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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan di Desa Nginamanu, Kecamatan Wolomeze, 

Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 28 Agustus-08 

September 2018. Penelitian ini dilakukan pada 5 tipe ekosistem yaitu pada tipe 

ekosistem Bekas Kampung, Bekas Kebun, Mosaik Hutan, Padang Rumput dan 

Hutan Alam. 

Penelitian ini dilakukan di hutan sekunder Bekas Kampung Tajo, hutan 

sekunder Bekas Kebun, Mosaik Hutan, Hutan Alami, dan Padang Rumput dengan 

luas ± 300 ha. Di masa pra-pemukiman Kampung Tajo sekitar tahun 1950-an, 

tempat ini ditutupi dengan hutan hujan tropis primer yang didominasi oleh spesies 

pada keluarga Sapindaceae, Annonaceae, dan Burseraceae. Oleh karena demikian 

dekatnya lokasi pra-pemukiman, lokasi hutan primer ini telah ditebang habis dan 

ditanam kembali dengan pertanaman rakyat, seperti enau (Arenga pinnata), kapuk 

(Ceiba petandra), kemiri (Aleurites moluccana), nangka (Arthrocapus 

heptaphylla), pisang (Musa paradisiaca), kopi arabika (Coffea arabica), bambu 

betung (Dencalamus asper), kelapa (Cocos nucifera), dan lain-lain. Setelah tahun 

2000, area pra-pemukiman Tajo dipindahkan ke lokasi yang lebih rendah dan 

dekat dengan akses jalan utama yang menghubungkan Soa dan Riung. Kemudian 

daerah itu ditutupi dan dilestarikan di bawah Proyek Perlindungan Hutan Alami 

dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Ngada. Sementara itu, 



16 
 

jenis hutan lainnya (seperti hutan lindung dan DAS) juga dilindungi. Lokasi 

penelitian telah ditinggalkan sejak penutupan hutan tahun 2000-an. Secara terinci, 

klasifikasi tipe ekosistem di lokasi penelitian ditunjukkan pada Tabel di bawah 

ini. 

Tabel 3.1. Tipe ekosistem utama di lokasi penelitian. 

 

Ekosistem Jumlah 

Area 

Luas (Ha) % Kepemilikan 

Bekas Kampung 1 18,6 6% Masyarakat 

Bekas Kebun 2 45,1 14% Masyarakat 

Hutan Regenerasi & 

Mosaik Hutan  

5 57,4 18% Publik 

Padang Rumput 4 46,11 15% Publik 

Hutan Alam 2 148 47% Publik 

Sawah 1 1,6 1% Masyarakat 

Total 15 316,86 100% - 

Sumber : Yayasan Puge Figo, (2018) 

 

1) Area Bersejarah 

 Inventarisasi ini terjadi di suatu daerah yang diklasifikasikan sebagai 

"kawasan lindung" (Hutan Lindung) sejak tahun 1920-an hingga 1940-an, 

Pemerintah tidak melakukan intervensi, kecuali di bukit Nangge Mba'a di mana 

ada program reboisasi pemerintah. Kawasan lindung telah berkurang dalam 

beberapa tahun terakhir dan sekarang mencakup proporsi area yang lebih kecil 

dari area persediaan (222 Ha). 

 

2) Bekas Desa - Bekas Kampung 

Permukiman pertama di Desa Tajo berlangsung sekitar 1900/1904 oleh sekitar 

80 keluarga inti dan awalnya terletak di bagian barat daerah pemukiman. Sejak 
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itu, desa telah pindah dua kali di daerah itu, dari barat ke timur. Desa-desa tetap 

dihuni 30 hingga 40 tahun sebelum dipindahkan. Desa terakhir dipasang pada 

tahun 1980-an, dimana terletak gereja tua. Penduduk mulai meninggalkan dari 

tahun 1984. Pada 1990-an, sebuah sensus menghitung 67 keluarga masih tinggal 

di sana. Pada tahun 2000, hanya 5 keluarga yang tersisa. Sejak itu, penduduk 

terakhir telah meninggalkan desa yang sekarang kosong tetapi kepemilikan tanah 

sebagian besar tetap. Berbagai alasan telah mendorong penduduk untuk 

meninggalkan desa mereka: Keinginan untuk lebih dekat ke sawah, Angka 

kematian yang terlalu tinggi di desa bisa mendorong orang untuk pergi, 

Peningkatan demografi, meningkatkan kepemilikan tanah oleh penduduk, 

sebagian besar daerah pemukiman tua masih dipertahankan dan bahkan 

dibudidayakan. Hasil utamanya adalah: (Kukui atau kemiri (Aleurites moluccana), 

kelapa atau kelapa (Cocos nucifera), kakao (Theobroma cacao), kopi (Coffea 

spp.), beberapa sawah, beberapa pohon ditanam untuk kayu mereka jati (Tectona 

grandis), mahoni (Swietenia macrophylla), dan lain-lain. 

