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KATA PENGANTAR
Penulisan buku penuntun praktikum ini ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan
mahasiswa Fakultas Pertanian, khususnya Prodi Proteksi Tanaman, yang mengikuti praktikum
Pengantar Ilmu Gulma.
Buku penuntun ini diharapkan dapat memberikan arahan kepada mahasiswa dalam
pelaksanaan praktikum sehingga dapat mendekati tercapainya tujuan yang ingin dicapai
dalam pelaksaan praktikum tersebut.
Didasari sepenuhnya bahwa buku penuntun ini masih mengandung banyak
kekurangan. Akan tetapi, kekurangan-kekurangan tersebut diharapkan tidak menjadi suatu
rintangan, melainkan suatu tantangan untuk melatih diri dalam penyempurnaan di masa
mendatang. Untuk itu sangat diharapkan masukan - masukan yang dapat menggiringi
penyusunan buku penuntun ini kearah yang lebih baik.

Darussalam,

Januari 2022

Penyusun,

ii

Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman
DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....................................................................................................

i

Daftar Isi ..............................................................................................................

ii

Petunjuk Umum ....................................................................................................

iii

Tata Tertib Praktikum ............................................................................................

iv

Praktikum I

Pengelompokan Gulma ................................................................

1

Praktikum II

Alat Reproduksi Gulma .................................................................

7

Praktikum III

Identifikasi Gulma Berdasarkan Habitat Hidup ...............................

11

Praktikum IV

Analisa Vegetasi ...........................................................................

15

iii

Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman
PETUNJUK UMUM

1. Setiap praktikan harus bekerja dengan disiplin, cermat dan teliti agar tujuan praktikum
dapat tercapai serta tidak terjadi kecelakaan- kecelakaan dalam laboratorium maupun di
lapangan.
2. Alat-alat yang dipergunakan harus disimpan dengan baik di tempatnya dan harus dalam
keadaan bersih.
3. Semua peralatan yang dipergunakan harus dicuci bersih dan disimpan kembali
ketempatnya semula setiap kali selesai praktikum.
4. Jika terjadi kerusakan peralatan praktikum, harus segera melapor kepada laboran atau
asisten. Alat yang rusak tersebut harus diganti dengan barang yang bentuk kualitasnya
sama.
5. Setelah praktikum selesai, meja praktikum harus selalu dibersihkan.
6. Apabila terjadi kecelakaan dalam bekerja/praktikum, praktikan harus segera melapor ke
asissten/laboran untuk mendapat pertolongan pertama.
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TATA TERTIB PRAKTIKUM

1. Praktikan harus sudah hadir selambat- lambatnya 15 menit sebelum praktikum dimulai.
2. Pakailah baju praktikum/ laboratorium di luar ruangan dan baru boleh dibuka apabila
praktikum telah selesai (setelah keluar dari ruangan).
3. Praktikan harus membawa alat tulis- menulis, serta objek praktikum sesuai dengan materi
praktikum seperti tercantum dalam buku penuntun.
4. Masuklah kedalam ruangan secara tertib dan teratur, dengan menunjukkan objek
praktikum kepada laboran atau asisten.
5. Bacalah buku penuntun dengan cermat sebelum praktikum dimulai.
6. Setiap praktikan harus dapat bekerja sendiri/kelompok pada objek praktikumnya.
7. Selama praktikum berlangsung, praktikan tidak dibenarkan menganggu peserta lainnya,
makan, minum, merokok, berbicara berlebihan, atau keluar tanpa seizing laboran atau
asisten.
8. Acungkan tangan kepada laboran atau asisten apabila praktikan memerlukan bantuan.
9. Semua peralatan praktikum harus dibersihkan dan disimpan ke tempatnya masing-masing
5 menit sebelum praktikum selesai.
10. Sisa- sisa objek dan kotoran lainnya harus dibersihkan dan dibuang pada tempat sampah
diluar ruangan.
11. Apabila praktikan berhalangan harus memberitahukannya secara tertulis dan bagi yang
sakit harus menyertakan surat keterangan dari dokter.
12. Bagi praktikan yang pernah tidak hadir harus mengulangi praktikum pada hari lain yang
disediakan.
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PRAKTIKUM 1
PENGELOMPOKAN GULMA
1. Latar Belakang
Gulma merupakan tumbuhan yang tidak dikehendaki keberadaannya pada lahan
budidaya pertanian dan dapat berkompetisi dengan tanaman budidaya sehingga berpotensi
untuk menurunkan hasil tanaman budidaya tersebut. Tanaman budidaya yang tumbuh secara
liar di lahan produksi yang diperuntukkan untuk jenis tanaman lainnya juga digolongkan
sebagai gulma. Kompetisi antara gulma dan tanaman dapat berupa kompetisi antara tajuk
dalam memanfaatkan cahaya matahari dan/atau kompetisi antara sistem perakarannya dalam
memanfaatkan air dan unsur hara.
Kemajuan dan perkembangan pertanian di Indonesia menunjukkan kemajuan yang
semakin pesat. Kemajuan ini dapat memberikan dampak yang positif, tetapi ada juga dampak
negatifnya. Contohnya semakin banyaknya gulma di Indonesia. Gulma dapat didefinisikan
sebagai tumbuhan yang tidak diinginkan manusia dan tumbuh pada tempat dan waktu yang
tidak diinginkan manusia.
Pengelompokan Gulma Berdasarkan Morfologi dan Biotani
Pengelompokan ini berdasarkan bentuk/ukuran daun, dan pada
berkaitan dengan kesamaan reaksi

