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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan jenis 

deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan keadaan komposisi dan struktur 

tumbuhan bawah yang ada di lahan revegetasi pasca tambang batubara melalui 

data berupa angka yang didapatkan melalui pendekatan kuantitatif 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Mahakam Sumber Jaya, beroperasi di 

desa Separi, Kecamatan Tenggarong Seberang, Provinsi Kalimantan Timur. 

Tepatnya di blok D, daerah Perangat. Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 

2019 – Agustus 2019. Peta penelitian di Blok D digambarkan pada Gambar 3.1 

berikut.  
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Gambar 3.1. Peta lokasi PT. Mahakam Sumber Jaya (MSJ) 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dari penelitian ini adalah tumbuhan bawah yang ada di lahan 

revegetasi pasca tambang batubara  

3.3.2 Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah tumbuhan bawah yang ada pada lahan 

revegetasi pasca tambang batubara PT. Mahakam Sumber Jaya pada 3 stasiun 

berbeda dengan kriteria lahan revegetasi periode 8, 6, dan 4 tahun (revegetasi 

pada tahun 2011, 2013, dan 2015). 

3.3.3 Teknik Sampling 

Sampel penelitian ini diambil secara purposive sampling. Penelitian 

dilakukan di blok D dengan petak berdasarkan kriteria lahan revegetasi periode 8, 

6, dan 4 tahun (revegetasi pada tahun 2011, 2013, dan 2015). Metode pengambilan 

data menggunakan metode kuadrat berdasarkan penentuan luas minimal. Luas petak 

contoh minimum yang mewakili vegetasi, hasil luas minimum akan dijadikan patokan 

dalam menganalisis vegetasi dengan menggunakan metode kuadrat (Hidayat, 2014). 

Luas minimum digunakan untuk memperoleh luasan petak contoh yang dianggap 

representatif dengan suatu vegetasi pada suatu habitat tertentu yang sedang diteliti. 

Bentuk plot persegi dimulai dengan membuat sebuah plot persegi pada lokasi awal 

acak dengan kuadrat terkecil (1 m x 1 m). Banyaknya jumlah kuadrat mengacu pada 

metode kurva spesies area. Jumlah dianggap cukup apabila jumlah jenis yang didapat 

tidak bertambah dengan adanya penambahan jumlah kuadrat (Trisna, Wiryono, & 

Apriyanto, 2018). 
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Keterangan:  

            Jalur 

             Batas pit 

 

              Revegetasi tanam <2010 

 

  Revegetasi tanam 2011 

 

  Revegetasi tanam 2012 

 

  Revegetasi tanam 2013 

 

  Revegetasi tanam 2014 

 

  Revegetasi tanam 2015 

 

  Revegetasi tanam 2016 

 

  Revegetasi tanam 2017 

 

Gambar 3.2. Peta lahan revegetasi blok D PT Mahakam Sumber Jaya 
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian yang akan diteliti dan dikaji dalam penelitian ini 

dijelaskan dalam Tabel 3.1  

Tabel 3.1. Variabel Penelitian 

Variabel Indikator 

Komposisi vegetasi tumbuhan bawah • Jumlah dan jenis/family 

Struktur vegetasi tumbuhan bawah • Kerapatan jenis, kerapatan relatif, 

frekuensi jenis, frekuensi relatif, INP 

serta indeks keanekaragaman dan 

indeks kesamaan  

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Komposisi vegetasi didefinisikan sebagai daftar floristik dari jenis vegetasi 

yang ada dalam suatu komunitas. Struktur vegetasi adalah hasil penataan ruang 

oleh komponen penyusun tegakan dan bentuk hidup, stratifikasi dan penutupan 

vegetasi yang digambarkan melalui keadaan diameter, tinggi, penyebaran dalam 

ruang, keanekaragaman tajuk, serta kesinambungan jenis (Fachrul, 2012). 

  

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan  

1. Mempersiapkan alat yang digunakan selama pelaksanaan penelitian 

sebagai berikut. 

