
 
 

 

 

 

ABSTRAK 

MOKH. RISWANTO 15021013 KAJIAN MACAM JENIS PADI DAN 

JARAK TANAM SISTEM JAJAR LEGOWO TERHADAP 

PERTUMBUHAN DAN PRODUKSI TANAMAN PADI (Oryza sativa L.). Di 

bawah Bimbingan Ana Amiroh, S.P., M.P., Sebagai Dosen Pembimbing 

Utama dan H. Suharso, S.P., M.M. Sebagai Dosen Pembimbing Pendamping. 

 

Tanaman padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman pangan penting yang 

telah menjadi makanan pokok lebih dari setengah penduduk dunia. di Indonesia, 

padi merupakan komoditas utama dalam menyokong pangan masyarakat. Salah 

satu upaya untuk meningkatkan produksi tanaman padi yaitu dengan perlakuan 

macam jenis padi dan jarak tanam sistem jajar legowo. Jenis padi yang unggul 

memberikan manfaat teknis dan ekonomis lebih tinggi. Jarak tanam sistem jajar 

legowo merupakan cara tanam padi sawah dengan pola beberapa barisan tanaman 

yang diselingi satu barisan kosong. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui respon pemberian macam 

jenis padi dan jarak tanam sistem jajar legowo terhadap pertumbuhan dan 

produksi tanaman padi (Oryza sativa L.). Sedangkan Hipotesa dari penelitian ini 

yaitu diduga dengan pemberian Benih Padi Merah dan jarak tanam Sistem Jajar 

Legowo 2:1 dapat meningkatkan Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Padi 

(Oryza sativa L.). 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial, 

yang terdiri dari dua faktor dan setiap faktor terdiri dari 3 level yaitu : Jenis Padi 

(P) dan Jarak Tanam Sistem Jajar Legowo (J). Faktor pertama, Jenis Padi terdiri 

dari 3 level yaitu Padi Merah (P1), Padi Hitam (P2), Padi Putih (P3). Faktor 

kedua, Jarak Tanam Sistem Jajar Legowo terdiri dari 3 level yaitu Konvensional 

(kontrol) (J1), Jajar legowo 2:1 (J2), dan Jajar legowo 4:1 (J3). Parameter 

pertumbuhan dan produksi yang diamati meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, 

jumlah malai, panajang malai, berat gabah per petak perlakuan dan berat 1000 

bulir. Pengamatan dilaksanakan mulai umur 14 hari dengan interval 14 hari sekali. 

Data hasil dari penelitian sejak tanaman berumur 14 hari hingga akhir 

pengamatan, dianalisa dengan analisa sidik ragam dan dilanjutkan dengan Uji 

BNT 5%. 

Hasil pengamatan dan perhitungan melalui analisa sidik ragam dapat 

diambil kesimpulan bahwa yang memberikan pertumbuhan baik dan produksi 

tinggi pada tanaman padi yaitu perlakuan padi merah dan jarak tanam sistem jajar 

legowo (P1J2) dibanding perlakuan lainnya. 

 


