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III. MATERI DAN METODE

3.1. Tempat dan Waktu

Penelitian ini telah dilaksanakan pada areal perkebunan kelapa sawit di

Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten Kampar pada bulan Agustus - September

2016.

3.2. Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah tumbuhan

paku, tally sheet, plastik kaca, alkohol 70%, koran bekas, benang, isolasi, kertas

karton dan kertas label. Alat yang digunakan yaitu peta lokasi, kamera digital, alat

tulis, kayu pancang, meteran, tali rafia, jarum dan buku identifikasi.

3.3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive

sampling pada areal perkebunan kelapa sawit Kelurahan Pasir Sialang Kabupaten

Kampar (Syafaren, dkk., 2014) dan studi pustaka (Prastyo, dkk., 2015).

3.4. Pelaksanaan Penelitian

3.4.1. Survei lokasi

Survei lokasi bertujuan untuk menentukan dan membuat cluster

(kelompok) yang akan digunakan dalam melakukan observasi dan identifikasi

tumbuhan paku pada areal perkebunan kelapa sawit. Adapun pengelompokan

yang dimaksud ada 3 macam yaitu areal dataran, areal perengan dan areal rawa.

Pembuatan cluster untuk menentukan petak sampel berada pada areal pertanaman

kelapa sawit yang berumur 14 tahun.
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Gambar 2.2. Peta lokasi penelitian

Keterangan :

: Areal dataran

: Areal perengan

: Areal rawa

3.4.2. Observasi dan identifikasi tumbuhan paku

Observasi dan identifikasi tumbuhan paku dilakukan berdasarkan cluster

yang sudah ditentukan pada survei lokasi. Semua jenis tumbuhan paku yang

ditemukan pada lokasi pengamatan dicatat pada tally sheet meliputi famili,

spesies, nama lokal, dan cara hidupnya. Indentifikasi tumbuhan paku merujuk

pada buku Taksonomi Tumbuhan (Tjitrosoepomo, 2001), buku Balai Penelitian

Kehutanan Manado (Kinho, 2008), buku Pedoman Pengenalan dan Pengendalian

Gulma di HTI (Lian, 2012), buku Flora untuk Sekolah di Indonesia (Steenis,

1992) dan referensi-referensi lainnya yang mendukung.

3.4.3. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel menggunakan plot berukuran 10 x 30 m2 pada

tiga cluster yaitu areal dataran, areal perengan dan areal rawa.

3.4.4. Pembuatan herbarium
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Pembuatan herbarium dilakukan terhadap semua jenis tumbuhan paku

yang ditemukan pada area cluster atau pengamatan. Tahapan-tahapan pembuatan

herbarium mengikuti Purnawati, dkk., (2014). Yaitu pertama, spesimen yang

terdiri atas akar, batang, daun dan spora dikoleksi dari lapangan. Kedua, spesimen

dimasukkan ke dalam kantong plastik bening kemudian disemprot dengan alkohol

70% dan diberi label. Label berisi keterangan tentang nomor spesies, nama lokal,

lokasi pengumpulan dan kolektor. Ketiga, setelah itu spesimen diletakkan pada

kertas koran dan disemprot dengan alkohol 70%, kemudian diberi label. Label

berisi keterangan tentang nomor spesies, nama lokal, lokasi pengumpulan dan

kolektor. Keempat, herbarium dikeringanginkan dan disemprot dengan alkohol

70%. Kelima, herbarium yang sudah kering diletakkan pada kertas karton,

kemudian diisolasi dan di jahit, serta diberi keterangan-keterangan yang

diperlukan kemudian di identifikasi.

3.5. Pengamatan

Semua jenis tumbuhan paku yang ditemukan pada lokasi pengamatan atau

cluster dicatat pada tally sheet jumlah individu, keanekaragaman dan difoto

menggunakan kamera digital serta mencabut beberapa tumbuhan paku yang

berbeda jenis untuk dijadikan sampel dengan dibuat herbarium guna untuk

diidentifikasi dengan menggunakan buku-buku identifikasi dan referensi-referensi

yang mendukung.

3.6. Analisis Data

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan

disajikan dalam bentuk tabel, serta dihitung dengan menggunakan rumus sebagai

berikut:

1. Indeks keanekaragaman Shannon Wiener :

H’ = - Ʃ pi.Ln.Pi

Keterangan :

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon Wiener

Pi = Peluang kepentingan untuk tiap spesies = ni/N
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ni = Jumlah individu spesies ke-i

N = Jumlah total individu semua spesies

ln = Logaritma natural

Nilai H’ > 3 menunjukkan keanekaragaman spesies pada suatu

transek adalah melimpah tinggi. Nilai H’ 1 ≤ H’ ≤ 3 menunjukkan

keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah sedang melimpah. Nilai

H’ < 1 menunjukkan keanekaragaman spesies pada suatu transek adalah

sedikit atau rendah (Suraida, 2013).

2. Indeks kemerataan Eveness:

E = H’/Ln (S)

Keterangan:

E : Indeks kemerataan

H’ : Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener

ln : Logaritma natural

S : Jumlah keseluruhan dari spesies

Untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu jenis dalam suatu

komunitas digunakan nilai E sebagai berikut : E = 0 < 0,3 tingkat kestabilan

keragaman jenis tergolong rendah; E = 0,3 < 0,6 tingkat kestabilan

keragaman jenis tergolong sedang; E = > 0,6 tingkat kestabilan jenis

tergolong tinggi (Magguran, 1988).

3. Indeks dominasi Simpson :

D = Ʃ Pi2

keterangan :

D : Indeks dominansi

Pi : Proporsi jumlah individu spesies jenis ke-i terhadap jumlah individu total

(ni/N)

Kriteria hasil nilai indeks dominansi:

0 < D < 0,5 : tidak ada jenis yang mendominansi

0,5 < D < 1 : terdapat jenis yang mendominansi (Magguran, 1988).


