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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu 

Penelitian Ini dilakukan di Blok Mentigen Resort Tengger Laut Pasir Tanaman Nasional 

Bromo Tengger Semeru (TNBTS) pada bulan Desember sampai Januari 2017. 

  Gambar 2. Peta wilayah Blok Mentigen dengan luasan 50,23 Ha 
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3.2 Alat dan Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peta kerja wilayah Blok Mentigen 

Resort Tengger Laut Pasir Tanaman Nasional Bromo Tengger Semeru, sedangkan alat yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.  Keterangan alat yang di butuhkan dalam penelitian 

No Nama Alat Fungsi 

1 Laptop Digunakan untuk input data dan pengelolahan data 

2 GPS Garmin Etrex 10 

Menentukan lokasi dan mencari lokasi titik koordinat 

yang akurat 

3 Peta kawasan Pengelolahan perencanaan 

4 Phi band Untuk mengukur diameter 

5 

Haga meter (cristenmeter dan 

galah) Untuk mengukur ketinggian tanaman dan pohon 

6 Meteran Untuk mengukur panjang, lebar dan tinggi 

7 Tali tampar (tali rafiah) Untuk mengkonversikan panjang dari meteran 

8 Parang Mempermudah buka jalan 

9 Alat tulis Mendukung pencatatan data 

10 Tally sheet Isian data 

11 Kompas Menentukan arah pengambilan Petak ukur 

12 Kamera Dokumentasi dua dimensi 

 

3.3. Analisa Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. 

Data primer terdiri dari data spesies tanaman, meliputi nama ilmiah, jumlah individu, habitus, 

dan pola penyebaran tanamanMentigi  (Vacinium varingiaefolium (Bl.) Miq) yang mendominasi 

Blok Mentigen Resort Tengger Laut Pasir Tanaman Nasional Bromo Tengger Semeru. 

3.3.1. Data Primer 

 Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber secara langsung dengan melakukan 

pengamatan dan pencatatan hasil observasi, wawancara, partisipasi secara langsung (Marzuki, 

2003). 
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a) Observasi 

Metode observasi yaitu metode yang dilakukan untuk pengamatan secara sistematis 

terhadap gejala/ fenomena yang diselidiki tanpa mengajukan pertanyaan (Marzuki, 2003). 

b) 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 (Arikunto, 1998). 

c) Partisipasi Secara Langsung  

Partisipasi secara langsung yaitu mengikuti secara langsung kegiatan yang dilakukan 

selama kegiatan Praktek Kerja Lapang(Arikunto, 1998). 

3.3.2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber (Marzuki, 

2003). Dalam hal ini data sekunder yang diambil yaitu kondisi umum kawasan meliputi letak dan 

luas, kondisi fisik dan biotik, iklim dan vegetasi hutan lindung di dataran rendah. 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan awal dalam penelitian ini adalah menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan 

yaitu: 

a. Menyiapkan surat ijin masuk di Blok Mentigen Resort Tengger Laut Pasir Tanaman Nasional 

Bromo Tengger Semeru. 

b. Melakukan survey lapang dan pengamatan pendahuluan di Blok Mentigen Resort Tengger 

Laut Pasir Tanaman Nasional Bromo Tengger Semeru. 
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c. Menyiapkan peta kerja Blok Mentigen Resort Tengger Laut Pasir Tanaman Nasional Bromo 

Tengger Semeru, untuk rencana dalam pengambilan sampling secara random 

d. Menyiapkan rencana kerja serta parameter pengamatan tinggi, diameter dan dokumentasi.  

e. Menyiapkan alat dan bahan penelitian seperti parang, tali rafiah, meteran phiban, 

cristeenmeter atau haga, dll. 

