
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif sebagaimana 

menurut Arikunto (2010) penelitian deskriptif kuantitatif berfungsi untuk 

mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan fakta yang tampak 

pada saat penelitian. Penelitian kuantitatif menekankan fenomena-fenomena 

objektif dan dikaji secara kuantitatif. Maksimalisasi objektivitas desain penelitian 

ini diakukan dengan menggunakan angka-angka, pengolahan statistik, struktur 

dan percobaan terkontrol (Hamdi, 2012). Menurut Arikunto (2010) dalam 

penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya 

menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 11-19 agustus  di Kawasan Air Terjun 

Dlundung yang terletak di desa Ketapanrame kecematan Trawas Kabupaten 

Mojokerto.  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis tanaman dari famili 

Polypodiaceae yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu di Kawasan Air Terjun 

Dlundung. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah anggota famili Polypodiaceae yang 

terdapat di Kawasan Air Terjun Dlundung.  

3.4 Prosedur penelitian 

3.4.1 Tahap persiapan 

Tahapan persipan dilakukan sebelum melakukan penelitian. Persiapan 

yang harus dilakukan yaitu menyiapakan alat dan bahan:  

1. Alat tulis  

2. Kamera  

3. Gunting/Pisau 

4. Spesies dari famili Polypodiaceae 

3.4.2 Tahap pelaksanaan Pengambilan Data 

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan kegiatan 

meliputi (Tjitrosoepomo, 2009): 

1. Pemilihan objek study OTU yang akan diteliti dari famili 

Polypodiaceae. Spesies dari famili Polypodiaceae ini diambil di 

Kawasan Air Terjun Dlundung. 

2. Pemilihan ciri-ciri pada masing-masing OTU yang akan diberi angka 

(score).  

3. Menentukan ciri dari masing-masing OTU yang dijadikan parameter 

penelitian. 

4. Menyusun karakter-karakter parameter penelitian pada tabel OTU 
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Tabel 3.1 Karakter morfologi famili Polypodiaceae yang diamati 

No Karakteristik 
Speseies 

A B C 

X1 Habitat     

1 Teresterial    

2 Epifit    

X2 Tipe Daun    

1 Daun tunggal (simple)    

2 Daun pinnatifid    

3 Daun 1-pinnate    

X3 Ujung daun    

1 Ujung daun runcing    

2 Ujung daun meruncing    

3 Ujung daun tumpul    

X4 Pangkal daun    

1 Pangkal daun runcing    

2 Pangkal daun meruncing    

3 Pangkal daun tumpul    

X5 Tulang daun    

1 Tulang daun menyirip    

2 Tulang daun sejajar     

X6 Tepi daun    

1 Tepi daun rata    

2 Tepi daun bergerigi    

X7 Danging daun    

1 Danging daunseperti perkamen     

2 Danging daunseperti belulang    

X8 Tekstur Permukaan atasdaun    

1 Permukaan daun licin    

2 Permukaan daun kasap    

X9 Tekstur Permukaan bawah daun    

1 Permukaan daun licin    

2 Permukaan daun kasap    

X10 Panjang Ental    

1 2-25 cm    

2 25-100 cm    

X11 Fertil dan Steril    

1 Terdapat ental fertil saja     

2 Terdapat ental fertil dan steril    

X12 Stipe    

1 Stipe pendek <5 cm    

2 Stipe ental panjang >5 cm    

X13 Pertulangan daun    

1 Pertulangan daun mencapai tepi daun    

2 Pertulangan daun tidak mencapai tepi    
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No Karakteristik 
Speseies 

A B C 

daun 

X14 Warna permukaan atas daun    

1 Hijau tua    

2 Hijau muda    

X15 Warna permukaan bawah daun    

1 Hijau tua    

2 Hijau muda    

X16 Daun Penyangga    

1 Terdapat daun penyangga    

2 Tidak terdapat daun penyangga    

X17 Rimpang    

1 Rimpang bersisik    

2 Rimpang berambut    

X18 Diameter Rimpang    

1 Diameter rimpang <5 mm    

2 Diameter rimpang >5 mm    

X19 Pola Sorus    

1 Pola sorus lurus    

2 Pola sorus bulat/titik    

X20 Letak Sorus    

1 Sorus terletak diantara ibu tulang ental     

2 Sorus terletak diantara anak tulang ental    

3 Sorus terletak diujung ental    

4 Sorus terletak ditepi ental    

X21 Jumlah Pola Sorus    

1 Jumlah pola sorus hanya 1 tiap daun    

2 
Jumlah pola sorus 1 diantara anak tulang 

daun 
   

3 
Jumlah pola sorus 2 diantara ibu tulang 

daun 
   

4 
Jumlah pola sorus 1 tiap percabangan 

daun 
   

X22 Warna sorus    

1 Sorus berwarna coklat terang     

2 Sorus berwarna coklat kehitaman    

X23 Indisium     

1 Sorus berindusium    

2 Sorus tak berindusium    

 

5. Analisis kelompok (Cluster Analysis), matriks kemiripan kemudian 

ditata kembali, sehingga unit-unit taksonomi operasional yang memiliki 

kemiripan bersama yang paling tinggi dapat dikumpulkan menjadi satu. 
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6. Deskriminasi, setelah klasifikasi dilakukan, kita dapat menelaah 

kembali ciriciri yang dilibatkan dalam kegiatan ini, untuk menentukan 

ciri yang paling konstan. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dilakukan dalam metode taksimetri menggunakan 

program SPSS (Statistical Product and Servise Solutions) dilakukan dengan 

menghitung: 

a. Koefisien Asosiasi 

Penggunaan koefisien asosiasi ditujukan untuk mengetahui 

hubungan kekerabatan pada masing-masing OTU berdasarkan besarnya 

tingkat kesamaan ciri atau sifat yang dimiliki. Setelah membandingkan 

masing-masing karakter pada parameter penelitian, kemudian karakter yang 

sesuai diberi kode (+) dan karakter yang tidak sesuai di beri kode (-), 

selanjutnya data tersebut dimasukkan dalam program SPSS dan dihitung 

menggunakan frequencies untuk mendapatkan distribusi frekuensi sesuai 

kategori atau data awal dan kemudian variabel dibuat data baru yang 

berjumlah dua, yait distribusi frekuensi data binner. Data binner tersebut 

kemudian dihitung dengan program SPSS menggunakan Simple Matching 

Measure sehingga akan didapatkan matriks koefisien asosiasi. 

b. Analisis Kelompok (Cluster Analysis) 

Hasil perhitungan dari koefisien asosiasi kemudian dilanjutkan ke 

analisis cluster untuk mengelompokkan pasangan OTU. Matriks koefisien 

asosiasi yang diperolah kemudian digunakan untuk mendapatkan data 

analisis kelompok,  analisis kelompok dilakukan dengan cara 
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mengelompokkan dan membandingkan OTU yang memiliki hubungan 

kekerabatan paling dekat, yaitu pasangan OTU yang memiliki nilai 

koefisien asosiasi tertinggi berdasarkan matriks koefisien asosiasi. Hasil 

analisis kelompok akan disajikan dalam bentuk diagram dendrogram yang 

menunjukan jauh dekatnya hubungan kekerabatan. 

c. Diskriminasi atau Fungsi 

Diskriminasi atau fungsi ini dilakukan untuk mengetahui ciri yang 

paling konstan dan berpengaruh dalam pembuatan kunci identifikasi atau 

diagnosis (Tjitrosoepomo, 2009). Data diskriminasi didapatkan dengan 

perhitungan komputer SPSS menggunakan Chi-square. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