kenyataannya hal ini

gulma dengan morfologi daun tertentu terhadap

herbisida yang serupa. Berdasarkan morfologi dan biotaninya, gulma dikelompokkan menjadi
golongan yaitu golongan rumput ( grasses) famili poaceae Gramineae), golongan teki
(sedges) famili Cyperaceae, dan golongan daun lebar (Broadleaves/herbaceous) (Johny,
Martin. 2006).
a. Gulma golongan rumput (Grasses)
Gulma golongan rumput (grasses) termasuk dalam suku/famili Gramineae/Poaceae. Ciri-ciri
umum gulma golongan rumput antara lain memiliki batang bulat atau agak pipih dan ratarata berongga. Daun-daun soliter pada buku-buku (ruas), tersusun dalam dua deret,
umumnya memiliki tulang daun sejajar. Gulma terdiri atas dua bagian, yaitu pelepah daun
dan helaian daun. Daun pada umumnya berbentuk garus dengan tepi yang rata. Lidahlidah daun sering kelihatan jelas pada batas antara pelepah daun dan helaian daun.
Dasar karangan bunga satuannya anak bulir ( spikelet) yang dapat bertangkai atau tidak
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(sessilis). Masing-masing anak bulir tersusun atas satu atau lebih bunga kecil ( floret), di
mana tiap-tiap bunga kecil biasanya dikelilingi oleh sepasang daun pelindung (bractea)
yang tidak sama besarnya, yang besar disebut lemna dan yang kecil disebut palea. Buah
disebut caryopsis atau grain. Gulma dalam kelompok ini berdaun sempit seperti teki tetapi
menghasilkan stolon. Stolon ini di dalam tanah berbentuk jaringan rumit yang sulit diatasi
secara mekanik. Contoh gulma golongan rumput adalah sebagai berikut : Cynodon

dactylon (L.) Pers. (kakawatan, gigirintingan suket grinting), Eleusine indica(L.) Gaena
(rumput kelulang, cerulang jukut jampang), Imperata cylindrica (L.) Beauv (alang-alang,
carulang, jukut jampang), Echinochloa crus-galli (L.) Cerv ( jajagoan).

Alang-alang (Imperata cylindrica)

Rumput jajagoan (Echinochloa cruss galli)

Rumput Belulang (Eleusine indica)

Rumput gajah (Pennisetum purpureum)
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b. Gulma golongan teki (sedges)
Gulma golongan teki termasuk dalam familia Cyperaceae. Batang umumnya berbentuk
segitiga, kadang-kadang juga bulat dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun dalam
tiga deretan, tidak memiliki lidah-lidah daun (ligula). Ibu tangkai karangan bunga tidak
berbuku-buku. Bunga sering dalam bulir (spica) atau anak bulir, biasanya dilindungi oleh
suatu daun pelindung.Buahnya tidak membuka. Kelompok teki – tekian memiliki daya
tahan luar biasa terhadap pengendalian mekanis, karena memiliki umbi batang di dalam
tanah yang mampu bertahan berbulan – bulan. Contoh gulma golongan teki adalah
sebagai berikut : Cyperus bervifolius (jukut pendul), Cyperus rotundus L (teki), Scirpus

grossius L.F (waligi, wlingen, lingi)

Teki lading (Cyperus rotundus)

Actinoscirpus grossus (mending)

Kyllinga brevifolia (jukut pendul)
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c. Golongan gulma daun lebar (Broadleaves)
Gulma berdaun lebar umumnya termasuk Dicotyledoneae dan Pteridophyta. Daun lebar
dengan tulang daun berbentuk jala. Gulma ini biasanya tumbuh pada akhir masa budi
daya. Kompetisi terhadap tanamanutama berupa kompetisi cahaya. Contoh gulma berdaun
lebar adalah sebagai berikut ; Limnocharis fIava (L. Buch (genjer, centong), Ageratum

conyzoides L. (bebadotan, wedusan), Borreria alata (kabumpang lemah, goletrak, letah
hayam, rumput setawar), Amaranthus spinosus L. (bayam duri).

Lamtana camara (tembelekan)

Ageratum conizoides (babadotan)

Chromolaena odorata (kirinyuh)

Pengelompokan Gulma Berdasarkan Siklus Hidup
Siklus hidup tumbuhan adalah jangka waktu antara tumbuhan itu berkecambah atau muncul di
permukaan tanah sampai tumbuhan tersebut menghasilkan biji/bagian vegetatif yang mampu
tumbuh menjadi tumbuhan baru lalu mati. Daur hidup gulma akan menentukan lama gulma
tumbuh dan kemudahan pengendaliannya.
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Berdasarkan siklus hidupnya, gulma dapat dibedakan menjadi gulma semusim ( annual weeds),
gulma dua musim (biannual weeds), dan gulma tahunan (perennial weeds).
a. Gulma Semusim (Annual Weeds)
Siklus hidup gulma semusim mulai dari berkecambah, berproduksi, sampai akhirya mati
berlangsung selama satu tahun. Pada umumnya, gulma semusim mudah dikendalikan,
namun pertumbuhannya sangat cepat karena produksi biji sangat banyak. Oleh karena itu,
pengendalian gulma semusim memerlukan biaya yang lebih besar. Contoh gulma semusim
adalah sebagai berikut : Amaranthus sp. (bayam duri), Digitaria sp. (rumput jampang),

