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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitan yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan  tujuan utama untuk membuat gambaran 

atau deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif (Notoatmodjo, 2005). Deskripsi 

yang akan dibuat yaitu kelimpahan jenis pohon dan kadal pohon di Hutan Cagar Alam 

Pananjung Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat serta korelasi antara keduanya.  

B. Desain Penelitian 

Pengambilan data vegetasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode jalur 

berpetak (line plot sampling), yaitu dengan cara melompati satu atau lebih petak-petak 

dalam jalur sehingga sepanjang garis rintis terdapat petak-petak pada jarak tertentu yang 

sama (Kusmana, 1997). Penelitian dilakukan di Pantai Timur Cagar Alam Pananjung 

Pangandaran dengan luas area 800 x 100 m2 (8 hektar). Transek pengamatan masing-

masing berukuran panjang 100 m dan lebar 20 m berjumlah 10 transek tegak lurus 

dengan garis pantai. Selanjutnya dalam transek dibuat petak contoh untuh analisis 

vegetasi pohon berukuran 20 x 20 m2 (Gambar 3.1). Jumlah seluruh petak contoh adalah 

20 petak. Setelah itu di setiap petak contoh dihitung jumlah individu pohon.  

Sampel yang ditemukan dihitung jumlah individunya, dicuplik dan disimpan ke 

dalam plastik untuk diidentifikasi. Identifikasi dilakukan di lokasi pengamatan dan 

Laboratorium Ekologi Departemen Pendidikan Biologi FPMIPA UPI Bandung. 

Identifikasi tumbuhan yang ada di Cagar Alam Pananjung Pangandaran menggunakan 

buku Tumbuhan Berguna Indonesia jilid I, II, III (Heyne, 1987), Flora of Java 

(Spermathophytes Only) jilid I dan II (Backer dan Bakhuizen van den Brink, 1965) dan 

Mangroove Guide Book for Southeast Asia (Giesen et al., 2007). Pengambilan sampel 

kadal Lygosoma sanctum dilakukan dengan metode plot kuadrat yaitu dengan pencarian 

sampel secara intensif pada plot-plot yang telah dibuat (Jaeger dang Inger, 1994). 

Analisis vegetasi pohon dilakukan dengan menghitung kerapatan (K), Kerapatan 

Relatif (KR), Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi (D), Dominansi Relatif 

(DR) dan Indeks Nilai Penting (INP) (Soerianegara dan Indrawan, 1998). 
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Gambar 3.1 Petak contoh pengambilan sampel vegetasi  

 
Kelimpahan Lygosoma sanctum dihitung dan dicatat dengan data penunjang berupa 

karakteristik pohon tempat ditemukannya kadal tersebut. Karakteristik pohon meliputi 

nama ilmiah, nama daerah, suku, Diameter at Breast Height (DBH), dan tinggi pohon. 

Data untuk kelimpahan Lygosoma sanctum dan vegetasi pohon dicatat. Korelasi antara 

kelimpahan Lygosoma sanctum dengan kelimpahan jenis pohon dianalisis dengan 

metode Spearman.  

C. Populasi dan Sampel  

Populasi yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah seluruh jenis pohon dan 

Lygosoma sanctum yang ada di Cagar Alam Pananjung Pangandaran. Sampel yang 

diamati adalah jenis pohon dan Lygosoma sanctum yang berada di dalam transek.  

D. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada waktu pagi hingga sore hari pada bulan Mei, saat 

Indonesia memasuki musim hujan. Penelitian dilaksanakan di Cagar Alam Pananjung 

Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Pengambilan sampel penelitian 

dilakukan di wilayah pantai Timur Cagar Alam Pananjung Pangandaran. Identifikasi 

tumbuhan dilakukan di Laboratorium Ekologi Departemen Pendidikan Biologi FPMIPA 

UPI Bandung.  
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Gambar 3.2 Peta lokasi pengamatan dan penempatan 20 petak contoh pada 10 

transek 
 

E. Alat  

Beberapa peralatan yang digunakan dalam penelitian ini, tercantum pada tabel 

berikut. 

