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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan tentang keanekaragaman tumbuhan paku. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis-jenis tumbuhan 

paku di kawasan hutan gunung Butak sebagai sumber belajar. 

Metode yang digunakan dalam penelitian yakni metode jelajah (cruise 

methods) yang dilakukan dengan menelajahi jalur yang dapat mewakili tipe-tipe 

ekosistem atapun vegetasi di kawasan yang diteliti. Metode ini digunakan karena 

lokasi penelitian memiliki geografis yang terjal dan terdapat jurang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta Jalur Jelajah Hutan Gunung Butak 
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3.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2018. Pengambilan sampel 

dilakukan di hutan gunung Butak Batu, Jawa Timur, tepatnya pada wilayah jalur 

pendakian gunung Butak. Identifikasi sampel dilakukan di LIPI Kebun Raya 

Purwodadi. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis tumbuhan paku di kawasan 

hutan gunung Butak, Batu, Jawa Timur.  

 

3.3.2 Sampel  

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode jelajah (cruise 

methods) sehingga sampel yang digunakan yakni tumbuhan paku yang ditemukan 

pada jalur jelajah.  

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1  Alat dan Bahan 

1. Pengambilan Sampel dan Pembuatan Herbarium 

a. Gunting 

b. Kertas koran 

c. Kertas label 
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d. Penggaris  

e. Pisau  

f. Selotip  

g. Tali rafia  

h. Triplek ukuran 30 x 40 cm 

2. Pengamatan Parameter Lingkungan 

a. Altimeter 

b. GPS 

c. Hygrometer  

d. Luxmeter  

e. Soil tester 

f. Weksker  

3. Pengambilan Foto: menggunakan kamera DSLR 

4. Pembuatan Sumber Belajar 

a. Kertas  

b. Printer  

c. Tinta  

3.4.2  Cara Kerja 

1. Penentuan Lokasi 

a. Lokasi yang ditentukan di sepanjang jalur pendakian gunun Butak. 

b. Lokasi ditemukannya tumbuhan paku ditandai dengan GPS. 

c. Mencatat koordinat GPS pada lembar rekap data turun lapang. 
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2. Pengambilan Foto 

a. Setiap obyek yang berbeda diambil gambarnya baik habitat hingga detail 

sorus untuk kepentingan identifikasi, klasifikasi, dan pembuatan sumber 

belajar. 

b. Kamera yang digunakan untuk mengambil gambar habitat diatur 

menggunakan mode close up agar menghasilkan gambar habitus secara 

utuh.  

c. Pembersihan lokasi yang akan difoto dari tumbuhan lain yang 

mengganggu dominasi gambar. Gambar diambil dengan memperhatikan 

posisi datangnya cahaya dan untuk menunjukkan ukuran tumbuhan paku 

yang sebenarnya digunakan pembanding berupa mistar. 

d. Pengambilan foto sorus harus dilakukan sedapat mungkin pada 

habitatnya. Pertimbangan kesulitan pencahayaan maupun posisi 

pengambilan, pengambilan foto sorus dilakukan di lokasi lain dengan 

latar belakang kertas berwarna hitam atau putih. 

e. Obyek yang jenisnya sama tidak di foto ulang. 

3. Pengukuran Parameter Lingkungan 

a. Pengukuran titik koordinat menggunakan alat GPS. 

b. Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara dengan menggunakan alat 

hygrometer. 

c. Pengukuran pH tanah dan kelembaban tanah menggunakan soil tester. 

d. Pengukuran ketinggian tempat dengan menggunakan altimeter. 
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e. Pengukuran intensitas cahaya dilakukan dengan menggunakan alat lux 

meter. 

f. Hasil pengukuran dicatat. 

