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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan September 

2017, lokasi di Tiung Biru B pada petak 42C BKPH Tegaron, Kecamatan 

Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. 
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3.2 Alat dan bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian yaitu global Positioning 

System, alat tulis, kamera handphone, tabel kelas kesesuaian lahan tingat detil 

untuk beberapa jenis tanaman hutan, cetok, kantong plastik, clinometer. 

Sebagai bahannya yaitu tanah, data hasil uji laboratorium, data kelas 

kesesuaian lahan dan data curah hujan.  

3.3 Metode  pengambilan data  

1) Persiapan dan observasi awal 

  Tahap persiapan dilakukan melalui observasi lapangan dan studi literatur. 

Observasi bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan sebagai dasar 

perencanaan penelitian. Data temperatur berdasarkan data accuweather.com 

dan data curah hujan didapatkan dari rekapitulasi hasil data curah hujan milik 

KPH Padangan berdasarkan  laporan BMKG dalam kurun waktu 1 tahun 

terakhir. Data ini digunakan sebagai penguat pada tahapan pengambilan data 

dilapang. 

2) Pengambilan data 

  Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan mengambil data sesuai 

dengan kondisi aktual dengan pengambilan data primer. Beberapa data yang 

diambil di lapang seperti sampel tanah dengan kedalaman 0-30cm dan 

kemiringan lahan. Dengan menerapkan metode matching sebagai penilaian 

ditentukan sebanyak 5 titik pengambilan contoh tanah dengan teknik 
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purposive sampling dan metode terusik untuk setiap parameter yang diukur. 

Metode terusik yaitu pengambilan contoh tanah yang sudah tidak alami. 

  Parameter penelitian yang digunakan untuk menilai tingkat kesesuaian lahan 

sebagai berikut:  

a) Pengukuran suhu udara  

untuk mengetahui temperature rata-rata suatu tempat guna menentukan 

pertumbuhan tanaman yang cocok. Tempertur rata-rata dipengaruhi oleh 

ketinggian tempat penelitian. Temperature rata-rata dilihat di 

accuweather.com dengan ketinggian tempat sebagai faktor penentu 

besarnya suhu rata-rata daerah penelitian
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b) Ketersediaan air 

1) Jumlah bulan kering  

Jumlah bulan kering yang dihitung didasarkan pada daerah curah hujan 

bulanan yang kurang dari 65mm selama satu tahun berdasarkan Schmidt-

Ferguson 

2) Hujan rata-rata  

Merupakan rata-rata curah hujan dalam periode satu tahun yang dinyatakan 

dalam millimeter (mm) 

c) Keadaan perakaran  

1) Drainase  

Drainase adalah kondisi mudah tidaknya air hilang dari permukaan tanah 

yang mengalir melalui aliran permukaan (run off) atau melalui peresapan 

kedalam tanah.  

Tabel 1. Karakteristik kelas drainase tanah untuk evaluasi lahan 

No  Kelas drainase  Uraian  

1 Cepat  

(excessively 

drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi 

sampai sangat tinggi dan daya menahan air rendah. 

Tanah demikian tidak cocok untuk tanpa irigasi. Ciri 

yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna 

homogeny tanpa bercak atau karatan besi dan 
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alumunium serta warna gley (reduksi). 

2 Agak cepat  

(somewhat 

excessively 

drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik tinggi dan 

daya menahan air rendah. Tanah demikian hanya 

cocok untuk sebagian tanaman kalau tanpa irigasi. Ciri 

yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna 

homogeny tanpa bercak atau karatan besi dan 

aluminium serta warn agley (reduksi) 

3 Baik  

(well drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang dan 

daya air menahan air sedang, lembab tapi tidak cukup 

basah dekat permukaan. Tanah demikian cocok untuk 

berbagai tanaman. Ciri yang dapat diketahui di 

lapangan, yaitu tanah berwarna homogen tanpa bercak 

atau karatan besi dan/atau mangan serta warn agley 

(reduksi) pada lapisan 0 sampai 100 cm.  

