 

(RAL) sederhana, sedangkan pengamatan dilapang menggunakan Rancangan 

Kelompok Lengkap Teracak  (RKLT) Sederhana dengan satu faktor yaitu pemberian 

dosis radiasi gamma. Pemberian terdiri atas enam taraf dosis radiasi gamma yang 

terdiri atas: R0: tanpa radiasi (kontrol), R1: dosis radiasi 100 Gy, R2: dosis radiasi 

200 Gy, R3: dosis radiasi 300 Gy, R4: dosis radiasi 400 Gy, dan R5: dosis radiasi 500 
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Gy masing-masing diulang sebanyak empat kali sehingga diperoleh 24 unit 

percobaan. Denah penelitian untuk pemberian radiasi gamma digambarkan pada 

sekema sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan:  

1. I, II, III, dan IV merupakan Ulangan pemberian, 

2. R adalah dosis radiasi gamma, 

3. 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah taraf dosis radiasi sinar gamma 

4. Jarak antar baris  dan ulangan adalah 50 cm, 

5. Jarak tanam yang digunakan adalah 27 cm x 27 cm x 50 cm, 

6. Jumlah sampel pemberian sebanyak 5 sampel. 

Gambar 1. Denah penelitian efek beberapa dosis radiasi gamma terhadap keragaan galur padi 

MSP 13 generasi M1 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

 Tahapan kegiatan dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi: 

3.4.1 Persiapan Benih Untuk Diradiasi 

 Benih padi yang digunakan adalah galur padi MSP 13, benih padi sebanyak 100 

butir dikemas di dalam plastik dan diberi label sesuai perlakuan. Benih padi yang 

telah dikemas, kemudian dimasukkan ke dalam alat Irradiator Gamma Cell 220 
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Upgraded secara bergantian sesuai dengan waktu yang dibutuhkan untuk 

memperoleh dosis perlakuan. Dosis perlakuan dan lama waktu penyinaran disajikan 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Laju Dosis Radiasi Gamma Pada Tanaman Serealia Menggunakan 

Irradiator Gamma Cell Co-60 Upgraded 

Dosis (Gy) Menit Detik 

100 1 7 

200 2 15 

300 3 23 

400 4 31 

500 5 39 

Sumber: BATAN (2009) dalam Nur dan Syahruddin (2015). 

3.4.2 Persiapan Lahan dan Pengolahan Tanah Sawah 

Persiapan lahan dan pengolahan tanah sawah meliputi:  

a. Pengolahan tanah I 

Pengolahan tanah sawah I dilakukan dengan cara membalik tanah bagian 

permukaan atau top soil sedalam 10-30 cm menggunakan traktor tangan. 

Setelah tanah dibajak dilakukan pemberian pupuk kandang sapi sebanyak ± 

10 ton/ ha sebagai pupuk dasar (Pratiwi, 2016) 

b. Pengolahan tanah II 

Pengolahan tanah sawah II dilakukan dengan cara menggenangi sawah serta 

meratakan gumpalan-gumpalan tanah setelah pengolahan tanah I 

menggunakan garu traktor tangan agar tanah menjadi halus dan mudah untuk 

ditanami. 
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3.4.3 Pembibitan dan Penanaman 

Tahapan pembibitan dan penanaman bibit meliputi: 

a. Pembuatan Media Pembibitan 

Media yang digunakan dalam pembibitan padi adalah campuran tanah top 

soil, pupuk kandang sapi, dan abu sekam dengan perbandingan 3:2:1 

(Abdulrachman et al., 2015). Perbandingan media terdiri atas 3 kg tanah, 2 kg 

pupuk kandang, dan 1 kg pasir. 

b. Pematahan Dormansi Benih 

 Benih direndam dengan cara dimasukan kedalam Seedbox berukuran17 x 12 

cm yang berisi air selama 24 jam kemudian diaduk-aduk. Buang benih yang 

mengapung atau tidak bernas (Balai Besar Pengembangan Pengujian Mutu 

Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2010) 

c. Pesemaian benih 

Benih yang sudah direndam selama 24 jam kemudian disemai satu per satu 

menggunakan tray yang sudah berisi media tanam. Benih yang sudah disemai 

kemudian dilapisi menggunakan arang sekam, bertujuan agar memudahkan 

saat pemindahan bibit. 

d. Pembuatan jalur tanam 

Sebelum bibit ditanam, dilakukan pembuatan jalur tanam berupa jajar legowo 

4:1 (empat baris tanaman dalam satu blok) (Donggulo et al., 2017) 

menggunakan garu untuk mempermudah proses penanaman bibit. 

e. Penanaman  
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Bibit padi sehat yang sudah berumur 17-25 HSS ditanam di sawah 

menggunakan sistem legowo 4:1 dengan jarak tanam (27cm x  27cm) x 50 

cm. Bibit ditanam sebanyak 1 tanaman per lubang dengan posisi tegak, leher 

akar masuk kedalam tanah sedalam 1-3 cm (Suryanugraha et al, 2017). 

