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KATA PENGANTAR 

 

 

Salah satu faktor penting yang menentukan dalam upaya meningkatkan mutu lulusan 

melalui peningkatan penguasaan materi perkuliahan mahasiswa Fakultas Pertanian terutama 

yang memprogramkan matakuliah Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman adalah terlaksananya 

praktikum lapangan (field observation). Praktikum lapangan akan dapat dilakukan apabila 

penuntun praktikum dan sarana-prasarana praktikum lainnya telah tersedia dengan kondisi 

yang memadai.  

Penuntun Praktikum Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman ini disusun dalam rangka 

memenuhi kebutuhan di atas sehingga diharapkan mahasiswa akan dapat semakin memahami 

materi perkuliahan yang dilaksanakan di dalam kelas, dan karenanya, penuntun ini sangat 

diperlukan. Sudah pasti bahwa topik-topik acara praktikum ini disusun berdasarkan dan sesuai 

dengan kurikulum yang diajarkan dalam matakuliah Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman. 

Atas tersusunnya penuntun praktikum ini, saya selaku Ketua Jurusan Ilmu Tanah 

Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak 

Prof. Dr. Ir. Suaib, M.Sc.Agric., dalam upayanya memenuhi salah satu kebutuhan yang 

diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang sekaligus akan 

menambah jumlah bahan bacaan yang diperlukan bagi para mahasiswa, utamanya para 

mahasiswa yang akan memperdalam pengetahuannya mengenai Pemuliaan Tanaman. 

Akhirnya, saya berharap agar penyusun penuntun praktikum ini untuk senantiasa 

berusaha agar tetap menambah koleksi bahan bacaan yang bermanfaat tidak saja bagi para 

mahasiswa Fakultas Pertanian, akan tetapi bagi khalayak umum yang menaruh minat akan 

pengetahuan pemuliaan tanaman, dan penuntun ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

               Kendari, Medio Februari 2017 

 

               Ketua Jurusan Ilmu Tanah, 

 

 

 

 

      Zulfikar, S.P., M.Si. 
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TATA TERTIB PRAKTIKUM 

 

 

1. Peserta praktikum pemuliaan tanaman adalah mahasiswa yang namanya sudah tercantum 

dalam daftar praktikum. 

2. Praktikum dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan seluruh praktikan wajib 

mengikuti seluruh acara praktikum.  

3. Praktikan yang berhalangan hadir harus memberi keterangan tertulis dari dokter, dan harus 

cari waktu pengganti pelaksanaan paraktikum tersebut dengan persetujuan Kepala 

Laboratorium dan Koordinator Praktikum. 

4. Sebelum praktikum dimulai akan diadakan kuis untuk masing–masing acara yang akan 

dilaksanakan. 

5. Hasil pelaksanaan dan perhitungan untuk masing–masing acara harus ditunjukkan kepada 

Asisten untuk diperiksa kebenarannya.  

6. Laporan tidak dapat dibuat apabila hasil pelaksanaan dan perhitungan belum disetujui 

Asisten. 

7. Selama praktikum di laboratorium, Praktikan wajib memakai jas laboratorium, baju 

berkerah dan bersepatu, sedangkan praktikum lapangan menggunakan baju yang sopan 

dan bersepatu atau sesuai kondisi lapangan praktikum. 

8. Bekerja dengan tertib, bersih, rapi, dan tidak diijinkan makan, minum ataupun bercanda 

pada saat praktikum berlangsung. 

9. Setelah acara selesai, semua alat yang telah dipakai harus dikembalikan dalam keadaan 

utuh dan bersih.  

10. Apabila terjadi kerusakan alat akibat kecerobohan praktikan, maka yang bersangkutan 

harus mengganti. 

11. Laporan dibuat dengan format yang telah ditentukan dan diserahkan paling lambat satu 

minggu setelah per acara selesai. 

12. Penilaian praktikum meliputi kuis, laporan, cara atau sikap praktikan selama praktikum, 

kedisiplinan, kejujuran dan responsi. 

13. Hal–hal yang tidak di cantumkan dalam peraturan ini akan diatur kemudian. 
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Percobaan Satu 

MENENTUKAN BOBOT 1000 BIJI 

 

 

 

A. TUJUAN 

 

Praktikum ini bertujuan untuk menentukan bobot 1000 biji dari suatu tanaman 

 

B. PENDAHULUAN 

 

Bobot 1000 biji merupakan suatu faktor penting dalam pelaksanaan uji benih. Jika di 

ketahui bobot 1000 biji maka ukuran suatu biji tanaman dapat diketahui. Selain itu, berdasarkan 

bobot 1000 biji maka kebutuhan benih per hektar dapat diketahui. Prinsip pelaksanaan 

penentuan berat 1000 biji adalah 1000 butir benih hasil uji kemurnian benih ditimbang dengan 

tingkat kepekaan penimbangan pada uji kemurnian benih. 

 

C. BAHAN DAN ALAT 

 

1. Padi (Oryza sativa L.) 

2. Kacang tanah (Arachis hypogaea L.) 

3. Kedelai (Glycine max L. Merr) 

4. Hand counter 

5. Timbangan analitik 

 

D. CARA KERJA 

 

1. Metode 1 

a. Ambil benih sebanyak 1000 butir dan timbang. 

b. Catat angka hasil penimbangan 

c. Ulangi prosedur a – b hingga 5 kali ulangan. 

2. Metode 2 

a. Ambil benih sebanyak 200 butir dan timbang 

b. Catat angka hasil penimbangan 

c. Hitung bobot 1000 biji dengan rumus: 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 1000 𝑏𝑖𝑗𝑖 (𝑔) =  
1000

200
𝑥 𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑏𝑖𝑗𝑖 

d. Ulangi prosedur a – c hingga 5 kali ulangan 

3. Metode 3 

a. Ambil benih sejumlah kurang lebih 1000 butir dan timbang. 

b. Catat angka hasil penimbangan. 

c. Hitung bobot 1000 biji dengan rumus: 𝐵𝑜𝑏𝑜𝑡 1000 𝑏𝑖𝑗𝑖 (𝑔) = 1000 𝑥 
𝑏𝑜𝑏𝑜𝑡 𝑏𝑖𝑗𝑖

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑗𝑖
 

d. Ulangi prosedur a – c hingga 5 kali ulangan. 

4. Buatlah untuk masing-masing metode tabel sebagai berikut (data contoh). 
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Tabel 1. Bobot 1000 biji (hipotetis). 