  Tabel 3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

No Alat Bahan 

1. Meteran Plastik 

2. GPS Koran 

3. Kayu patok  Selotip 

4. Tali rafia Kertas label 

5. Termohigrometer  

6. Gunting  

7. hand tally counter  

8. Kamera digital  

9. Soil tester  

10. Weksker  

11. Pisau  

12. Triplek ukuran 30 x 40 cm  
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3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

1. Menentukan lokasi awal untuk meletakkan plot bersarang (lahan 

revegetasi periode > 10 tahun) 

2. Meletakkan plot pertama pada lokasi awal berukuran (1 x 1) m 

3. Mencatat semua jenis tumbuhan bawah yang berada dalam kuadrat tersebut 

4. Memperluas kuadrat yang telah di buat menjadi dua kali dari semula.  

5. Mencatat setiap penambahan jenis tumbuhan pada ukuran (1x1; 1x2; 2x2; 

2x4; 4x4; 4x8; 8x8; 8x16; 16x16, dst) m. Contoh plot digambarkan secara 

pada Gambar 3.3 sebagai berikut.  

 

Gambar 3.3. Nested Plot Sampling 

6. Menghentikan perluasan plot hingga tidak dijumpai adanya penambahan 

spesies baru.  

7. Mencatat hasil pengamatan pada tabel yang telah dibuat 

8. Membuat gambar grafik hubungan antara luas kuadrat dengan jumlah 

spesies pada setiap perluasan kuadrat 

9. Menentukan luas minimal kuadrat berdasarkan grafik dengan ketentuan 

sebagai berikut.  

a. Luas minimal sebagai absis (sumbu y) 

b. Jumlah spesies sebagai ordinat (sumbu x) 
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c. Menentukan 10% luas maksimal 

d. Menentukan 10% jumlah spesies maksimal 

e. Menarik garis singgung pada kurva yang sejajar resultan tersebut 

f. Kemudian menarik garis absis yang sejajar ordinat dari titik 

singgungnya, maka didapat hasil minimum kuadrat dalam m2  . Contoh 

kurva spesies area area digambarkan dengan jelas pada Gambar 3.4 

sebagai berikut. 

 

                    Gambar 3.4. Contoh kurva species area (Luas minimum kuadrat) 

10. Mengukur suhu dan kelembaban udara dengan termohigrometer dengan 

cara di gantung di suatu pohon dan ditunggu selama tiga menit 

11. Mengukur pH tanah, suhu tanah, dan kelembaban tanah dengan soil tester 

dan weksker ditancapkan ke dalam tanah 10 cm  

12. Melakukan pembuatan petak pengulangan yang besarnya sama dengan 

luas kuadrat minimum pada setiap kategori antara lain: 

1) Stasiun 1 pada daerah lahan revegetasi periode 8 tahun (tahun tanam 2011)  

2) Stasiun 2 pada daerah lahan revegetasi periode 6 tahun (tahun tanam 2013) 

3) Stasiun 3 pada daerah lahan revegetasi periode 4 tahun (tahun tanam 2015) 
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3.6.3 Tahap Pengamatan 

1. Mengumpulkan data dengan menghitung jumlah jenis tumbuhan bawah 

yang ada pada masing-masing plot, mengambil foto spesies dan lokasi 

untuk dokumentasi, mengambil sampel jenis tumbuhan bawah yang 

ditemukan sebagai perwakilan untuk dibuat spesimen herbarium  

2. Mengidentifikasi jenis spesimen herbarium dari masing-masing sampel 

3. Mengumpulkan data faktor biotik dari perhitungan suhu, kelembaban, dan 

pH tanah tiap stasiun.  