1.4.4 Pemeliharaan 

Tahapan pemeliharaan meliputi: 

a.  Pengairan 

 Setelah bibit ditanam dilakukan penggenangan sedalam 2-5 cm. 

Penggenangan dihentikan 10-15 hari menjelang panen (Regazzon et al., 2013) 

b. Penyulaman dan penyiangan 

Penyulaman dilakukan maksimal 7 HST dengan mengganti tanaman yang 

mati atau rusak menggunakan bibit baru. Penyiangan gulma dilakukan selama 

proses penanaman secara mekanis menggunakan cangkul. 

c.  Pemupukan  

Pemupukan dilakukan sebanyak 1-2 kali selama periode tanam dengan dosis 

pupuk yang digunakan Urea; 2, 04 g/tanaman dan SP36; 0,55 g/tanaman pada 

saat tanaman berumur 10 dan 35 HST (Kementan, 2007). Pupuk Za 

diaplikasikan satu kali 0, 36 g/tanaman saat padi berumur 65 HST dan KCl 

sebanyak dua kali 25 dan 65 HST ketika tanaman menjelang primordia 

sebanyak 0, 36 g/tanaman (Ikhwan, 2014). 

d. Pengaplikasian Zat Pemacu Pertumbuhan (ZPT) 
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  ZPT yang digunakan adalah dengan merek dagang Atonik 6.5 L konsentrasi 

0,5 ml/Lair. Pengaplikasian sebanyak dua kali pada saat 35 HST dan 70 HST 

(Nurmala, 2003). 

e. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit secara mekanis dilakukan selama proses 

penanaman padi, sedangkan secara kimia jika serangan hama dan penyakit 

melebihi ambang kritis.  

3.4.5 Pemanenan 

Panen dilakukan ketika bulir padi atau gabah 95% berwarna kuning 

kecoklatan dengan cara memotong sepertiga bagian atas tanaman menggunakan sabit 

(Utama, 2013) atau tanaman padi berumur antara 110-105 HST (Sutikno, 2018). Padi 

yang telah dipanen dimasukan kedalam karung untuk proses perontokan dan 

pengeringan. 

3.4.6 Pengeringan 

Padi yang telah dipanen kemudian dilakukan pengeringan selama kurang lebih 

2-3 hari atau hingga kadar air mencapai 14-20% (Figiarto et al., 2012). 

3.5 Variabel Pengamatan 

Karakter yang diamati untuk melihat keragaan vegetatif dan generatif pada 

fenotip Padi MSP 13 generasi M1 diantaranya sebagai berikut: 

3.5.1 Fase Perkecambahan Benih 

Pengamatan fase perkecambahan dilakukan pada evaluasi I (hari ke-5) dan II (hari 

ke-14), meliputi daya kecambah (DB) dan kecepatan tumbuh (Kct) (Balai Besar 

Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2010) 
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1) Presentase Daya Berkecambah (DB) 

Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah kecambah normal, yaitu 

kecambah yang struktur utamanya berkembang dengan baik, lengkap dan 

proporsional (seimbang dan sehat) atau ditandai dengan ciri akar primer yang 

lengkap dan tumbuh normal pada pengamatan pertama (hari ke-5) dan hari 

terakhir (hari ke-14) (BPMBTPH, 2010) dihitung dengan rumus: 

DB =
∑ KN Pengamanatn pertama + ∑ KN Pengamatan terakhir

∑ Benih yang ditanam
X 100% 

2) Kecepatan Tumbuh (Kct) 

Kct merupakan persentase kecambah normal per etmal (24 jam). Pengamatan 

dilakukan dengan menghitung presentase kecambah normal (kecambah 

dengan cirri akar primer lengkap dan tumbuh normal) pada pengamatan I (hari 

ke-5) dan II (hari ke-14) setelah benih disemai (Balai Besar Pengembangan 

Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, 2010). 

Penghitungan Kct dilakukan dengan rumus: 

𝐾𝑐𝑡(%𝐾𝑁/𝑒𝑡𝑚𝑎𝑙)

= 𝛴 (

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑁
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑑𝑖𝑡𝑎𝑛𝑎𝑚 𝑥 100

ℎ𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑒𝑏𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ
) ℎ𝑎𝑟𝑖 𝐼 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

 

3.5.2 Variabel Vegetatif 

Pengamatan variabel vegetatif dilakukan padasaat tanaman berumur 70 hari 

setelah tanam (HST) (Giamerti dan zuraida, 2013). Variabel pengamatan keragaan 

vegetatif meliputi: 
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1) Jumlah anakan maksimum  

Jumlah anakan dihitung pada saat tanaman memasuki fase generatif dengan 

asumsi pada fase tersebut tidak terbentuk lagi anakan yang baru. 