3) Bekas Kebun  

 Masih ada beberapa area peternakan di mana ternak diikat dan makan 

rumput raja (Penicetum purpureum x P. glaucum) atau rumput liar. Beberapa 

kebun masih dibudidayakan. Kepemilikan sebagian besar lahan masih tersisa. Di 

daerah Lewu Raka, Siosolo dan Tiwu Rita, orang-orang masih tepat datang untuk 

mengambil kukui nuts (Aleurites moluccana), sirih (Piper betle), arek nuts atau 

moke (Arenga pinnata). Jaringan irigasi dibangun antara tahun 1927 dan 1931, di 
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daerah Lewu Raka. Sawah pertama didirikan pada tahun 1927 dan dipindahkan ke 

sawah utama pada tahun 1931. 

4) Padang Rumput 

 Wolo Keka Witi: ketika desa-desa dihuni (sampai tahun 1990-an) kambing 

dan kerbau akan merumput di sana. Di daerah berumput, orang-orang biasa 

mengambil alang-alang (Imperata cylindrica) untuk membangun atap rumah. 

Daerah-daerah rumput liar (Nangge Mba'a, Keka Witi dan Keka Boke) setiap 

tahun sangat terancam oleh kebakaran. Daerah hutan yang berdekatan (khususnya 

Watu Nggebe dan Mbelo Lako) juga terancam oleh kebakaran yang tidak 

terkendali ini. Sebelumnya, kebakaran yang bertujuan untuk memungkinkan 

ternak untuk makan rumput segar kembali. Sejak itu, bahkan tanpa adanya 

penggembalaan, luka bakar dijelaskan terutama oleh tradisi (kebanyakan orang 

dari Kabupaten Soa) untuk tujuan berburu. 

5) Hutan Alam 

 Intervensi manusia di daerah-daerah ini terutama tentang panen kayu 

manis dan kayu kuning. Pohon-pohon ini secara alami hadir. Sekarang tidak ada 

pembeli kayu kuning tetapi orang terus mencari kayu manis di kawasan hutan. 

Para pengumpul madu juga datang ke daerah-daerah ini untuk memanen madu. Ini 

juga merupakan daerah berburu di mana kita menemukan berbagai hewan seperti: 

rusa, babi hutan, landak, dan lain-lain. Di sungai ada udang karang dan belut, 

yang kadang-kadang orang memancing. Punglor (burung penyanyi) yang dijual 

khususnya di Jawa, mungkin juga diburu di daerah tersebut. Pada saat desa Tajo 

masih dihuni, ada banyak eksploitasi untuk kayu. Karena telah dibuat ilegal 
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karena pemukiman kawasan lindung pemerintah, eksploitasi kayu lebih jarang dan 

hanya dilakukan secara manual. Tanaman bunga ekonomi adalah: Kayu manis, 

aren (untuk alkohol tetapi juga serat hitamnya, digunakan untuk membuat tali), 

Sirih liar (sirih hutan), Kua, liana yang sangat kuat digunakan untuk membuat 

kandang ayam, dll. Atau jenis anggur lain yang digunakan untuk membuat tali, 

penghalang, Bambu, terutama untuk membuat keranjang, jeruk (Citrus 

macroptera), yang secara tradisional digunakan untuk mencuci rambut, yang 

sekarang lebih jarang dipanen, jika orang menemukannya secara kebetulan, dan 

ada juga berbagai tanaman dengan sifat obat. 

6) Mosaik Hutan 

Ekosistem ini sejak lama menyediakan kayu bakar, pakan ternak, dan herbal 

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi ketika lahannyan menyempit 

akibat tekanan manusia yang secara tradisonal memanfaatkan tumbuhan sumber 

daya hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. 

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Nginamanu Kecamatan Wolomeze 

Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia dengan titik acuan 

utama adalah Gereja Tua di Kampung Tajo, dan berada pada garis lintang 

8038’2,39” Utara dan garis bujur 12100’45,99” Timur, yang dapat ditunjukan 

melalui gambar 3.1 berikut: 
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Gambar 3.1. Peta lokasi penelitian. (Sumber: Puge Figo, 2018).   

 

 

3.2. Alat Dan Bahan 

3.2.1. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:   

1) Rol meter : 100 meter dan 50 meter digunakan untuk mengukur jarak titik 

pengamatan serta untuk pembuatan  transek dan plot dan untuk inventarisasi. 

2) Kamera untuk mendokumentasi spesimen tumbuhan yang terdapat pada 

setiap plot dan juga untuk dokumentasi proses penelitian. 

3) Alat tulis menulis digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. 