Eleusine indica (lulangan, rumput belulang)
b. Gulma Dua Musim (Biannual Weeds)
Siklus hidup gulma dua musim lebih dari satu tahun, namun tidak lebih dari dua tahun.
Pada tahun pertama gulma ini menghasilkan bentuk roset, pada tahun kedua berbunga,
menghasilkan biji, dan akhimya mati. Pada periode roset, gulma jenis ini pada umumnya
sensitif

terhadap

herbisida.

Contoh

gulma

dua

musim

adalah

sebagai

berikut

: Aretium sp.; Circium vulgare; Verbascum Thapsus
c. Gulma Tahunan (Perennial Weeds)
Siklus hidup gulma tahunan lebih dari dua tahun dan mungkin tidak terbatas (menahun).
Jenis gulma ini kebanyakan berkembang biak dengan biji, meskipun ada juga yang
berkembang biak secara vegetatif. Gulma tahunan dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungan. Misalnya, pada musim kemarau jenis gulma ini seolah-olah mati karena ada
bagian yang mengering, namun bila ketersediaan air cukup, gulma akan segera bersemi
kembali. Contoh gulma tahunan adalah sebagai berikut : Cynodon dactylon; Cyperus

rotundus; Imperata cylindrical
2. Tujuan
Tujuan dari praktikum pengenalan gulma adalah untuk mengenal jenis-jenis gulma serta
dapat mengklasifikasikan gulma, dan mengetahui bagaimana cara pengendalian yang harus
dilakukan dengan tepat.
3. Tempat Pelaksanaan
Praktikum ini dilaksanakan di Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman, Fakultas
Pertanian, Universitas Syiah Kuala
4. Alat dan Bahan
Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini adalah buku Gambar dan alat tulis.
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5. Cara Kerja
Adapun cara kerja yang di lakukan pada praktikum ini adalah :
1. Ambil gulma dari sekitar Fakultas Pertanian atau di Lahan kebun Percobaan Fakultas
Pertanian dengan cara mencabut sampai ke bagian akar. Lalu dibersihkan dari kotoran
dan tanah. Kemudian dibawa ke laboratorium untuk mengidentifikasinya.
2. Tulis nama gulma baik dalam bahasa latin maupun daerah dan sebutkan
pengambilan, buat klassifikasi (taxonomi)

lokasi

secara berurutan dan gambar bentuk

morfologinya.
3. Gambarkan serta beri keterangan bagian tumbuhan tersebut secara lengkap.
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PRAKTIKUM II
ALAT REPRODUKSI GULMA
1.

Latar Belakang
Gulma mampu berkembang biak secara vegetatif maupun generatif dengan biji yang

dihasilkan. Kemampuan yang dimiliki oleh jenis-jenis gulma menahun untuk memperbanyak diri
dari bagian-bagian vegetatif menyebabkan jenis-jenis ini menjadi sangat kompetitif dan sukar
untuk dikendalikan. Produksi organ perbanyakan vegetativ juga erat kaitannya dengan
kandungan karbohidrat yang tersimpan. Perbanyakan vegetatif ialah prinsip perkembangbiakan
bagi sebagian besar gulma tahunan. Gulma yang memperbanyak diri secara vegetatif sulit
untuk dikendalikan karena banyak memiliki organ vegetatif dorman di dalam tanah (Sukman Y
dan Yakup. 2002)
Reproduksi Generatif
Reproduksi generatif pada gulma dengan melalui spora dan biji, perkembangbiakan
secara spora terjadi pada golongan pakis-pakisan, misalnya pada Cyclosorus aridus. Pada
kondisi yang tidak menguntungkan biji akan mengalami dormansi yang merupakan sifat penting
untuk mempertahankan dan melestarikan hidup gulma. Dalam keadaan dormansi, biji dapat
bertahan untuk jangka waktu yang cukup lama dengan melakukan aktifitas metabolisme
yang minimal. Peranan biji khususnya gulma semusim, biji berperan penting dalam kaitannya
dengan keberhasilan usaha-usaha pencegahan dan pengendalian.
Biji gulma akan berkecambah apabila faktor pertumbuhan seperti air, gas, temperatur
dan
dan

cahaya

terpenuhi.

perkembangan

Air

diperlukan

menjalankan

aktifitas

metabolisme

sel tumbuhan. Demikan juga dengan gas, temperatur dan cahaya

memegang peranan penting dalam memacu aktifitas metabolisme. aktifitas suatu gulma
(Sastroutomo, 1990).
Gulma akan berkembang dengan cepat apabila faktor seperti cahaya, unsur hara, air,
gas dan tempat hidup dapat dipenuhi secara maksimal. Didalam suatu ekosistem gulma tidak
hidup secara tunggal, melainkan hidup bersama-sama dengan tumbuhan lain atau tanaman
lain, sehingga untuk melakukan faktor tersebut harus melakukan persaingan. Persaingan akan
terjadi bila timbul interaksi antara lebih dari satu tumbuhan. Interaksi adalah peristiwa saling
tindak antar tumbuhan tersebut.
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Eupatorium odoratum L.
a. bongkol bunga; b. bunga; c. buah kering
(achene) dengan pappus; d. idem, tanpa
pappus.

