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BAB III 

METODE DAN BAHAN PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi  dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan  pada bulan Agustus- september 2017 di 

kawasan Taman Wisata Alam Camplong, Fatuleu, Kabupaten Kupang(Gambar 

3.1),Bersamaan dengan penelitian ini , ada kegiatan pembelajaran berbasis 

penelitian bagi mahasiswa program studi biologi FMIPA untuk mata kuliah 

biologi konservasi dan Manajemen Konservasi Hutan dengan Program Studi 

FKIP Biologi untuk mata kuliah Ekologi Tumbuhan yang berlokasi di Taman 

Wisata Alam Camplong, Taman Hutan Raya (TAHURA) Yohanes Buraen, dan 

TWA Bipolo.  

Dalam memfasilitasi tema riset dalam pembelajaran tersebut di atas, maka 

masing-masing kawasan lindung tersebut di atas di bagi ke dalam blok, yang di 

antaranya Taman Wisata Alam Camplong terbagi ke dalam tiga blok yaitu 1 dan 2 

pada posisi belokan ke 15 dari kolam dan kedudukan 50 meter masuk kawasan, 

blok 3 dan 4 di tengah-tengah kawasan , blok 5 dan 6  sekitar 50 m dari batas 

barat blok3 dan 4. Pengambilan blok radius pengukuran yang memungkinkan 

terjangkau dalam penelitian. Dengan demikian, lokasi area penelitian ini terletak 

di blok 1 dan 2 Taman Wisata Alam Camplong. 
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Gambar 3.1 Peta Kawasan lindung TWA Camplong (Sumber:Google Maps). 

 

 

Secara administratif, TWA Camplong memiliki luas ± 2.000 Ha termasuk 

dalam wilayah Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Penetapan fungsi TWA 

Camplong adalah RTK 12, SK No. 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 

tentang TGHK Provinsi NTT (Balai Besar KSDA NTT, 2012 ). Kawasan ini 

mudah dijangkau karenajalan yang menghubungkan kota Kupang  dengan kota 

Soe membentang di tengah kawasan ini. Kisaran ketinggian adalah 120-350 m di 

atas permukaan laut. 

 

3.2.  Teknik Penarikan Sampel 

Rancangan penarikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Peneliti melakukan pengamatan terhadap lokasi jalan pada belokan ke 15 dari 

kolam Oelana TWA Camplong. 

2) Peneliti menentukan koordinat:  10º 02' 0,02 " S dan 123º 56' 19,8" E.  

( Studi Pendahuluan ) 
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3) Menentukan posisi jalan 70º Utara-Timur. Dan transek ini sebagai transek 

tegak lurus jalan; sedangkan transek yang sejajar jalan ditentukan setap 

interval 10 m sepanjang 50 m yang membentuk 5 kuadran atau sabuk, 

pemilihan titik pengamatan pada transek sejajar jalan di lakukan secara acak. 

untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar penarikan transek pada gambar 2 di 

bawah ini. 

4) Menentukan posisi transek ke arah selatan jalan pada posisi transek yang 

tegak lurus jalan yaitu pada posisi 160º Utara-Selatan. 

5) Meletakan titik pengamatan pada titik interval yaitu 0- 10 m, 10-20 m sampai 

290-300 m (sebanyak 30 titik). 

6) Di sepanjang transek tegak lurus di tarik suatu area berbentuk segi empat 

sama sisi sepanjang 10 m sehingga terbentuk suatu kuadrat kontinyu 

sebanyak 30 plot . 

Masing masing kuadran dipilih satu titik pusat untukpenentuan karakter 

lokasi pengambilan data abiotik kemudian dilakukan pencuplikan data 

biotiknya seperti data C -organik, intensitas cahaya dan kelembapan tanah. 

7) Mengukur data keanekaragaman spesies tumbuhan berkayu yang meliputi : 

Identifikasi nama tumbuhan , jumlah individu dan indeks keanekaragaman 

selanjutnya pengaruh faktor abiotik terhadap keanekaragaman tumbuhan 

berkayu di analisis dengan program  SPSS 16. 
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Gambar 3.2Protokol penarikan sampel Tumbuhan berkayu 

 (Sumber : Banilodu, 2017). 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Disetiap kuadran atau sabuk dilakukan pengenalan dan identifikasi  nama 

tumbuhan dengan menggunakan nama lokal ( bahasa timor dealeg dawan dengan 

bantuan seorang pemandu lokal). Dari nama lokal akan diperiksa pada buku acuan 

(meijer drees, 1950).Untuk memeriksa nama spesies tumbuhan terbaru akan 

dilakukan melalui browsing internet.Selanjutnya dihitung jumlah individu dari 

masiing-masing spesies untuk menghitung keanekaragaman spesies tumbuhan 

berkayu. 

Pengumpulan data C organik tanah di lakukan dengan menggunakan alat 

digital “ soil vertility” dimana di setiap titik kuadrat peneliti melakukan 

290-300 

m 

... 
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penggemburan tanah menggunakan linggis kecil, disiram dengan air secukupnya 

dan menancapkan alat digital. Selanjutnya diperiksa konsentrasi C organik atau di 

baca konsentrasi C organik dan  pH tanah. 

