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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu  dan Tempat 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 17-25 Maret 2018. Penelitian 

dilaksanakan di hutan pendidikan bambu UMM di Desa Kucur Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang. 

3.2  Alat Penelitian 

a. Alat Penelitian

Alat yang digunakan untuk penelitian adalah :

 Termohygrometer (suhu dan kelembaban)

 Luxmeter (intensitas cahaya)

 Kamera

 Frame 50 x 50 cm

 Kantong plastik

 Kantong kertas

 Timbangan

 Alat tulis

 Oven

 Laptop atau computer

 SPSS (Statistical Product and Service Solutions)

 GPS
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3.3 Metode Pengambilan Data 

Kegiatan penelitian yang dilakukan diantaranyaadalah: 

3.3.1. Penentuan Tempat Pengukuran 

Penentuan petak ukur penelitian ini dilakukan dengan cara Purpose 

sampling pada kawasan hutan dan dicari bagian yang datar untuk 

menentukan plot. Ukuran petak 20 x 20 m2 sebanyak 14 plot, dengan luasan 

kawasan hutan bambu 3,7 ha. Setiap plot dari 14 plot tersebut data yang 

diambil adalah diameter pohon, tinggi pohon, jenis pohon, iklim mikro 

berupasuhu,kelembaban dan intensitas cahaya serta mengambilan sampel 

seresah untuk dilakukan uji laboratorium kedepannya.  

3.3.2 Pengambilan Data Mikro 

Ada pun langkah dalam pengambilan data mikro : 

1. Pengukuran suhu dan kelembaban menggunakan termohygrometer 

2. Pengukuran intensitas cahaya menggunakan luxmeter 

3.3.3 Pengambilan Data Kadar Air Seresah 

Ada pun langkah dalam pengambilan seresah adalah : 

1. Mengambil seresah menggunakan frame dengan ukuran 50 x50 cm2 

sebanyak 14 sampel.  

2. Sampel yang diambil dimasukkan kedalam kantong plastik. 

3. Setiap sampel dihitung berat basah seresah menggunakan timbangan. 

4. Setelah keadaan seresah kering dipindahkan kedalam kantong kertas. 

5. Mengoven sampel seresah selama 48 jam untuk mendapatkan berat 

kering seresah. 
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3.4 Analisa Data 

3.4.1. Analisis Kadar Air Seresah 

Untuk mengetahui kadar air seresah :  

𝐾𝑎𝑑𝑎𝑟 𝑎𝑖𝑟 =
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑠𝑎ℎ − 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
 x 100% 

3.4.2 Regresi Linear Berganda 

Untuk mengetahui pengaruh iklim mikro terhadap kadar air seresah 

menggunakan analisis regresi linear berganda. Menurut Enjelita, Situmorang, 

dan Tarigan yang menyatakan bahwa regresi linier berganda akan berguna 

untuk mendapatkan pengaruh dua variabel kriterium dan untuk mencari 

hubungan fungsional dua prediktor atau lebih dengan variabel kriteriumnya 

atau untuk meramalkan dua variabel prediktor atau lebih terhadap variabel 

kriteriumnya. Untuk keperluan analisis, variabel bebas akan dinyatakan 

dengan X sedangkan variabel tidak bebas akan dinyatakan dengan Y. Model 

regresi linier berganda adalah : 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3  + εi  

Keterangan : 

Y = Kadar air seresah 

β0 = Konstanta 

β1 = Koefisien suhu 
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β2 = Koefisien intensitas cahaya 

β3 = Koefisien kelembaban 

X1 = Suhu 

X2 = Intensitas Cahaya 

X3 = Kelembaban 

εi = Eror ( Enjelita et al, 2014)  

 