4 Agak baik  

(moderately well 

drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik sedang 

sampai agak rendah dan daya menahan air (pori air 

tersedia) rendah, tanah basah dekat permukaan. Tanah 

demikian cocok untuk berbagai tanaman. Ciri yang 

dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah berwarna 

homogeny tanpa bercak atau karatan besi dan/atau 

mangan serta warn agley (reduksi)pada lapisan 0 
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sampai 50 cm. 

5 Agak terhambat 

(somewhat poorly 

drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik agak rendah 

dan daya menahan air (pori air tersedia)rendah sampai 

sangat rendah, tanah basah sampai ke permukaan. 

Tanah demikian cocok untuk padi sawah dan sebagian 

kecil tanaman lainnya. Ciri yang dapat diketahui di 

lapangan, yaitu tanah berwarna homogeny tanpa 

bercak atau karatan besi dan/atau mangan serta warn a 

gley (reduksi) pada lapisan 0 sampai 25 cm.  

6 Terhambat 

(poorly drained) 

Tanah mempunyai konduktivitas hidrolik rendah dan 

daya menahan air (pori air tersedia) rendah sampai 

sangat rendah, tanah basah untuk waktu yang cukup 

lama sampai ke permukaan. Tanah demikian cocok 

untuk padi sawah dan sebagian kecil tanaman lainnya. 

Ciri yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah 

mempunyai warn agley (reduksi) dan bercak atau 

karatan besi dan/atau mangan sedikit pada lapisan 

smapai permukaan.  

7 Sangat terhambat 

(very poorly 

drained) 

Tanah dengan koduktivitas hidrolik sangat rendah dan 

daya menahan air (pori air tersedia) sangat rendah, 

tanah basah secara permanen dan tergenang untuk 
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waktu yang cukup lama sampai ke permukaan. Ciri 

yang dapat diketahui di lapangan, yaitu tanah 

mempunyai warna gley (reduksi) permanen sampai 

pada lapisan permukaan.  

Sumber: (Ritung, 2007) 

2) Tekstur tanah  

Teksur tanah adalah perbandingan relative (%) antara fraksi pasir, debu dan 

lempung. Tekstur tanah sering berhubungan dengan permeabilitas, daya 

tahan memegang air, kapasitas tukar kation serta kesuburan tanah.  

Tabel 2. Kelas tekstur tanah  

No  Kelas tekstur  Sifat tanah 

1 Pasir (S)  Sangat kasar sekali, tidak membentuk gulungan, serta 

tidak melekat. 

2 Pasir berlempung 

(LS) 

Sangat kasar, membentuk bola yang mudah sekali 

hancur, serta agak melekat. 

3 Lempung berpasir 

(SL)  

Agak kasar, membentuk bola yang mudah sekali 

hancur, serta agak melekat 

4  Lempung (L)  Rasa tidak kasar dan tidak licin, membentuk bola teguh, 

dapat sedikit digulung dengan permukaan mengkilat, 

dan melekat. 
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5 Lempung berdebu 

(SiL) 

Licin, membentuk bola teguh, dapat sedikit digulung 

dengan permukaan mengkilat, serta agak melekat. 

6 Debu (Si) Rasa licin sekali, membentuk bola teguh dapat sedikit 

digulung dengan pemukaan mengkilat, serta agak 

melekat 

7 Lempung berliat 

(CL)  

Rasa kasar agak jelas, membentuk bola agak teguh 

(lembab), membentuk gulungan tetapi mudah hancur, 

serta melekat.  

8 Lempung berliat 

berpasir (SCL) 

Rasa agak kasar, membentuk bola agak teguh (lembab), 

membentuk gulungan tetapi mudah hancur, serta 

melekat. 

9 Lempung liat 

berdebu (SiCL) 

Rasa licin jelas, membentuk bola teguh, gulungan 

mengkilat, melekat. 

10 Liat berpasir (SC) Rasa licin agak kasar, membentuk bola dalam keadaan 

kering sukar dipilin, mudah digulung, serta melekat. 

11 Liat berdebu (SiC) Rasa agak licin, membentuk bola dalam keadaan kering 

sukar dipilin, mudah digulung, serta melekat. 