No. Bobot 200 Biji = X Bobot 1000 Biji = Y V = (M – Y) V2 

1. 2,00 g 1000/200 x 2,00 = 10,00 g +0,10 0,0100 

2. 2,10 g 1000/200 x 2,10 = 10,50 g -0,40 0,1600 

3. 2,15 g 1000/200 x 2,15 = 10,75 g -0,65 0,4225 

4. 1,90 g 1000/200 x 1,90 = 9,50 g +0,65 0,3600 

5. 1,95 g 1000/200 x 1,95 = 9,75 g +0,25 0,0625 

JUMLAH 50,50 g  1,0150 

 

Bobot rata-rata 𝑀 =  
𝑌

𝑛
 = 

50,50

5
= 10,10 𝑔   

Standard error of mean = 
𝑉2

𝑛(𝑛−1)
=  

1,0150

5 𝑥 4
= 0,22 

Jadi bobot biji yang sebenarnya = 10,10 ± 0,22 g 
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Percobaan Dua  

BIOLOGI BUNGA 

 

 

A. TUJUAN 

 

Praktikum ini bertujuan untuk: 

1. Mempelajari struktur bunga 

2. Mempelajari tipe persilangan dari tanaman 

 

B. PENDAHULUAN 

 

1. Tanaman Menyerbuk Sendiri (Self Pollinated Plant) 

 

a. Padi 

Bunga padi merupakan suatu karangan, bunganya satu-satu dan malainya bertangkai 

panjang. Panjang malai dapat digolong-golongkan menjadi: malai pendek (20-25 cm), malai 

sedang (25-30 cm), dan malai panjang (30-40 cm). Bunga keluar seluruhnya dari daun bendera 

dalam waktu 24 jam. Bunga padi berkelamin dua, pada tiap bunga terdapat 2 buah daun kelopak 

kecil dan 2 buah mahkota bunga yang disebut palea dan lemma. Pada varietas bulu, bagian 

ujung lemma berbulu panjang. 

Berbeda dengan tanaman serealia yang lain, bunga padi mempunyai 6 buah benang sari, 

masing-masing kepala sari berruang dua, putik bercabang dua masing-masing berbentuk 

karangan yang berwarna putih sampai lembayung (violet). Bunga mempunyai 2 lodicule atau 

alat penggelembung yang bisa membesar sehingga mahkota tertekan dan membuka, 

selanjutnya akan mengkerut lagi. Membukanya bunga dimulai dari ujung malai sampai ke 

pangkal dan dari luar menuju ke poros. Bunga pada satu malai membuka seluruhnya dalam 

waktu 5 - 8 hari sedang bunga dalam satu rumpun membuka dalam waktu 10 – 14 hari. 

Mekarnya bunga padi terjadi antara jam 06.00 sampai 15.30, sebelum jam 08.00 dan 

sesudah jam 14.00 hanya sedikit bunga-bunga yang mekar. Pembungaan maksimum terjadi 

antara jam 10.00 sampai 12.00. Beberapa waktu sebelum bunga membuka, benang sari tumbuh 

dengan cepat memanjang. Kotak sari membuka sebelum atau bersamaan dengan membukanya 

bunga. Tepung sari dapat hidup dalam waktu pendek sesudah keluar dari kantong sarinya. 

Dalam keadaan normal daya hidupnya 5 menit setelah pecahnya kantong sari. Pada suhu ± 7oC 

(54oF) dan kelembaban 95% tepung sari dapat hidup selama 24 jam. Kepala putik masih 

mampu menerima tepung sari sesudah membukanya. 
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Keterangan: 

 

1. Kepala putik (stigma) 

2. Kepala sari (anther) 

3. Palea 

4. Lemma 

5. Tangkai sari (filamen) 

6. Tangkai putik (style) 

7. Lodicules 

8. Bakal buah (ovary) 

 

Gambar 1. Bunga Padi 

 

b. Kapas 

Bunga kapas mempunyai lima daun mahkota yang saling berhubungan pada bagian 

bawahnya sehingga berbentuk seperti tabung dan tiga kelopak daun. Mahkota bunga (petal) 

berwarna putih, kuning atau ungu, biasanya timbul satu hari sebelum terjadi penyerbukan. 

Setelah satu hari warna bunga berubah menjadi jambu dan akhirnya menjadi merah. Bunga 

yang letaknya dekat batang pokok akan membuka lebih dahulu diikuti bunga-bunga yang 

letaknya lebih ujung. 

Pada satu bunga terdapat 100-150 benang sari. Tangkai-tangkai sari saling bergabung 

membentuk suatu tabung yang mengelilingi tangkai putik. Kepala sari akan pecah setelah 

bunga membuka. Tepung sari dapat tahan hidup selama 12 jam. Bakal buah terdiri dari 3-5 

ruang dan masing-masing kepala putik yang terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan jumlah 

ruang di dalam bakal buah. Waktu membukanya bunga bervariasi, tergantung dari varietas dan 

suhu. Pada tipe Asia, bunga membuka antara 08.00 - 10.00, sedang tipe Amerika membuka 

lebih awal. Kepala putik (stigma) reseptif segera setelah bunga membuka. Pembuahan biasanya 

terjadi kira-kira 30 jam setelah penyerbukan. 

 

 

 

Keterangan: 

 

1. Kepala putik 

2. Tangkai sari 

3. Daun kelopak 

4. Kelopak 

5. Bakal buah 

 

Gambar 2. Bunga Kapas 

 

c. Tomat 

Tanaman tomat mempunyai bunga lengkap, berbentuk seperti bintang laut, dan bakal 

buahnya letak lebih tinggi dari benang sari dan mahkota bunga yang disebut hypogyni. Kelopak 

terdiri dari lima helai yang saling berlekatan, dan mahkota bunga terdiri dari lima helai 
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berwarna kuning. Benang sari (anthers) terdiri atas lima buah, tangkai benang sari kecil dengan 

kepala besar dan tumbuh mengelilingi bakal buah. Kepala putik siap menerima benang sari 

pada saat pembungaan yang terjadi pada pagi hari. 