Tabel 3.1 Daftar alat yang digunakan dalam penelitian 
No. Alat Jumlah Spesifikasi Fungsi 

1 Alat tulis 1 set 
Buku saku dan pensil 

mekanik Kenko 

Perlengkapan untuk 

mencatat data primer 

maupun sekunder 

2 Binokuler 1 unit Bushnell 10X50 [133450] 

Alat bantu 

pengamatan dari jarak 

jauh. 

3 

GPS (Global 

Positioning 

System) 

1 unit 
GPS: GARMIN GPSMAP 

76CSx 

Alat untuk penunjuk 

arah dan geo-taging 

lokasi pengamatan. 

4 Kamera digital 1 unit 
Kamera saku Canon 

Powershot A810 

Alat untuk 

mendokumentasikan 

pengamatan. 

5 Tali rafia 
2 

gulung 
Tali rafia Tiga Berlian 

Sebagai pembatas area 

pengamatan 

6 Meteran 1 100 m Alat untuk mengukur 

100 m 

Batas lokasi 

pengamatan 

Penempatan 

petak contoh 

Ket: 

800 m 
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No. Alat Jumlah Spesifikasi Fungsi 

gulung diameter batang pohon 

7 Penggaris 1 buah Toyo (30cm) 

Alat untuk mengukur 

panjang tubuh L. 

santum serta 

8 Peta topografi 
1 

lembar 

Peta Cagar Alam 

Pananjung Pangandaran 

Sebagai referensi 

gambaran area 

pengamatan 

9 Plastik  1 pak 
Plastik ukuran A4 dan 

plastik zip 

Sebagai tempat 

mencuplik tumbuhan 

yang belum 

teridentifikasi di 

lapangan 

10 Spidol permanen 1  Snowman hitam 
Sebagai penanda pada 

plastik pencuplikan 

11 Buku identifikasi 6 buku 

Tumbuhan Berguna 

Indonesia jilid I, II, III 

(Heyne, 1987), Flora of 

Java (Spermathophytes 

Only) jilid I dan II 

(Backer dan Bakhuizen 

van den Brink, 1965) dan 

Mangroove Guide Book 

for Southeast Asia 

(Giesen et al., 2007) 

Untuk identifikasi 

jenis pohon. 

12 Klinometer 1 unit  

Alat bantu untuk 

mengukur tinggi 

pohon 

13 Luxmeter 1 unit  

Alat untuk 

menghitung intensitas 
cahaya pada lokasi 

pengamatan 

14 Termohigrometer  1 unit  

Alat untuk mengukur 

suhu dan kelembaban 
udara di lokasi 

pengamatan 

15 Software SPSS  SPSS 16.0 for Windows 

Untuk menghitung 

korelasi dengan 

metode Spearman 
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F. Prosedur Penelitian 

1. Survey dan Pra-penelitian 

Adapun langkah kerja pada saat pra penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Melakukan wawancara pada pihak pengelola Cagar Alam Pananjung Pangandaran 

untuk memperkirakan medan atau lokasi yang akan ditempuh;  

b) Mengamati rona lingkungan dan pemetaan kondisi Cagar Alam Pananjung 

Pangandaran; 

c) Menentukan lokasi pengamatan; 

d) Mengukur faktor klimatik; 

e) Studi literatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

2. Penelitian 

Adapun langkah kerja pada saat penelitian adalah sebagai berikut: 

a) Pengambilan sampel 

Sejumlah sepuluh transek berukuran 20 x 100 m2 diletakkan tegak lurus dengan 

garis pantai wilayah pantai timur Cagar Alam Pananjung Pangandaran. Jarak antar 

transek sekitar 65 m. Pada masing-masing transek terdapat dua petak contoh 

masing-masing berukuran 20 x 20 m2 dengan jarak antar petak contoh 60 m.  