12 Liat (C) Rasa berat, membentuk bola sempurna, bila kering 

sangat keras, basah sangat melekat. 

Sumber: (Ritung, 2007) 
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3) Kedalaman tanah 

faktor penting untuk menentukan kesuburan tanah yaitu kedalaman tanah. 

Semakin tinggi kedalaman efektif suatu tanak akan semakin baik 

pertumbuhan akan semakin banyak unsur hara yang dapat diserap. 

Pengamatan kedalaman tanah di lapang dapat dilakukan dengan melihat 

klasifikasi kedalaman tanah. 
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Tabel 3. Kedalaman tanah 

Deskripsi kedalaman 

tanah 

Kedalaman tanah Kelas 

Sangat dangkal <10 cm 1 

Dangkal 10-15 cm 2 

Agak dangkal 15-30 cm 3 

Sedang 30-60 cm 4 

Agak dalam 60-90 cm 5 

Dalam >90 cm 6 

(Siswanto, 2006) 

4) Kemiringan lereng  

Kemiringan lereng merupakan lereng membentuk bidang horizontal, 

satuannya dinyatakan dalam persen (%) atau derajat (º). Klasifikasi 

kemiringan lereng dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4. Klasifikasi kemiringan lereng 

No Kelas Kemiringan lereng 

1 Datar  0 – 3 

2 Landai / berombak  3 – 8 

3 Agak miring / bergelombang  8 – 10 

4 Miring / berbukit 15 – 30 
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5 Agak curam  30 – 45 

6 Curam  45 – 65 

7 Sangat curam  >65 

 

5) Kenampakan erosi 

kenampakan erosi dapat diketahui melalui pengamatan langsung dilapangan 

secara kualitatif, dengan mengamati beberapa kenampakan permukaan 

tanah. Klasifikasi erosi menurut Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:  

Tabel 5. Klasifikasi kenampakan erosi 

No  Kelas  Ciri-ciri  

1 Sangat rendah  Tidak ada lapisan yang hilang, belum ada erosi  

2 Rendah  Sebagian tanah atas sudah hilang dan sudah ada alur 

kecil  

3 Sedang  Tanah bagian top soil hilang, sudah ada lembah-

lembah  

4 Bahaya  Lapisan tanah atas dan subsoil sebagian besar 

hilang dan banyak terbentuk lembah  

5 Sangat bahaya  Sudah tidak ada lapisan tanah  
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Tabel 6. Tingkat bahaya erosi 

Tingkat bahaya erosi  Jumlah tanah permukaan yang hilang 

(cm/tahun) 

Sangat ringan (sr) <0,15 

Ringan (r)  0,15-0,9 

Sedang (s) 0,9-1,8 

Berat (b) 1,8-4,8 

Sangat berat (sb) >4,8 

(Sofyan, 2007) 

 

1) PH  

PH merupakan tingkat keasaman tanah. PH tanah berpengaruh terhadap 

pertumbuhan tanaman. PH yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dapat 

mengganggu pertumbuhan suatu tanaman. Adapun klasifikasi pH dapat 

dilihat pada tabel. 

Tabel 7. Klasifikasi pH 

Tanah pH (H2O) 

Luar biasa asam >4,5 

Asam sangat kuat 4,5-5,0 
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Asam kuat 5,1-5,5 

Asam sedang 5,6-6,0 

Agak asam 6,1-6,5 

Netral 6,6-7,3 

Agak basis 7,4-7,8 

Basis sedang 7,9-8,4 

Basis kuat 8,5-9,0 

Basis sangat kuat >9,0 

(Sutanto, 2005) 

7) Toksisitas (Salinitas)  

Salinitas merupakan tingkat kelarutan garam pada suatu tanah, kelarutan 

garam yang tinggi akan menjadi racun dan mengganggu pertumbuhan 

tanaman. Pengukuran salinitas dilakukan dengan metode analisis di 

laboratorium. Adapun klasifikasi sebagai berikut:  

