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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Hutan Bambu tepatnya di Kawasan Ekowisata 

Boon Pring Desa Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang, Provinsi Jawa 

Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016.  

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: Parang, kompas, 

GPS, meteran, tali rafia, tally sheet, jangka sorong, christen meter, kamera dan 

alat tulis menulis.  

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Buku panduan 

Identifikasi bambu dan jenis-jenis bambu yang ditemukan di lokasi penelitian. 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif yaitu dengan mengadakan kegiatan pengumpulan data, teknik 

pengambilan data dan dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan. 

Analisis data yang bertujuan untuk membuat deskripsi kejadian yang terjadi pada 

penelitian. Data yang diambil adalah data primerdan data sekunder.  

Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber secara langsung 

dengan melakukan pengamatan dan pencatatan hasil observasi, wawancara, 

partisipasi secara langsung. 
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1. Observasi 

Metode observasi yaitu metode yang dilakukan untuk pengamatan secara 

sistematis terhadap gejala/fenomena yang diselidiki tanpa mengajukan 

pertanyaan. 

2. Wawancara 

Metode wawancara (interview) yaitu wawancara mencakup cara yang 

dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba 

mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang responden. 

3. Partisipasi Secara Langsung 

Partisipasi secara langsung yaitu mengikuti secara langsung kegiatan yang 

dilakukan selama penelitian. 

Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber. Data yang 

dikumpulkan adalah kondisi atau keadaan umum kawasan, sejarah kawasan 

dengan teknik pengumpulan datanya adalah studi pustaka dan penelusuran 

informasi internet (browsing). 

3.3.1 Metode Pengumpulan Data 

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan observasi lapangan. 

Selanjutnya melakukan penjelajahan di daerah sasaran penelitian. Pengambilan 

titik sampling dilakukan secara purposive sampling yaitu lokasi sampel ditentukan 

secara sengaja. Selanjutnya, dalam penentuan desain sampelnya yaitu 

menggunakan metode garis berpetakyang diletakkan secara sistematis. Untuk 

menentukan intensitas samplingnya, saya menggunakan IS 10% , karena Menurut 
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Boon dan Tideman (1950 yang dikutip oleh Soerianegara dan Indrawan, 1978) 

untuk kelompok hutan yang luasnya 1.000 ha atau lebih intensitas sampling yang 

digunakan sebaiknya 2 %, sementara itu jika kurang dari 1.000 ha maka intensitas 

sampling sebaiknya digunakan 5 % - 10 %. Berdasarkan ketentuan di atas maka 

digunakan intensitas sampling 10 % dikarenakan luas dari Hutan Bambu Desa 

Sanankerto Kecamatan Turen Kabupaten Malang 18 Ha. 

Intensitas Sampling (IS) yang digunakan : 10% 

Sampel luas areal penelitian : 18 Ha x 10% = 1,8 Ha ( 18.000 m²)  

Luas plot pengamatan 20 m x 20 m = 400 m² 

Jumlah petak sampel yang digunakan yaitu 
��.��� �²

��� �²
 = 45 petak  

Jumlah jalur yang dibuat yaitu 9 jalur 

Jarak antara  jalur pengamatan 150 meter 

Jarak antara masing-masing plot pengamatan adalah 10 meter 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 1. Desain Denah Penelitian Bambu 

 



25 
 

Selanjutnya pada tempat dimana ditemukan bambu dilakukan kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Pengamatan terhadap morfologi dan habitat dari jenis-jenis bambu yang 

ditemukan, kemudian dicatat dalam tally sheet yang telah disediakan untuk 

semua parameter seperti nama jenis, nama lokal, morfologi, kelimpahan dan 

lain-lain. 

b. Selanjutnya menghitung jumlah batang bambu dalam satu rumpun. 

a. Mengukur diameter dan tinggi bambu. 

b. Setelah itu jenis bambu yang ditemukan di dalam petak kemudian di 

dokumentasikan dengan kamera dalam bentuk rumpun bambu dan disketsa 

berdasarkan bagian-bagiannya. 

3.3.2 Variabel Penelitian 

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah jenis dan variabel 

tingkat keanekaragaman. 

Variabel jenis yang diamati dalam penelitian ini yaitu: 

a. Batang/Buluh 

 Warna batang / buluh 

 Diameter batang / buluh 

 Panjang ruas 

 Permukaan batang / buluh 

b. Daun 

 Warna daun 

 Bentuk daun 
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 Ujung daun (apex folii) 

 Pangkal daun (basis folii) 

 Tepi daun (margo folii) 

 Permukaan daun (halus/kasar) 

c. Pelepah 

 Ukuran pelepah (cm) 

 Warna pelepah 

d. Percabangan 

 Tipe percabangan 

e. Rebung / Tunas 

 Warna rebung 

 Diameter rebung 

3.4Analisa Data 

Data yang diperoleh di lapangan ditabulasi untuk menghitung besaran 

dari variabel jenis dan variabel tingkat keanekaragaman jenis meliputi: kerapatan, 

kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, indeks dominansi, dan indeks nilai 

penting dengan rumus sebagai berikut: 

Kerapatan/Densitas (K)  

Kerapatan (K) merupakan jumlah individu organisme per satuan ruang 

(Gopal dan Bhardwaj, 1979 dikutip oleh Indriyanto, 2008). 

K=
������ ��������

���� ������� ����� ������
 

Menggunakan rumus tersebut, setelah itu dihitung : 

 Jumlah rumpun per hektar untuk setiap jenis bambu 
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 Jumlah individu per rumpun untuk setiap jenis bambu 

 Jumlah individu per hektar untuk setiap jenis bambu 

Kerapatan relatif =
������ ���� ����� �����

������ ��������
× 100% 

Frekuensi (F) 

Frekuensi (F) menunjukkan jumlah penyebaran tempat ditemukannya 

suatu spesies dari semua plot ukur. Dapat dihitung dengan rumus berikut (Gopal 

dan Bhardwaj, 1979 dikutip oleh Indriyanto, 2008). 

F =
������ ����� ������ ������������ ����� �������

������ ������� ����� ������
 

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

�������� ������� �����
 × 100% 

LBDS = ¼ . π . d² 

Dominasi  

D =
������ ���� ������ �����

���� ������
 

Dominasi Relatif =
�������� ���� ����� �����

�������� ���� ������� �����
 × 100% 

 

Indeks Nilai Penting 

INP = Kerapatan Relatif (KR) + Frekuensi Relatif (FR) + Dominansi Relatif 

(DR). 
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