Pada salah satu sisi jalan dari pinggir jalan ke dalam hutan di sepanjang 

transek ditentukan titik pengamatan dengan interval 10 m sehingga diperoleh 30 

titik pengamatan, dan pada setiap titik ini diletakkan suatu transek sabuk 

tegaklurus jalan menggunakan meterol. Pada setiap titik pengamatan diletakkan 

sampel kuadrat (sabuk) dengan ukuran 10 x 10 m (100 m²), sehingga di sepanjang 

transek garis 300 m terdapat transek sabuk kontinyu 0-10 m, 10-20 m, 20-30 m, 

dan seterusnya hingga transek sabuk 290-300 m. Selanjutnya, pada salah satu sisi 

dari transek sabuk yakni pada titik 0 m, 10 m, 20 m, dan seterusnya hingga titik 

300 m, diletakkan transek sabuk sejajar jalan dengan panjang 50 m menggunakan 

tali rafia. Interval transek sabuk adalah sama dengan transek sabuk tegaklurus 

jalan yakni 0-10 m, 10-20 m, dan seterusnya hingga transek sabuk 40-50 m. Pada 

setiap transek sabuk yang sejajar jalan ini, ditarik masing-masing satu transek 

sabuk secara acak untuk pengumpulan data, dan dengan demikian, jumlah sampel 

kuadrat pada transek sabuk sejajar jalan adalah 30 sampel.Dengan cara yang sama 

juga dilakukan peletakan transek sabuk kontinu pada sisi kedua dari jalan, 

sehingga untuk satu lokasi diletakkan 120 sampel kuadrat (transek sabuk) dengan 

ukuran masing-masing 10 x 10 m.  

 

 

 



28 
 

3.4  Teknilk Pemrosesan  Data 

Teknik pemrosesan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif adalah berupa 

identitas atau (nama ilmiah dari spesies dan familinya) sedangkan data kuantitatif 

berupa jumlah kekayaan spesies, jumlah individu spesies dan menghitung indeks 

keanekaragaman (shannon-wiener dan Simpson ). 

1. Indeks keanekaragaman Shannon  dan Wiener 

     Shannon dan Wiener secara independen menurunkan fungsi yang kemudian  

dikenal sebagai ind0ks keanekaragaman Shannon (Banilodu ,2002).  Indeks 

Shannon mengasumsikan bahwa  individu dicupliks  secara acak dari suatu 

populasi besar secara tidak terbatas, yakni sesuatu yang efektif tak terhingga . 

Indeks Shannonjuga mengasumsikan bahwa semua jenis diwakili oleh sampel. 

Indeks ini  dihitung dengan persamaan:H
’
  = 𝑝𝑖 ln𝑝𝑖 

Di mana kuantitas pi adalah proporsi individus yang ditemukan padajenis ke-i.   

Nilai pi sesunggunya tidak diketahui tetapi dapat diduga sebagai ni/N atau disebut 

penduga kemungkinan maksimum. Nilai dari indeks keanekaragaman Shannon 

biasanya ditemukan berkisar antara 1,5-3,5 dan jarang melebihi  4,5. Jika 

distribusi yang mendasari adalah log normal, 10
5
 jenis diperlukan untuk 

menghasilkan sebuah nilai H’>5,0.  

 

 

Kanekaragaman maksimum dapat dihitung dengan rumus: 
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   Hmaks = ln S 

Dan kerataan dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

   E = H
’
/ ln S 

       Hasil penelitian dengan indeks Shannon selanjutnya dicocokkan dengan 

kategori nilai keragaman Shannon (Krebs, 1989). 

2. Indeks Keanekaragaman Simpson  

 Simpson (1949) dalam soegianto (1994) tidak hanya mempertimbangkan 

jumlah sepsies dan jumlah total individu, tetapi juga proporsi dari total individu 

yang terjadi dalam setiap jenis. Simpson mengatakan bahwa jika dua individu di 

ambil secara acak dari suatu komunitas, maka kemungkinan bahwa dua individu 

akan dimiliki oleh jenis yang sama sebagai berikut :D = ∑
𝑛𝑖 (𝑛𝑖−1)

𝑁(𝑁−1)
 

Dimana: 

     D = Indeks simpson ;ni= jumlah individu spesies ke-1 dan 

    N= jumlah total individu pada semua jenis  

      Sebagaimana D meningkat ,keanekaragaman  menurun. Oleh karena    itu 

indeks simpson biasanya  dinyatakan sebagai  1-D atau 1/D. Kategorisasi tingkat 

keanekaragaman, mengikuti Banilodu dan Ndukang (2014) menunjukan bahwa 

rentangan indeks keanekaragaman berbagai tipe komunitas dunia dari yang paling 

buruk hingga paling stabil adalah antara 1,5 – 3,5. Berdasarkan rentangan ini 

maka kategorisasi tingkat keanekaragaman ditunjukkan sebagai berikut: 

Amat baik =>3,5 ; Baik =2,75-3,49 ; sedang =2,13-2,49 ; Buruk = 1,75-2,49 ; dan 

sangat jelek =<1,75. 
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3.5 Analisis Data 

Data Perbedaan indeks keanekaragaman jenis tumbuhan berkayu akan 

dihubungkan dengan data Abiotik ( Intensitas cahaya, kelembapan tanah dan C-

Organik ) dan secara statistik menggunakan teknik Regresi dan Korelasi serta 

menghitung perbandingan data pada metode yang berbeda dari transek tegak lurus 

dengan transek sejajar gradien akan menggunakan teknik uji-t berpasangan pada 

taraf signifikasi 5%. Selanjutnya, untuk memfasilitasi perhitungan statistik, 

peneliti menggunakan software SPSS Statistics 16. 

 

 

 

 

 