Tabel 8. Klasifikasi salinitas  

1 Bebas: 0,0-0,15% garam larut atau 0-4 (EC x 103) mmhos 

per cm pada suhu 25ºC 

2 Sedikit: 0,15-0,35% garam larut atau 4-8 (EC x 103) mmhos 

per cm pada suhu 25 ºC 

3 Menengah: 0,35-0,65% garam larut atau 8-15 (EC x 103) 
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mmhos per cm pada suhu 25 ºC 

4 Banyak: >0,65% garam laut atau >15 (EC x 103) mmhos 

per cm pada suhu 25 ºC 

(Yunianto, 1991) 

8) Bahaya banjir dan genangan  

Bahaya banjir dan genangan dapat dilihat dari ada tidaknya genangan. 

Genangan terjadi akibat drainase yang buruk dan penyempitan badan sungai 

yang mengakibatkan banjir. Adapun kelas bahay banjir dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel 9. Kelas bahaya banjir 

Simbol Kelas bahaya banjir 

Kelas bahaya banjir berdasarkan kombinasi 

kedalaman dan lamanya banjir (F x, y)) 

F0 Tidak ada  

F1 Ringan F1.1, F2.1, F3.1 

F2 Sedang F1.2, F2.2, F3.2, F4.1 

F3 Agak berat F1.2, F2.2, F3.3 

F4 Berat F1.4, F2.4, F3.4, F4.2, F4.3, F4.4 

(Djaenudin & dkk, 2011) 

Analisis contoh tanah dilakukan  di laboratorium tanah dilakukan di Laboratorium 

Kimia Tanah Universitas Brawijaya Malang. Adapun parameter tanah yang yang 
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digunalam dari hasil analisis tanah yaitu: tekstur tanah, salinitas, C-organik, KTK, K, 

Na, Mg, Ca, KB, kejenuhan basa, dan pH 

3) Analisis data  

a. Dalam pengolahan data hasil data dari laboratorium dan lapang dilakukan 

penilaian kelas kesesuaian lahan dengan menggunakan metode matching atau 

mencocokkan antara syarat tumbuh tanaman hutan dengan data yang 

didapatkan dari lapang atau data kualitas dan karakteristik tempat penelitian. 

b. Dalam penentuan kelas keseuaian lahan dilakukan dengan mencocokkan data 

karakteristik lahan pada lapang dengan keseseuaian lahan pada tingkat ordo 

dengan kesesuaian lahan dibagi menjadi Sesuai (S) dan Tidak sesuai (N). Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui apakah lahan tersebut sesuai atau tidak sesuai.  

c. Kemudian setelah dilakukan pencocokkan data karakteristik lahan pada 

lapang pada tingkat ordo maka dilakukan pencocokkan pada tingkat kelas 

yang ditandai dengan kelas S1 (Sangat sesuai), S2 (Cukup sesuai), S3 (Sesuai 

marginal), N1 (Tidak sesuai pada saat ini), N2 (Tidak sesuai permanen).  

d. Penentuan kesesuaian lahan pada tingkat sub-kelas yang mencerminkan faktor 

pembatas atau penghambat suatu lahan untuk ditanami suatu jenis. Pembatas 

ditunjukkan dengan simbol kecil dibelakang simbol kelas, misalkan S2-r  yang 

memiliki arti pada kelas S2 memiliki faktor pembatas kedalaman efektif (r).  

e. Hasil akhir dari penilaian dan penentuan berupa data kesesuaian lahan aktual. 

Untuk mendapatkan data kesesuaian lahan potensial maka dilakukan upaya 
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perbaikan terhadap kualitas ataupun karakteristik lahan pada penelitian. 

Misalkan upaya perbaikan dilakukan dengan cara menaikkan kelas kesesuaian 

lahan   sehingga mendapatkan kelas kesesuaian lahan yang terbaik. Namun 

dalam upaya perbaikan kelas kesesuaian lahan dibatasi oleh faktor pembatas 

berupa faktor permanen.  

f. Jenis tanaman hutan yang dianalisis berdasarkan data risalah pengusahaan 

tanaman hutan di KPH Padangan pada tahun 2007.  

 

 


