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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

3.1 Lokasi Waktu Penelitian 

Lokasi dan penelitian dilakukan di Taman Hutan Raya (TAHURA) R.Soerjo. 

Waktu penelitian selama 1 (bulan) pada bulan Desember 2015 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat-alat yang di gunakan dalam penilitian ini meliputi : peta lokasi, kamera, 

meteran, tali raffia, pita metar/piben, tally sheet, pena, buku panduan tanaman, kertas 

tabel, gunting, dan kompas. 

3.3 Prosedur dan Pengambilan Data 

Penelitian ini menggunkan metode transek. Teknik pengambilan data dilakukan 

dengan teknik jelajah yakni menggunakan  metode  purposive  sampling menentukan 

transek  berdasarkan  topografi  atau ketinggian. Pada penilitian ini dimulai pada 

ketinggian 1.800 mdpl sampai dengan ketinggian 2.600 mdpl, dengan jarak antar 

transek yaitu 100 m, panjang transek di buat 100 m dengan plot berukuran 20 x 20 

meter, dengan asumsi  2 x 2 meter untuk semai, 5 x 5 meter untuk pancang, 10 x 10 

meter untuk tiang, dan 20 x 20 meter untuk pohon, maka jumlah ketinggian yang 

ambil yaitu ada 4 sampel ketinggian, mulai dari 1.800, 2.200, 2.400 dan 2.600. 

Adapun prosedur penelitian disajikan pada langkah – langkah sebagai berikut : 

1) Menetukan ketinggian awal yaitu pada ketinggian 1.800 mdpl.  

2) Menentukan sumbu X dan Y dengan menggunakan kompas dan sesuai dengan 

arah mata angin serta letak lokasi yang dipilih. 
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3) Menetukan stasiun yang akan dipilih dan melakukan observasi awal pada lokasi 

penelitian 

4) Lokasi penelitian ditentukan secara ramdom sampling atau secara acak pada 

berbagai ketinggian 

5) Pembuatan petak lokasi memotong garis topografi, setiap anak petak dibuat 

dengan sudut 90º 

6) Setiap ketinggian dibuat 3 transek dengan 5 plot setiap transek 

7) Kemudian mengukur diameter dan tinggi pohon yang masuk dalam plot / anak 

petak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan : 2 x 2 = Tingkat Semai  

 5 x 5 = Tingkat Pancang 

 10 x 10 = Tingkat Tiang 

 20 x 20 = Tingkat Pohon (Lianah dkk, 2013). 
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3.4 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah deskripstif kuantitatif. Faktor bioekologi 

dianalisis secara deskriptif serta dilakukan identifikasi tumbuhan cemara gunung 

dengan  mendeskripsikan ciri-ciri  dari  tumbuhan  cemara gunung  yang  ditemukan  

dengan  menggunakan  buku identifikasi Taksonomi Tumbuhan (Tjitrosoepomo, 

2011). Data yang diperoleh dianalisa secara sistematis menurut Kusmana, (1997), 

yaitu: 

1) Kerapatan 

K = 𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐢𝐣𝐣
𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐥𝐥 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢𝐜𝐜𝐜𝐜𝐣𝐣

 

2) Kerapatan relatif jenis (100%) 

KR = 𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐣𝐣𝐤𝐤𝐣𝐣𝐜𝐜𝐣𝐣𝐢𝐢 𝐢𝐢𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢 𝐥𝐥𝐣𝐣𝐣𝐣𝐜𝐜𝐣𝐣 𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢𝐢𝐢𝐥𝐥
𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐣𝐣𝐤𝐤𝐣𝐣𝐜𝐜𝐣𝐣𝐢𝐢 𝐢𝐢𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢 𝐥𝐥𝐤𝐤𝐣𝐣𝐣𝐣𝐤𝐤𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢𝐢𝐢𝐥𝐥

𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗% 

3) Frekuensi 

F = 𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐤𝐤𝐣𝐣𝐜𝐜𝐜𝐜 𝐢𝐢𝐢𝐢𝐤𝐤𝐤𝐤𝐜𝐜𝐤𝐤𝐣𝐣𝐣𝐣𝐤𝐤𝐣𝐣𝐢𝐢 𝐥𝐥𝐣𝐣𝐣𝐣𝐜𝐜𝐣𝐣 𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢𝐢𝐢𝐥𝐥 
𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐥𝐥𝐤𝐤𝐣𝐣𝐣𝐣𝐤𝐤𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐤𝐤𝐣𝐣𝐜𝐜𝐜𝐜

 

4) Frekuensi relatif jenis (%) 

FR = 𝐟𝐟𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢𝐥𝐥𝐢𝐢 𝐢𝐢𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢 𝐥𝐥𝐣𝐣𝐣𝐣𝐜𝐜𝐣𝐣 𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢𝐢𝐢𝐥𝐥
𝐟𝐟𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐤𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢𝐥𝐥𝐢𝐢 𝐢𝐢𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢 𝐥𝐥𝐤𝐤𝐣𝐣𝐣𝐣𝐤𝐤𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢𝐢𝐢𝐥𝐥

 X 100% 

5) Dominasi 

D = 𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢𝐣𝐣𝐢𝐢𝐛𝐛 𝐢𝐢𝐣𝐣𝐥𝐥𝐣𝐣𝐤𝐤
𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐥𝐥 𝐜𝐜𝐜𝐜𝐢𝐢𝐜𝐜𝐜𝐜𝐣𝐣

 

6) Dominasi relatif (%) 

DR = 𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢𝐣𝐣𝐢𝐢𝐛𝐛 𝐢𝐢𝐣𝐣𝐥𝐥𝐣𝐣𝐤𝐤 𝐥𝐥𝐣𝐣𝐣𝐣𝐜𝐜𝐣𝐣 𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢𝐢𝐢𝐥𝐥
𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐛𝐛𝐢𝐢𝐢𝐢𝐣𝐣𝐢𝐢𝐛𝐛 𝐢𝐢𝐣𝐣𝐥𝐥𝐣𝐣𝐤𝐤 𝐥𝐥𝐤𝐤𝐣𝐣𝐣𝐣𝐤𝐤𝐣𝐣𝐣𝐣 𝐣𝐣𝐤𝐤𝐢𝐢𝐢𝐢𝐥𝐥

 𝐗𝐗 𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗𝐗% 

7) Nilai penting jenis  

INP = KR + FR + DR 
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Untuk mengetahui pola persebaran jenis cemara gunung dihitung dengan 

menggunakan rumus index of dispersion (Id) sebagai berikut (Miranti, 2001) : 

𝐈𝐈𝐢𝐢 = 𝐢𝐢
∑𝐱𝐱𝟐𝟐 − ∑𝐱𝐱

(∑𝐱𝐱)𝟐𝟐 − ∑𝐱𝐱 

 

Jika hasil perhitugan diatas didapatkan hasil sebagai berikut : 

Id = 1, maka distribusinya adalah random / acak 

Id < 1, maka distribusinya adalah seragam / uniform 

Id > 1, maka distribusinya adalah berkelompok 

 Untuk mengetahui apakah nilai index of dispersion (Id) mengalami 

kecenderungan pada tingkat distribusi acak, maka dilakukan uji lebih lanjut dengan 

menggunakan rumus Chi – Square, dengan rumus sebagai berikut : 

𝐗𝐗𝟐𝟐 = 𝐢𝐢𝐧𝐧𝐗𝐗𝟐𝟐

𝐍𝐍
− 𝐍𝐍  Keterangan: 

    X2 : Nilai Chi – Square 
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    N : Jumlah total individu dalam seluruh plot 
    n : Jumlah plot 
    𝛴𝛴X2 : Jumlah kuadrat individu dalam per plot  

Nilai  x2 hitung  selanjutnya  dibandingkan  dengan  nilai  x2 tabel  dengan 

derajat bebas (df  =  n1).  Jika  x2hitung  <x2 tabel maka  dapat  dikatakan bahwa 

bentuk  pola  penyebarannya  tidak  beda  nyata  dengan pola penyebaran 

berkelompok. Jika x2hitung >x2 tabel maka dapat dikatakan bahwa bentuk pola 

penyebarannya berbeda nyata dengan pola penyebaran berkelompok (Sugianto, 

1994). 

 