 

3.7 Kerangka Kerja Penelitian 

Secara ringkas, kerangka kerja penelitian analisis vegetasi tumbuhan 

bawah pada lahan pasca tambang yang terdiri dari tahap persiapan, 

pelaksanaan hingga penelitian terdapat pada Gambar 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  3.5. Kerangka Kerja Penelitian 

Mempersiapkan alat dan bahan 

Menentukan lokasi awal plot bersarang, plot pertama 1 x 1 m 

Membuat plot kuadrat sampai perluasan dihentikan jika tidak 

dijumpai adanya penambahan spesies baru 

Membuat kurva spesies area untuk mencari hasil luas minimum 

kuadrat dan melakukan pengulangan 

Mengukur faktor abiotik menggunakan alat yang sesuai 

Mengumpulkan, menghitung dan mengambil foto lokasi dan spesies 

sebagai dokumentasi 

Membuat herbarium dari jenis yang mewakili untuk diidentifikasi 

Menganalisis data komposisi vegetasi  (jenis dan jumlah) berdasarkan habitus 

serta struktur vegetasi dengan rumus 
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3.8 Teknik Pengumpulan Data 

3.8.1 Data Primer 

Pengambilan data primer melalui observasi langsung melalui data 

komposisi dan struktur vegetasi (jenis, jumlah jenis, dan famili, tinggi dan 

diameter) dari setiap plot kudrat pengambilan data secara destruktif. Secara 

destruktif dilakukan untuk tumbuhan berhabitus semak, perdu, herba, dan rumput 

yaitu dengan cara memotong tumbuhan yang dapat mewakili setiap jenis. Setelah 

itu menghitung setiap jumlah per jenis tumbuhan dan total seluruh yang 

ditemukan di setiap plot dan mengidentifikasi jenis tumbuhan yang telah didapat 

dengan menggunakan buku identifikasi Van Steenis (2005). 

Pengumpulan data karaktersitik meliputi faktor biotik dan faktor abiotik. 

Faktor biotik yakni komposisi jenis dan struktur tumbuhan bawah yang meliputi 

INP, indeks keanekaragaman dan indeks kesamaan. Sedangkan faktor abiotik 

yang diamati yaitu suhu udara dan kelembaban udara dan suhu tanah, kelembaban 

tanah, dan pH tanah. Data primer dikumpulkan berdasarkan master tabel yang 

sudah disusun sebagai berikut.  

Tabel 3.3 Jenis tumbuhan bawah yang dijumpai di lahan revegetasi pasca tambang 

batubara 

No. Nama/ Jenis Famili Jumlah Habitus 

1     

2     

3     

4     

5     
 

Tabel 3.4 Rekapitulasi Analisis Vegetasi (KJ, KR, FJ, FR, INP, dan Keragaman Jenis) 

No Nama 

Spesies 

Nama latin KJ KR FJ FR INP H’ 

1         

2         

4         

5         
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Tabel 3.5 Nilai Indeks Kesamaan antar Stasiun 

 Stasiun I Stasiun II Stasiun III 

Stasiun I    

Stasiun II    

Stasiun III    

 

Tabel 3.6 Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhan Bawah (Faktor Abiotik) 

No. Faktor yang mempengaruhi Indikator Nilai 

1 Sifat fisik Suhu udara  

2 Kelembaban udara  

3 Sifat kimia pH tanah  

 

3.8.2 Data Sekunder 

Data sekunder didapat melalui wawancara dengan pihak lapang perusahaan dan 

studi dokumen mengenai profil perusahaan, letak geografis, tumbuhan revegetasi 

yang ditanam, luas lahan keseluruhan dan revegetasi lahan. 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

Penentuan jawaban dari masalah penelitian dilakukan melalui proses telaah 

dan pencarian makna dari data yang diperoleh atau yang biasa disebut dengan 

analisa data. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:  

 

3.9.1 Analisis Komposisi vegetasi 

Perhitungan jumlah individu dan identifikasi jenis melalui studi buku 

identifikasi tumbuhan bawah dan hasil identifikasi yang dibantu oleh . Jenis yang 

ditemukan dibedakan berdasarkan perawakan (habitus) masing-masing jenis 

tumbuhan bawah. Dalam plot pengamatan, tumbuhan bawah berperawakan 

semak, perdu dan herba dihitung berdasar batangnya, sedangkan rumput-

rumputan dan teki-tekian dihitung satu individu 
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3.9.2 Analisis Struktur vegetasi 