 

 

Keterangan: 

 

1. Tangkai putik 

2. Kepala sari 

3. Mahkota bunga 

4. Kelopak 

5. Bakal buah 

6. Tangkai benang sari 

 

Gambar 3. Bunga Tomat 

 

 

2. Tanaman Menyerbuk Silang (Cross Pollinated Crops) 

 

a. Jagung 

Bunga jagung berumah satu (monoecious) dan memiliki bunga jantan dan bunga betina 

yang letaknya terpisah dalam satu pohon. Bunga jantan atau malai (tassel) terdapat pada ujung 

tanaman, sedangkan bunga betina atau tongkol (shoot) terletak pada ketiak daun. Pada satu 

batang dapat tumbuh satu, dua atau lebih bunga betina dan jagung yang berbunga betina lebih 

dari satu disebut jagung “prolific”. Poros malai bunga jantan merupakan kelanjutan dari batang 

pokok, dimana pada poros dan cabang cabang dari malai bunga jantan terdapat pasangan-

pasangan bulir atau “spikelet”. Tiap pasang spikelet terdiri dari sessile dan pedicell. Tiap sessile 

terdiri dari dua bunga dan masing-masing bunga mempunyai “palea” dan “lemma”, dua 

lodicule dan tiga buah benang sari. Benang sari pada bunga letaknya lebih tinggi dan akan 

pecah lebih dahulu sehingga segera menyebarkan tepung sarinya. 

 

 

Keterangan: 

 

1. Glume atas 

2. Pedicelled spikelet 

3. Kepala sari bunga yang di atas akan 

membuka lebih dahulu 

4. Palea bunga yang di bawah 

5. Lemma di bawah 

6. Glume bawah 

 

Gambar 4. Bunga Jantan Jagung 

 

Bunga betina (tongkol) terdiri dari beberapa baris sessile yang berpasangan. Tiap 

sessile terdiri dari 2 bunga tetapi hanya satu yang berfungsi, karena itu jumlah baris pada bunga 

jagung selalu genap. 
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Keterangan: 

1. Lemma bunga fertil 

2. Glume atas 

3. Tangkai putik 

4. Palea dari bunga fertil 

5. Lemma dari bunga steril 

6. Palea dari bunga steril 

7. Bakal buah (ovary) 

8. Glume bawah 

 

Gambar 5. Satu Pasang Bunga Betina 

 

 

Bunga jagung membuka dimulai dari ujung malai menuju pangkal diikuti bunga-bunga 

pada cabang lateral. Bunga mekar pada pagi hari setelah tak ada embun sampai siang hari. 

Lama pembungaan bervariasi 5-8 hari tergantung dari macam varietas. Maksimum 

pembungaan dicapai pada hari ketiga. Satu malai dapat menghasilkan 2-5 juta tepung sari. 

Pecahnya kantong sari dipengaruhi oleh suhu dan kelembaban. Apabila malai terlalu basah 

atau kering, bunga tak membuka sehingga tidak menghasilkan tepung sari. Biasanya puncak 

pembungaan dicapai antara pukul 09.00-11.00. Tepung sari dapat hidup selama 1 hari (8-24 

jam). 

Bunga betina telah siap untuk diserbuki apabila telah keluar rambut pada ujung tongkol, 

muncul kira-kira 1-3 hari setelah bunga jantan menghasilkan tepung sari yang jatuh. Rambut 

yang berasal dari pangkal tongkol akan keluar lebih dahulu didahului diikuti bagian yang lebih 

ujung. Dalam waktu 3-5 hari, rambut dan seluruh tongkol keluar semua, sedangkan stigma 

masih reseptif sampai 14 hari. 

 

 

 

Keterangan: 

 

1. Kelobot 

2. Styles (tangkai putik yang 

berupa rambut pada tongkol) 

3. Pasangan bunga betina 

 

Gambar 6. Penampang melintang tongkol jagung 

 

 

C. BAHAN DAN ALAT 

 

1. Bunga tanaman yang akan diamati 

2. Loupe 

3. Alat tulis dan gambar 
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D. CARA KERJA 

 

a. Amati morfologi bunga dari masing-masing jenis tanaman. Apabila perlu dengan 

menggunakan loupe untuk mengamati bagian–bagian yang kecil. 

b. Gambar bunga lengkap dengan bagian-bagiannya. 
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Percobaan Tiga 

PERSILANGAN PADA TANAMAN MENYERBUK SENDIRI 

 

 

A. TUJUAN 

 

Praktikum ini bertujuan untuk: 

1. Menghilangkan kepala sari sebelum bunga membuka dengan maksud untuk mencegah 

terjadinya pembuahan sendiri. 

2. Menyerbuki bunga-bunga yang telah dikastrasi dengan tepung sari dari jenis tanaman yang 

kita hendaki sebagai induk jantan. 

 

B. PENDAHULUAN 

 

Tujuan hibridisasi adalah untuk memperoleh kombinasi genetik yang diinginkan 

melalui persilangan dua atau lebih tetua yang berbeda genotipenya. Kegiatan hibridisasi terdiri 

atas: 1. Mengumpulkan tepung sari; 2. Kastrasi; 3. Hibridisasi; 4. Memberi tanda dan etiket; 5. 

Pembungkusan dan 6. Kontrol 

 

1. Mengumpulkan tepung sari 

Pengumpulan serbuk sari dari pohon tetua jantan dapat dimulai beberapa jam sebelum 

kuncup-kuncup bunga itu mekar. Pengumpulan tepung sari dikerjakan 1 hari sebelum 

dilakukan kastrasi dan hibridisasi. Kurang lebih jam 10.00 sampai 12.00 dipetik bunga-bunga 

kuncup yang kira-kira pagi berikutnya akan membuka. Dari bunga-bunga ini diambil kepala 

sarinya dan ditebarkan pada petrischall supaya pada pagi harinya sudah pecah dan 

dikumpulkan tepung sarinya kemudian dipindahkan pada tabung gelas kecil yang sudah 

dilengkapi dengan kuas untuk penyerbukan. 

 

2. Kastrasi 

Kastrasi adalah membersihkan bagian tanaman yang ada di sekitar bunga yang akan 

diemaskulasi dari kotoran, serangga, kuncup-kuncup bunga yang tidak dipakai. Membuang 

mahkota dan kelopak juga termasuk kegiatan kastrasi. 

 

3. Emaskulasi 

Emaskulasi adalah pembuangan alat kelamin jantan (stamen) pada tetua betina. Tujuan 

emaskulasi adalah untuk mencegah penyerbukan sendiri terjadi. Oleh karena itu, emaskulasi  

dilakukan sebelum bunga mekar atau sebelum terjadi penyerbukan sendiri. Cara atau metode 

emaskulasi dilakukan berdasarkan morfologi bunga yang akan diemaskulasi. Metode yang 

dapat digunakan antara lain clipping method, sucking method, water treatment method, 

chemical method dan male sterility method. 

