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III. MATERI DAN METODE 

 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan April 2016. Penelitian ini 

bertempat di areal kebun nanas di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar yaitu Dusun III (umur 1 tahun dengan luas lahan 60 m x 80 

m), Dusun II (baru tanam dengan luas lahan 50 m x 70 m, umur 2 tahun dengan 

luas lahan 80 m x 100 m, dan umur 3 tahun dengan luas lahan 70 m x 80 m). 

 
3.2. Bahan dan Alat 

Bahan yang digunakan adalah gulma yang ditemukan di areal kebun nanas 

di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Alat yang 

diperlukan dalam penelitian ini terdiri atas alat square method ukuran 100 cm x 

100 cm, kantong plastik, kantong kertas, label gantung, kamera, alat tulis, dan lem 

kertas.  

 
3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian dilaksanakan dengan metode observasi lapangan. 

Dalam observasi dilakukan pengamatan secara langsung diplot pengamatan 

dengan menghitung langsung populasi gulma dalam satu petakan yang berukuran 

100 cm x 100 cm. 

 
3.4. Pelaksanaan Penelitian 

3.4.1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan untuk mengetahui data umur nanas, luas 

lahan, kegiatan penyiangan gulma, letak lokasi serta mengurus izin penggunaan 

kebun sebagai lahan observasi. Kondisi lahan pada kebun nanas di Desa Rimbo 

Panjang merupakan kawasan tanah gambut yang terletak di lintang 0° 28’5 7252” 

LS dan 101° 20’31 0992” BT dengan ketinggian 60 meter dari permukaan laut 

dengan curah hujan 400-500 mm per tahun (Kantor Kepala Desa Rimbo Panjang, 

2007). Menurut Salsabila (2014), nanas cocok ditanam diketinggian 800-1200 m 

dpl dengan pertumbuhan optimum tanaman nenas antara 100-700 m dpl. 
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3.4.2. Pengamatan Gulma 

Pengamatan gulma dilakukan dengan metoda kuadran dengan 

menggunakan plot pengamatan yang berukuran 100 cm x 100 cm dengan jumlah 

plot pengamatan sebanyak 4 plot di setiap areal kebun : 1) baru tanam, 2) umur 1 

tahun setelah tanam, 3) umur 2 tahun setelah tanam, dan 4) umur 3 tahun setelah 

tanam, sehingga didapat 16 plot pengamatan. Masing-masing kebun dilakukan 4 

kali pengamatan. Pengambilan sampel gulma dilakukan secara total sampling. 

Setelah sampel terkumpul, kemudian sampel diidentifikasi di Laboratotium PEM 

Fakultas Pertanian dan Peternakan menggunakan buku panduan Backer (1973). 

Menurut Haryatun (2008), gulma diambil dengan cara menempatkan petak 

kuadrat berukuran 100 cm x 100 cm sebanyak tiga kali pada setiap petak terpilih. 

Pada setiap petak terpilih diambil contoh gulma pada lokasi. Setiap spesies gulma 

yang terdapat pada petak kuadrat diidentifikasi berdasarkan spesies, kemudian 

dihitung jumlahnya. Semua jenis sampel yang diperoleh, kemudian dibawa ke 

laboratorium PEM untuk diidentifikasi sesuai dengan Atlas of 220 Weed of 

Sugarcane Fields in Java (Backer, 1973). 

 
3.5. Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati adalah (Solfiyeni et al., 2013; Ariadi, et al.,2012; 

Palijama et al.,2012; Novelia et al., 2011; Pribadi dan Illa, 2011, dan Utami et al., 

2007): 

1. Kerapatan 

Kerapatan adalah jumlah individu suatu jenis pada suatu lokasi tertentu, yang 

dirumuskan : 

Kerapatan =
�����ℎ �������� ����� �����

���� ���� ����������
 

2. Kerapatan Relatif (%) 

Kerapatan relatif dirumuskan : 

Kerapatan Relatif =
��������� �����  �����

��������� ������ℎ �����
� 100% 

3. Frekuensi 

Frekuensi adalah perbandingan banyaknya petak contoh yang ditemui suatu 

jenis terhadap petak contoh yang dibuat, dirumuskan : 
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Frekuensi =
�����ℎ ���� ��������� ����� �����

�����ℎ ������ℎ ���� ����������
� 100% 

4. Frekuensi Relatif (%) 

Frekuansi relatif dirumuskan : 

Frekuensi Relatif =
��������� ����� �����

��������� ������ℎ �����
� 100% 

5. Indeks Nilai Penting (INP) 

Nilai ini menunjukkan dominansi suatu jenis dalam suatu lahan pertanaman 

atau area budidaya tertentu, dirumuskan : 

INP = Kerapatan Relatif + Frekuensi Relatif 

6. Summed Dominance Ratio atau Perbandingan Nilai Penting 

SDR =
��

3
 x 100 

 

3.6. Analisis Data 

Identifikasi gulma mengacu pada Backer (1973). Data yang diperoleh 

kemudian dianalisis dengan metode deskriptif yaitu menguraikan atau 

menggambarkan sesuai dengan keadaan di lokasi penelitian. 

 

 


