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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Jalur Pendakian Gunung Pundak wilayah SKPPKH 

Kawasan Tahura R. Soerjo, Kabupaten Mojokerto pada bulan Juli-Agustus 2018. 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian Gunung  Pundak 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian adalah Global Positioning System 

(GPS), Roll meter ukuran 100 m, pita ukur, Christen Hyposometer, tali raffia, peta 

lokasi penelitian, kamera digital. Bahan digunakan adalah komposisi jenis dan 

struktur vegtasi pada jalur pendakian Gunung Pundak via Pacet di kawasan 

Taman Hutan Raya R. Soeryo. 

3.3 Metode Cara Menempatan Plot Analisis Vegetasi 

Langkah penempatan dan pembuatan plot analisis vegetasi menggunakan 

metode purposive sampling. Cara kerja metode purposive sampling yaitu: 
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1) Menentukan lokasi pengambilan sampling pada berbagai ketinggian yaitu 

Titik Bawah (1166-1200 m dpl), Titik Tengah (1225-1350 mdpl), Titik Atas 

(1475-1537 mdpl). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Metode Purposive Sampling 

2) Menempatkan sampling pada berbagai titik ketinggian, Dari pos perizinan 

sampai titik rendah dengan jarak kurang lebih 100 m. Pada masing-masing 

titik ketinggian terdapat plot dengan pembagian sebelah kanan dan kiri jalur 

perndakian dengan jarak antar plot 20 m. 

3) Plot berukuran 20x20 m untuk jenis pohon, ukuran 10x10 m untuk jenis 

tiang, ukuran 5x5 m untuk jenis pancang, dan ukuran 2x2 m untuk jenis semai 

pada tiap tingkat ketinggian tempat (Tinggi, Sedang dan Rendah). 



16 
 

4) Masing-masing plot diambil dengan data diameter (DBH), tinggi, serta 

tajuk untuk tingkat tiang dan pohon, sedangkan untuk tingkat semai dan 

rerumputan hanya menghitung jenis dan jumlah penutupannya. 

5) Pengukuran jenis pohon menurut menggunakan kriteria pertumbuhan 

sebagai berikut: 

 Seedling (semai) permudaan mulai kecambah sampai setinggi 1,5m 

(dibagi dalam kelas-kelas tinggi 0-30 cm dan 30-150 cm). 

 Sapling (sapihan atau pancang) permudaan yang tingginya 1,5 m 

dan lebih sampai pohon muda berdiameter kurang dari 10 cm 

(dibagi kelas-kelas) ukuran tinggi 1,5-3 m,3 m sampai pohon muda 

berdiameter kurang dari 5 cm, dan muda berdiameter 5-10 m. 

 Pole (tiang) pohon-pohon muda yang berdiameter 10-20 cm. 

 Tree (pohon) yang berdiameter batang minimal 20 cm. 

Penelitian ini menggunakan metode jalur. Metode ini paling efektif untuk 

mempelajari perubahan keadaan vegetasi menurut kondisi tanah, topografi dan 

elevasi. Metode jalur digunakan untuk mempelajari suatu kelompok hutan yang 

luas dan belum diketahui sebelumnya. Jalur dibuat memotong garis topografi, 

misalnya dari tepi laut ke pedalaman, memotong sungai, mendaki atau menuruni 

lereng gunung. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey, 

deskriptif dan metode analisis vegetasi. Metode survey adalah metode yang 

menggambarkan secara langsung keadaan obyek dan tidak dimaksudkan untuk 

mengambil dan menarik kesimpulan.Data yang diambil adalah data primer dan 
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data sekunder. Menurut Suryabrata (1991), Metode deskriptif adalah suatu metode 

yang menggambarkan keadaan atau kejadian pada daerah tertentu. Dalam metode 

ini pengambilan data dilakukan tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan 

penyusun data, tapi meliputi analisis data dan pembahasan tentang data tersebut. 