 

4. Hibiridisasi 

Hibridisasi dikerjakan langsung sesudah kastrasi, sebaiknya jangan melebihi pukul 

11.00. Caranya dengan menggosk-gosokkan kuas yang sudah ada tepungsarinya pada kepala 

putik bunga yang sudah dikastrasi tersebut serata mungkin. 
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5. Memberi tanda dan etiket 

Bunga-bunga yang sudah diserbuki, tangkainya diikat dengan benang berwarna dan 

etiket menjaga kekeliruan. Etiket tersebut bertuliskan: 

 

Nama Penyerbuk/Praktikan: 

Tanggal Penyerbukan: 

Nama/nomor jenis tanaman betina dan tanaman jantan: 

 

6. Pembungkusan 

Pembungkusan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyerbukan silang/asing yang 

tidak dikehendaki dan gangguan lain, karangan bunga yang sudah diserbuki tersebut dibungkus 

menggunakan kantong dari kain, kelambu, kantong plastik yang berlubang kecil atau selotip. 

Pemilihan alat pembungkus disesuaikan dengan ukuran bunga. 

 

7. Kontrol 

Kontrol dibuat dengan hanya mengkastrasi sejumlah bunga tetapi tidak diserbuki. 

 

Persilangan Padi 

Bunga padi mekar antara pukul 06.00-15.30. Sebelum pukul 08.00 dan sesudah 14.00 

hanya sedikit saja bunga-bunga yang mekar. Hoofblooi terjadi pukul 10.00 sampai 12.00 dan 

yang paling banyak mekar pada pukul 11.00 sampai 12.00. Untuk mengadakan kastrasi, maka 

pada pukul 07.00 dicari bunga-bunga yang dipakai sebagai induk dan buanglah bunga-bunga 

yang sudah mekar dan kira-kira belum mekar pada hari itu. bunga Bunga yang siap dipakai 

sebagai induk dapat diemaskulasi menggunakan metode: 

 

1. Forcing method 

Bunga dibuka dengan hati-hati melalui palea dan lemma dengan sebuha jarung atau 

pinset. Lalu pegang kedua ujung sekam itu dengan jari-jari dan tekan sehingga membeuka 

sebelah, selanjutnya ambil keenam benang sari dengan hati-hati jangan sampai merusak putik 

dengan alat jarum atau pinset. 

 

2. Bagging method 

Selubung bulir dengan pembungkus ari kertas sampai ± 5 menit (karena terjadi panas 

maka bunga-bunga itu mekarnya dipercepat dan lebih bersama-sama). Selanjutnya dibuka dan 

segera buang benang-benang sari dari bunga-bunga yang telah terbuka. 

 

3. Clipping method 

Potong pucuk palea dan lemma ± ¼ dari panjangnya (boleh miring/datar). Lalu buang 

benang-benang sari dengan pinset. 

 

4. Hot water treatment 

Bengkokkan bulir ke atas air panas dalam sebuah tabung, karena uap air panas bunga-

bunga akan terbuka dengan cepat dan segera buang benang-benang sarinya. 
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5. Blowing method 

Bungkus bulir dengan sapu tanagn dan tiup dengan pelan-pelan ± 5 menit. Setelah 

dibuka, bunga-bunga yang terbuka segera buang benang-benang sarinya. 

 

6. Sucking method 

Potong pucuk bunga seperti Clipping method, kemudian bengan sarinya diabil dengan 

waterstraal luncht pompo (penghisap udara dengan arus air) atau pompa penghisap listrik yang 

dihubungkan dengan slang yang berakhir dengan pipa gelas kecil yang bermulut halus. 

Hibridisasi dapat dilakukan pagi hari berikutnya (kalau ada waktu) atau pada siang harinya 

kira-kira pukul 10.00 sampai 12.00, serbuki bunga-bunga yang sudah dikastrasi dengan tepung 

sari yang sudah dipilih sebagai induk jantan. Benang sari ini diambil dari bunga-bunga yang 

akan mekar pada waktu hibridisasi akan dilangsungkan. Hibridisasi pada padi dapat dilakukan 

dengan cara dengan pinset halus digosokkan (dimasukkan) satu benang sari pada putik dari 

bunga yang dikastrasi atau dengan menggoyang-goyangkan bunga yang mekar diatas bunga-

bunga yang sudah diemaskulasi. 

 

C. BAHAN DAN ALAT 

 

1. Tanaman yang siap disilangkan 

2. Crossing set 

3. Label persilangan 

4. Kantong kertas 

 

D. CARA KERJA 

 

Hibridisasi buatan akan dilakukan pada tanaman padi dengan cara kerja sebagai berikut. 

1. Pilih malai yang masih tertutup oleh daun bendera yang akan digunakan sebagai tetua 

betina, dengan ketentuan bahwa malai yang keluar dari daun bendera baru sekitar 10 - 20%. 

Buang bunga yang sudah diserbuki atau belum siap diserbuki. 

2. Emaskulasi benang sari. Gunting kira-kira sepertiga bagian dari palea dan lemma, kemudian 

gunting didorong ke atas sehingga anteranya terbuang semua dan tinggal kepala putiknya 

saja. Benang sari yang tersisa dapat dibuang dengan gunting. 

3. Pilih malai yang sudah mekar yang akan digunakan sebagai tetua jantan. 

4. Penyerbukan dilakukan dengan mengoyang-goyangkan malai bunga jantan di atas bunga 

betina yang telah diemaskulasi. 

5. Menutup malai (bunga-bunga) hasil persilangan dengan kantong kertas, kemudian 

cantumkan label mengenai informasi yang diperlukan dari persilangan tersebut. 

6. Amati keberhasilan persilangan dan hitung tingkat keberhasilannya dengan rumus sebagai 

berikut. 

 

Tingkat Keberhasilan (%) = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑙𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢𝑘𝑎𝑛
 𝑥 100% 
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Percobaan Empat 

PERSILANGAN PADA TANAMAN MENYERBUK SILANG 

 

 

 

A. TUJUAN 

 

Praktikum ini bertujuan untuk menghasilkan biji F1 dengan kombinasi sifat tetua dari 

persilangan jagung, sebagai salah satu tahap dalam upaya perakitan varietas baru untuk 

tanaman menyerbuk silang. 