Cyperus rotundus L.
a. anak bulir; b. gluma, dorsal (dibuka);
c. bunga; d. buah

Peranan perkembangbiakan gulma secara Generatif dalam siklus hidupnya sebagai
berikut :


Sebagai alat pemencaran dan sebagai alat perlindungan pada keadaan yang tidak
menguntungkan untuk berkecambah



Sebagai sumber makanan sementara bagi lembaga dan sebagai sumber untuk
menurunkan sifat-sifat kepada generasi berikutnya.

Reproduksi Vegetatif
Perbanyakan vegetatif dari jenis-jenis gulma menahun dapat dilakukan dengan cara
menghasilkan beberapa tipe dan bentuk organ perbanyakan selain biji. Beberapa bentuk organ
vegetatif yang banyak ditemukan dalam perbanyakan jenis-jenis gulma menahun adalah
sebagai berikut (Sastroutomo, 1990) :

Penuntun Praktikum Pengelolaan Gulma
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a. Rizoma, merupakan batang berbentuk tabung yang tumbuh menjalar di bawah
permukaan tanah. Pada rizoma ini terdapat buku dan ruas yang menghasilkan tunas dan
akar adventif. Pada umumnya organ ini cukup banyak menyimpan cadangan makanan.
Contoh : Alang-alang (Imperata cylindrica), Rumput kakawatan (Cynodon dactylon).
b. Stolon, adalah batang silindris yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Seperti pada
rizoma, pada stolon terdapat buku dan ruas yang dapat membentuk akar dan tunas. Pada
beberapa jenis gulma, stolon menjalar di permukaan air. Contoh : Cynodon dactylon,

Digitaria sanguinalis, Axonopus compressus.
c. Umbi daun, merupakan tunas yang berada di bawah tanah yang terdiri dari batang yang

sangat pendek yang diselaputi oleh daun. Contoh : pada bebawangan, Allium spp.
d. Umbi batang, merupakan pangkal batang yang membengkak yang terletak di dalam
tanah. Dibedakan dari umbi daun dengan adanya beberapa mata tunas yang nyata
terlihat dan bagian yang bengkak sangat padat. Contoh : Gladiolus dan Amorphophalus.
e. Umbi akar, merupakan bagian terminal dari rizoma yang membengkak dan merupakan
jaringan makanan serta mempunyai tunas ujung. Contoh : Cyperus rotundus dan Cyperus

esculentus.

Bunga dan biji bayam duri

Stolon teki

Rimpang alang-alang

Penuntun Praktikum Pengelolaan Gulma
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Peranan Reproduksi Gulma secara Vegetatif adalah sebagai berikut:
a. Berperan penting dalam penyebaran dan perbanyakan jenis-jenis gulma menahun tanpa
adanya proses pembungaan.
b. Jenis-jenis gulma yang mempunyai organ perbanyakan vegetatif mampu bertahan diri
terhadap adanya gangguan yang berulang-ulang yang menghambat pembungaan,
pembentukan biji, dan pemencarannya. Imperata cylindrica, Cyperus rotundus, dan
Eichornia crassipes adalah jenis gulma berbahaya yang dominan di negara tropis.
2. Tujuan Praktikum
Untuk mengetahui dan memahami alat perkembangbiakan dari berbagai jenis gulma
sehingga dapat mengetahui cara pengendaliannya.
3. Tempat Pelaksanaan
Praktikum ini dilaksanakan di Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman, Fakultas
Pertanian, Universitas Syiah Kuala
4. Alat dan Bahan
Adapun alat yang digunakan pada praktikum ini adalah buku Gambar dan alat tulis.
5. Cara Kerja
a. Pelajari ciri-ciri alat reproduksi dari setiap jenis gulma
b. Ambil gulma dan amati alat reproduksi dari masing-masing gulma ( rumput-rumputan,
teki dan daun lebar) yang ada di sekitar Fakultas Pertanian atau di Lahan Percobaan
Fakultas Pertanian dan dibawa ke laboratorium
c.

Catat nama gulma beserta alat reproduksi serta deskripsi/morfologi lainnya.

d. Gambarkan alat reproduksi gulma pada buku gambar serta beri keterangan gambar.