3.4     Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini meliputi kemerataan jenis, kesamaan 

jenis, keragaman jenis, komposisi jenis dan stratifikasi tajuk tumbuhan, berikut 

penjabaran dari analisis data tersebut: 

3.4.1 Komposisi Jenis Tumbuhan 

Untuk menganalisis komposisi dan kerapatan spesies dilakukan perhitungan 

dengan rumus-rumus, Pengukuran parameter-parameter vegetasi pada analisis 

vegetasi dinilai berdasarkan analisa sebagai berikut : 

a) Kerapatan (K) =                        
                  

b) Kerapatan Relatif (KR) =                      

                             
 x 100% 

c) Dominasi (D) =                  

               
 

d) Dominasi Relatif =               

                              
 x 100% 

e) Frekuensi (F) =                                             

                   
 

f) Frekuensi Relatif (FR) =                

                               
 x 100% 

g) Indek Nilai Penting (INP) = KR + DR + FR 
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3.4.2 Stratifikasi Tajuk 

 Diklasifikasikan berdasarkan stratum yang dibagi menjadi 5 kelas, berikut 

1) Stratum A yaitu pohon dengan tinggi lebih besar dari 30 m. 

2) Stratum B yaitu pohon dengan tinggi 20m - 30m. 

3) Stratum C yaitu pohon dengan tinggi 4m - 20m. 

4) Stratum D yaitu semak dan perdu, atau pohon dengan tinggi 1m -4m. 

5) Stratum E yaitu tumbuhan bawah yang tingginya kurang dari 1 meter. 

3.4.3 Keanekaragaman Jenis 

 Keanekaragamn spesies (H’) merupakan parameter vegetasi yang sangat 

berguna untuk membandingkan berbagi komunitas tumbuhan, terutama untuk 

faktor-faktor lingkungan atau abiotik terhadap komunitas atau untuk mengetahui 

keadaan suksesi atau stabilitas komunitas. Karena dalam suatu komunitas pada 

umumnya terdapat berbagi jenis tumbuhan, maka semakin stabil keadaan 

komunitas semakin tinggi keanekaragamn spesies tumbuhannya.Perhitungan 

keanekaragaman spesies diperoleh dari rumus Indeks Shannon (Indriyanto, 2008). 

                 (  )   ∑(        )

 

   

 

pi= ni/N 

Keterangan : 

H = indeks keragaman  

n = jumlah individu atau nilai penting jenis ke-i  

s = jumlah total jenis yang ditemukan  

N = total individu atau total nilai penting seluruh jenis 
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Apabila nilai H’ < 1, maka komunitas vegetasi dengan kondisi lingkungan 

kurang stabil. Jika nilai H’ antar 1-2, maka komunitas vegetasi dengan kondisi 

lingkungan stabil dan jika nilai H’ > 2, maka komunitas vegetasi dengan kondisi 

lingkungan sangat stabil. 

3.4.4 Kemerataan Jenis 

 Indeks Kemerataan (Index of Evenness) berfungsi untuk mengetahui 

kemerataan setiap jenis dalam setiap komunitas yang dijumpai. Nilai Indeks 

Kemerataan Jenis (e’) dapat digunakan sebagai indikator adanya gejala dominansi 

diantara tiap jenis dalam komunitas.Suatu jenis yang memiliki tingkat kesetabilan 

yang tinggi mempunyai peluang yang lebih besar untuk mempertahankan 

kelestarian jenisnya.Adapun rumus indeks kemerataan sebagai berikut: 

e’ = H’/ln S 

Ket.: 

e’ = indeks kemerataan (nilai antara 0 – 10)  

H’ = keanekaragaman jenis  

ln = logaritma natural  

S = jumlah jenis  

 Kemerataan jenis memiliki nilai indikator e’ = 1. Apabila nilai e’ = 1 

berarti pada habitat tersebut tidak ada jenis mamalia yang mendominasi. Untuk 

menilai kemantapan atau kesetabilan jenis dalam suatu komunitas dapat 

digunakan nilai indeks kemerataan jenis (e’), semakin tinggi nilai (e’), Maka 

keanekaragaman jenis dalam komunitas semakin stabil dan semakin rendah nilai 



20 
 

(e’). Maka keanekaragaman jenis dalam suatu dalam komunitas terebut semakin 

rendah (Soerianegara & Indrawan, 1976; Odum, 1993). 

3.4.5 Indeks Kesamaan Komunitas (IS) 

Indeks kesamaan komunitas digunakan untuk mengetahui kesamaan 

relative komposisi jenis dari dua komunitas yang dibandingkan untik mengetahui 

indek kesamaan jenis dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

  IS =    2w  x 100%      
      a+b 
Dimana : IS = Indeks Kesamaan Komunitas 

a = jumlah jenis yang hanya terdapat di komunitas A  

b = jumlah jenis yang hanya ditemukan di komunitas B  

w = jumlah jenis yang ditemukan di komunitas A dan B  

 Dalam penentuan antara dua komunitas yang berbeda, terdapat tiga c 

kriteria yaitu : 

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% 

 

 

 