 

B. PENDAHULUAN 

 

Tanaman jagung merupakan tanaman monoceous, tetapi bunga jantan dan betina 

letaknya terpisah. Bunga jantan berbentuk malai terletak di pucuk tanaman, sedangkan bunga 

betina berupa tongkol yang terletak di sekitar pertengahan tinggi batang. Serbuk sari dihasilkan 

oleh malai 1 – 3 hari sebelum rambut tongkol keluar. Rambut tongkol berfungsi sebagai tangkai 

dan kepala putik. Penyerbukan pada jagung 95% merupakan penyerbukan silang. Serbuk sari 

mudah diterbangkan angin, dan satu malai dapat menghasilkan 25 juta serbuk sari, atau 50.000 

serbuk sari tiap 1 rambut tongkol, apabila tiap tongkol ada 500 biji. Serbuk sari dapat berfungsi 

selama 12 - 18 jam. Letak bunga jantan dan betina yang terpisah, serbuk sari yang mudah 

diterbangkan angin dan tahan lama, menjadikan penyerbukan silang lebih mudah terjadi. 

 

1. Penyiapan Tetua Betina 

Bunga yang dipilih sebagai tetua betina, dipastikan bunga betina yang sehat dan belum 

terserbuki. Untuk mencegah terjadinya penyerbukan yang tidak dikehendaki, dilakukan 

penutupan dengan kantong tongkol. Kantong tongkol diharapkan tahan air dan kuat untuk 

mengikuti bertambah besarnya ukuran tongkol. Penutupan dilakukan sebelum rambut tongkol 

keluar. 

 

2. Penyiapan Tetua Jantan 

Dipilih malai yang sehat, dan belum pecah kotak sarinya. Dilakukan penutupan. Tutup 

malai diikat sedemikian rupa sehingga sehingga serbuk sari tidak keluar dari kantong penutup. 

Bagian bawah dijepit dengan penjepit untuk mencegah terbangnya penutup malai. 

 

C. ALAT DAN BAHAN 

 

1. Tongkol tetua betina 

2. Malai tetua jantan 

3. Kantong kertas besar 

4. Kantong kertas sedang 

5. Trigonal klip/stapler-isi stapler 

6. Label 

7. Pensil 
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D. PROSEDUR KERJA 

 

1. Penanaman benih materi induk jantan dan benih materi induk betina seperti menanam 

jagung pada umumnya dengan jarak tanam 80 x 40 cm, 2 biji/lubang, dan komposisi 

tertentu. 

2. Pemeliharaan awal tidak beda dengan petunjuk budidaya jagung pada umumnya, hanya 

setelah tumbuh (umur 10 – 15 hari) setelah tugal diseleksi setiap lubang hanya ditinggalkan 

1 tanaman. 

3. Tanaman harus dipupuk (sesuai rekomendasi setempat) hingga umur tanaman 30 – 35 hari 

setelah tugal dengan 2 – 3 kali aplikasi. 

4. Pada umur tanaman sekitar 53 hari setelah tugal agar diperhatikan karena bunga jantan 

akan mulai keluar/muncul. Lakukan pemotongan bunga jantan pada materi induk betina. 

Pelaksanaan pemotongan bunga jantan pada tanaman materi induk betina dilakukan setiap 

pagi hari sebelum jam 9.00 selama 8 – 10 hari.  

5. Sungkup bunga betina dengan kantong kertas, untuk menghindari terserbukinya oleh 

serbuk sari yang tidak dikehendaki.  

6. Tanaman pejantan tetap dibiarkan bunga jantannya keluar dan berkembang. Menjelang 

bunga jantan mekar, sungkup dengan kantong kertas untuk mencegah hilangnya serbuk 

sari yang akan digunakan untuk menyerbuki bunga betina. 

7. Penyerbukan dilakukan dengan menggoyang-goyangkan malai pada kantong penutupnya, 

sehingga serbuk sari terkumpul. 

8. Kantong yang berisi serbuk sari dilepaskan dari malai dengan hati-hati, agar serbuk sari 

tidak keluar dan tidak terjadi kontaminasi, dekatkan pada ujung rambut tongkol bunga 

betina. 

9. Jika sudah terlalu panjang, rambut tongkol dipotong hingga panjangnya kira-kira 2 cm dari 

ujung tongkol. Dengan demikian rambut tongkol menjadi rata. 

10. Serbuk sari ditaburkan pada ujung rambut tongkol dengan cepat untuk menghindari 

kontaminasi. 

11. Setelah penyerbukan selesai, tongkol ditutup kembali dengan kantong malai, dan 

dikuatkan pada batang dengan staplers. 

12. Pada kantong ditulis tanggal dan jenis persilangan. 

13. Pelihara dan amati perkembangan bakal biji pada tongkol setelah 2 minggu dilakukannya 

persilangan. 
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Percobaan Lima 

DESKRIPSI VARIETAS 

 

 

A. TUJUAN 

 

Praktikum ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi tiap-tiap tanaman secara 

keseluruhan 

 

B. PENDAHULUAN 

 

Penggunaan varietas unggul untuk meningkatkan produksi tanaman merupakan usaha 

yang paling mudah diserap oleh petani dewasa ini. Makin banyak varietas yang beredar di 

kalangan petani, diharapkan peningkatan produksi tanaman dapat terjamin. Penyebaran 

masing-masing varietas unggul bervariasi tergantung keunggulannya, daya adaptasi dan selera 

konsumen terhadap sifat-sifat yang dimiliki oleh tiap varietas. Penggunaan varietas unggul 

harus disertai tersedianya benih bermutu tinggi yang dalam penyediaannya ditempuh dengan 

penerapan sistem sertifikasi.  

Dalam kegiatan sertifikasi, kegiatan pokonya adalah menilai kemurnian benih secara 

genetis melalui sifat morfologi yang nampak. Untuk itu deskripsi varietas yang berisi sifat-sifat 

morfologis dapat membantu untuk menilai kemurnian benih. Oleh karena itu sangat diperlukan 

adanya pemahaman yang baik mengenai sifatsifat morfologi yang disajikan dalam deskripsi 

tanaman. 

Adanya pengaruh lingkungan terhadap beberapa sifat morfologi akan menimbulkan 

variasi sifat fisik, sehingga sifat yang tampak dapat tidak sesuai dengan apa yang tercantum 

dalam deskripsi. Tidak jarang variasi sifat fisik yang timbul dapat menyulitkan penilaian 

kemurnian benih. 

