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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat 

Kegiatan penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai November 2018 yang 

bertempat di Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) dan Lahan Percobaan 

Universitas Muhammadiyah Malang di Desa Landungsari Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 

3.2 Alat Dan Bahan 

3.2.1 Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini meliputi Irradiator Gamma Cell 

220 Upgraded, plastik, tray, seedbox, buku Munsell Plant Tissue Color Book, 

timbangan analitik, sprayer, jarring, karung, ayakan, oven, cangkul, hand-tracktor, 

alat dokumentasi, dan peralatan tulis. 

3.2.2 Bahan 

Bahan yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah galur padi MSP 4, air, 

pupuk kandang, abu sekam, tanah top soil, pupuk Urea, SP-36, KCl, pestisida, dan 

fungisida. 

3.3 Rancangan Penelitian 

Penelitian tentang pengaruh dosis iradiasi sinar gamma terhadap mutu benih 

padi lokal MSP 4 menggunakan Rancangan Kelompok Lengkap Teracak (RKLT) 

sederhana dengan satu faktor perlakuan yaitu dosis iradiasi sinar gamma. Perlakuan 

terdiri dari lima taraf dosis iradiasi sinar gamma, yang terdiri atas: R0: tanpa iradiasi 

(kontrol), R1: dosis iradiasi 100 Gy, R2: dosis iradiasi 200 Gy, R3: dosis iradiasi 

300 Gy, dan R4: dosis iradiasi 400 Gy masing-masing diulang sebanyak lima kali 

sehingga diperoleh 25 satuan percobaan.  
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3.4 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini meliputi: 

3.4.1 Persiapan Benih Untuk Diradiasi 

Benih padi yang digunakan adalah galur MSP 4. Benih padi tersebut 

dikemas dalam plastik dan diberi label sesuai perlakuan sebanyak 100 butir. Benih 

padi yang telah dikemas kemudian dimasukkan ke dalam alat Irradiator Gamma 

Cell 220 Upgraded selama 1 sampai 5 menit untuk memperoleh dosis yang 

dibutuhkan. Dosis perlakuan dan lama waktu penyinaran disajikan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Rekomendasi laju dosis iradiasi sinar gamma pada tanaman serealia 

menggunakan Irradiator Gamma Cell 220 Upgraded 
Dosis (Gy) Detik 

100 67 

200 121 

300 203 

400 271 

500 339 

Sumber: BATAN (2018). 

Irradiator Gamma Cell 220 Upgraded memiliki aktivitas 7.347 Ci dengan 

laju dosis 5.299,6 Gy/jam. Berdasarkan laju dosis yang dimiliki oleh alat tersebut 

maka diperoleh waktu-waktu tertentu untuk mendapatkan dosis yang diinginkan 

(Tabel 1). 

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 topsoil 

sedalam 10-30 cm menggunakan singkal traktor tangan. Pemberian pupuk 

dasar menggunakan pupuk kandang sebanyak 250 kg.  
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b. Pengolahan tanah II 

Pengolahan tanah yang kedua meliputi penggenangan lahan hingga jenuh 

kemudian meratakan permukaan lahan dari tanah yang masih menggumpal 

menggunakan garu traktor tangan hingga tanah halus sehingga mudah 

untuk ditanami. 

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 topsoil, 

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

(Abdulrachman et al., 2015). 

b. Pematahan Dormansi Benih 

 Benih direndam dengan cara dimasukan kedalam Seedbox berukuran 15 x 20 

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

mengapung atau tidak bernas (BPMBTPH, 2010) 

c. Penyemaian 

Benih yang sudah direndam kemudian ditanam satu persatu pada tray yang 

sudah berisi media tanam. Benih yang sudah ditanam kemudian dilapisi 

menggunakan arang sekam agar memudahkan saat pemindahan bibit. 

d. Penanaman  

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

menggunakan sistem legowo 2:1 dengan jarak tanam (27 cm x 27 cm) x 50 

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

akar masuk kedalam tanah sedalam 1-3 cm. 
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3.4.4 Pemeliharaan 

Tahapan pemeliharaan meliputi: 

a. Pengairan 

 Tata kelola air berhubungan langsung dengan penguapan air tanah dan 

tanaman, sekaligus untuk mengurangi dampak kekeringan. Pengelolaan air 

dimulai dari pembuatan saluran pemasukan dan pembuangan. Tinggi muka 

air 3-5 cm harus dipertahankan mulai dari pertengahan pembentukan anakan 

hingga satu minggu menjelang panen untuk mendukung periode 

pertumbuhan aktif tanaman. Saat pemupukan, kondisi air dalam macak-

macak (BBPTP, 2016). 

b. Penyulaman dan penyiangan 

Penyulaman dilakukan maksimal 7 HST dengan mengganti tanaman yang 

mati atau rusak. Penyiangan gulma dilakukan selama proses penanaman 

secara mekanis. 

c. Pemupukan  

Pemupukan tanaman padi dilakukan sebanyak 2-3 kali selama periode tanam 

dengan dosis pupuk yang digunakan Urea: 1, 75 gram/tanaman (0-5 dan 30 

HST), SP-36: 0, 47 gram/tanaman (0-5 dan 30 HST), dan KCl: 0, 31 

gram/tanaman (30 HST) (Kementan, 2007). 

d. Pengendalian Hama dan Penyakit 

Pengendalian hama dan penyakit secara mekanis dilakukan selama proses 

penanaman padi, sedangkan secara kimia menggunakan inserktisida jika 

serangan hama dan penyakit melebihi ambang kritis.  
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3.4.5 Pemanenan 

Panen dilakukan ketika bulir padi 95% menguning dengan cara memotong 

sepertiga bagian atas tanaman menggunakan sabit. Padi yang telah dipanen 

dimasukan kedalam karung untuk proses perontokan dan pengeringan. 