b) Analisis Vegetasi Pohon 

Pada setiap petak contoh yang telah ditentukan, dihitung jumlah individu setiap 

jenis pohon dan diukur lingkaran batang setiap pohon setinggi 1,3 m dari atas tanah 

atau setinggi dada. Analisis vegetasi yang dilakukan hanya untuk tumbuhan habitus 

pohon, yaitu pohon yang memiliki diameter batang dalam Diameter at Breast 

Height (DBH) ≥ 10 cm. Dihitung Kerapatan (K), Kerapatan Relatif (KR), Frekuensi 

(F), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi (D), Dominansi Relatif (DR), dan Indeks 

Nilai Penting (INP). 

c) Identifikasi Jenis Pohon 

Pada lokasi penelitian, sebagian besar jenis pohon telah diidentifikasi dan diberi 

papan nama oleh BKSDA Jawa Barat. Jenis pohon yang belum teridentifikasi di 

lapangan kemudian dicuplik dan diidentifikasi di Laboratorium Ekologi 

Departemen Pendidikan Biologi FPMIPA UPI Bandung. Identifikasi dilakukan 

dengan menggunakan buku identifikasi Tumbuhan Berguna Indonesia jilid I, II, III 
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(Heyne, 1987), Flora of Java (Spermathophytes Only) jilid I dan II (Backer dan 

Bakhuizen van den Brink, 1965) dan Mangroove Guide Book for Southeast Asia 

(Giesen et al., 2007). 

d) Penghitungan Kelimpahan Sampel Lygosoma sanctum  

Kadal Lygosoma sanctum yang ditemukan di seluruh area pengamatan dicatat 

jumlah serta karakteristik pohon tempat kadal tersebut ditemukan. Karakteristik 

pohon meliputi nama ilmiah, nama daerah, suku, Diameter at Breast Height 

(DBH), dan tinggi pohon. Waktu pengamatan adalah pada pagi hingga sore hari, 

ketika Lygosoma sanctum sedang aktif berjemur atau mencari makan sehingga 

mudah ditemukan untuk dihitung kelimpahannya. 

e) Pengukuran Faktor Lingkungan 

Pengukuran faktor fisik yaitu intensitas cahaya, suhu, dan kelembaban udara 

dilakukan tiga kali pengulangan pada setiap transek di area pengamatan tersebut. 

G. Analisis Data 

Kelimpahan pohon di Cagar Alam Pananjung Pangandaran diperoleh dari jumlah 

pohon dari masing-masing jenis pada area penelitian. Namun data kelimpahan saja 

belum cukup untuk menggambarkan keadaan suatu vegetasi sehingga dibutuhkan data 

penguat yang diperoleh dari Indeks Nilai Penting. Parameter yang dihitung adalah 

kerapatan (individu/ha), frekuensi dan dominansi (m2/ha). Penghitungan analisis 

vegetasi adalah sebagai berikut (Soerianegara dan Indrawan, 1998): 

1. Kerapatan 

Kerapatan adalah jumlah individu suatu jenis tumbuhan dalam suatu luasan 

tertentu, misalnya 100 individu/ha. Nilai kerapatan dihitung dengan rumus 

berikut: 

Kerapatan 
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2. Frekuensi 

Frekuensi suatu jenis tumbuhan adalah jumlah petak contoh ditemukannya 

jenis tersebut dari sejumlah petak contoh yang dibuat. Frekuensi dapat dihitung 

dengan rumus berikut: 

Frekuensi 
  

                                    

                    
 

3. Dominansi 

Dominansi adalah proporsi permukaan tanah yang ditutupi oleh proyeksi tajuk 

tumbuhan. Dominansi dapat dihitung dengan rumus berikut: 

Dominansi  
  

                      

                      
 

Luas bidang dasar   
 

 
   

 

   
   

 

