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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Sejak zaman dahulu peranan komoditi pangan di Indonesia, khususnya 

padi begitu besar, sebab pada padi merupakan bahan makanan pokok bagi 

sebagian besar pendudukan Indonesia, kebutuhan bahan pangan, padi di 

negara kita tidak pernah surut, melainkan kian bertambah dari tahuan ke 

tahun, sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Walaupun program KB 

berperan besar dalam usaha menekan pertumbuhan penduduk, namun 

meningkatnya kebutuhan pangan padi toh tidak terelakkan. Untuk 

mengimbangi dan mengatasi kebutuhan pangan yang terus meningkat ini, kita 

harus berani bekerja keras guna meningkatkan dan melipat gandakan produksi 

bahan pangan padi. 

Dalam rangka meningkatkan produksi bahan pangan padi di dalam 

pembangunan ini, pemerintahan telah berupanya secara serius, terbukti bahwa 

dari PELITA ke PELITA pemerintah memprioritas usaha-usaha di bidang 

penelitian guna menemukan bibit-bibit unggul, usaha intensifikasi dan 

ekstensifikasi, serta menggali dan mengembangkan teknologi baru secara terus 

menerus sehingga sekarang ini kita mengenal adanya Panca Usaha, Insus dan 

Supra-Insus. Disamping itu di daerah-daerah tertentu juga dilancarkan operasi 

Sutra (Subur Sejahtera). Bahkan dalam PELITA VI ini pemerintah 

mencanangkan program satu juta hektar sawah, yakni membuka lahan 
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pertanian seluas satu juta hektar di Kalimantan Tengah. Semuanya itu tidak 

lain untuk meningkatkan dan melipatgandakan produksi, supaya Program 

Swasembada Pangan yang telah terwujud tetap bisa dipertahankan atau lebih 

ditingkatkan. 

Dalam usaha meningkatkan dan melipatgandakan produksi pangan ini 

harus juga dipersiapkan manusianya, sebab dalam hal ini peranan petani cukup 

besar. Mereka harus dibina terus menerus, sampai akhirnya berani 

meninggalkan cara-cara lama atau tradisional, dan ketrampilan mengenai 

budidaya tanaman padi dengan teknologi yang lebih maju, penggunaan bibit 

unggul dan lain sebagainya, seperti telah banyak dikembangkan lewat para 

PPL dan media massa: buku-buku pertanian, majalah, radio dan TVRI dengan 

siaran pedesaannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian yang 

berhubungan dengan budidaya tanaman padi yang berjudul “STUDI 

KORELASI ANTARA JUMLAH DAUN DENGAN BERAT BUAH 

PADI DARI PERTUMBUHAN BENIH PADA TIGA BAGIAN 

UNTAIAN PADI (Pangkal, Tengah dan Ujung)”. 

 

B. PEMBATASAN MASALAH 

Agar di dalam penelitian terhindar dari keselahfahaman, serta untuk 

memperoleh gambaran yang jelas sesuai dengan judul yang penulis 

kemukakan, maka penulis memberikan batasan-batasan sebagai berikut: 
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1.  Subyek Penelitian 

Yang menjadi subyek penelitian ini adalah benih padi varietas IR 66. 

Benih padi yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari buah padi 

yang sudah masak dan masih berupa malai, yang mana setiap malai dibagi 

menjadi 3 bagian: Pangkal, Tengah dan Ujung. 

2.  Obyek Penelitian 

Sebagai obyek penelitian ini adalah jumlah daun padi dan berat buah padi 

yang telah masak yang dihasilkan dari pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman padi dari ketiga bagian untaian padi yang ditanam 3 biji 

perpolyback.  

 

C. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas maka 

dirumuskan suatu masalah sebagai berikut: Apakah ada perbedaaan pengaruh 

jumlah daun terhadap berat buah padi antara pertumbuhan padi yang bibitnya 

diambil dari bagian pangkal, tengah dan ujung untaian padi varietas IR 66. 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pengaruh 

jumlah daun terhadap jumlah buah padi antara pertumbuhan padi yang 

bibitnya diambil dari bagian pangkal, tengah dan ujung untaian padi varietas 

IR 66. 
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E. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diambil dalam penelitian ini adalah: 

1.  Menambah pengetahuan dan memperkaya wawasan penelitian tentang 

budidaya tanaman padi serta memberi sumbangan bagi masyarakat. 

2.  Memberi masukan bagi petani untuk memilih benih padi yang bermutu 

tinggi. 

3.  Dengan penelitian ini penulis berharap dapat menyusun skripsi untuk 

melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana 

Pendidikan MIPA, Program Biologi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TANAMAN PADI 

1. Arti Tanaman Padi 

Padi merupakan bahan makanan yang menghasilkan beras. Bahan 

makanan ini merupakan makanan pokok sebagian besar penduduk dunia. 

Meskipun sebagai bahan makanan pokok padi dapat digantikan oleh bahan 

makan lainnya, namun padi memliki nilai tersendiri bagi orang yang biasa 

makan nasi dan tidak dapat dengan mudah digantikan oleh bahan makanan 

yang lain. Keadaan pangan disuatu negara dapat menjadi tidak stabil 

apabila antara kebutuhan dan penyediaan tidak seimbang. Hal ini akan 

mendorong para petani untuk lebih giat mengerjakan sawahnya, ditanami 

padi. Untuk itu produksi padi harus ditingkatkan, agar dapat memenuhi 

kebutuhan bahan tersebut. Selain meningkatkan produksi juga harus 

disertai penekanan laju pertumbuhan penduduk. Sebab dengan 

peningkatan produksi yang tidak disertai penekanan laju pertumbuhan 

penduduk, maka peningkatan produksi padi tidak dapat mencukupi 

kebutuhan akan bahan pangan.  

Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya makanan 

pokoknya padi, sudah dapat mencapai swasembada beras. Hal ini bekat 

kerja keras seluruh masyarakat dan pemerintah Indonesia dalam 

meningkatkan program keluarga berencana dan program peningkatan 
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