Penuntun Praktikum Pengelolaan Gulma
Fakultas Pertanian – Universitas Syiah Kuala

10

Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman

PRAKTIKUM III
IDENTIFIKASI GULMA
BERDASARKAN HABITAT HIDUP
1. Latar Belakang
Gulma didefinisikan antara lain sebagai „tumbuhan yang tumbuh pada tempat yang
tidak dikehendaki, hal ini dapat berarti tumbuhan tersebut akan menimbulkan kerugian secara
langsung maupun tidak langsung. Untuk lebih memahami gulma dengan segala potensi
masalah yang ditimbulkannya maka sangat diperlukan pengetahuan tentang identitas suatu
species gulma dengan segala ciri, biologi dan ekologinya, melalui tindakan identifikasi.
Informasi tentang identitas

gulma

dan habitatnya akan

menjadi dasar dalam pemilihan

teknik pengelolaan yang akan dilakukan. Identifikasi berasal dari kata “identik” yang artinya
sama atau serupa dengan. Berdasarkan kesamaan atau kemiripan ciri yang ditunjukkan maka
penggolongan gulma berdasarkan klasifikasi ilimiah maupun klasifikasi umum dapat dilakukan.
Dalam indentifikasi kita tidak dapat lepas dari nama ilmiah (Latin) yang

disepakati dan

diterima scara internasional. Sebagai contoh, jika kita menyebut nama babadotan, ahli
gulma India atau Afrika atau bahkan yang terletak di pulau Jawa sering tidak mengetahuinya.
Tetapi

dengan menyebutkan nama latinnya yaitu Ageratum conyzoides L., maka hampir

dapat dipastikan orang-orang yang mempelajari gulma akan mengetahui, atau jika tidak, ia
dapat

dengan mudah mencari informasi dengan memakai nama latin gulma tersebut.

Klasifikasi umum dilakukan berdasarkan pengamatan tentang daur hidupnya, morfologinya,
saat

berkecambah dan

tumbuhnya, habitat, bentuk daun, serta kepekaannya terhadap

bekerjanya herbisida. Pengelompokkan ini tidak berkaitan secara langsung dengan taksonomi
tumbuhan atau kekerabatan diantara gula tersebut, tetapi semata-mata merupakan cerminan
penampakkan visual di lapang

atas

respon

yang ditunjukkan terhadap perubahan

lingkungan.
Ada

beberapa

cara

yang

dapat

ditempuh

untuk

identifikasi

gulma,

dengan

menggunakan salah satu atau kombinasi dari beberapa cara di bawah ini:
1. Membandingkan gulma tersebut dengan material yang telah diidentifikasi di herbarium.
2. Mencari sendiri melalui kunci indentifikasi
3. Membandingkannya dengan determinasi yang ada
4. Membandingkannya dengan ilustrasi yang tersedia
5. Konsultasi langsung denga para ahli dibidang yang bersangkutan
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Keadaan gulma yang paling ideal untuk identifikasi adalah jika semua bagian-bagian
vegetatif dan generatifnya lengkap. Bagian vegetatif gulma yang dipakai dalam identifikasi
adalah akar, batang dan daun.
Akar, perakaran pada gulma dapat berupa akar tunggang atau akar serabut.
Batang, bagian batang yang menjadi ciri indentifikasi gulma antara lain bentuknya,
seperti bulat, segitiga, lonjong, pipih, berongga, segi empat dan segi lima. Pertumbuhan
batang misalnya menjalar, melilit, tegak, bercabang banyak dan bercabang menggarpu.
Duduk daun pada batang juga menjadi ciri penting, yaitu apakah berhadapan, bersilang,
rapat-rapat dan lain-lain. Apakah batang membentuk modifikasi berupa rimpang, stolon
atau umbi.
Daun, identifikasi pada daun adalah berdasarkan (1) bentuk daun,

misalnya bulat,

lanset, lonjong, pita, jarum, jantung, segi tiga dan sebagainya. (2) Tepi daun, ada yang
rata,

bergerigi, berombak, beringgit dan sebagainya. (3) Permukaan daun, ada yang

licin, berbulu, kusam, mengkilat dan sebagainya. (4) Apakah ada alat-alat tambahan pada
daun seperti stipula, ligula dan okrea.
Bagian generatif gulma yang menjadi obyek identifikasi adalah bunga, buah dan biji.
Bunga, beberapa hal yang menjadi dasar pencandraan dalam identifikasi gulma pada
organ bunga ada beberapa. (1). Jumlah dan susunan bunga ada tunggal dan

ada

majemuk, di ujung batang atau di ketiak daun. Bunga majemuk ada yang berbentuk
tongkol (pada Mimosa pudica L.), bulir (pada Stachytarpheta indica Vahl.) dan malai pada
rumput-rumputan (misalnya Echinocloa cruss-galli L.). (2) Jumlah dan kelengkapan bagian
penyusun bunga yaitu sepala, petala, stamen dan pistil, ada yang kelipatan 4 atau 5, hal
ini menentukan kategori monokotil atau dikotil. (3) Bentuk bunga seperti terompet, kupukupu dan sebagainya. (4) Warna kelopak dan mahkota bunga.
Buah, ada bermacam-macam bentuk dan ukuran buah, kecil, sedang besar, kotak,
polong, buni, kering dan jumlah buah.
Biji, ciri biji yang diamati antara lain bentuk, warna, ukuran, keadaan permukaan dan
alat tambahan yang membantu penyebarannya. Biji yang telah berkecambah (semai)
menjadi hal penting yang dalam mengidentifikasi suatu jenis gulma, meliputi:
- Ukuran, warna dan permukaan hipokotil
- Ukuran, warna dan permukaan epikotil
- Jumlah, bentuk, ukuran, warna, tekstur dan pertulangan kotiledo
- Jumlah, bentuk, ukuran, warna, tekstur dan pertulangan daun pertama
- Biji yang tetap melekat pada semai
- Jumlah biji
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Pengelompokan Gulma Berdasarkan Habitat Tumbuh
Berdasarkan habitatnya, gulma dapat dibedakan menjadi gulma air (aquatic weeds) dan gulma
daratan (terestrial weeds).
a. Gulma Air (Aquatic Weeds)
Pada umumnya, gulma air tumbuh di air, baik mengapung, tenggelam, ataupun setengah
tenggelam. Gulma air dapat berupa gulma berdaun sempit, berdaun lebar, ataupun tekitekian. Contoh gulma air adalah sebagai berikut : Cyperus difformis; Cyperus iria; Eichomia

