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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu 

 Penelitian dilakukan dikawasan hutan mangrove Kecamatan Tongas, 

Kabupaten Probolinggo dengan luasan 30 Ha. Penelitian ini dilakukan pada bulan  

Agustus – bulan September  tahun 2017. 

3.2 Alat dan Bahan 

a. Alat  

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Alat tulis, GPS, tali 

rafia, sepatu bot, kalkulator, kantong plastik, gunting, thermometer, camera 

digital, haga meter, dan pita meter. 

b. Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peta kerja dengan 

skala 1:100.000, tally sheets seperti yang disajikan pada tabel mangrove. 

3.3 Pengumpulan Data 

 Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 

primer diperoleh langsung pada lokasi penelitian melalui observasi, penyebaran 

angket, wawancara, pembuatan peta tutupan hutan dan menentukan tingkat 

kerusakan mangrove berdasarkan kerapatan dan penutupan vegetasi mangrove. 

Data sekunder diperoleh dari kantor kelurahan terkait dengan monografi desa dan 

sumber-sumber yang relevan terkait dengan rehabilitasi hutan mangrove. 

 Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah convenience 

sampling yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan saja, anggota yang 

di temui peneliti dan bersedia untuk dijadikan responden untuk dijadikan sampel 
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atau peneliti memilih orang-orang berada dekat dengan kawasan rehabilitasi 

mangrove (Siregar, 2013). 

3.3.1 Pengambilan Data Lingkungan Mangrove 

 Parameter pengamatan dalam penelitian ini adalah parameter fisika dan kimia 

yang mempengaruhi kondisi ekosistem mangrove. Pengambilan data dilakukan secara 

insitu. Parameter yang diamati dalam penelitian disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Faktor Lingkugan Yang Diamati 

no Faktor lingkungan Satuan Alat 

1 Suhu 0 C Termometer 

2 pH 0 - 14 pH mater 

3 Salinitas ppt Refraktometer 

 

3.3.2 Pengumpulan Data Vegetasi Mangrove 

 Pengambilan data vegetasi mangrove dan tingkat kerusakan mangrove 

dengan cara survey langsung di lapangan dengan metode transek garis dan petak 

contoh (Kusmana, 2008). Metode ini dilakukan dengan membuat garis transek 

sepanjang 100 meter dengan lebar 20 x 20  m, dimana plot ukuran 20 x 20 m 

(pohon), plot 10 x 10 m ( tiang), plot ukuran 5 x 5 m (pancang) dan 2 m x 2 m 

(semai) ditentukan berdasarkan random sampling. Jalur transek dimulai dari arah 

laut sampai ke darat. 

   Gamabar 3.2 Bagan Trasek Cuplikan Vegetasi Mangrove 
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Keterangan :   

 Plot semai ukuran 2 x 2 m (tinggi kurang dari 1,5 meter) 

 Plot pancang ukuran 5 x 5 m ( tinggi lebih dari 1,5 meter dan diameter 

kurang dari 10 cm) 

 Plot tiang ukuran 10 x 10 m ( berdiameter 10 cm sampai kurang dari 20 cm) 

 Plot pohon ukuran 20 x 20 m ( diameter lebih dari 20 cm) 

3.4 Analisis Data 

3.4.1 Analisa Data Vegetasi 

 Identifikasi Komposisi jenis dan struktur vegetasi dilakukan dengan 

menganalisis parameter yang mengacu pada Natividad dkk. (2015) dalam Setyawan 

(2008), yaitu: 

 Luas penutupan 

C = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑗𝑢𝑘

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ
 

 Penutupan relatif 

CR = 
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠

𝑝𝑒𝑛𝑢𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100 % 

 Kerapatan 

K = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ
 

 Kerapatan Relatif Jenis (100%) 

KR = 
𝑘𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑘𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
𝑋100% 

 Frekuensi 

F = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑡 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 

𝑗𝑢𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑝𝑙𝑜𝑡
 

 Frekuensi Relatif Jenis (%) 
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FR = 
𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑓𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 X 100% 

 Dominasi 

D = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ
 

 Dominasi Relatif (%) 

DR = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 𝑋 100% 

 Nilai Penting Jenis  

      INP = KR + FR + DR 

3.4.2 Analisis Tingkat Kerusakan Mangrove 

 Metode yang digunakan untuk menghitung tingkat kerusakan mangrove 

berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 

2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, dengan 

kriteria yang tertera pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Kualitas Tutupan Mangrove Menurut Menteri Lingkungan Hidup 

