
 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif karena data yang dikumpulkan berupa angka yang dapat diolah secara 

statistik.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif kuantitatif karena 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena yang faktual atau 

apa adanya, akurat, sistematis, luas, dan terpeinci. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pengambilan data dilaksanakan di area paska longsor Dukuh Tangkil, Desa 

Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo bulan April 2019.  
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Gambar 3.1. Peta terdampak tanah longsor Desa Banaran, Kecamatan Pulung, 

Kabupaten Ponorogo. Ket = 1 : stasiun 1 (area paska longsor bagian tengah), 2 : 

stasiun 2 (area paska longsor bagian tepi), 3 : stasiun 3 (hutan di luar longsoran). 

sumber : http://konservasidas.fkt.ugm.ac.id/wp-

content/uploads/2017/04/Banaran2.jpg 
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3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh vegetasi yang ada di area paska 

longsor Dukuh Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. 

 

3.3.2 Sampel 

Luas kawasan yang terkena longsor yaitu 12 ha, maka sampel yang 

digunakan adalah vegetasi yang terdapat dalam 1,2 ha kawasan paska longsor.  

 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah purposive 

sampling. Teknik purposive sampling dipilih karena peniliti mengambil sampel 

yang memeberikan informasi sesuai dengan apa kebutuhan peneliti. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Jenis variabel dalam penelitian ini adalah berbagai jenis tumbuhan, kondisi 

lingkungan yang terdiri dari kondisi fisik dan kimia, serta jenis suksesi yang ada 

di area paska longsor Desa Banaran, Pulung, Ponorogo.  

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Berbagai jenis tumbuhan yang diperoleh di area pasca longsor Desa 

Banaran, Pulung, Ponorogo terdiri daritingkat semai, pancang, tiang, dan pohon. 

Semai merupakan permudaan pada tingkat kecambah hingga setinggi <1,5 m, 

pancang yaitu permudaan setinggi >1,5 m hingga pohon muda berdiameter <10 

cm), tiang yaitu pohon muda dengan diameter 10 - 20 cm), serta pohon dewasa 
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berdiameter > 20 cm (Saharjo & Gago, 2011; Kusmana, 2017).  Sedangkan 

kondisi fisik lingkungan meliputi suhu tanah dan udara, kelembaban tanah dan 

udara, kecepatan angin, serta kondisi kimia lingkungan meliputi pH tanah dan 

karbon yang tersimpan di permukaan tanah.Jenis suksesi vegetasi yang dari sudut 

pandang kondisi awal vegetasi terdiri dari suksesi primer dan sekunder, serta dari 

sudut pandang perubahan yang terjadi terdiri dari suksesi progresif dan retrogresif.  

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

3.5.1.1 Penelitian Vegetasi 

Berbagai macam hal yang perlu dipersiapkan untuk penelitian vegetasi 

adalah alat dan bahan yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Alat  

˗ Kertas koran untuk pengepresan sampel 

˗ Cat dan kuas untuk menandai tumbuhan dalam petak 

˗ Tali rafia untuk membuat batas petak 

˗ Gunting untuk memotong tali rafia dan bagian tumbuhan yang terlalu 

besar untuk dijadikan satu herbarium 

˗ Meteran untuk mengukur luas petak 

˗ Kamera cannon EOS 600D untuk mendokumentasikan sampel dan 

kegiatan penelitian 

˗ Bambu untuk membuat petak 

˗ Palu untuk menancapkan bambu 
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˗ Alat tulis mentuk mencatat vegetasi yang ditemukan dan mencatat hasil 

perhitungan 

˗ Plastik ukuran 50x30 cm untuk wadah sampel 

2) Bahan 

˗ Vegetasi di area paska longsor Desa Banaran, Pulung, Ponorogo  

˗ Alkohol 70% 

3.5.1.2 Penelitian Kondisi lingkungan 

Berbagai macam hal yang perlu dipersiapkan untuk penelitian kondisi 

lingkungan adalah alat dan bahan yang diantaranya adalah sebagai berikut : 

