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III. MATERI DAN METODE 

3.1. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2016. 

Penelitian ini bertempat di Hutan Larangan Adat Kenegerian Rumbio, Kecamatan 

Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Alat yang diperlukan pada penelitian ini terdiri atas buku lapangan, 

kamera digital, kompas, GPS (Global Positioning System), parang, meteran, alat 

tulis, tali plastik, kalkulator dan tally sheet untuk mencatat jumlah pasak bumi 

yang ditemukan di petak contoh, bahan yang digunakan adalah tanaman pasak 

bumi yang ditemukan di dalam petak contoh. 

 

3.3. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan teknik survei lapangan menggunakan metode 

Purposive Sampling yaitu secara sengaja berdasarkan tujuan penelitian dengan 

memperhatikan kondisi lingkungan dan lokasi sampel (Soehartono, 1999 cit 

Herawati dkk., 2014) dengan pembuatan plot pengamatan berukuran 100x20 m, 

setiap plot dibagi kedalam 10 sub plot dengan ukuran masing-masing sub plot 

adalah 10x10 m dan jumlah total plot adalah 5 plot dengan luas total 1 ha. Data 

yang telah diperoleh dianalisis untuk mengetahui kepadatan tanaman pasak bumi 

dan pola sebarannya. 

 

3.4. Pelaksanaan Penelitian 

Tahapan pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Melakukan survei awal terhadap lokasi penelitian Hutan Larangan Adat 

Kenegerian Rumbio dengan tujuan untuk mengetahui keberadaan pasak bumi. 

b. Menentukan posisi plot di lapangan dengan menggunakan metode Purposive 

Sampling berdasarkan arahan dari pemandu Hutan Larangan Adat. 

c. Membuat plot pengamatan dengan menggunakan metode kuadrat. Metode 

kuadrat adalah suatu teknik analisis vegetasi dengan menggunakan plot atau 

petak contoh yang berbentuk persegi dengan ukuran tertentu. Ukuran plot 
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pengamatan pada penelitian ini adalah 100x20 m, setiap plot dibagi kedalam 

10 sub plot dengan ukuran masing-masing sub plot adalah 10x10 m (Gambar 

3.1), jumlah total plot dalam penelitian ini adalah 5 plot dengan luas total 1 ha. 

d. Melakukan pencatatan dan pengamatan pasak bumi berdasarkan tingkat 

pertumbuhan. 

 

100 m 

 

    20 m 

 

 

Gambar 3.1 Model plot di lapangan. 

 

Gambar 3.2 Sketsa Plot dalam 1 ha. 
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Tahapan pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Alur penelitian. 

 

3.5. Pengamatan 

 Melakukan pencatatan dan pengamatan pasak bumi berdasarkan tingkat 

pertumbuhan yang ditemukan pada masing-masing plot kedalam tally sheet 

dengan cara sebagai berikut: 

a. Semai (Seedling): anakan pohon mulai kecambah sampai setinggi < 1,5 m. 

b. Pancang (Sapling): anakan pohon yang tingginya > 1,5 m dan diameter < 

10 cm. 

c. Tiang (Pole): pohon muda yang diameternya mulai 10 cm sampai diameter 

< 20 cm. 

d. Pohon (Tree): tegakan yang berdiameter > 20 cm. 

 

3.6. Analisis Data 

Data yang telah diperoleh dianalisis untuk mengetahui kepadatan tanaman 

pasak bumi dan pola sebarannya. Kepadatan adalah jumlah individu yang ada 

dalam satu plot, kepadatan ini dihitung dengan menggunakan rumus (Adam, 

2004) sebagai berikut:  

     
  

 
 

Tiang (Pole) Semai (Seedling) 

Analisis data 

Pohon (Tree) Pancang (Sapling) 

Pengamatan 

Pembuatan posisi petak contoh 

Penentuan posisi petak contoh 

Survei Lokasi 
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Dimana: Di =  Kepadatan individu/ha, 

 Ni =  Jumlah individu, 

 A = Luas plot/petak contoh (ha). 

Untuk melihat pola sebaran pasak bumi maka ditentukan Indeks 

Penyebaran Populasi Morisita (Id). Indeks ini dihitung dengan menggunakan 

rumus (Adam, 2004) sebagai berikut: 

Id =                 

Ket: 

ΣX
2
 = Jumlah kuadarat untuk bilangan individu dalam satu sub plot, 

n  = Jumlah plot. 

Jika Id = 1, pola penyebaran adalah acak, Id < 1, pola penyebaran adalah 

seragam, dan Id > 1, pola penyebaran adalah berkelompok. Kemudian untuk 

menguji kebenaran Indeks Morisita yang diperoleh maka dilakukan pengujian 

dengan uji Chi Kuadrat, dengan rumus sebagai berikut: 

X
2
 = n ΣX

2
 / N – N 

Dimana : N   = Jumlah individu dalam semua plot, 

   ΣX
 2
 = Jumlah kuadrat untuk bilangan individu dalam satu sub plot, 

     N  = Jumlah sub plot. 

Selanjutnya nilai X
2

hitung yang di dapat dibandingkan dengan X
2

tabel, 

apabila X
2

hitung lebih besar dari X
2

tabel dapat dikatakan bahwa bentuk penyebaran 

berbeda nyata yang berarti pola penyebaran pasak bumi bersifat mengelompok 

dan sebaliknya apabila X
2

hitung lebih kecil dari X
2

tabel dapat dikatakan bahwa 

bentuk penyebaran tidak berbeda nyata yang berarti pola penyebaran pasak bumi 

bersifat acak. 