 

1. Deskripsi Varietas Padi 

Deskripsi merupakan suatu panduan menyajikan sejarah asal-usul sifat-sifat morfologi, 

reaksi ketahanan terhadap penyakit dan hama utama serta anjuran tanam. Sifat-sifat morfologis 

yang disajikan dalam deskripsi sebagian besar merupakan sifat yang diatur secara kuantitatif 

sehingga penampilannya dapat menimbulkan variasi fisik. Variasi tersebut dapat terjadi pada 

semua varietas terutama jika ditanam pada lokasi dan musim tanam yang berbeda. 

Secara rinci sifat-sifat yang tercantum dalam deskripsi varietas padi adalah: 

a. Asal 

Adalah silsilah persilangan dan awal dalam varietas tersebut. 

b. Golongan 

Menunjukkan kondisi bulu yang terdapat pada ujung gabah, dibedakan dalam tiga 

kategori, yaitu: 

(1) Cere: ujung gabah tidak berbulu atau kadang-kadang berbulu trerutama gabah yang 

terletak di ujung malai, agak mudah rontok. 

(2) Gundil: ujung gabah pendek dan keras, tahan rontok. 

(3) Bulu: ujung gabah berbulu panjang, tahan rontok 
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c. Umur tanaman 

Dihitung mulai dari benih sampai 80% masak fisiologis 

d. Bentuk tanaman 

Posisi tunas/anakan pada rumpun tanaman berdasarkan sudut yang terbentuk antara sumbu 

batang dengan tunas primer dibedakan dalam tiga kategori: 

(1) Tegak: Sudut yang terbentuk antara 0 – 30o 
 

(2) Intermedia: Sudut yang terbentuk antara 31- 60o  

(3) Serak: Sudut yang terbentuk antara 61 – 90o
 

e. Tinggi tanaman 

Diukur dari permukaan tanah sampai ujung tertinggi dari malai 

f. Anakan produktif 

Jumlah anakan yang hanya menghasilkan malai, berdasarkan jumlahnya dapat dibedakan 

menjadi tiga kategori: 

(1) Sedikit: Jumlahnya kurang dari 10 

(2) Sedang: jumlahnya antara 10 – 15 

(3) Banyak: Jumlahnya lebih dari 15 

g. Warna kaki 

Adalah warna pelepah daun bagian luar 

h. Warna batang 

Adalah warna ruas batang yang terletak antara dua buku batang 

i. Posisi daun 

Posisi daun terhadap sumbu batang, kategori dan ketentuan sama bentuk tanaman, yaitu: 

(1) Tegak: Sudut yang terbentuk antara 0 – 30o
 

(2) Intermedia: Sudut yang terbentuk antara 31 – 60o  

(3) Serak: Sudut yang terbentuk antara 61 – 90o
 

j. Posisi daun bendera 

Adalah posisi daun bendera terhadap sumbu batang. Berdasarkan sudut yang dibentuk 

dapat dibedakan menjadi 4 kategori: 

(1) Tegak: Sudut yang terbentuk kurang dari 30o
 

(2) Miring: Sudut yang terbentuk antara 31- 60o
 

(3) Datar: Sudut yang terbentuk antara 61 – 90o
 

(4) Terkulai: Sudut yang terbentuk lebih dari 90o
 

k. Bentuk gabah 

Berdasarkan rasio antara lebar dan panjang gabah, dibedakan tiga kategori: 

(1) Ramping: rasionya 1 : 3 lebih 

(2) Sedang/lonjong: rasionya 1 : 2-3 

(3) Bulat/gemuk: rasionya 1 : 2 kurang 

l. Warna gabah 

Adalah warna sekam yang terdiri dari lemma dan palea 

m. Tekstur nasi 

Adalah tingkat lengket-tidaknya nasi, ada dua kategori, yaitu: 

(1) Pulen: nasinya lengket 

(2) Pera: nasinya pera/tidak lengket 
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n. Bobot 1000 butir 

Adalah bobot 1000 butir gabah bernas 

o. Kadar amilosa 

Adalah kadar amilosa dalam beras, makin tinggi persen kadar amilosa, makin pera dan 

sebaliknya. 

p. Ketahanan terhadap hama dan penyakit 

Data diperoleh dari penyajian di lapangan dan laboratorium 

Pengamatan varietas unggul melalui pengamatan sifat morfologi dilakukan secara visual 

menyeluruh, jadi tidak dianjurkan hanya pada satu individu tanaman. Pengamatan yang 

dilakukan tidak tepat waktu akan menimbulkan keraguan. Seperti juga telah disebutkan 

bahwa varietas yang ditanam pada musim dan lokasi yang berbeda sering menimbulkan 

variasi sifat yang disajikan dalam deskripsi. 

 

Tabel 2. Waktu Pengamatan Variabel Morfologi 

Karakteristik Waktu pengamatan 

1. Bentuk daun, warna kaki, warna telinga 

daun, lidah daun, muda daun, posisi daun. 

Stadium vegetatif 

 

2. Posisi daun bendera, warna ujung gabah. Stadium berbunga penuh 

3. golongan, tinggi tanaman, anakan 

produktif, warna gabah dan bentuk gabah. 

Stadium masak 

 

 

2. Deskripsi Tanaman Kedelai 

Secara rinci sifat-sifat yang tercantum dalam deskripsi varietas kedelai adalah: 

a. Tipe tumbuh 

b. Warna batang 

c. Warna bunga 

d. Warna biji 

e. Warna hilum 

f. Warna polong masak 

g. Warna bulu 

h. Tinggi tanaman 

i. Umur berbunga 

j. Umur masak 

k. Bobot 100 biji 

l. Jumlah polong 

m. Kerebahan 

n. Sifat lain 

 

C. BAHAN DAN ALAT 

 

1. Tanaman dari varietas yang akan di candra 

2. Alat ukur: penggaris, busur derajat dan lainnya. 
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D. CARA KERJA 

 

1. Amati penampilan tanaman yang akan dideskripsi 

2. Ambil data tanaman yang dideskripsi 

3. Buat candra tanaman berdasarkan data yang sudah diperoleh. 
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Percobaan Enam 

KORELASI ANTARA DUA SIFAT PADA TANAMAN 

 

 

A. TUJUAN 

 

Praktikum ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui derajat hubungan antara dua sifat pada tanaman 

2. Mengetahui bentuk hubungan yang ada diantara dua sifat yang bersangkutan. 

 

B. PENDAHULUAN 

 

Tujuan pemuliaan tanaman adalah untuk mendapatkan tanaman yang lebih baik. Dalam 

usaha ini pengetahuan yang cukup mengenai tanaman yang bersangkutan sangat diperlukan. 