Penghitungan dilakukan hanya satu kali pada hari ke 70 setelah tanam 

(Giamerti dan Zuraida, 2013) 

2) Tinggi tanaman maksimum (cm)  

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman memasuki akhir fase 

vegetatif atau pada hari ke 70 HST dengan cara mengukur tanaman dari 

pangkal batang sampai ujung daun tertinggi menggunakan penggaris 

(Giamerti dan Zuraida, 2013). 

3) Warna Daun 

Pengamatan dilakukan pada fase pertumbuhan antara hari ke 50-60 setelah 

tanam (Silitonga et al., 2003) dengan cara membadingkan warna daun dengan 

mensejajarkan, kemudian mencocokan warna daun sampel pada buku Munsel 

Plant Tissue Colour Book (Munsell color, 2012). 

4) Jumlah Daun 

Pengamatan dilakukan pada saat panen dengan cara menghitung seluruh daun 

sempurna yang dalam satu rumpun. 

3.5.3 Variabel Generatif 

Pengamatan variabel genetatif dilakukan setelah 70 HST sampai dengan panen 

yang ditandai dengan perubahan warna pada bulir padi berwarna hijau menjadi 

kuning keemasan (Giamerti dan Zuraida, 2013). Variabel pengamatan keragaan 

genetatif meliputi: 
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1) Umur Berbunga (hari) 

Menghitung lama waktu yang dibutuhkan tanaman padi untuk dapat 

berbunga, ditandai munculnya bunga pada malai. Penghitungan umur 

berbunga dilakukan sejak pindah tanam atau setelah tanam (Silitonga et 

al.,2003). 

2) Umur panen (hari) 

Menghitung lawa waktu yang dibutuhkan dari semai sampai panen (85% bulir 

padi dalam malai sudah masak), yaitu saat gabah berwarna kuning keemasan 

(Silitonga et al., 2003). 

5.3.4 Komponen Hasil 

Pengammatan keragaan komponen hasil dilakukan setelah panen, variabel 

pengamatan komponen hasil meliputi: 

1) Jumlah malai satu rumpun 

Penghitungan dilakukan satu kali pada saat panen dengan cara menghitung 

jumlah malai dalam satu rumpun. 

2) Panjang malai (cm) 

Pengukuran panjang malai dilakukan dengan cara mengukur dari leher sampai 

ujung malai (Silitonga et al, 2003). 

5.3.5 Hasil 

Pengamatan hasil panen dilakukan setelah selesai melakukan kegiatan panen, 

variabel pengamatan hasil panen meliputi: 

1) Jumlah gabah per malai 
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Menghitung seluruh gabah bernas dan gabah hampa yang terdapat dalam satu 

malai (Purba dan Giamerti, 2017) 

2) Bobot gabah kering per rumpun 

Penghitungan dilakukan dengan menimbang berat kering gabah dalam satu 

rumpun yang telah di jemur dibawah sinar matahari selama lebih 2-3 hari 

(Figiarto et al., 2014) 

3) Bobot gabah kering bernas per rumpun 

Penghitungan dilakukan dengan cara menimbang gabah bernas dalam satu 

rumpun yang sudah kering atau kadar air 14%. 

4) Bobot gabah kering hampa per rumpun 

Perhitungan dilakukan dengan cara menimbang berat gabah kering hampa 

dalam satu rumpun. 

5) Bobot gabah kering 100 butir per rumpun (gram) 

Penghitungan dilakukan dengan menimbang berat 100 butir gabah bernas 

dalam satu rumpun yang telah dikeringkan menggunakan oven dengan suhu 

115 °C selama 17 jam sampai dengan kadar air 14% (Silitonga, et al., 2003) 8 

ulangan dengan rumus perhitungan: 

Standar devisiasi 
√n(∑ X2)−(∑ X)²

n (n−1)
 

Koefisien keragaman = (s/x) 100 dimana: 

X = berat masing-masing ulangan  

�̅�  = rata-rata berat seluruh ulangan 

n = jumlah ulangan 

∑ = jumlah total 
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Menurut peraturan ISTA (2006) (jika koefisien keragaman tidak lebih dari 6,0 

maka berat 100 butir benih dapat dihitung sebanyak 10 kali �̅� (Sutopo, 2002). 

3.6 Analisis Data 

Data dianalisis ragam menggunakan uji F untuk mengetahui keragaman. 

Kemudian apabila terdapat perbedaan nyata maka dilanjutkan dengan uji lanjut BNJ 

taraf ∝ 5%. Data diolah menggunakan aplikasi Minitab Portabel versi 17.  

Data hasil pengamatan keragaan morfologi dilakukan analisis cluster untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis penampilan tanaman padi MSP 13 generasi M1 

yang beraneka ragam (Benet, 1997). Hasil analisis cluster tersebut disajikan dalam 

bentuk dendogram dengan jarak koefisien korelasi berupa persentase kemiripan. 

Kemiripan sempurna sementara atau sama persis apabila persentase kemiripan 100%, 

sedangkan 0% berarti beda sama sekali (Weier et al., 1974 dalam Rohim, 2015). 


