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BAB III 

 

METODE PENELITIAN  

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi fenomenologi.Studi 

fenomenologi merupakan penelitian yang mengkhususkan pada fenomena dan 

realitas yang tampak untuk mengkaji penjelasan di dalamnya. Fenomenologi 

sendiri memiliki dua makna yaitu sebagai filsafat sains dan juga metode 

penelitian, yang bertujuan mencari arti atau makna dari pengalaman yang ada 

dalam kehidupan. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di kawasan hutan Suaka Margasatwa 

Lambusango Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, sedangkan untuk 

mengidentifikasi akan dilakukan Laboratorium Biologi Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kendari. 

2. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada Tanggal 10Juni– 17 Juni 

2019. 
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C. Populasi dan  Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Tumbuhan epifit 

Tumbuhan epifit yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tumbuhan 

Pteridophyta dan Spermatophyta FamiliOrchidaceaeyang hidup 

menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya seperti batang 

dan dahan pohon tumbuhan inang. 

b. Pohon Inang 

Pohon inang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tumbuhan yang 

menjadi inang epifit di kawasan Hutan Suaka Margasatwa Lambusango. 

2. Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua jenis tumbuhan epifit yang 

tumbuh pada pohon inang yang ditemukan di kawasan Hutan Suaka 

Margasatwa Lambusango. 
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D. Metode dan Desain Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sampling 

vegetasi, adapun prosedur sampling vegetasi yang akan dilakukan adalah 

sebagai berikut; 

a. Sebelum dilakukan sampling tumbuhhan epifit, setiap pohon inang yang 

akan disampling diidentifikasi terlebih dahulu berdasarkan jenisnya. 

b. Pohon inang yang sudah disampling dipilih yang sudah mencapai usia 

dewasa, ditunjukan dengan tinggi, ukuran batang dan fungsi 

reproduksinya. 

c. Pada setiap stasiun, sampling dilakukan pada tiga pohon inang dengan 

metode transek, ukuran kuadrat 1x1 m2. Bentuk kuadrat dapat 

menyesuaikan bentuk batang pohon inang, namun luasnya tetap 1 m2. 

d. Transek dibuat mengikuti ketinggian pohon. Jarak setiap kuadrat sejauh 5 

meter, dimulai dari permukaan tanah hingga mendekati pucuk pohon, 

yaitu 0-5m, 5-10 m, 10-15 m dan > 15 m. 

e. Transek diutamakan pada batang pokok. Keberadaan tumbuhan epifit pada 

cabang hanya di catat sebagai data tambahan, yaitu berdasarkan ukuran 

dan ketinggian cabang dari tanah. 
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2. Desain Penelitian 

Desain dalam penelitian yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.1 

berikut:  

 

Sumber : The map location og research. 

Jalur penelitian berbentukmemanjang atau horisontal, di mulai dari 

stasiun satu Dusun Labundo-bundo, stasiun dua Dusun Kusambi dan berakhir 

pada stasiun tiga Dusun  talingko dengan luas keseluruhan 8 ha, panjang 1 

kilometer dan lebar 20 m (10 m kiri dan 10 m kanan). Jalur dilettakan secara 

sengaja atau purposive untuk menentukan Stasiun dan untuk mengetahui 

keberadaan jenis tumbuhan epifit. 
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E. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian inidilakukan dengan 

membagi lokasi penelitian dalam tiga stasiun pada Desa Kakenauwe yang 

masih termaksud wilayah Hutan Suaka Margasatwa Lambusango 

Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton, masing-masing dengan tiga kali 

ulangan. Stasiun I: di sekitar Kantor balai Desa Kakenauwe, Stasiun II: di 

sekitar dusun satu labundo-bundo dan Stasiun III: di sekitar dusun dua 

Kusambi. 

Langkah-langkah pengumpulan data selama di lokasi penelitian yaitu: 

a. Mencari dan mengumpulkan tumbuhan epifit dan pohon inang berbeda yang 

ditemukan di area sampling sambil mengamati ciri-ciri morfologi 

setiap jenis. 

b. Melakukan pengambilan dokumentasi morfologi secara keseluruhan dari 

tiap jenis sampel yang ditemukan dilokasi penelitian menggunakan kamera 

digital. 

c. Mengukur parameter lingkungan seperti suhu udara dengan thermometer, 

altimeter untuk mengukur ketinggian tempat masing-masing pada titik awal, 

tengah dan akhir tempat pengambilan sampel. 
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d. Mengambil dan mencatat titik koordinat lokasi penelitian dengan GPS 

Garmin serta pada titik awal, tengah dan akhir untuk mengetahui luas jelajah 

pengambilan sampel. 

e. Mengoleksi sampel epifit dan pohon inangnya dengan membuat herbarium. 

f. Mengidentifikasi sampel epifit dan pohon inangnya dengan mengacu pada 

buku-buku identifikasi tumbuhanvan Steenis (2008),  Tjitrosoepomo (2010). 

2. Instrumen Penelitian 

a. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam  

Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Alat yang Digunakan dalam Penelitian 

No. Nama Alat Kegunaan 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

7. 

8. 

10. 

11. 

Alat Tulis Menulis 

 

Altimeter 

Gunting  

Kamera digital 

Buku-Buku Identifikasi 

Parang  

Thermometer 

GPS Garmin 

Meteran 

Menandai dan membuat tabel hasil 

transek 

Mengukur ketinggian tempat 

Memotong tali dan selotip 

Mendokumentasi penelitian 

Acuan dalam identifikasi 

Merintis lokasi penelitian 

Mengukur suhu udara 

Mengukur titik koordinat 

Mengukur luas transek 
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b. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2. Bahan yang Digunakan dalam Penelitian 

No Nama Bahan Kegunaan 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

5. 

Kertas Karton 

Selotip 

 

Tali Rafia 

Kantong Plastik 

Etiket Gantung 

Tali Rafia 

Meletakkan sampel tumbuhan epifit 

Melekatkan sampel tumbuhan epifit di 

kertas karton 

Mengikat patok transek 

Tempat sampel tumbuhan epifit 

Menuliskan nomor sampel yang diperoleh 

dari lokasi penelitian 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif, yaitu mendeskripsikan ciri-ciri morfologi setiap jenis epifit dan 

pohon inang yang meliputi akar, batang, daun, organ reproduksi dan organ 

khusus lainnya. Organ reproduktif dan organ khusus yang dimaksud meliputi 

ental, Pseudobulby dan sorus pada Pteridophyta serta Pseudobulby, bunga pada 

suku Orchidaceae, sedangkan pada pohon organ yang dimaksud yaitu, akar, 

batang, daun, bunga dan buah. 

 

 

 

 

 


