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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018 di Hutan Pendidikan 

Bambu Universitas Muhammadiyah Malang  di Desa Kucur Kecamatan Dau 

Kabupaten Malang dengan luas areal hutan pendidikan bambu yaitu 3,7 Ha seperti 

pada gambar berikut ini 

Gambar 1 Peta hutan pendidikan bambu

Gambar 2 Peta Kabupaten Malang 
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3.2 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain haga meter, tali, 

parang, phiband, meteran, alat tulis, dan kamera, untuk bahan yang digunakan 

yaitu vegetas yang ada pada hutan pendidikan bambu Universitas Muhammadiyah 

Malang desa Kucur kecamatan Dau kabupaten Malang 

3.3 Metode Penelitian 

1. Pengambilan Data 

 Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan metode petak 

ganda dan dilakukan secara sistematis  dan  menggunakan intensitas 

sampling 30%, sehingga plot yang dibuat sebanyak 28 plot,kemudian 

membuat plot sebanyak 28 plot dengan ukuran 20x20m dan jarak antar 

plot yaitu 10 m, setiap plot dibuat subplot 2x2 m
 
untuk semai dan 

tumbuhan bawah, 5x5 m untuk pancang 10x10 m
  
untuk tiang dan 20x20 

m untuk pohon .  

2. Kemudian mengidentifikasi jenis dan jumlah serta mengukur diameter 

(DBH) dan tinggi (tinggi total dan bebas cabang) untuk tingkat tiang dan 

pohon. Sedangkan untuk tingkat semai/tumbuhan bawah dan pancang 

hanya mengidentifikasi jenis dan jumlahnya saja dan kemudian mencatat 

data hasil pengukuran. Berikut contoh petak ukur untuk pengamatan 

vegetasi 

 

Gambar 3 petak contoh penelitian 
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3.4 Jenis Data 

1. Data primer, yaitu data yang diambil langsung di lapang yaitu jenis 

vegetasi, jumlah vegetasi, diameter dan tinggi suatu vegetasi 

2. Data sekunder, yaitu data yang di ambil dari literatur seperti jurnal yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

3.5 Analisis Data   

 Hasil data pengukuran lapangan dianalisisi untuk mengetahui kondisi 

kawasan yang diukur secara kuantitatif. Beberapa rumus yang digunakan untuk 

menghitung analisis vegetasi antara lain : 

3.5.1 Indeks Nilai Penting (INP) 

Menurut (Indriyanto, 2006) Indeks nilai penting adalah parameter 

kuantitatif yang dapat dipakai untuk menyatakan tingkat dominansi (tingkat 

penguasaan) spesies-spesies dalam suatu komunitas tumbuhan. INP merupakan 

penjumlahan dari nilai Frekuensi Relatif (FR), Kerapatan Relatif (KR), dan 

Dominasi Relatif (DR), berikut merupakan rumus yang digunakan 

1. Frekuensi  

F =  Jumlah petak contoh yang ditempati suatu jenis   

Jumlah semua plot yang dibuat 

2. Frekuensi Relatif   

FR (%) = Jumlah nilai frekuensi suatu jenis  X 100% 

Total frekuensi seluruh jenis 

3. Kerapatan   

K =  Jumlah individu suatu jenis 

      Luas area sampel 

4. Kerapatan  Relatif 

KR (%)=  Jumlah kerapatan suatu jenis     X 100%  

                        Kerapatan total seluruh jenis 

5. Dominansi  

D =  LBDS suatu jenis 

                             Luas area sampel 

6. Dominansi relatif  

DR (%) =   Jumlah dominasi suatu jenis     X 100% 

             Total dominansi seluruh jenis 
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7. INP (%) = DR + KR + FR 

3.5.2 Indeks keanekaragaman 

Menurut (Odum, 1993) Indeks keanekaragaman jenis menggambarkan ciri 

tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biloginya. Keanekaragaman jenis 

juga dapat digunakan untuk menyatakan struktur komunitas dan stabilitas 

komunitas dalam suatu ekosistem. Keaneragaman jenis ditentukan dengan 

menggunakan rumus Shanon Index of General Diversity 

Keanekaragaman  spesies suatu area dianalisis dengan menggunakan Index 

Shannon (H’) :    

H’ = -Σ pi ln pi  (dengan pi = 
  

 
  )          

Keterangan :    

H' = Indeks Keanekaragaman Spesies   

ni = Nilai penting spesies ke i  

N = total nilai penting seluruh spesies  

Indeks  keanekaragaman  (H’)  menurut  Shannon-Wiener  didefinisikan sebagai 

berikut:  

 Tinggi jika H' > 3  

 Sedang jika  1 < H' < 3 

 Rendah jika H' < 2 

 

 

 

 