4. Indeks Nilai Penting 

Nilai penting digunakan untuk mengamati dominansi jenis tumbuhan dalam 

kelompok bentuk hidup maupun kelompok umur di setiap petak contoh. Nilai 

penting didapatkan dari hasil penjumlahan kerapatan relatif, frekuensi relatif dan 

dominansi relatif yang jika dijumlahkan akan bernilai 300. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung indeks nilai penting adalah (Soerianegara dan 

Indrawan 1982): 

Kerapatan Relatif (KR)   
                      

                       
        

Frekuensi Relatif (FR)   
                      

                       
        

Dominansi Relatif   
                      

                       
        

Indeks Nilai Penting (INP)            
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Selanjutnya hasil pengolahan data diolah secara deskriptif. Nilai kerapatan, 

kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, dominansi, dominansi relatif serta indeks 

nilai penting dihitung dan ditabulasi dengan menggunakan program Microsoft Excel. 

Kelimpahan kadal Lygosoma sanctum dihitung berdasarkan jumlah pada tiap petak 

contoh.  

5. Analisis korelasi (r) 

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dua 

variabel independen dan variabel dependent. Adapun korelasi yang digunakan 

dalam analisis ini adalah korelasi Spearman. Adapun rumus korelasi Spearman 

adalah sebagai berikut: 

     
 ∑   

  
   

    
 

di adalah perbedaan antara kedua ranking 

N adalah banyaknya observasi  

Namun apabila proporsi angka yang sama cukup besar, maka dapat digunakan 

suatu faktor koreksi dan rumus menjadi seperti berikut: 

   
 (

    

  
)  ∑    ∑     ∑   

 

√(
    

  
 ∑   )

 
(
    

  
 ∑   )

  dimana:    
    

  
 

t adalah banyaknya observasi yang berangka sama pada suatu ranking tertentu. 

 

Analisis korelasi Spearman dihitung dengan menggunakan software SPSS 16.0 

for Windows. Langkah awal dilakukan dengan uji normalitas data. Uji normalitas 

data dilakukan untuk mengetahui distribusi data yang terkumpul mengikuti atau 

mendekati hukum sebaran normal baku dari Gauss. Sebuah data dikatakan normal 

apabila nilai sig. (p) > 0,005 dan data tidak normal apabila nilai sig (p) < 0,05. Hal 

ini penting diketahui untuk menentukan uji statistik yang akan digunakan. Data 

yang terdistribusi normal dapaat diuji dengan uji parametrik, sedangkan data yang 

terdistribusi tidak normal menggunakan uji non parametrik. Uji non parametrik 

dapat dilakukan dengan metode Spearman. Data hasil analisis sangat terkait dengan 

pengembangan dan kelestarian Lygosoma sanctum maupun habitatnya. 
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H. Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Bagan alur penelitian 

Pengambilan data vegetasi pada penelitian ini dilakukan dengan metode jalur berpetak 
(line plot sampling), yaitu dengan cara melompati satu atau lebih petak-petak dalam 
jalur sehingga sepanjang garis rintis terdapat petak-petak pada jarak tertentu yang sama 

(Kusmana, 1997). Penelitian dilakukan di Pantai Timur Cagar Alam Pananjung 
Pangandaran dengan luas area 800 x 100 m2 (8 hektar). Transek pengamatan masing-

masing berukuran panjang 100 m dan lebar 20 m berjumlah 10 transek tegak lurus 
dengan garis pantai. Selanjutnya dalam transek dibuat petak contoh untuh analisis 
vegetasi pohon berukuran 20 x 20 m2  3.1). Jumlah seluruh petak contoh adalah 20 

petak. Setelah itu di setiap petak contoh dihitung jumlah individu pohon. Cagar Alam 
Pananjung Pangandaran dengan luas area 800 x 100 m2 (8 hektar). Transek pengamatan 

masing-masing berukuran panjang 100 m dan lebar 20 m berjumlah 10 transek Cagar  
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