1) Alat 

˗ phi band untuk mengukur diameter batang 

˗ gunting untuk menggunting tali rafia dan tumbuhan bawah 

˗ rol meter untuk mengukur luas petak 

˗ haga meter untuk mengukur ketinggian pohon 

˗ Higrometer digital extech untuk mengukur kelembaban udara 

˗ Soiltester takemura electric works ltd untuk mengukur kelembaban dan pH 

tanah 

˗ Weksker untuk mengukur suhu tanah 

˗ Thermo-anemometer extech instruments untuk mengukur suhu udara dan 

kecepatan angin 

˗ timbangan analitik untuk menimbang seresah dan tumbuhan bawah 

˗ kertas label mentuk memberi tanda seresah dan tumbuhan bawah pada 

masing-masing plot 

˗ handscone untuk melindungi tangan ketika mengambil seresah 
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˗ Alat tulis untuk menghitung kadar karbon di permukaan tanah 

˗ patok kayu untuk membuat plot 

˗ oven untuk mengeringkan seresah dan tumbuhan bawah 

˗ tali rafia sebagai pembatas plot 

˗ kantung kresek wadah seresah dan tumbuhan bawah 

2) Bahan 

- Vegetasi di area paska longsor Desa Banaran, Pulung, Ponorogo  

- Seresah 

 

3.5.2 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

1) Melakukan observasi lokasi penelitian 

2) Melakukan perizinan penelitian  

3) Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan untuk penelitian 

4) Melaksanakan penelitian  

5) Membuat plot bertingkat dengan metode transek jalur yang terbagi dalam tiga 

stasiun, yaitu stasiun 1 (bagian tengah longsoran), stasiun 2 (bagian tepi 

longsoran), dan stasiun 3 (bagian di luar area longsor) 

6) Membuat sub plot pada masing-masing plot 

7) Membuat sub plot A : ukuran 20 m x 20 m 

8) Membuat sub plot B : ukuran 10 m x 10 m yang berada dalam sub plot A  

9) Membuat sub plot C : ukuran 5 m x 5 m yang berada dalam sub plot B 

10) Membuat sub plot D : ukuran 1 m x 1 m yang berada dalam sub plot C  

11) Mengidentifikasi jenis vegetasi yang di dalam plot 
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12) Jenis-jenis yangtidak teridentifikasi di lapangan akan diidentifikasi di LIPI 

Purwodadi. 

13) Mengukur suhu tanah dan udara, kelembaban tanah dan udara, kecepatan 

angin, dan pH tanah 

14) Mengukur kadar karbon organik yang tersimpan di permukaan tanah 

menggunakan metode nondestructive 

15) Wawancara tidak terstruktur mengenai kondisi vegetasi tepat setelah terjadi 

bencana tanah longsor 

16) Mengkaji manfaat hasil penelitian sebagai sumber belajar biologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Transek jalur/ jalur berpetak oleh Soerianegara dan Indrawan 

(Saharjo & Gago, 2011; Putra, Mulyana, & Junio, 2016; 

Nurkhotimah, Hikmat, & Setyawati, 2017) 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data Vegetasi 

Pengumpulan data untuk proses suksesi dilakukan dengan mengidentifikasi 

vegetasi semai, pancang, tiang, pohon yang terdapat pada plot. Adapun 

pembagian identifikasi adalah sebagai berikut (Kusmana, 2017; Pambudi, 2017; 

Saharjo & Gago, 2011): 

A B C 
D 

A B C 
D 
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1) Semai merupakan permudaan pada tingkat kecambah hingga setinggi <1,5 m 

yang diidentifikasi pada sub plot D,  

2) Pancang yaitu permudaan setinggi >1,5 m dan berdiameter <10 cm yang 

diidentifikasi pada sub plot C,  

3) Tiang yaitu pohon muda dengan diameter 10 - 20 cm yang diamati pada sub 

plot B,  

4) Pohon dewasa berdiameter > 20 cm yang diamati pada sub plot A.  

Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara kepada warga sekitar 

untuk mengetahui vegetasi yang tumbuh dalam waktu satu tahun setelah bencana 

tanah longsor terjadi. 

 

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data Karbon Organik 

1) Pada sub plot A dilakukan pengukuran DBH pada pohon berdiameter>20cm. 