grassipes; Monochoria vaginalis
b. Gulma Daratan (Terestrial Weeds)
Gulma daratan tumbuh di darat, antara lain di tegalan dan perkebunan. Jenis gulma
daratan yang tumbuh di perkebunan sangat tergantung pada jenis tanaman utama, jenis
tanah, iklim, dan pola tanam. Contoh jenis gulma daratan adalah sebagai berikut :

Ageratum conyzoides; Euphorbia sp.; Imperata cylindrical; Stachytarpheta indica
2. Tujuan Praktikum
Untuk mengetahui dan memahami tentang ciri-ciri, distribusi, habitat, daerah asal,
reproduksi, penyebaran, taksonomi, klasifikasi, pertumbuhan dan informasi lainnya
tentang jenis/spesies gulma.
3. Bahan dan alat
Gulma yang ada pada beberapa habitat, buku/panduan identifikasi, alat tulis menulis.
4. Prosedur Kerja :
a) Dicari lokasi atau habitat yang spesifik, dicari dan dipilih gulma yang ada.


Gulma Air (kolam, sawah irigasi)



Gulma darat (lahan pertanian)



Gulma tegalan (macak-macak)

b) Difoto / diambil gambar dari gulma yang dipilih.
c) Diperiksa ciri-ciri morfologi vegetatif dan generatif gulma yang dipilih.
d) Dibuat catatan dan penjelasan mengenai gulma tersebut dalam hal ciri-ciri morfologi,
habitat, distribusi, reproduksi dan penyebaran. Berdasarkan beberapa hal

