
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di dukuh Seling, desa Karang Jati, kecamatan 

Wonosegoro, kabupaten Boyolali. Penelitian dilaksanakan dari tanggal 28 Oktober 2016 

sampai 27 Januari 2017. Penanaman dilakukan pada lahan sawah beririgasi teknis dengan 

luasan lahan adalah 1.708 m
2
. Tanaman padi yang digunakan adalah varietas IR 64 dengan 

tiga bibit per lubang tanam. Lahan sawah ini berada pada ketinggian 212 m di atas 

permukaan laut (dpl), dan purata suhu udara 24
o
C - 29

o
C. 

 

Gambar 3.1. Lahan Sawah dengan Irigasi Teknis di dukuh Seling, desa Karang Jati,                  

desa Karang Jati, kecamatan Wonosegoro, kabupaten Boyolali sebelum 

ditanami padi 

 

3.2. Rancangan Penelitian dan Pelaksanaan 

3.2.1. Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan lima ulangan, setiap ulangan terdapat 25 

tanaman sampel. Perlakuan yang diujikan meliputi: a) Jajar legowo 6:1 yang diberi 

insektisida (A1), b) Jajar legowo 6:1 yang tanpa diberi insektisida (A2), c) Jajar legowo 2:1 

yang diberi insektisida (B1), dan d) Jajar legowo 2:1 yang tanpa diberi insektisida (B2). 

Model matematis dari penelitian ini menurut Gomez dan Gomez (1995) adalah: 

Yij = μ + τi + εij  

Yij = nilai pengamatan pada ulangan ke-i, perlakuan ke-j     

µ  = rata-rata perlakuan 

τi = pengaruh perlakuan ke i  

εij = pengaruh acak galat percobaan pada perlakuan ke i dan ulangan ke j       
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3.2.2. Jumlah Perlakuan dan Ulangan 

Penelitian ini menggunakan empat perlakuan, yaitu masing-masing perlakuan diulang 

sebanyak lima kali pada lahan penelitian, dengan jumlah tanaman sampel setiap ulangan 

adalah 25 tanaman. Perlakuan yang diuji cobakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2. Kombinasi perlakuan pada lahan sawah beririgasi teknis 

 

No. Kombinasi Perlakuan Kode 

1. Jajar legowo 6:1 yang Diberi Insektisida A1 

2. Jajar legowo 6:1 yang Tanpa Diberi Insektisida A2 

3. Jajar legowo 2:1 yang Diberi Insektisida B1 

4. Jajar legowo 2:1 yang Tanpa Diberi Insektisida B2 

 

Gambar 3.3. Tata letak petak penelitian dan titik lokasi pengambilan sampel 

 

Keterangan : bagian petak yang tidak diberi kode perlakuan adalah petak yang sengaja tidak 

diperlakuan agar residu dari penyemprotan insektisida tidak ikut mengacaukan 

perlakuan yang tanpa diberi insektisida. 
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3.2.3. Teknik Pengambilan Sampel 

Tanaman sampel petak percobaan diambil pada lima titik pengamatan sampel secara 

diagonal, yaitu empat titik pengamatan sampel pada keempat sudut dari petak percobaan dan 

satu titik pengamatan pada bagian tengah petak pengamatan. Pada setiap titik pengamatan 

diambil lima tanaman sampel (bukan tanaman tepi), sehingga setiap petak percobaan yang 

diamati terdapat 25 tanaman sampel. 

 
                                                                                             Keterangan:  

                                                                                        =  petakan lahan 

 

                                                                         =  lima titik pengambilan sampel  

                                                                             (satu titik diambil lima rumpun) 

 

Gambar 3.4. Titik lokasi sampel pada masing-masing petak pengamatan 

 

3.3. Analisis Data 

Data pengamatan pertumbuhan dan hasil tanaman padi dianalisis secara statistik 

dengan menggunakan analisis Uji Sidik Ragam (ANOVA), kemudian dilanjutkan dengan Uji 

Kontras Ortogonal pada taraf kepercayaan 95%. Data pengamatan hama dan musuh alami 

diidentifikasi secara visual berdasarkan pengamatan di lapang dan foto di laboratorium 

Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian dan Bisnis  UKSW.  

