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III. MATERI DAN METODE

1.1. Waktu dan Tempat

Penelitian tentang identifikasi klon karet unggul tingkat petani

dilaksanakan pada bulan September sampai Desember 2013. Pemilihan tempat

penelitian berdasarkan luas dan produksi karet terbesar di kabupaten Kampar tabel

(1.1), berdasarkan data dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar (2010) tentang

luas dan produksi perkebunan rakyat komoditi karet, diantaranya adalah

Kecamatan Kampar kiri yang terdiri dari 20 Desa/kelurahan. Dari total

keseluruhan desa, 25% atau 5 Kelurahan/Desa yang akan dilakukan sebagai

tempat penelitian, pemilihan lokasi pengambilan sampel berdasarkan kepada luas

dan produksi tertinggi, desa tersebut adalah desa Teluk Paman, desa Padang

Sawah, desa Lipat Kain, desa Kuntu dan desa Domo .

1.2. Bahan dan Metode

3.2.1 Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam identifikasi klon karet unggul adalah: gunting,

gergaji, tali rafia, pengaris ukuran 30 cm, pisau cutter, kain warna abu-abu

(Gambar 3.1.). Bahan yang digunakan adalah tanaman klon karet unggul yang

diambil dari kebun petani di Kecamatan Kampar Kiri.
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Gambar 3.1. Alat-alat Yang Digunakan Dalam Mengidentifikasi Klon. (a) Gunting, (b) Pisau
Cutter, (c) Gergaji, (d) Kain Warna Abu-Abu, (e) Tali Rafia, (f) penggaris 30 cm.

3.2.2 Metodologi

Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah :

a. Survey

Peninjauan dilakukan dari masing-masing desa sebagai pengambilan

sampel tanaman karet untuk diidentifikasi, sampel diambil dari klon karet yang

dimiliki oleh petani, dan akan dibandingkan dengan deskripsi yang dimiliki oleh

balai penelitian Karet yaitu Pedoman Uji Buss dan Identifikasi Tanaman Karet

(Hevea brasiliensis Muell arg) tahun 2011.

b. Observasi

Kegiatan observasi dilakukan dengan pengamatan dari masing-masing

desa dikecamatan Kampar kiri. Hal ini berkaitan dengan pemilihan klon unggul

yang digunakan petani.
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c. Pengambilan Sampel

Sampel diambil dari klon karet yang dimiliki oleh petani yang masih muda

dari tiap-tiap desa. Dalam satu desa/kelurahan sampel yang diambil adalah

berjumlah 4 sampel atau klon yang berbeda yang mewakili dari jenis atau klon

tanaman karet yang digunakan atau dibudidayakan oleh petani. Total sampel yang

akan diambil adalah 4 sampel dari 5 desa, sehingga jumlah sampel yang akan

diambil  adalah 20 sampel dan kemudian diidentifikasi jenis klon karet.

1.3. Pelaksanaan Kegiatan

1.3.1. Teknik Pengambilan tanaman Klon Karet Unggul

a. Dalam pengambilan klon karet dipilih tanaman yang masih muda dan berumur

sekitar 3-6 payung. Dimana klon tersebut dipilih ditempat/lokasi perkebunan

karet petani di masing-masing desa.

b. Dipilih tanaman yang tidak terserang penyakit baik itu Corynespora,

Colletotrichum dan Oidium dan menunjukan pertumbuhan yang jagur sehingga

memudahkan dalam pengidentifikasian klon.

c. Pemotongan batang karet  dengan menggunakan  gergaji.

1.3.2. Identifikasi Tanaman

Setelah tanaman atau sampel diambil dari kebun tanaman karet petani

kemudian tanaman tersebut didentifikasi. Bagian tanaman yang akan diidentifikasi

adalah pada helaian daun, anak tangkai daun, tangkai daun,  payung daun. Di pilih

dari rata-rata pertumbuhan yang paling bagus dari keseluruhan payung daun.

Kemudian dipotong-potong dengan gunting sesuai Pedoman Uji Buss Dan

Identifikasi Tanaman Karet (Hevea brasiliensis muell  arg).
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A. Helai Daun

Helai daun dapat diamati adalah helaian daun yang terletak dalam payung

yang pertumbuhannya telah sempurna. Ciri-ciri yang diamati seperti pada (Tabel

3.1).

Tabel 3.1. Manual Panduan Pengenalan Tanaman Karet Pada Helaian Daun

No Karakteristik Cara pengamatan Ekspresi

1 Arah Mengamati arah helain daun
terhadap tangkai daun

 Agak tegak
 Horizontal
 Agak terkulai

2 Posisi terhadap
daun samping

Mengamati letak helaian daun
tengah terhadap daun samping

 Terpisah
 Bersinggungan
 Bertindih

3 Panjang Mengamati dengan cara
mengukur dengan penggaris
30 cm

 Pendek =  <15 cm
 Sedang =  16-25 cm
 Panjang = > 26 cm

4 Panjang terhadap
daun samping

Mengamati dengan cara
membandingkan ukuran
helaian daun tengah terhadap
daun samping

 Lebih pendek
 Sama
 Lebih panjang

5 Lebar daun Mengamati dengan cara
mengukur menggunakan
penggaris 30 cm

 Sempit  = < 5 cm
 Sedang = 6-10 cm
 Lebar = >11 cm

6 Bentuk daun Mengamati bentuk lembaran
daun tengah

 Elliptic
 Obovate
 Broad
 Narrow

7 Bentuk antar
helaian

Mengamati bentuk helaian
daun  tengah terhadap daun
samping

 Sama
 Beda
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8 Bentuk potongan
melintang