2) Pada sub plot B dilakukan pengukuran DBH pada pohon berdiameter10-20 

cm 

3) Pada sub plot D dilakukan pemanenan tumbuhan bawah dan seresah  

4) Berat basah tumbuhan bawah dan seresah ditimbang 

5) Tumbuhan bawah dan seresahdimasukkan pada oven bersuhu 60o selama 3 

hari 

6) Berat kering tumbuhan bawah dan seresahditimbang  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Teknik Analisis Data Vegetasi dan Corganik 

Parameter yang digunakan untuk teknik analisis data diantaranya adalah 

indeks nilai penting dan indeks keanekaragaman. Indeks nilai penting merupakan 
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hasil dari penjumlahan nilai kerapatan, dominasi, serta frekuensi relative suatu 

jenis tanaman. Adapun rumus indeks nilai penting adalah sebagai berikut 

(Soerianegara dan Indrawan dalam (Rahmasari, 2011; Saharjo & Gago, 2011; 

Indriyanto, 2012): 

a. Kerapatan  

Kerapatan mutlak jenis/ KM (i) 

KM (i) = 
Σindividu suatu jenis (i)

Σtotal luas area yang diunakan untuk penarikan contoh
 

 

Kerapatan relatif jenis /KR (i) 

KR (i) = 
KM (i)

kerapatan total seluruh jenis yang terambil dalam penarikan contoh
 x 100 

 

b. Frekuensi 

Frekuensi mutlak jenis/FM (i) 

FM (i) = 
Σsatuan petak yang diduduki oleh jenis jenis (i)

Σbanyaknya petak  contoh yang dibuat
 

 

Frekuensi relatif /FR (i) 

FR (i) = 
FR (i)

frekuensi total seluruh jenis
 x 100% 

 

c. Dominansi 

Dominansi mutlak jenis/ DM (i) 

DM (i) = 
Σ bidang dasar suatu jenis (i)

luas seluruh petak
 

 

Dominansi relatif jenis/ DR (i) 
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DR (i) = 
DM (i)

domnansi seluruh jenis
 

 

d. Indeks Nilai Penting 

INP = KR (i) + FR (i) + DR (i) (untuk tingkat tiang pohon) 

INP = KR (i) + FR (i) (untuk tingkat semai dan pancang) 

 

e. Indeks keanekaragaman jenis 

Keanekaragaman jenis dan kemantapan komunitas dianalisis 

menggunakan indeks Shannon-Wiener 

H’ = -Σ pi ln pipi = nilai penting spesies / nilai penting seluruh spesies  

Adapun untuk menghitung kadar karbon organik yang terdapat pada 

permukaan tanah adalah sebagai berikut : 

1) Jumlah biomassa tumbuhan 

Hasil pengukuran DBH yang terdapat pada plot A dan Plot B dihitung jumlah 

biomassanya menggunakan rumus Alometrik (Chave et al., 2005)sebagai 

berikut : 

Y= 0,0509 x ρ x DBH2 x T 

Y  = biomassa total dalam g 

DBH = diameter pohon setinggi dada cm 

T  = tinggi tumbuhan cm 

ρ  = berat jenis kayu untuk hutan alam =0,68 gr/cm3 dan untuk hutan 

tumbuhan 0,61 gr/cm3 (Rahardjanto, 2015) 
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2) Kadar karbon pada Ekosistem 

Kadar karbon dalam ekosistem hutan dapat dihitung dengan rumus berikut 

(Brown, 1997): 

C = B x 0,5 

C = jumlah stok karbon dalam ton/ha 

B = biomassa total dari tegakan yang telah dihitung ton/ha 

0,5 = faktor konversi 

3) Kandungan karbon dalam tumbuhan bawah dan seresah 

Karbon yang terkandung dalam tumbuhan bawahdan seresah (Hairiah, 

Ekadinata, Sari, & Rahayu, 2007) dihitung dengan rumus yaitu sebagai 

berikut: 

BT = 
BBTxBKC

BBCxLA
 

BT  = biomassa total dalam ton/ha 

BBT  = berat basah total dalam kg (yaitu berat basah total yang berasal 

dari penjumlahan berat basah pada plot C dan plot D) 

BKC  = berat kering contoh dalam gram 

BBC  = berat basah contoh dalam gram 

LA  = luas area dalam m2 

 

3.7.2 Teknik Analisis Data Sumber Belajar Biologi 

Analisis data pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dilakukan 

dengan analisis syarat yang terdiri dari kejelasan potensi, kejelasan tujuan 

pembelajaran, kejelasan sasaran, kejelasan pedoman eksplorasi, kejelasan 

informasi, dan kejelasan perolehan. 


