III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada lahan pertanaman budidaya
tanaman padi di Dukuh Ocak-Acik, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten
Karanganyar. Ketinggian tempat Desa Jati ±100 meter diatas permukaan laut
(dpl). Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan yaitu pada bulan April
2020 sampai dengan Juli 2020.
B. Bahan dan Alat
1. Alat
Peralatan yang digunakan pada kegiatan penelitian meliputi, traktor,
tali dadung, tali raffia, tray, transplanter, patok, papan label, hygrometer,
lux meter, sprayer, meteran ukur, alat tulis, dan kamera.
2. Bahan
Bahan yang digunakan pada kegiatan penelitian ini yaitu:
a. Benih padi P56
1. Benih R (Jantan)

: 4 Kg

2. Benih CMS (Betina)

: 25 Kg

b. Pupuk Urea, Ferthipos, Pupuk Kandang.
c. Pestisida untuk hama dan penyakit padi.
C. Perancangan Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada lahan budidaya padi yang terletak di
Dukuh Ocak-Acik, Desa Jati, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar
pada bulan April hingga Juli 2020. Penelitian kajian pertumbuhan padi P56
sebagai akibat perlakuan jarak tanam menggunakan metode survei dengan
melakukan pengamatan terhadap parameter penelitian karena pengaruh
perlakuan jarak tanam yang dilakukan oleh petani. Kondisi lahan dan faktor
pengelolaan tidak memungkinkan untuk menyusun rancangan percobaan ke
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dalam rancangan acak kelompok lengkap. Perlakuan pada penelitian ini
adalah jarak tanam yang terdiri dari 3 taraf yaitu:
J1 : 12 cm x 30 cm
J2 : 15 cm x 30 cm
J3 : 18 cm x 30 cm
Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali sehingga terdapat
12 satuan pengamatan atau satuan percobaan (Utami et al. 2020). Setiap
ulangan dilakukan pengamatan pada 4 tanaman sebagai sub sample. Total
sub sample yang diperoleh sebanyak 48 tanaman.
D. Pelaksanaan Penelitian
1. Persiapan Persemaian
Persemaian pada Padi P56 ini dibedakan menjadi persemaian untuk
benih jantan atau R dan benih betina atau CMS. Lahan untuk persemaia R
terlebih dahulu digemburkan dengan cara dicangkul kemudian diratakan
supaya mempermudah proses semai. Sedangkan pada CMS persiapan
dilakukan dengan menyiapkan tray yang diisi dengan tanah dan pupuk
kandang.
2. Persemaian
Persemaian benih padi R dilakukan dengan cara disebarkan di atas
tanah yang sudah di gemburkan sebelumnya. Persemaian R dibagi
menjadi tiga kali semai dengan hari yang berbeda. Persemaian CMS di
lakukan dengan menyebarkan benih di dalam tray yang sudah disiapkan
sebelumnya.
3. Persiapan Lahan dan Pengolahan Tanah
Persiapan lahan dan pengolahan tanah dilakukan dengan cara
membersihkan gulma serta sisa pertanaman sebelumnya.

Tujuannya

agar tidak terjadi persaingan antara tanaman dengan gulma untuk
mendapatkan nutrisi maupun cahaya. Pembajakan dilakukan dengan
menggunakan traktor agar tekstur tanah menjadi gembur, terakhir lahan
yang sudah dibajak diratakan agar aliran air dapat menyebar ke seluruh
lahan.
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4. Penanaman
Benih R yang sudah berusia 16 HSS dipindah tanam ke lahan yang
diolah. Tanaman di tanam dengan urutan R1, R2, dan R3 dan ditanam
secara manual. CMS dipindah tanam ke lahan dari tray setelah berusia 15
HSS. Penanaman CMS menggunakan mesin transplanter dan di tanam
sesuai dengan jarak tanam yang telah ditentukan.
5. Pemeliharaan
Pemeliharaan dilakukan seperti pemeliharaan budidaya tanaman padi
pada umumnya yaitu dengan menyesuaikan kondisi lingkungan di sekitar
pertanaman, penyiangan, penyulaman, pemupukan serta penyemprotan
pestisida apabila terserang hama atau penyakit.
E. Pengamat Peubah
A. Iklim Mikro
1. Intensitas Cahaya
Intensitas cahaya diukur pada bagian atas tanaman padi dan bagian
bawah tajuk di tengah-tengah 4 tanaman.
2. Suhu
Pengukuran suhu dilakukan pada bagian atas tanaman padi dan
bagian bawah tajuk di tengah-tengah 4 tanaman.
3. Kelembapan
Pengukuran kemebaban dilakukan pada bagian atas tanaman padi
dan bagian bawah tajuk di tengah-tengah 4 tanaman.
B. Morfologi
1. Tinggi Tanaman (cm)
Tinggi tanaman padi diukur dari pangkal batang tanaman sampai
ujung daun tertinggi.

2. Jumlah Anakan Total
Pengamatan jumlah anakan total dilakukan dengan menghitung total
anakan yang dihasilkan dalam satu rumpun.
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3. Jumlah Anakan Produktif
Pengamatan jumlah anakan produktif dilakukan dengan menghitung
anakan yang menghasilkan malai pada satu rumpun.
4. Luas Daun
Luas daun diukur dengan menggunakan metode gravimetri. Daun
yang diukur luasnya dibuat replikanya pada kertas yang telah diketahui
luas dan beratnya.
F. Analisis Data
Analisis data menggunakan analisis ragam satu jalur atau one way
analysis

of

variance

(ANOVA)

tingkat

kepercayaan

95%

untuk

mengetahui pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap iklim mikro dan
pertumbuhan tanaman. Analisis lanjut DMRT tingkat kepercayaan 95%
dilakukan apabila terdapat pengaruh yang nyata. Korelasi dilakukan
untuk mengetahui keeratan hubungan antar parameter iklim mikro dan
pertumbuhan tanaman.