Mengamati bentuk potongan
melintang daun dari helaian
daun tengah-tengah

 Bentuk v
 Bentuk u
 Lurus
 Konvek

9 Bentuk potongan
memanjang

Mengamati bentuk potongan
membujur dari daun tengah

 Lurus
 Konkev

10 Intensitas warna
hijau pada sisi atas

Mengamati warna hijau
dibagian atas dari helaian daun
tengah

 Ringan
 Sedang
 Gelap

11 Kemengkilatan sisi
atas

Mengamati mengkilatnya
bagian atas dari helaian daun
bagian tengah

 Kuat
 Lemah

12 Kekasasaran
permukaan sisi atas

Mengamati kekasaran helaian
daun tengah dengan cara
mengamati merasakan
kekerasanya

 Halus
 Sedang
 Kasar

13 Ketebalan daun Mengamati ketebalan daun
dengan cara merasakan tebal
tipisnya helaian daun tengah

 Tipis
 Sedang
 Tebal

14 Pubesen pada
tulang
Tulang daun sisi
bawah

Mengamati ada tidaknya urat-
urat daun pada tulang daun
dari bagian sisi bawah helaian
daun tengah

 Tidak ada
 Ada

15 Undulasi pinggir
daun

Mengamati tidak adanya
gelombang yang terdapat pada
pinggiran daun dari helaian
daun tengah

 Tidak ada
 Ada

16 Tinggkat undulasi
pinggir

Mengamati intensitas
gelombang yang terdapat pada
pinggiran daun dari helaian
daun tengah

 Lemah
 Sedang
 Kuat

17 Bentuk ujung daun Mengamati bentuk ujung daun
dengan memotong helaian
daun tengah

 Tumpul
 Berserabut
 Runcing
 Meruncing

18 Bentuk dasar Mengamati bentuk dasar daun
dengan memotong helaian
daun tengah

 Runcing
 Meruncing
 Tumpul
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B. Anak Tangkai Daun

Anak tangkai daun adalah bagian pangkal daun sebelum helaian daun, dan

yang diamati anak tangkai daun dalam payung yang sempurna. Ciri-ciri yang

diamati terdapat pada (Tabel 3.2).

Tabel 3.2. Manual Panduan Pengenalan Tanaman Karet Pada Anak Tangkai Daun

No Karakteristik Cara pengamatan Ekspresi

1 Panjang Mengamati panjang tangkai daun
dengan cara menggunakan
penggaris 30 cm

 Pendek =  < 0,5 cm
 Sedang =  0,6 - 1 cm
 Panjang = > 1,5 cm

2 Sudut antara Mengamati sudut antara tangkai
helaian daun dalam ( 0 ) dilakukan
dengan melihat posisi ketiga
helaian

 Lebar = < (500)
 Sedang =   (51-600)
 Sempit =  > (610)

C. Tangkai Daun

Tangkai daun yang diamati diambil dari payung kedua dari atas, dan

payung teratas dalam keadaan penuh. Ciri-ciri yang diamati adalah (Tabel 3.3).

Tabel 3.3. Manual Panduan Pengenalan Tanaman Karet Pada Tangkai Daun

No Karakteristik Cara pengamatan Ekspresi

1 Posisi Mengamati posisi tangkai daun
dengan cara melihat arah
tangkai terhadap batang utama

 Agak tegak
 Horizontal
 Tegak

2 Panjang Mengamati tangkai daun dengan
cara mengukur menggunakan
penggaris 30 cm

 Pendek =  < 20 cm
 Sedang =  21-35 cm
 Panjang =  > 36 cm

3 Bentuk
memanjang

Mengamati bentuk tangkai daun
dilakukan dengan melihat
bentuk memanjangnya

 Konkaf
 Lurus
 Bentuk s
 Konfek
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4 Kelenjar madu di
permukaan antara
petiole dan
helaian daun

Adanya kelenjar madu didaerah
permukan antara tangkai helaian
daun dan tangkai daun dengan
cara melihat jumlah tonjolan

 Menonjol
 Sedikit menonjol

5 Ketiak tangkai
daun

Mengamati ketiak daun dengan
cara melihat adanya
pembengkakan atau pada
kondisi normal

 Normal
 Membengkak

D. Karangan Daun/Payung Daun

Payung daun yang diperhatikan adalah payung termuda dengan

pertumbuhan daun telah sempurna. Ciri-ciri yang diamati adalah (Tabel 3.4).

Tabel 3.4. Manual Panduan Pengenalan Tanaman Karet Pada Karangan
Daun/Payung Daun

No Karakteristik Cara pengamatan Ekspresi

1 Kepadatan Kepadatan daun diamati
dengan cara melihat
banyaknya tangkai yang
menyusun karangan
daun/payung daun

 Jarang
 Medium
 padat

2 Kerapatan permukaan Kerapatan permukaan payung
daun diamati dengan melihat
posisi karangan yang dibentuk
oleh tangkai-tangkai daun

 Terbuka
 tertutup

3 Panjang antara
karangan daun

Panjang antara payung daun
diamati dengan mengukur
internode yang dibentuk
antara payung yang satu
dibawahnya dengan payung
diatasnya

 Pendek =  <15 cm
 Sedang = 16-30 cm
 Panjang = > 31 cm

4 Bentuk karangan Bentuk karangan daun dapat
dilihat dari tipe payung daun
yang disusun oleh tangkai-
tangkai daun

 Elips
 Elips rata
 Segitiga
 Segitiga rata