 

3.4. Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi: alat tulis, meteran, kamera, 

timbangan analitik, dan oven. Bahan yang digunakan antara lain: benih tanaman padi varietas 

IR 64, pupuk NPK, Urea, serta insektisida berbahan aktif Sipermetrin dan Dimehipo. 
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3.5. Pelaksanaan Penelitian  

3.5.1. Pengadaan Benih 

Benih yang digunakan adalah varietas IR 64, varietas ini yang ditanam dan mulai 

diterapkan di dukuh Seling, desa Karangjati, kecamatan Wonosegoro, kabupaten Boyolali. 

Kebutuhan benih pada masing-masing lahan ± 3 sack atau 15 kg per m
2
. 

 

3.5.2. Persiapan Lahan dan Penanaman 

Lahan sawah beririgasi teknis sebelum ditanami padi dilakukan pengolahan tanah, 

dengan cara membajaknya menggunakan traktor. Petani pada lahan sawah beririgasi teknis 

tidak melakukan pemupukan dasar pada saat pengolahan tanah sebelum dilakukan pindah 

tanam padi. 

Aktivitas pindah tanam bibit padi di lahan sawah beririgasi teknis dilakukan dari 

tanggal 28 Oktober sampai tanggal 27 Januari 2017. Pada lahan sawah beririgasi teknis 

ditanam tiga bibit padi per lubang tanam.  

Pada lahan sawah ini diterapkan sistem tanam dengan jajar legowo 6:1 dan jajar 

legowo 2:1. Enam petak yang ditanami secara jajar legowo 6:1 dan delapan petak yang 

ditanami secara jajar legowo 2:1. Selain menggunakan sistem tanam jajar legowo diberi 

perlakuan insektisida dan tanpa perlakuan insektisida.  

3.5.3. Pemupukan 

Pemupukan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 14 HPT dengan dosis 100 

kg pupuk Urea, 100 kg pupuk P. Pemupukan kedua dilakukan pada saat tanaman berumur 36 

HPT dengan dosis 50 kg pupuk Urea dan 50 kg pupuk NPK. 

3.5.4. Pemeliharaan Tanaman 

1. Penyiangan  

Penyiangan pertama dilakukan pawa waktu tanaman berumur 21 HPT dan di ulang 

saat tanaman padi berumur 35-40 HPT. Penyiangan dilakukan dengan membersihkan gulma 

yang terdapat dilahan sawah dan gulma hasil penyiangan dibenamkan di dalam lumpur. 

2. Penyemprotan dengan Insektisida 

Penelitian ini juga meneliti tentang penggunaan insektisida dan tanpa penggunaan 

insektisida yang diterapkan pada jajar legowo 6:1 maupun jajar legowo 2:1.                        

Penyemprotan dilakukan pada umur 35 dan 45 hari setelah pindah taman (HPT).                    

Insektisida yang digunakan berbahan aktif Sipermetrin dan Dimehipo (Tabel 3.3).                 

Daftar bahan aktif insektisida yang dipergunakan disajikan pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Daftar Insektisida yang Diaplikasikan pada Lahan Sawah Beririgasi Teknis 

 

No. 

Insektisida 

(Bahan Aktif) 

Dosis 

Anjuran 
Waktu Aplikasi 

1 Sipermetrin 100 g/l  0,25-0,50 l/ha 41 HST 

2 Dimehipo 505 g/l  0,25-0,50 l/ha 41 HST 

 

Bahan aktif sipermetrin adalah insektisida yang bekerja sebagai racun kontak dan 

lambung dengan pekatan yang berwarna kuning kecoklatan dan dapat diemulsikan untuk 

mengendalikan hama penting pada tanaman padi, kubis, sawi, kedelai, jagung dan teh. 

Insektisida ini dapat mengendalikan hama–hama penting antara lain hama perusak daun 

jagung (belalang jagung), hama perusak daun padi (belalang padi), dan hama perusak daun 

tembakau (ulat grayak dan penggerek pucuk) (Saenong, 2017).  