Sifat tanaman baik morfologis, anatomis maupun fisiologis perlu dipelajari. Kenyataan 

menunjukkan bahwa diantara sifat-sifat yang ada pada tanaman sering kali ada hubungannya 

satu dengan yang lain. Adanya hubungan diantara sifat-sifat tanaman ini sangat membantu 

usaha-usaha pemuliaan tanaman khusunya dalam pekerjaan seleksi. 

Agar langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka usaha pemuliaan tanaman tepat, 

maka derajat hubungan yang ada diantara sifat-sifat perlu diketahui. Untuk itu, sangat 

diperlukan adanya data yang akurat. Derajat hubungan antara dua sifat tanaman, biasanya 

dinyatakan dengan suatu bilangan yang disebut koefisen korelasi. Kofisien korelasi ini 

besarnya sudah tertentu yaitu antara -1 sampai +1. 

Dalam hal ini, dikenal adanya dua macam koefisien korelasi, yaitu koefisien korelasi 

negatif dan koefisien korelasi positif. Koefisien korelasi negatif nilai derajat hubungan antara 

dua sifat menunjukkan hal yang berlawanan. Artinya bertambahnya nilai sifat yang satu akan 

diikuti oleh berkurangnya nilai sifat yang lain. Koefisien korelasi positif bila derajat 

hubungannya antara dua sifat tanaman menunjukkan hal yang nyata, artinya bertambahnya 

nilai sifat yang satu diikuti pula dengan bertambahnya nilai sifat yang lain. Sebaliknya 

berkurangnya sifat yang satu akan diikuti pula oleh berkurangnya sifat yang lain. Sementara 

itu apabila koefisien korelasi = 0 berarti tidak ada hubungan sama sekali antara kedua sifat 

tersebut. 

Khusus untuk sifat-sifat kaulitatif ada koefisien korelasi = 1. Misal pada kedelai, 

apabila hipokotil ungu, maka warna bunga akan ungu. Sedangkan bila hipokotil hijau, 

bunganya akan berwarna putih. Pada sifat-sifat kuantitatif korelasi yang sempurna jarang 

terjadi, karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap sifat-sifat kuantitatif tersebut. 

Contohnya, hubungan antar tinggi tanaman dengan bobot tanaman, tanaman yang tinggi belum 

tentu bobotnya kan tinggi, sebaliknya yang pendek belum tentu bobotnya akan rendah pula. 

Koefisien korelasi dapat pula digunakan untuk mengetahui tingkat kemiripan 

(resemblance) dalam variabilitas antara tanaman induk dengan keturunannya, misalnya sifat 

daya hasil tinggi, jumlah anakan dan sebagainya. Analisis korelasi dari sifat-sifat tersebut akan 

dapat diketahui tingkat kemiripan antara tetua dan keturunanya. Ditinjau dari sifat-sifat yang 

berhubungan, korelasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: 

1. Korelasi sederhana, yaitu bila satu sifat dipengaruhi oelh satu sifat lain, misalnya panjang 

malai dengan banyaknya gabah per malai pada tanaman padi. 
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2. Korelasi partial, yaitu bila dua sifat dipengaruhi oleh sifat-sifat yang lain, misalnya 

tingginya produksi dan tingginya sterilitas biji dipengaruhi oleh bobot malai dan serangan 

penyakit. 

3. Korelasi berganda, yaitu bila satu sifat dipengaruhi oleh banyak sifat yang lain, misalnya 

daya hasil dipengaruhi oleh sifat banyak anakan, ketahanan rebah, ketahanan terhadap hama 

dan penyakit, respon terhadap pemupukan dan sebagainya. 

Dalam pelaksanaan praktikum, nanti bila kita memilih dan mengamati bahan-bahan 

yang digunakan kebetulan akan mendapatkan bentuk-bentuk atau tipe-tipe sama, maka hasil 

pengamatan kita tidak akan sama. Tetapi, dalam kenyataannya hasil yang demikian tidak 

pernah kita dapatkan karena berbagai sebab misalnya adanya pengaruh lingkungan tumbuh 

tanaman yang kita amati sehingga dapat mengakibatkan terjadinya perbedaan oleh varian error 

dan sebagainya. 

 

C. BAHAN DAN ALAT 

 

1. Bahan-bahan yang hendak dicari koefisien korelasinya 

2. Alat pengukur: penggaris, timbangan, counter 

 

D. PROSEDUR KERJA 

 

1. Amati bahan-bahan dan sifat-sifat yang hendak dicari koefisien korelasinya, dengan cara 

diukur, dihitung, ditimbang dan sebagainya. 

2. Tulis semua hasil pengamatan, pengukuran, penimbangan dan perhitungan dengan baik 

pada 

1. tabel yang telah disiapkan sebelumnya. 

2. Masukkan data hasil pengamatan dalam tabel frekuensi berikut. 

 

Tabel 3. Data dan perhitungan koefisien korelasi 

X Y (𝑿𝒊 −  �̅�) (𝑿𝒊 −  �̅�)2 (𝒀𝒊 −  �̅�) (𝒀𝒊 − �̅�)2 XY 

X1       

X2       
ooo       
ooo       

Xi Yi      

  (𝑿𝒊 − �̅�) (𝑿𝒊 − �̅�)2 (𝒀𝒊 −  �̅�) (𝒀𝒊 −  �̅�) (XY) 

�̅� �̅�      

 

Ragam X: 𝑆𝑋2 =  
∑ (𝑿𝒊− �̅�)𝑛

𝑖−1

𝑛−1
 

 

Ragam Y: 𝑆𝑌2 =  
∑ (𝒀𝒊− �̅�)𝟐𝑛

𝑖=1

𝑛−1
 

 

Kovarian antara X dan Y: 𝑆𝑋𝑌 =  
∑ ∑ (𝑿𝒊− �̅�)(𝒀𝒊− �̅�)𝑛

𝑗=1
𝑛
𝑖=1

𝑛−1
 

 

Koefisien korelasi: 𝑟 =  
𝑆𝑋𝑌

√𝑆𝑋2𝑆𝑌2
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Koefisien determinasi: 𝑟2 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅 = 𝐾𝑜𝑒𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑠𝑖 𝑑𝑖𝑘𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 