3.4.2 Pelaksanaan Penelitian 

 Pengambilan data primer dan identifikasi tanaman mentigi (V.varingiaefolium (Bl.) Miq) 

di Blok Mentigen Resort Tengger Laut Pasir Tanaman Nasional Bromo Tengger Semeru, 

dilakukan dengan Analisa Vegetasi Persebaran Mentiggi (V.varingiaefolium (Bl.) Miq) 

Analisis vegetasi merupakan cara peneliti dalam mendapatkan data vegetasi pada suatu 

kawasan areal yang diteliti.  Parameter yang diamati dalam analisis vegetasi yaitu nama spesias 

lokal maupun ilmiah, jumlah individu, serta habitusnya, dengan cara pelaksanaan analisis vegtasi 

yaitu : 

a. Pengambil data menggunakan teknik Metode Dengan Petak di mana Petak yang digunakan 

adalah Petak Ganda secara acak.  Metode tersebutmemungkinkan pengambilan vegetasi 

dilakukan dengan menggunakan banyak petak contoh yang letaknya tersebar merata secara 

acak tanpa memilih. 

b. Membuat  petak ukur 2x2, 5x5, 10x10 dan 20x 20 dengan metode transek secara metode 

jalur dan garis berpetak dengan intensitas sampling 0,5% pada setiap blok-blok kecil di 

Blok Mentigen Resort Tengger Laut Pasir Tanaman Nasional Bromo Tengger 

Semeru,disetiap anak petak dilakukan pengamatan dengan parameter nama daerah/lokal, 

jenis tumbuhan, tinggi tumbuhandiameter tumbuhan dan lokasi tumbuhan. 
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Keterangan:  

a. Petak ukur semai 2x2 m
2
, yaitu anakan dengan tinggi < 1,5 m dan tumbuhan 

bawah/semak/herba. 

b. Petak ukur pancang 5x5 m
2
, yaitu anakan dengan tinggi > 1,5 m dan diameter 

batangnya < 10 cm. 

c. Petak ukur tiang 10 x10 m
2 

yaitu diameter batangnya antara 10 cm -<20 cm. 

d. Petak ukur pohon 20x20 m
2
 yaitu pohon yang diameter batangnya ≥20 cm. 

Pengukuran dilakukan sebagai berikut : 

a. Pengukuran tinggi : dilakukan dengan menggunakan hagameter dengan jarak tembak 15 

menembak kearah tunggak pohon untuk mengetahui jarak penembak dengan pohon dan 

selanjutnya menembak ujung pucuk pohon yang paling tertinggi, sehingga ketemu tinggi 

pohon pada skala hagameter. 

b. Pengukuran diameter : pengukurannya dilakukan sejajar DBH dengan tinggi 1,30m dan 

diukur dengan menggunakan phiban atau pita meter. 

Gambar 3.  Petak ganda secara acak 
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c. Metode petak ganda membuat petak ukur pengambilan pada 400m
2 

,sehingga jumlah petak 

ukur yang dibuat yaitu 7 anak petak ukur. 

d. Mengambil data menggunakan transek dan metode garis berpetak.  Metode transek digunakan 

pada komunitas tumbuhan terdapat semua strata danmetode garis berpetak bermaksud untuk 

mempelajari perubahan keadaan vegetasi menurut kondisi tanah, topografi dan elevasi. 

e. Pengambilan petak ukur dimulai dari selatan ke utara, utara ke selatan, memotong sungai dan 

memotong garis kontur disajikan pada gambar 2.  

f. Pengambilan sampling harus merata dengan tujuan sampling yang diambil merata mencakup 

seluruh kawasan sehingga menghindari terjadinya subjektif.  

3.5 Teknik Pengambilan Sampel 

Inventarisasi yang dilakukan di Blok Mentigen Resort Tengger Laut Pasir Tanaman 

Nasional Bromo Tengger Semeru menggunakan Teknik pengambilan sampel dan penentuan 

petak ukur diambil secara Purposive Sampling. Mengingat keterbatasan kemampuan, waktu, dan 

biaya, maka menggunakan metode purposive sampling dalam penelitian ini. Purposive Sampling 

adalah metode pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan struktur 

penelitian, dimana pengambilan sampel dengan mengambil sampel yang terpilih menurut ciri-

ciri spesifik dan karakteristik tertentu. 