tersebut,

dilengkapi penjelasannya mengenai daerah asal, taksonomi, klasifikasi, pertumbuhan,
teknik pengendalian, manfaat (jika ada) dan informasi lainnya tentang jenis/species
gulma yang dipilih.
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PRAKTIKUM IV
ANALISA VEGETASI
1. Latar Belakang
Keberadaan gulma di lahan pertanian dirasakan sangat merugikan petani. Kerugian itu
disebabkan karena gulma mengadakan pesaingan dengan tanaman budidaya. Persaingan
antara gulma dengan tanaman pokok terjadi karena gulma dan tanaman pokok tumbuh saling
berdekatan pada tempat yang sama. Tumbuhnya gulma menimbulkan banyak kerugian bagi
petani. Kerugian adanya gulma pada lahan produksi selain terjadinya kompetisi dengan
tanaman pokok, adanya gulma akan menghambat pekerjaan petani, mengganggu kesehatan
petani (menimbulkan alergi/gatal-gatal, menjadi tempat berlindung atau menjadi inang bagi
hama dan penyakit tanaman, menguras unsur hara, mengurangi ketersediaan air bagi tanaman
pokok, tercampurnya atau pengotoran biji gulma pada hasil budidaya pertanian, terbentuknya
alelopathy yang meracuni tanaman budidaya, penurunan pembentukan fotosintesis dan asimilat
karena penaungan gulma, menurunkan kualitas dan kuantitas hasil tanaman budidaya.
Untuk mengendalikan gulma, langkah awal yang harus dikerjakan adalah melakukan
pekerjaan analisis vegetasi gulma. Dalam analisa vegetasi gulma dimulai dari survai lokasi/lahan
yang akan di kendalikan gulmanya. Survai terhadap lahan akan di peroleh batas-batas lahan,
luas lahan, sebaran gulma, dan klasifikasi gulma yang tumbuh pada lahan. Batas lahan yang
telah diketahui akan memudahkan dalam menghitung luas lahan yang akan dikendalikan
gulmanya. Sebaran pertumbuhan gulma digunakan sebagai dasar dalam menempatkan plot
pengamatan sedangkan klasifikasi gulma yang diperoleh dari hasil identifikasi/determinasi
digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode atau cara pengendalian
gulma pada lahan. Data lain yang perlu diamati adalah topografi daerah, jenis dan keadaan
tanah, sumber air, jenis pengairan.
Gulma adalah tumbuhan yang keberadaannya menggangu tanaman budidaya atau
tanaman pokok. Kebutuhan hidup yang sama itu berada pada dua zone yakni di zone atmosfir
(di atas tanah) dan zone lithosfir (di dalam tanah). Kebutuhan hidup di atas tanah meliputi
cahaya matahari, suhu, kelembaban, CO 2, O2 serta ruang tumbuh tajuk dan akar, sedangkan
kebutuhan hidup tumbuh-tumbuhan yang berasal dari dalam tanah adalah berupa unsur hara,
air, mineral serta ruang tumbuh akar tumbuh-tumbuhan. Persaingan dalam memperebutkan
cahaya matahari akan terjadi bilamana antara tajuk tanaman budidaya dan gulma saling
menutupi. Persaingan antara gulma dan tanaman pokok dalam memperebutkan air terjadi
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bilamana lengas tanah dalam keadaan terbatas. Pertumbuhan akar tanaman pokok dan gulma
pada ruangan atau tempat yang sama atau berdekatan akan menimbulkan perebutan ruang
untuk pertumbuhan akar (Sembodo, 2010).
Daun yang ternaungi atau tertutupi oleh daun yang lain akan menimbulkan persaingan
sehingga kekurangan cahaya matahari untuk daun yang ternaungi menyebabkan proses
fotosintesis akan terhambat yang akibatnya bisa menurunkan produksi fotosintat dan asimilat
dan dampak penurunan fotosintat dan asimilat yang dihasilkan adalah menurunnya
produks/hasil tanaman pokok. Dalam budidaya tanaman cahaya matahari harus diusahakan
bisa sampai pada permukaan daun tanaman pokok. Apabila posisi daun tanaman pokok
ternaungi oleh daun gulma maka sudah pasti proses fotosintesis tanaman pokok akan menurun
dan akibatnya tanaman pokok produksinya juga akan menurun.
Ada jenis gulma yang sangat peka terhadap kekurangan cahaya matahari, tetapi juga
ada yang cukup toleran atau bahkan sangat toleran terhadap kekurangan cahaya matahari.
Jenis gulma yang peka terhadap kekurangan cahaya matahari umumnya mempunyai daya
saing yang lebih rendah dibandingkan dengan tumbuhan yang toleran terhadap kekurangan
cahaya matahari. Gulma yang toleran terhadap kekurangan cahaya matahari biasanya
mempunyai pertumbuhan yang cukup cepat bahkan sangat pesat dibanding pertumbuhan
tanaman pokok. Sebagai contoh jawan, teki, alang-alang adalah gulma yang sangat toleran
terhadap kekurangan cahaya matahari. Jenis gulma ini mempunyai daya pertumbuhan yang
pesat, bahkan jawan yang sering tumbuh diatara tanaman pokok padi pada saat padi berumur
satu bulan gulma jawan belum tumbuh tetapi pada saat padi mulai berbunga gulma jawan
sudah tumbuh lebih tinggi dibanding tanaman pokok padi.
Suhu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan gulma. Dalam klasifikasi gulma suhu
bisa digunakan sebagai dasar klasifikasi gulma. Berdasarkan temperatur lingkungan gulma
tumbuh, maka gulma dapat diklasifikasikan menjadi gulma yang tumbuh pada temperature
rendah, sedang dan suhu tinggi. Temperatur lingkungan tumbuh akan berpengaruh pada
kelancaran proses metabolisme di dalam tubuh gulma.
Kelembaban juga menjadi faktor pembatas pertumbuhan dan perkembangan gulma.
Gulma-gulma pada daerah dataran tinggi umumnya menyukai lingkungan atmosfer yang
kelembabannya tinggi. Gulma-gulma pada daerah dataran rendah untuk pertumbuhanya
biasanya menyukai lingkungan dengan kelembaban udara yang rendah. Transpirasi gulma pada
dataran tinggi lebih rendah dibandingkan transpirasi gulma pada dataran rendah, sehingga
gulma dataran tinggi sering mengalami gutasi.
Adanya kerugian yang disebabkan oleh pertumbuhan gulma maka keberadaan gulma
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pada lahan produksi harus dikendalikan atau dikendalikan. Dalam pengendalian gulma perlu
dipelajari atau diamati tentang nilai penting dari analisa vegetasi gulma. Nilai penting analisa
vegetasi gulma meliputi kerapatan relatif, frekuensi relatif dan dominasi relatif. Sebelum
mengamati kerapatan relative terlebih dulu harus dihitung kerapatan mutlak suatu jenis gulma
yaitu jumlah individu jenis itu dalam petak pengamatan yang bisa dihitung dengan rumus
jumlah individu dibagi areal petak contoh atau pengamatan. Kerapatan relative suatu jenis
gulma adalah kerapatan mutlak jenis gulma itu dibagi jumlah kerapatan mutlak semua jenis
dikalikan 100%. Selanjutnya bisa ditentukan frekuensi mutlak suatu jenis gulma dengan rumus
jumlah petak pengamatan yang berisi jenis itu dibagi jumlah semua petak pengamatan.
Frekuensi relative suatu jenis adalah nilai frekuensi mutlak jenis itu dibagi frekuensi mutlak
suatu jenis dikalikan 100%. Nilai dominasi mutlak suatu jenis adalah jumlah dari nilai
kelindungan atau nilai luas basal atau volume dari jenis itu yang bisa dihitung dengan cara luas
penutup suatu jenis gulma dibagi luas petak pengamatan. Dominasi suatu jenis gulma bisa
dihitung dengan cara atau rumus nilai dominasi mutlak jenis itu dibagi jumlah dominasi mutlak
semua jenis dikalikan 100%. Nilai penting (SDR) suatu jenis gulma adalah nilai penting dibagi
tiga (Sembodo, 2010).
2. Tujuan Praktikum
1. Untuk mendapat gambaran tentang keragaman dan populasi gulma pada areal tertentu.
pada suatu lahan
2. Memperoleh gambaran jenis gulma utama yang harus dikendalikan di sekitar tanaman
budidaya.
3. Menentukan cara pengendalian gulma yang efektif dan efisien pada lahan pertanian.
Lokasi pengambilan sampel gulma: Kebun percobaan Fakultas Pertanian FP Unsyiah/Areal
Taman Tahura Aceh Besar.
3. Bahan dan alat
a) Kayu untuk membuat petakan
b) Penggaris
c) tali raffia
d) Label, kantong plastik putih
e) Spidol permanen
f) Pisau, gunting
g) Alat tulis menulis
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4 Cara Kerja :
1. Melakukan survei pendahuluan pada areal yang akan diteliti secara keseluruhan
sehingga diperoleh gambaran umum mengenai jenis dan pola menyebaran gulma.
2. Membuat petak contoh yang masng-masing berukuran 50 x 50 cm dengan
menggunakan kayu atau melempar frem secara acak.
3. Cabut semua jenis gulma sampai ke akar pada lokasi tersebut, bersihkan dari tanah dan
kotoran lalu dimasukkan ke dalam plastik.. Baru kemudian dibawa ke Laboratorium dan
dicatat serta hitung semua jenis/spesies gulma yang ada dalam petakan contoh.
4. Setelah data dikumpulkan dari lapangan, data tersebut digunakan untuk menghitung
kerapatan nisbi, frekuensi nisbi, nilai penting dan Summed Dominance Ratio (SDR) untuk
setiap jenis gulma.
5. Dalam penghitungan masing – masing gulma dipakai ketentuan sbb :
a. Suatu individu yang berada pada batas petak dihitung satu individu apabila lebih dari
separuh bagian – bagian tanaman berada dalam petak.
b. Untuk gulma yang berkelompok, maka tiap kelompok dihitung satu individu
c. Untuk gulma yang membentuk rumpun, bila dalam sampling terjadi pemisahan maka
masing – masing individu yang lengkap bagian bagiannya dihitung satu individu
1. Untuk identifikasi/determinasi dapat menggunakan buku :
b. Backer ( 1973 )
c. Pancho and suryani ( 1978 )
d. Pable ( 1967 )
e. Steenis ( 1971 ).
2. Data yang diperoleh supaya dianalisis dan dihitung parameternya.
3. Disamping data – data diatas perlu juga dicatat :
a. Topografi daerah
b. Keadaan tanah
c. Jenis tanah
d. Sumber air serta jenis pengairannya
e. Tanaman pokok
f.