Mantzos (2015) mengatakan bahwa pada daun, sipermetrin dapat terserap pada 

permukaan dan jaringan eksternal daun, kemudian menembus epidermis atas lalu masuk ke 

jaringan parenkim pada mesofil daun hingga mampu masuk ke dalam sel pada lapisan 

epidermis daun bagian bawah. Bahan aktif dimehipo merupakan insektisida yang bekerja 

sebagai racun kontak dan lambung yang bersifat sistemik, yaitu mampu masuk ke dalam 

jaringan tanaman baik melalui daun ataupun bagian tanaman yang lain sehingga cocok untuk 

mengendalikan hama yang masuk ke dalam jaringan tanaman. Hama yang dapat dikendalikan 

dengan dimehipo adalah wereng coklat pada tanaman padi, ulat grayak pada tanaman kedelai 

dan kacang hijau, dan kutu daun pada tanaman kacang panjang (Saenong, 2017). 

3.5.5. Pemanenan 

Pemanenan dilakukan pada saat tanaman padi berumur 113 hari setelah tanam (HST) 

atau pada saat menunjukkan masak fisiologis (gabah matang penuh). Gabah matang penuh 

ditandai dengan gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Daun bagian 

atas mengering dengan cepat (daun dari sebagian varietas ada yang tetap hijau). Sejumlah 

daun yang mati terakumulasi pada bagian dasar tanaman. 

  

Gambar 3.2. Pemanenan Tanaman Padi 
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3.6. Pengamatan 

3.6.1. Pengamatan Utama 

Pengamatan utama dilakukan selama penelitian berlangsung, data hasil pengamatan 

utama, meliputi pengamatan pertumbuhan dan hasil tanaman dianalisis menggunakan metode 

Uji Sidik Ragam (ANOVA), kemudian dilanjutkan Uji Kontras Ortogonal pada taraf 

kepercayaan 95%. Keberadaan organisme penganggu tanaman (OPT) serta musuh alami pada 

tanaman padi juga dilakukan pengamatan.  

 

3.6.1.1. Pengamatan Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi 

Pengamatan pertumbuhan tanaman dilakukan sejak tanaman padi pindah tanam 

hingga masak fisisologis. Pengamatan pertumbuhan tanaman meliputi: tinggi tanaman, 

jumlah anakan per rumpun, panjang malai, bobot brangkasan basah, dan bobot brangkasan 

kering. Pengamatan hasil tanaman meliputi: jumlah gabah isi, jumlah gabah hampa, bobot 

1000 butir gabah, bobot gabah per petak, dan bobot gabah per ha.  

3.6.1.2. Pengamatan Hama, Penyakit dan Musuh Alami 

Pengamatan hama dan musuh alami dilakukan pada setiap stadia pertumbuhan 

tanaman padi dengan mengamati secara langsung pada setiap tanaman sampel, dengan cara 

mengidentifikasi jenis dan menghitung jumlah hama serta musuh alami yang diperoleh 

dengan gambar contoh dan jenis hama dan musuh alami, serta menggunakan buku Borror, 

dkk (1996). Hama diidentifikasi di laboratorium Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian dan 

Bisnis, UKSW. 

Pengamatan penyakit yang dilakukan meliputi: persentase intensitas serangan 

penyakit. Identifikasi penyebab gejala yang ditemukan pada tanaman sampel dilakukan di 

laboraturium Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian dan Bisnis, UKSW. Persentase intensitas 

serangan patogen penyakit dihitung berdasarkan formula Townsend dan Heuberger (1974 

dalam Agrios 1975) sebagai berikut: 

            ∑ (ni x 𝑣𝑖) 
                                                                IP =                    x 100 % 

           ∑ (N  x V) 

 

Keterangan:  

IP= Intensitas serangan patogen  

ni = Jumlah tanaman yang terserang pada kategori ke-i  

vi = Kategori kerusakan ke-i  

N = Jumlah tanaman yang diamati  
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V = Nilai kategori serangan tertinggi  

Skoring intensitas serangan sebagai berikut:  

Presentase serangan  Skoring (v) 

Tidak ada serangan 0 

0 < x ≤ 25 % 1 

25 < x ≤ 50 % 2 

50 < x ≤ 75 % 3 

75 < x ≤ 100 % 4 

Total (V) 10 

 

3.6.2. Pengamatan Selintas 

Data pengamatan selintas tidak dianalisis secara statistika. Data pengamatan selintas 

digunakan untuk mendukung pembahasan pengamatan utama. Pengamatan selintas meliputi: 

pencapaian stadia pertumbuhan tanaman padi, suhu minimum, suhu maksimum pada setiap 

stadia pertumbuhan tanaman padi. 

 