Metode kedua yang digunakan untuk mengetahui posisi tegakan dalam Blok Mentige 

adalah dengan cara inventarisasi 100% dan menandai semua tanaman jenis Mentigi gunung 

memakai GPS. Hasilnya akan diperoleh peta sebaran tegakan Mentigi gunung pada kawasan 

Blok Cemoro Lawang-Mentigen Resort Tengger Laut Pasir Tanaman Nasional Bromo Tengger 

Semeru. 
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3.5.1 Analisis Data 

3.5.1.1 Menaksir Standing Stock Tegakan Mentigi Gunung 

Untuk mengetahui dimensi tanaman Mentigi Gunung menggunakan diameter, tinggi, 

volume per pohon (m³), volume pohon/petak ukur (m³), volume rata-rata per petak ukur (m³), 

taksiran volume rata-rata per Ha. 

Adapun rumus mencari volume per pohon dan luas bidang dasar (LBD) per pohon adalah 

sebagai berikut : 

Volume = ¼πd²t 

LBD = ¼πd² 

Dimana : 

π = 3.14 

d = Diameter pohon dalam meter 

t = Tinggi pohon dalam meter  

3.5.1.2 Pola Penyebaran Spesies Tanaman Mentigi Gunung 

Penyebaran spesies dalam suatu komunitas tumbuhan dapat diketahui dengan rumus 

penyebaran Morishita. Rumus ini digunakan untuk mengetahui pola penyebaran spesies 

tumbuhan yang meliputi penyebaran merata (uniform), mengelompok (clumped), dan acak 

(random).  

Adapun rumus Morishita menurut Morishita (1965) diacu dalamPrinando (2011 ) adalah 

sebagai berikut:  

Iδ = n
         

           
 

Dimana: 

Iδ = Derajat penyebaran Morishita  
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N = Jumlah petak ukur 

ΣXi
2 

= Jumlah kuadrat dari total individu suatu spesies pada suatu komunitas  

ΣXi  = Jumlah total individu suatu spesies pada suatu komunitas Selanjutnya dilakukan 

uji Chi-square, dengan rumus: 

a. Derajat keseragaman  

Mu = 
               

     
 

Dimana: 

X
2
0,975 = Nilai chi-squre dari tabel dengan db (n-1), selang kepercayaan 97,5% 

ΣXi  = Jumlah individu dari suatu spesies pada petak ukur ke –i  

n  = Jumlah petak ukur  

b. Derajat pengelompokan 

Mc =
                

    
 

Dimana:   

Xi
2
0,025 = Nilai chi-squre dari tabel dengan db (n-1), selang  kepercayaan 2,5%  

 ΣXi        = Jumlah individu dari suatu spesies pada petak ukur ke –i  

N        = Jumlah petak ukur Standar derajat Morishita  

Standar derajat Morishita (Ip) dihitung dengan empat rumus sebagai berikut:  

1. Bila Iδ≥Mc> 1.0, maka dihitung:  

Ip = 0,5 + 0,5 ( 
     

     
) 

2. Bila Mc>Iδ ≥ 1.0, maka dihitung:  

Ip = 0,5  (
  δ  

    
) 

3. Bila 1,0> Iδ>Mu, maka dihitung: 
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 Ip = -0,5 (
 δ  

    
 ) 

4. Bila 1,0> Mu>Iδ, maka dihitung:  

Ip = -0,5 + 0,5 ( 
 δ  

    
 ) 

Perhitungan nilai Ip akan menunjukkan pola penyebaran spesies tumbuhan yang dominan 

dalam suatu komunitas. Nilai dan pola penyebaran spesies tersebut adalah sebagai berikut:  

Ip = 0, Spesies tumbuhan memiliki penyebaran acak (random)  

Ip >0, Spesies tumbuhan memiliki penyebaran mengelompok (clumped) 

Ip<0, Spesies tumbuhan memiliki penyebaran merata (uniform). 

 Untuk mengetahui posisi tanaman Mentigi gunung di Blok Mentigen digunakan GPS. 

Penggunaan GPS dimaksudkan untuk menandai letak tanaman Mentigi gunung pada blok 

Mentigen. Hasil dari GPS akan diketahui posisi koordinat  tanaman  mentigi gunung. Setelah 

mengetahui koordinat dari tanaman, kemudian di overlay ke dalam peta kawasan dengan 

menggunakan GIS. Dari situ akan muncul bagaimana posisi tanaman Mentigi gunung dan 

diketahui koordinatnya. 

 