Ada tidaknya pengolahan tanah

g. Data iklim lingkungan supaya dicantumkan dalam laporan (Penunjang)
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Analisis Data :
Masing – masing jenis yang diamati dihitung nilai pentingnya menggunakan Metode Kuadrat
(Tujiyanta, 2014).
Kerapatan mutlak suatu jenis = ∑ individu suatu jenis dalam setiap petak contoh

Kerapatan Nisbi =

Frekuensi mutlak =

Frekuensi Nisbi =

𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑔𝑢𝑙𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑚𝑢𝑡𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑔𝑢𝑙𝑚𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖 𝑔𝑢𝑙𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙

𝐹. 𝑀𝑢𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑔𝑢𝑙𝑚𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐹.𝑀𝑢𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

Dominasi Mutlak Suatu Jenis
-

x 100 %

x 100 %

= ∑ dari nilai kelindungan atau nilai luas basal atau nilai
biomassa atau volume dari jenis tertentu

Kelindungan dapat dihitung dengan rumus : [d1 x d2/4] x 2/π dibagi dengan luas petak –
contoh, yaitu untuk d1 dan d2 adalah diameter proyeksi tajuk suatu jenis

Dominasi Nisbi Suatu Jenis =

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑚𝑢𝑡𝑙𝑎𝑘 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

x 100 %

Nilai penting ( IV ) = kerapatan Nisbi + frekuensi nisbi

Perbandingan nilai penting ( SDR ) suatu jenis = nilai penting : 2
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Contoh perhitungan dan penyajian data hasil pengamatan dan perhitungan :
Tabulasi Hasil Pengamatan
Nama mahasiswa/ pengamat : …………………….

No. Mhs : ………………...

Kelompok : ……………….…
Tgl pengamatan: …………..…..

Ukuran petak : ……………………

Pengamatan tentang : ………………………
Lokasi : ……………………………….
No

Spesies

1

Hedyotis corymbosa

2

Ageratum conyzoides

3

Eleusine indica

⁞

Plot No.
2
3

1
10
5

⁞

(Individu)
4
5
10
86
6

…
…

jumlah

Kedapatan

411

5X

42

72

12

11

36

10

15

…

84

5X

8

15

6

12

_

…

41

4X

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

⁞

536

14 X

JUMLAH
Perhitungan:
1. Hedyotis corymbosa
Kerapatan Nisbi = ……… %
Frekuensi Nisbi = ……… %
SDR

=……….. %

2. Ageratum conyzoides
Dan Seterusnya…..
Kemudian untuk melihat gulma yang paling dominan, nilai SDR disusun berturut-turut dari
yang terbesar
Tabulasi Nilai Penting dan Summed Dominance Ratio (SDR)

1

...............

.............

.............

Nilai
Penting
.............

2

...............

.............

.............

............

No.

Jenis Gulma

K. Nisbi
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