3.5 Variabel Pengamatan  

Karakter yang diamati untuk melihat potensi hasil padi M1 meliputi: 

3.5.1 Fase Vegetatif 

Pengamatan terhadap fase vegetatif meliputi beberapa variabel sebagai 

berikut: 

a. Umur muncul anakan 

Pengamatan dilakukan saat anakan pertama mulai muncul. 

b. Jumlah Anakan  

Jumlah anakan dihitung pada dua tahap yaitu saat tanaman memasuki fase 

generatif pada umur 35 HST kemudian dihitung kembali pada umur 70 HST. 

Tanaman pada 70 HST diperkirakan sudah tidak dapat menghasilkan jumlah 

anakan. 

c. Tinggi Tanaman 

Pengukuran tinggi tanaman dilakukan pada saat tanaman memasuki akhir fase  

vegetatif atau pada hari ke 61 HST dengan cara mengukur tanaman dari 

pangkal batang sampai ujung daun tertinggi menggunakan penggaris (Giamerti 

dan Zuraida, 2013). 

3.5.2 Fase Generatif 

Pengamatan fase generatif meliputi variabel pengamatan berikut: 

a. Hari Munculnya Bunga 

Pengamatan dilakukan saat hari pertama munculnya bunga. 
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b. Jumlah Malai 

Pengamatan terhadap jumlah malai dilakukan pada saat panen. Jumlah malai 

dilihat dengan mengambil rata-rata anakan yang menghasilkan malai (Erungan 

dkk., 2014) 

c. Panjang Malai 

Panjang malai diukur dari leher sampai ujung malai (Silitonga et al., 2003) 

d. Umur Panen  

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

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

(Silitonga et al., 2003) 

e. Jumlah Gabah Per Malai 

Perhitungan dilakukan dengan menghitung seluruh gabah yang terdapat pada 

satu malai padi. 

f. Berat Kering 

Penghitungan dilakukan dengan menimbang seluruh gabah yang ada dalam 

satu rumpun yang telah dikeringkan dengan panas sinar matahari. 

g. Berat Biji Bernas 

Penghitungan dilakukan dengan menimbang hanya gabah bernas yang terdapat 

pada satu rumpun yang telah dikeringkan dengan panas sinar matahari. 

h. Berat 100 Biji Padi 

Penghitungan dilakukan dengan menimbang berat 100 butir gabah bernas 

dalam satu rumpun yang telah dikeringkan menggunakan oven dengan suhu  
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115 °C selama 17 jam (ISTA, 2016) sampai dengan kadar air 14% (Silitonga, 

et al., 2003) 

3.6 Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis ragam menggunakan uji F untuk mengetahui 

pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Uji BNJ atau Tukey taraf ∝ 5% dilakukan 

untuk mengetahui perbandingan antar perlakuan. Pengolahan data menggunakan 

aplikasi SAS Portable versi 9.0 (Lampiran 2). Analisis juga dilakukan dengan uji 

kluster dan uji korelasi untuk menganalisis kemiripan antar tanaman mutan generasi 

M1 yang dihasilkan serta melihat hubungan korelasi antara variabel satu dengan 

lainnya. Analisis kluster dilakukan menggunakan program Mini Tab 17 dan analisis 

korelasi dilakukan menggunakan program SPSS 16.0 (Lampiran 3).  

Analisis kluster adalah salah satu teknik statistik multivariant (bertingkat) 

untuk mengidentifikasi sekelompok obyek yang memiliki kemiripan sifat-sifat 

tertentu yang dapat dipisahkan dengan kelompok obyek lainnya (Saparni, 2008) 

Variabel pengamatan yang diikutkan dalam analisis kluster ini adalah 

seluruh data hasil pengamatan sifat morfologi tanaman padi mutan MSP 4 generasi 

M1. Hasil analisis kluster tersebut disajikan dalam bentuk dendogram dengan jarak 

koefisien korelasi berupa persentase kemiripan. Semakin besar nilai persentase 

berarti semakin besar pula kemiripan yang dimiliki antar aksesi. Kemiripan 

sempurna (sama persis) apabila terdapat koefisien korelasi 100 % (Saparni, 2008). 

Kemiripan dinyatakan dalam persentase, 100 % yang berarti sama persis atau 

sempurna sementara 0 % berarti berbeda sama sekali (Weier et al., 1974 dalam 

widayah, 2006). 


