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BAB III  

METODE PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, deskriptif yang 

bertujuan untuk mendiskripsikan dan mengklasifikasikan jenis-jenis makrofungi 

yang ada pada Blok Sanggar Wilayah SKPPKH Mojokerto Kawasan Tahura R. 

Soerjo. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan 

menggumpulkan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep 

atau yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan (Darmadi, 2011).  

Pada peneltian ini untuk pengambilan sampelnya menggunakan metode 

jelajah (cruise methods) dan metode transek dengan menentukan jarak antara jalan 

raya sampai kedalaman hutan.   

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27- 29 bulan November 2018 pada 

Blok Sanggar Wilayah SKPPKH Mojokerto Kawasan Tahura R. Soerjo, untuk 

dilakukan pengambilan sampel. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan 

bahwa daerah tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak daerah di Batu dan 

Malang yang memiliki hutan, dimana jenis-jenis makrofungi mudah ditemukan, 

lokasi penelitian dijelaskan pada Gambar 3.1 dan Gambar 3.2 halaman berikutnya. 
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Gambar 3. 1 Peta lokasi Blok Sanggar Wilayah SKPPKH 

Mojokerto kawasan Tahura R. Soerjo 

(Sumber : Google Maps 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Lokasi penelitian Blok Sanggar Wilayah SKPPKH 

Mojokerto kawasan Tahura R. Soerjo 

(Sumber: Dokumentasi sendiri 2018). 
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3.3 Populasi, Dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis makrofungi 

Basidiomycetes yang ada pada Blok Sanggar Wilayah SKPPKH Mojokerto 

Kawasan Tahura R. Soerjo, 

3.3.2 Sampel 

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis 

makrofungi Basidiomycetes yang ditemukan pada Blok Sanggar Wilayah SKPPKH 

Mojokerto Kawasan Tahura R. Soerjo. 

3.4 Prosedur Penelitian  

3.4.1 Persiapan Penelitian  

Persiapan yang perlu dilakukan adalah persiapan alat dan bahan dalam 

penelitian ini. Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan yang disajikan dalam 

Tabel 3.1 dan Tabel 3.2, halaman berikut ini. 

           Tabel 3.1 Alat 

No Nama Alat Jumlah 

1. Pisau 3 

2. Kertas Koran 20 Lembar 

3. Tali Pengikat 200 Meter 

4. Pasak  8 Biji 

5. Gunting 2 

6 Alat Tulis 1 

7. Toples 20 Biji 

8.  Plastic Ukuran 1 kg 30 Lember 

9. Kertas Label 1 

10. Meteran 1 

11. Hygrometer 1 

12. Soil Tester 1 

13. Lux Meter / Light Meter 1 

14.  Tissue  1 Bungkus 
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Tabel 3.2 Bahan 

No Nam Bahan Jumlah 

1, Jenis Fungi (Jamur) yang di temukan di Hutan  

2. Alkohol 70% 2 Liter 

 

3.4.2 Rancangan Penelitian 

Adapun langkah-langkah rancangan penelitian meliputi pengambilan 

sampel dan analisis potensi pangan pada Blok Sanggar Wilayah SKPPKH 

Mojokerto Kawasan Tahura R. Soerjo adalah sebagai berikut : 

3.4.2.1 Pengambilan Sampel Makrofungi 

1. Mempersiapkan semua peralatan  

2. Menentukan daerah lokasi yang akan dilalui dengan mengukur jarak antar titik 

plot 5 m yang sudah dibuat, panjang area pengamatan 550m.Waktu 

pengamatan dilakukan sebanyak 3 kali 3 hari pengamatan, pada Blok Sanggar 

Wilayah SKPPKH Mojokerto kawasan Tahura R. Soerjo.  

3. Melakukan pengamatan pada sekeliling jalan yang dilalui sampai batas jarak 

yang sudah di tentukan. 

4. Selanjutnya dilakuakan pemotretan dan pengambilan specimen makrofungi, 

pengambilan foto dilakuakan dengan memotret habitat makrofungi. 

5. Setelah dilakukan pemotretan, obyek diambil dan diletakkan kedalam plastic, 

untuk menghindari kerusan pada makrofungi 

6. Mencatat setiap jenis makrofungi yang ditemukan dan dihitung jumlahnya.  

7. Mengukur suhu, kelembaban, pH, dan intensitas cahaya.  

8. Makrofungi yang ditemukan dipindahkan ke toples dengan tambahan aquades 

dan alkohol 70%, agar mengamatan lebih mudah. 
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9. Mengidentifikasi makrofungi yang sudah ditemukan. Di laboratorium dengan 

menggunakan buku, jurnal-jurnal dan literature lain yang relevan. 

