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BAB III 

BAHAN DAN METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Cemoro Sewu pada petak 73/2, 

Plaosan  mulai dari bulan November 2016. 

 

3.2 Alat dan bahan penelitian 

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kompas, GPS,  

pita meteran/roll, Phi Band, Tali, Parang, Galah, Camera, Peta, Alat tulis menulis. 

 

3.3 Metode Pengambilan Data 

Dalam pelaksanaan penelitian ini data yang diambil meliputi : 

a) Data primer, adalah data yang diperoleh dengan mencatat langsung dari  

hasil metode pengambilan contoh, observasi dan wawancara langsung. 

b) Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

instansi pemerintah, laporan dan pustaka lainya. Data tersebut meliputi 

keadaan lokasi penelitian. 

 

3.4 Pelaksanaan Penelitian 

a) Menentukan letak jalur rintis pada hutan yang akan dianalisa dengan 

memotong garis topografi 

b) Membuka petak-petak sepanjang jalur 

c) Mengisi data lapangan pada tabel kerja  
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1) Diameter, keliling pohon dan diameter tiang, metode pengambilan 

data dengan mengukur diameter menggunakan alat phi band setinggi 

130cm dari permukaan tanah. 

2) Tinggi pohon dan tiang tiap plot, metode pengambilan data dengan 

menggunakan galah, cristine meter tetapi pengukuran tergantung pada 

kondisi tropografi datar atau miring, sehingga harus berpatokan pada 

tinggi galah dan untuk tinggi penempatan cristine meter bias sejajar 

mata dengan kemiringan 120 derajat – 160 derajat. 

3) Jumlah pohon dan tiang tiap plot, dengan menghitung tegakan pada 

masing-masing petak dengan luasan 2x2 m, 5x5 m, 10x10 m, 20x20 

m. 

4) Jumlah jenis pada tiap plot, mengelompokan dan menghitung setiap 

jenis vegetasi pada masing-masing luasan petak.  

d) Mengelola dan menganalisa data lapang 

e) Menghitung kerapatan, kerapatan relatif, dominasi, dominasi relatife, 

frekuensi,frekuensi relatif serta indek nilai penting. 

 

 

3.5 Penentuan Kurva Spesies Area dan Petak Ukur  

 Menurut Munthe (2013) Kurva Spesies Area berguna untuk menunjukkan 

sistem keterwakilan dari hutan terwakili sehingga analisis vegetasi yang dilakukan 

dapat mewakili hutan yang diteliti. Langkah-langkah pembuatan Kurva Spesies 

Area adalah : 
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a) Pembuatan plot awal dimana plot ini terletak secara sengaja di daerah 

penelitian yang menurut peneliti mewakili seluruh jenis yang ada. Luas 

ukuran plot Kurva Spesies Area tergantung pada peneliti, yang penting 

adalah konsistensi plot selanjutnya dibuat berukuran dua kali luas plot 

awal. 

b) Dihitung jumlah spesies tumbuhan yang terdapat dalam plot 1,2,3,…dan 

seterusnya. 

c) Dibuat Kurva Spesies Area dengan menghubungkan antara ukuran plot 

dengan jumlah spesieS. 

d) Dari Kurva Spesies Area tersebut dapat ditentukan luas plot minimal atau 

minimal area yang digunakan. Bila dengan penambahan luas plot tidak 

lagi menyebabkan kenaikan jumlah jenis lebih dari 5 %, maka ukuran 

petak yang digunakan adalah seluas tersebut. 
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Gambar 1. Kurva Spesies Area 

 Perhitungan analisis vegetasi ini dilakukan dengan metode jalur berpetak 

dengan setiap jalur berukuran 20 meter x 20 meter. Menurut Soerianegara dan 

Indrawan (1988) pengumpulan data primer kondisi dengan melakukan 

inventarisasi vegetasi dengan metode jalur berpetak pada tiga formasi hutan yaitu 

hutan gambut, hutan peralihan (ecoton) dan hutan Dipterocarpaceae atas. Pada 

setiap formasi hutan dibuat jalur dengan luas 6 ha, yaitu lebar 40 m dan panjang 

150 m. Jumlah plot yang dibuat adalah tujuh plot untuk setiap jalur analisis 

vegetasi.. 

Pengamatan dilakukan pada setiap tingkat pertumbuhan suatu vegetasi yang 

dikelompokan kedalam :  

a) Tingkat semai (seedling), yaitu sejak perkecambahan sampai tinggi 1,5 

meter 

b) Tingkat sapihan (sapling) yaitu tingkat pertumbuhan permudaan yang 

mencapai tinggi antara 1,5 meter dengan diameter batang kurang dari 10 

cm. 
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c) Tingkat tiang (poles) atau pohon kecil yaitu tingkat pertumbuhan pohon 

muda yang berukuran dengan diameter batang antara 10 – 19 cm. 

d) Pohon yaitu tingkat pohon-pohon yang diameter batang diatas 20 cm. 

 Metode yang digunakan adalah gabungan metode jalur dan metode garis 

berpetak sehingga di dalam jalur - jalur tersebut dibuat petak-petak ukur. 

Luas petak ukur untuk masing-masing tingkat pertumbuhan adalah sebagai 

berikut: 

- Semai  (seedlings) dengan ukuran petak 2 x 2 m 

- Sapihan (saplings) dengan ukuran petak 5 x 5 m 

- Tiang (poles) atau pohon kecil dengan ukuran petak 10 x 10 m 

- Pohon (trees) dengan ukuran petak 20 x 20 m 

 

Petak ukur yang dibuat untuk menghitung kerapatan, frekwensi dan dominansi 

vegetasi adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2. Petak Ukur Untuk Pengamatan Vegetasi 

 

Keterangan : T = Trees, P = Poles, Sp = Sapling, Sd = Seedling 
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3.6 Analisis Data 

 Data vegetasi yang terkumpul kemudian dianalisis untuk mengetahui 

kerapatan jenis, kerapatan relatif, dominansi jenis, dominansi relatif, frekwensi 

jenis dan frekwensi relatif serta Indeks Nilai Penting menggunakan rumus 

Soerianegara dan Indrawan (1988) sebagai berikut : 

Parameter vegetasi dapat dihitung dengan rumus-rumus berikut ini:  

- Kerapatan                   = 
Jumlah individu

Luas petak ukur
   ................................................ 1) 

- Kerapatan relatif        = 
Kerapatan satu jenis

Kerapatan seluruh jenis
x 100%  .................... 2) 

- Dominansi                  = 
Luas Bidang dasar Suatu Jenis

Luas petak ukur
  ......................... 3) 

- Dominansi relatif       = 
Dominansi Suatu Jenis

Dominansi Seluruh Jenis
  ................................... 4) 

- Frekwensi                  = 
Jumlah petak penemuan suatu jenis

jumlah seluruh petak
 ................. 5) 

- Frekwensi relatif        = 
Frekwensi suatu jenis

Frekwensi seluruh jenis
 x 100 %   ................. 6) 

- Nilai penting              = Kerapatan relatif + Frekwensi relatif  

+ Dominansi relatif  ............................................ 7) 

 Nilai penting merupakan penjumlahan dan kerapatan relatif, frekwensi dan 

dominansi relatif, yang berkisar antara 0 dan 300 (Mueller-Dombois dan 

Ellenberg, 1975). Untuk tingkat pertumbuhan sapihan dan semai merupakan 

penjumlahan Kerapatan Relatif dan Frekwensi Relatif, sehingga maksimum nilai 

penting adalah 200. 

 

  