No Kriteria Penutupan Jumlah ind/ Ha 

1 Baik (padat) ≥ 75 % ≥ 1500 

2 Sedang ≥ 50 % sampai 75 % ≥ 1000 – 1500 

3 Rusak < 50 % < 1000 

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 tahun 2004 

 

3.5 Analisa Data Lingkungan Mangrove 

 Kualitas perairan dapat mempengaruhi ekosistem mangrove dan kondisi 

kehidupan biota dikawasan pesisir. Kualitas perairan yang buruk selama dapat 

diminimalisir oleh ekosistem mangrove akan berubah menjadi perairan yang baik, 

akan tetapi kualitas perairan yang tidak dapat diminimalisir oleh ekosistem 
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mangrove selain menghasilkan perairan yang tetap buruk juga semakin merusak 

ekosistem mangrove tersebut. Parameter yang perlu diamati pada pengelolaan 

ekosistem mangrove adalah suhu, salinitas, dan pH. 

a. Analisis pH 

 Pengambilan data keasaman dilakukan di setiap plot dengan menggunakan 

pH meter dengan cara menancapkan pH meter pada substrat yang dianggap 

mewakili. 

b. Pengukuran Salinitas 

 Pengukuran salinitas dilakukan di setiap plot selama pengambilan 

data berlangsung menggunakan alat Refraktometer. Sebelum digunakan alat 

tersebut dikalibrasi terlebih dahulu menggunakan aquades. Kemudian air 

sampel diteteskan pada refraktometer, setelah itu diamati perubahan angka 

yang terjadi. Nila satuan salinitas dengan ppt (part per thousand). 

Pengambilan sampel dilakukan pada pagi hari. Pengambilan sampel 

dilakukan sebanyak 3 kali disetiap titiknya. 

c. Pengukuran suhu 

 Pengukuran suhu perairan dilakukan di setiap desa selama 

pengambilan data berlangsung dengan menggunakan Termometer. 

   3.6 Menejemen Rehabilitasi 

 3.6.1 Analisis Deskriptif Kuantitatif 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif untuk menganalisa alternatif rehabilitasi. Menurut 

Nanasudjana (1989) menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian 

yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang terjadi 
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pada saat sekarang dimana peneliti berusaha memotret peristiwa da kejadian yang 

menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. 

Sugiyono (2011) menyatakan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian dengan cara mengukur indikator variable 

penelitian sehingga diperoleh gambaran diiantara variable tersebut. Metode ini 

bertujuan menjelaskan suatu situasi yang hendak diteliti dengan dukungan studi 

kepustakaan sehingga memperkuat analisa peneliti dalam membuat suatu 

kesimpulan. 

3.6.2 Wawacara / kuesioner 

Kuesioner strategi pengelolaan bertujuan untuk mengetahui peruntukan dan 

pemanfaatan ekosistem mangrove menggunakan kuesioner terbuka dengan 

responden yang ditentukan secara selektif, terdiri dari orang yang ahli dan 

berpengalaman dalam pengelolaan ekosistem mangrove, yaitu terdiri dari pihak 

pemerintah, pihak perguruan tinggi, swasta dan tokoh masyarakat. Populasi yang 

diteliti adalah sekumpulan orang dan/atau lembaga yang memanfaatkan sumber 

daya lahan pesisir dengan sub populasinya adalah petani tambak dan nelayan 

tangkap. Berdasarkan karakteristik populasi tersebut maka teknik pengambilan 

sampel yang dilakukan adalah pengambilan sampel acak bertingkat (stratified 

random sampling) dengan dasar stratifikasinya adalah kegiatan pemanfaatan 

sumber daya pesisir (Fahrudin 1996). Responden akan dipilih secara acak dengan 

jumlah responden 10 orang, dimana menurut Gay dan Diehl (2000) dalam Sutopo 

(2008) menyatakan bahwa penelitian deskriptif, sampelnya 10% dari populasi, 

penelitian korelasional, paling sedikit 30 elemen populasi, penelitian perbandingan 

kausal, 30 elemen per kelompok, dan untuk penelitian eksperimen 10 elemen per 

kelompok. 