 

Kekeliruan baku koefisien korelasi: 𝑆𝑟 =  √
1− 𝑟2

𝑛−2
 

Untuk menguji perbedaan koefisien korelasi dilakukan dengan menggunakan uji-t student, 

yaitu: 𝑡 =  
𝑟

𝑆𝑟
 

Penarikan kesimpulan didasarkan pada ketentuan: 

Bila t hitung < t tabel 5% (n-2) maka koefisien korelasi “berbeda tidak signifikan” 

Bila t hitung > t tabel 5% (n-2) maka koefisien korelasi “berbeda signifikan” 
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Percobaan Tujuh 

KEMAJUAN SELEKSI 

 

 

A. TUJUAN 

 

Praktikum ini bertujuan untuk menduga kemajuan seleksi (selection advance) pada 

suatu populasi dalam rangka usaha pemuliaan tanaman. 

 

B. PENDAHULUAN 

 

Pemuliaan tanaman adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya merubah 

susunan genetik suatu tanaman atau genotip hingga menjadi lebih berharga dan bermanfaat. 

Merubah susunan genetik berarti mempertinggi frekuensi gen yang disukai dan sekaligus 

frekuensi gen yang tidak disukai dengan jalan seleksi. Syarat keberhasilan usaha pemuliaan 

tanaman adalah tersedianya keragaman dalam suatu populasi agar dapat dipilih genotip yang 

disukai. Keragaman genetik dapat terjadi secara alami (persilangan alami, mutasi spontan) atau 

secara buatan. 

Seleksi dapat dilakukan pada berbagai tingkatan, yaitu antar individu, antar famili dan 

bahkan antar sel. Seleksi diferensial (S) adalah rata-rata populasi terpilih (selected group) 

dikurangi rata-rata populasi awal. Seleksi advance/kemajuan seleksi (R) adalah rata-rata 

populasi asal dikurangi rata-rata keturunan selected group. Besarnya kemajuan seleksi: R = H 

S, dengan, H = heritabilitas suatu sifat. 

 

 

Gambar 7. Kemajuan seleksi 
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C. BAHAN DAN ALAT 

 

1. Tiga macam kelompok biji kacang tanah, yaitu: 

a. Kelompok biji kacang tanah ukuran besar dengan keragaman kecil 

b. Kelompok biji kacang tanah ukuran kecil dengan keragaman kecil 

c. Kelompok biji kacang tanah dengan keragaman besar 

2. Timbangan analitis 

 

D. CARA KERJA 

 

Pada setiap kelompok biji kacang tanah: 

a. Ambil secara acak sebanyak 50 biji kacang tanah dan timbang setiap biji yang terambil  

dan catat bobotnya. 

b. Biji-biji yang selesai ditimbang dikembalikan lagi pada tempatnya. 

c. Pilihlah biji-biji yang ukurannya besar (seleksi) sebanyak 30 biji dan timbang setiap 

biji yang terambil dan catat bobotnya. 

d. Ulangi prosedur di atas hingga seluruhnya tiga kali ulangan 
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Lampiran 1. 

 

PETUNJUK PEMBUATAN LAPORAN PRAKTIKUM  

DASAR-DASAR PEMULIAAN TANAMAN 

 

1. Laporan acara praktikum dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah selesainya 

pengamatan acara terakhir, dan  

2. Laporan Praktikum Matakuliah Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman mengikuti sistematika 

penulisan laporan sebagai berikut:  

 

a. Format Penulisan  

Laporan diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 pada kertas HVS ukuran 

A4 70 gram dengan batas tepi halaman:  

Atas  = 3 cm 

Kiri  = 4 cm 

Kanan  = 3 cm 

Bawah = 3 cm  

 

b. Halaman Judul 

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR-DASAR PEMULIAAN TANAMAN 

 

JUDUL: …………………. 

 

Disusun oleh: 

1. Nama: …………….NIM: ……………. 

2. Nama: ………….....NIM: …….……… 

3. dst……….. 

 

Asisten Praktikum:  

MUH. AHSAN EBTA 

PUNGKY JAYANTI PRATIWI 

 

 

 

 

LABORATORIUM PEMULIAAN DAN BIOTEKNOLOGI TANAMAN 

FAKULTAS PERTANIAN 

UNIVERSITAS HALU OLEO 

KENDARI, 2017 



Halaman 27 dari 28 
 

c. Halaman Pengesahan  

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

JUDUL: …………………. 

 

 

 

 

Disusun oleh: 

1. Nama: ……………….NIM : ……………….. 

2. Nama:…...…………...NIM:………………… 

 

 

Disusun Untuk Melengkapi Tugas Praktikum  

Matakuliah Dasar-Dasar Pemuliaan Tanaman Tahun 2016/2017 

 

         Kendari, …………2017  

 

Menyetujui: 

Asisten Praktikum, 

 

 

(MUH. AHSAN EBTA/PUNGKY J. PRATIWI) 

 

d. Isi Laporan 

I. PENDAHULUAN  

(menjelaskan latar belakang, tujuan dan manfaat sesuai topik praktikum) 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

(Sesuai topik praktikum) 

III. METODE 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

V.    KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 
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3. Penilaian  

a. Penilaian selama praktikum (Individu):   

 Keseriusan dan perhatian selama pelaksanaan praktikum;  

 Keberhasilan;  

 Pelaksanaan pengamatan harian atau periodik, dan  

 Data pengamatan: dimasukkan ke dalam map masing-masing kelompok/individu.  

 

b. Poin penilaian laporan praktikum (Individu dan Kelompok) 

Item Penilaian Nilai Nilai Total 

HALAMAN JUDUL  3 

HALAMAN PENGESAHAN  0 

I PENDAHULUAN  12 

 A. Latar Belakang 5  

 B. Permasalahan 4  

 C. Tujuan 3  

II TINJAUAN PUSTAKA  10 

III METODE  11 

 A. Alat 3  

 B. Bahan 3  

 C. Prosedur Kerja 5  

IV HASIL DAN PEMBAHASAN  50 

 A. Hasil 15  

 B. Pembahasan 35  

V KESIMPULAN DAN SARAN  6 

DAFTAR PUSTAKA  3 

LAMPIRAN  2 

FORMAT LENGKAP  3 

TOTAL NILAI LAPORAN 100 

 

  

 