3.4.2.2 Analisis Potensi Pangan Makrofungi 

Analisi potensi pangan makrrofungi pada Blok Sanggar Wilayah SKPPKH 

Mojokerto Kawasan Tahura R. Soerjo, menggunaka meteode pengumpulan data 

yang bersifat menghimpun (metode notes) berupa wawancara bebas. Penelitian ini 

menggunakan wawancara tak tersetruktur (bebas), peneliti menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan secara umum. Menurut Sugiyono (2018) wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara 

yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang dapat 

ditanyakan, seorang peneliti melakukan wawancara secara face to face agar 

infomasi yang di dapat tentang isu atau pemasalahan yang ada pada objek memberi 

gambaaran permasalahan yang lebih lengkap. 

3.4.3 Metode Pengumpulan Data 

Studi pustaka dan observasi dalam pengumpulan informasi, sebagai awal 

dari pengumpulan data penelitian. Data dari hasil pengambilan sampel pada 

penelitian ini yang menggunakan metode jelajah (cruise methods) dan metode 

transek, membuat plot sebanyak 18 plot dengan jarak antar titik plot 5m yang sudah 

dibuat, total panjang area penelitian 550m, seperti yang di aplikasikan pada Gambar 

3.3 di halaman berikut. 
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Gambar 3. 3 Denah Plot Penelitian 

 

Luas area hutan kesluruhan terdapat 55M, yang terdapat 1 setasiun dnga panjang 

55M dan luas 25M, ada 3 transek yang masing-masing transek berjarak 5M, dan 

terdapat 18 petak /plot dengan panjang antara petak 5M, setiap petak pengamatan 

berukutan 5M x 5M, begitu pula dengan petak-petak selanjudnya (Fachrul, 2012). 

Sampel yang diambil meliputi gambar menggunakan kamera DSLR, objek yang 

diambil yakni habiatat dan morfologi keseluruhan tubuh fungi. Pengukuran suhu, 

kelembaban, pH dan intensiatas cahaya, dilakukan setelah pengambilan sampel dan 

gambar sampel.  

Makrofungi yang sudah diambil kemudian diawetkan menggunakan alcohol 

dengan konsentrasi 70%, susunan tersebut dibuat agar mempermudah saat 
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pengamatan. Pengidentifikasi makrofungi didasarkan pada karakteristik morfologi 

dengan menggunakan beberapa buku. Data yang dikumpulkan dianalisis kualitatif 

berdasarkan ciri-ciri morfologi makrofungi yaitu ukuran basidiokarp (tubuh), warna 

basidiokarp, bentuk basidiokarp yang meliputi tudung (pileus), mangkok (volva), 

tangkai (stem), cincin (annulus), himenium, bilah (lamella), pola koloni atau soliter 

dan juga habitat (tanah/serasah, kayu mati dan pohon hidup). Makrofungi yang 

ditemukan dicatatat dalam Table yang telah disediakan.  

3.5 Teknik Anlisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menentukan jenis 

dari semua makrofungi yang ditemukan pada Blok Sanggar Wilayah SKPPKH 

Mojokerto kawasan Tahura R. Soerjo, teknik identifikasi dilakukan dengan salah 

satu atau beberapa. Menurut Simpson (2006) kegiatan identifikasi dapat dilakukan 

melalui 5 kegiatan yaitu menggunakan kunci identifikasi, deskripsi berdasarkan 

literatur, specimen perbandingan (awetan basah), foto atau gambar serta institusi 

yang berkompeten. Hasil dari identifikasi tahap akhir harus dikonfirmasi dengan 

pustaka, sedangkan untuk menentukan indek dominansi, indeks kemerataan dan 

indeks keanekeragaman menggunakan rumus berikut: 

1) Indek dominansi D=∑ (
𝑛𝑖

𝑁
)𝑠

𝑖=1 ,  

D: indeks dominansi simpon,  

ni: jumlah individu jenis ke-i,  

N: jumlah individu total, 

 S: jumlah jenis  

2) Indeks kemerataan E = 
𝐻′

𝐻.𝑀𝑎𝑥
 ,  
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E : indeks kemerataan, 

H’: indeks,  

H.Max = In S

S : jumlah jenis,  

Indeks kemerataan rendah 0 < E < 0,5 dan indeks kemerataan tinggi apabila 

0,5 < E < 1.  

3) Indeks  keanekeragaman

H’=∑ 𝑝𝑖5 
𝑖=1  In pi,

H’: indeks jenis.  

Pi: ni/N.  

ni: jumlah individu satu jenis. 

N: jumlah total individu.  

S: jumlah jenis, 

       Indeks jenis Shannon-Wienner, (Tampubolon, 2010). 

Pada penelitian ini identifikasi dilakukan dengan menggunakan kunci identifikasi 

yang ditetapkan, juranal-jurnal, dan buku-buku lain yang relevan seperti buku 

Mikologi Ilmu Jamur (Sastrahidayat, 2011).  