Untuk mengetahui gambaran kehadiran tumbuhan bawah di lahan revegetasi 

pasca tambang batubara, maka dari data yang dikumpulkan dilakukan pengolahan 

data dengan menganalisa struktur vegetasi dengan kerapatan jenis, kerapatan 

relatif, frekuensi jenis, frekuensi relatif, dan INP dengan menggunakan rumus 

Mueller-Dombois dan Ellenber (1974) dalam Fachrul (2012) sebagai berikut: 

Kerapatan (K)  = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑢𝑘𝑢𝑟
 

Kerapatan relatif (KR)   = 
𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠  

𝐾𝑒𝑟𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 𝑥 100% 

Frekuensi (F)  =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑢𝑏 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑢𝑏 𝑝𝑒𝑡𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛
 

Frekuensi relatif (FR)  = 
𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑢𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 
 x 100% 

Indeks Nilai Penting (INP) = KR + FR 

Untuk jenis anak pohon yang baru berkecambah, semak dan herba, nilai 

pentingnya hanya dihitung melalui nilai frekuensi relatif dan kerapatan relatif. 

Dengan masing-masing harga tersebut maka kemudian dapat disusun suatu kelas 

dominansi untuk masing-masing jenis tumbuhan (Fachrul, 2012)  

 

3.9.3 Analisis Indeks Keanekaragaman  

Perhitungan indeks keanekaragaman dengan menggunakan rumus Shannon-

Wiener (Indriyanto, 2012) sebagai berikut.  

H’ =  ∑ pi In pi  

𝑷𝒊 =  
𝑵𝒊

𝑵
 

Keterangan: 

H’ = indeks keanekaragaman spesies Shannon-Wiener 

Ni = jumlah individu spesies ke-i 

N = jumlah individu seluruh spesies 
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Kriteria indeks keanekaragaman dibagi dalam 3 kategori yaitu : 

H’ < 1 = keanekaragaman rendah 

1 < H’ < 3 = keanekaragaman sedang 

H’ > 3 = keanekaragaman tinggi 

 

3.9.4 Indeks Kesamaan Jenis dalam Umur Tegakan 

Untuk mengetahui tingkat kesamaan jenis dalam umur tegakan yang 

berbeda digunakan indeks kesamaan atau Indeks Similaritas (IS) dari Sorensen 

yang dimodifikasi Mueller-Dombois (1974) dalam Indriyanto (2012) sebagai 

berikut.  

𝐈𝐒 =
𝟐𝐌𝐰 

𝐚+𝐛
 x 100%  

IS    = Koefisien masyarakat atau koefisien kesamaan komunitas 

Mw = Jumlah jenis yang sama antara stand A dan B 

a =   jumlah jenis yang terdapat pada stand A 

b = jumlah jenis yang terdapat pada stand B 

Kriteria indeks kesamaan dibagi menjadi tiga macam, yakni: 

a. Suatu komunitas dianggap sama sekali berbeda apabila nilai IS < 50% 

b. Dianggap mirip apabila nilai 50% < IS < 75% 

c. Dianggap sama apabila nilai IS ≥ 75% 

 

3.10  Cara Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Berikut ini merupakan master tabel dari beberapa aspek pemanfaatan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar yang dicantumkan pada Tabel 3.7. 
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Tabel 3.7 Aspek Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

No Aspek Pemanfaatan 

Hasil Penelitian 

sebagai sumber 

Belajar 

Deskripsi Aspek Hasil Analisis 

1 Kejelasan Potensi Potensi suatu objek untuk diungkap 

untuk guna menghasilkan fakta-fakta 

dan konsep-konsep dari hasil penelitian 

yang harus dicapai dalam kurikulum 

dengan mempertimbangkan 

ketersediaan objek dan permasalahan. 

 

2 Kejelasan Tujuan Kesesuaian hasil penelitian dengan 

tujuan, kesesuaian yang dimaksud 

adalah hasil penelitian dengan 

kompetensi dasar (KD). 

 

3 Kejelasan Sasaran   

4 Kejelasan Informasi 

Yang Diungkap 

  

5 Kejelasan Pedoman 

Eksplorasi 

  

6 Kejelasan Perolehan 

yang Diharapkan 

  

 

 

 