4. Pembuatan Herbarium 

a. Pembuatan herbarium hanya pada jenis yang belum diketahui nama 

jenisnya. Hal ini dikarenakan agar tidak salah dalam menentukan nama 

jenis dan identitas harus diperhatikan. 

b. Saat pembuatan herbarium, bagian tumbuhan yang tidak diperlukan 

dalam pembuatan herbarium dipotong dengan gunting. Misalnya pada 

daun-daun kering dan bagian yang rusak. Setiap obyek harus memiliki 

akar, batang, daun, dan sorus. 

c. Saat pengumpulan obyek yang ditemukan, diletakkan di antara lipatan 

koran seperti saat pengumpulan yaitu triplek, koran, obyek, koran, obyek, 

dan seterusnya sampai dengan 5 obyek kemudian diapit triplek lagi. 

Obyek ditata dengan sedemikian rupa agar daun tidak terlipat dan 

menggulung serta sorus tidak rusak. 

d. Mengikat objek dengan tali yang kuat dan memberi beban agar 

mendapatkan tekanan pada bagian atas serta daun tidak mengkerut dan 

menggulung pada saat proses pembuatan herbarium. 

e. Mengganti setiap hari koran yang digunakan dengan yang baru dan 

kemudian disusun seperti semula. 

f. Menata spesimen dengan data yang lengkap 
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g. Melakukan identifikasi dan klasifikasi dengan pedoman pada Holtum 

(1968), Vasishta (1980), Piggott (1988), Manickam dan Irudayaraj 

(1992), dan buku lain yang relevan yang disebutkan sumbernya. 

5. Langkah Identifikasi 

a. Identifikasi dilakukan dengan mendeskripsikan tumbuhan paku yang 

ditemukan secara detail.  

b. Spesimen juga digunakan sebagai pembanding dalam mengidentifikasi. 

c. Gambar dalam buku pedoman identifikasi (Holttum) juga sebagai 

pembanding dengan tumbuhan paku yang ditemukan. 

d. Apabila dalam proses identifikasi peneliti belum mengetahui 

klasifikasinya maka akan meminta pendapat ahli tumbuhan paku seperti 

ahli tumbuhan di LIPI Purwodadi. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Studi pustaka dalam pengumpulan informasi awal yang digunakan sebagai 

data sekunder penelitian. Data diperoleh dari Perhutani kabupaten Malang. 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode jelajah (cruise 

methods). Pemilihan metode pengumpulan data didasari atas letak lokasi yang 

terdiri dari lereng. Sampel diambil gambar menggunakan kamera DSLR dengan 

objek yang diambil yakni habitat dan morfologi secara keseluruhan tumbuhan 

paku. Morfologi tumbuhan paku yang difoto meliputi rizhom, frond, pinna, dan 

sori. 
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Pengukuran suhu udara, kelembaban udara, pH tanah, suhu tanah, ketinggian, 

intensitas cahaya dan titik koordinat sesuai dengan langkah kerja. Penelitian ini 

dibatasi atas pertimbangan faktor keselamatan dan keterbatasan tenaga dalam 

pemanfaatan sebagai sumber belajar karena cakupan wilayah terdiri atas jurang, 

bukit dan tebing yang curam.  

Tumbuhan paku yang telah diambil akan diawetkan dengan teknik herbarium. 

Susunan tersebut kemudian ditali hingga kuat agar spesimen terhimpit dengan 

kuat. Tumbuhan paku yang diambil harus memiliki daun dengan spora agar 

mempermudah saat proses identifikasi dan klasifikasi. Tumbuhan paku yang 

ditemukan dicatat dalam tabel pengamatan yang telah disediakan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data penelitian ini dilakukan dengan menentukan nama jenis 

dari tumbuhan paku yang ditemukan. Penentuan jenis tumbuhan paku dilakukan 

dengan 5 kegiatan yakni menggunakan kunci identifikasi, deskripsi berdasarkan 

literatur, specimen pembanding (herbarium), foto atau gambar serta institusi/ahli 

tumbuhan paku (Simpson, 2006).  