4) Pisau digunakan untuk memotong tumbuhan yang akan didokumentasikan. 

 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini ada antara lain :  

1) Peta lokasi digunakan untuk melihat lokasi penelitian. 

2) Spesies tumbuhan. 
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3) Buku identifikasi digunakan untuk mengidentifikasi spesies tumbuhan. 

 

3.3. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua spesies tumbuhan yang ada di 

hutan Kurubhoko sedangkan Sampel dalam penelitian ini adalah spesies 

tumbuhan yang terdapat pada area Bekas Kampung Tajo, Bekas Kebun, Hutan 

Regenerasi, Hutan Alam dan Padang Rumput.  

 

3.4. Teknik Penarikan Sampel 

Teknik penarikan sampel dilakukan dengan dua teknik yakni pencuplikan 

sistematis-stratifikasi dan pencuplikan subyektif-stratifikasi. Pencuplikan 

sistematis-stratifikasi dilakukan dengan memilih suatu titik acuan dan menarik 

sebuah garis sumbu utama menggunakan kompas. Dari titik acuan ditarik garis 

potong 10 m ke sisi kanan sumbu utama dan diletakkan sebuah plot berukuran 20 

m x 10 m untuk lapisan pohon, 10 m x 5 m untuk lapisan semak, dan 2 m x 1 m 

untuk lapisan herba. Peletakan plot kedua adalah pada titik 20 m dari titik acuan 

dan diletakkan dengan bantuan garis potong 10 m ke sisi kiri dan ukuran plot 

sama dengan ukuran plot pertama. Peletakan plot ketiga pada titik 40 m dan plot 

keempat pada titik 60 m dari titik acuan dan dilakukan dengan menarik garis 

bantu 20 m dari sumbu utama dan ukuran plot adalah sama dengan plot pertama. 

Secara grafis, pencuplikan sistematis-stratifikasi, ditunjukkan pada gambar  2 di 

bawah ini :  

 



22 
 

20 m 

11 

                     10 m                                   

     

        20 m                     20 m  

                       10 m      10 m 

                                                            

                     20 m      

     Kiri  10 m      10 m 

 

Titik Kordinat  1      20         40       60 80          100        Arah Kompas.....Sampai semua  

        ekosistem tercover                                                                                                                                          

                

          Kanan 

        10 m      10 m 

                20 m 

                                      10 m                       10 m 

          20 m   20 m 

                                 10 m 

           20 m 

Gambar 3.2. Teknik pencuplikan sistematis-stratifikasi.(Sumber: Peneliti, 2018)  

 

Pencuplikan subyektif-stratifikasi diterapkan untuk area-area yang tidak dapat 

dilakukan penarikan sampel dengan pencuplikan sistematis-stratifikasi. 

Hambatannya adalah medan yang curam, terjal, atau survei di sepanjang pinggiran 

sungai yang tidak dapat menggunakan kompas sebagai penunjuk arah yang penuh. 

Peneliti mengerjakan pencuplikan dengan mengikuti arah sungai dan 

menggunakan jalan setapak untuk ekosistem hutan atau padang rumput, sehingga 

peletakan plot disesuaikan dengan akses jalan. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada setiap petak pencuplikan peneliti melakukan :   

1) Melakukan identifikasi spesies tumbuhan menggunakan nama lokal 

2) Melakukan wawancara terhadap pemandu lokal tentang manfaat tumbuhan 

3) Mencatat hasil wawancara terhadap pemandu lokal tentang manfaat tiap 

spesies tumbuhan 

4) Melakukan wawancara mengenai kearifan lokal masyarakat setempat dalam 

bentuk kuesioner yang ditunjukan pada lampiran. 

5) Menggunakan kunci dikotomi mengacu pada Backer dan Bakhuizen Van den 

Brink (1965).  

6) Meminta bantuan ahli yang berpengalaman dengan sistematik botani 

7) Identifikasi dengan bantuan menggunakan kamus nama tumbuhan mengacu 

pada Verheijen (1990) 

8) Membandingkan atau mencocokkan ciri-ciri tumbuhan yang akan 

dideterminasi dengan pertelaan serta gambar yang ada dengan mengacu 

kepada Koorders dan Valeton (1913), Wightman dan Andrews (1989), dan 

Sutedja (1984).  

9) Menggunakan sumber online (google). 

3.6. Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yaitu dengan bantuan 

program software microsoft excel 2007 dan disajikan dalam bentuk tabel dan 

gambar. Analisis deskriptif atau analisis statistik deskriptif merupakan alat 

statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan 
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sekumpulan data yang digunakan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, 

analisis deskriptif dilakukan dengan membuat tabel dari jawaban responden dan 

kemudian memberikan jawaban dari hasil presentase dan jawaban responden 

berdasarkan rumus yang telah ditetapkan.   

  


