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III.   METODE PENELITIAN 

 

A.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2010 di Desa Kota Agung, 

Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. 

B.  Alat dan Objek  

Penelitian ini dilakukan terhadap kelompok tani Wana Sengon Jaya 

yang memiliki lahan hutan rakyat di Desa Kota Agung, Kecamatan 

Tegineneng, Kabupaten Pesawaran.  Objek  yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah pohon sengon dan alat yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pita ukur, Christen hipsometer, tally shet, 

kalkulator, daftar pertanyaan, alat tulis, dan kamera. 

C.  Batasan Penelitian 

1. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah milik dengan 

ketentuan luas minimal 0,25 ha. 

2. Optimalitas hutan rakyat yang dilihat adalah kualitas pertumbuhan 

dan produktifitas tanaman sengon pada areal hutan rakyat dilihat 

dari perbandingan jarak tanam yang berbeda-beda. 
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3. Jarak tanam pada penelitian ini adalah 3 m x 3 m, 4 m x 4 m, dan    

6 m x 3 m. 

4. Pohon sengon yang menjadi objek penelitian adalah yang berumur             

3 tahun, yang sudah termasuk fase pohon. 

 

D.  Jenis Data 

1.  Data Primer 

Merupakan data yang diambil melalui pengukuran tegakan pohon. 

Jenis data primer yang diambil di lapangan adalah sebagai berikut: 

tinggi total, diameter setinggi dada atau  diameter at breast height 

(dbh),  pola tanam, biaya, pendapatan (taksiran pendapatan),  dan 

Jumlah pohon yang terdapat pada petak pengamatan. 

2.  Data Sekunder 

Merupakan data pendukung dalam penelitian ini yang diperoleh 

dari instansi pemerintah daerah yang meliputi: Keadaan umum 

lokasi penelitian, data pengelolaan hutan rakyat, dan data lain yang 

dibutuhkan 
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E.  Metode Pengambilan Sampel 

1.  Populasi dan Sampel 

Penentuan lokasi penelitian, yaitu di Desa Kota Agung dilakukan 

secara purposive (dipilih sesuai tujuan khusus), karena sebagian 

besar petani menanam sengon dengan jarak yang beranekaragam 

dan belum ada penelitian tentang optimalisasi jarak tanam tanaman 

sengon di Desa Kota Agung.  Luas keseluruhan lahan 50 ha 

kemudian diambil populasi 11,5 ha sesuai dengan keseragaman 

umur, keseragaman perlakuan namun jarak tanamnya berbeda.  

Dari 11,5 ha hutan rakyat tersebut kemudian dilakukan lagi 

pengambilan sampel dengan cara random sederhana (Simple 

random sampling).  Intensitas sampling yang digunakan dalam 

penentuan sampling adalah sebesar 10% (Girsang, 2007).  Pada 

intensitas sampling 10% menghasilkan sampling sebanyak 1,15 ha 

2.  Petak Ukur 

Petak ukur yang digunakan berbentuk lingkaran.  Petak ukur dibuat 

dengan metode simple random sampling pada hutan rakyat yang 

terlebih dahulu ditentukan  populasinya dengan menggunakan 

purposive sampling dan menghasilkan populasi yang menyebar 

yaitu 2 ha, 1 ha, 4,5 ha dan  3 ha dengan jarak tanam yang berbeda-

beda yaitu 4 m x 4 m, 6  m x 3 m, dan  3 m x 3 m.  luas lahan 

tersebut yang sesuai dengan kriteria seumur, perlakuannya sama 
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tetapi jarak tanamnya berbeda. Intensitas sampling yang digunakan 

adalah 10% dari Populasi 11.5 ha.  Maka luas Petak ukur penelitian 

seluas 1,15 ha. 

 Jumlah sampel dan petak sampel dapat dilihat pada tabel 1. 

               Tabel 1.  Penentuan jumlah petak ukur  

No Jarak Tanam 

(m) 

Luasan 

Sampel (ha) 

Jumlah Petak 

1 3  x 3  3 3 

2 4  x 4  2 2 

3 6  x 3  2 2 

4 6  x 3  4,5 5 

 Jumlah 11,5 12 

 

Jadi luas petak ukur = Luas lahan / luas total lahan x luas sampel 

 

Kategori luas lahan 1 ha   = 1/1,15   = 1 ha, terdapat 1 plot 

lingkaran 

Kategori luas lahan 2 ha   = 2/1,15   = 2 ha, terdapat 2 plot 

lingkaran 

Kategori luas lahan 3 ha   = 3/1,15   = 3ha,  terdapat 3 plot 

lingkaran 

Kategori luas lahan 4,5 ha= 4,5/1.15= 5 ha, terdapat 5 plot 

lingkaran 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji pebedaan lebih dari 

2 (dua) rata-rata.  Parameter yang digunakan dalam uji ini yaitu 

volume pohon dan keuntungan yang diperoleh masyarakat. 
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1.   Volume pohon (V) 

V = ¼ π d
2
 t f 

  Keterangan:  d = diameter pohon 

                  t  =  tinggi pohon 

f  = faktor bentuk (bilangan bentuk yang dipakai                                                            

sesuai standar  yaitu 0,7) 

 

      2.  Keuntungan  

   Pendapatan = pendapatan m
3
  x volume (m

3
) 

Katerangan: 

Pendapatan hutan rakyat diperoleh berdasarkan asumsi petani 

pengurus hutan rakyat di desa Kota Agung selama 3 Tahun terakhir.  

Pendapatan yang didapatkan berupa asumsi pendapatan per m
3
 

adalah Rp. 650.000,- yang kemudian dikalikan dengan volume 

pohon. 

           Biaya =  Biaya pembibitan + biaya penanaman+ biaya pemeliharaan  

           Keterangan: 

Biaya diperoleh dari asumsi petani bahwa seluruh biaya per 

hektarnya sebesar Rp 15.000.000,- 

   Keuntungan = Pendapatan – Biaya 
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G. Uji Ketelitian  

Ketelitian penggunaan jarak tanam 6 m x 3 m, 4 m x 4 m, dan               

3 m x 3 m menggunakan uji perbedaan lebih dari 2 rata-rata tiap 

parameter pengamatan menggunakan program SPSS Anova yang 

merupakan pengembangan uji test-t (uji perbedaan 2 rata-rata).  

Untuk uji perbedaan lebih dari 2 rata-rata terdapat hipotesis sebagai 

berikut: 

a. H0 :  n1 = n2 = n3 

b. H1 : n1 ≠ n2  ≠ n3  

          n1 ≠ n2 

          n2 ≠ n3 

          n1 ≠ n3 

keterangan:  

n1 = jarak tanam 3 m x 3 m    

n2 = jarak tanam 4 m x 4 m 

n3 = jarak tanam 6 m x 3 m   

Dengan menggunakan program SPSS anova maka didapatkan 

hasil apakah perbedaan terjadi pada setiap kelompok atau hanya 

beberapa kelompok saja 

Apabila nilai signifikansi > α maka tidak ada perbedaan rerata 

antar kelompok. 

≠  
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≠  

≠  

Apabila nilai signifikansi ≤ α maka ada perbedaan rerata antar 

kelompok. 

≠  

≠  

=  

Keterangan:   

  = jarak tanam  3 m x 3 m 

  = jarak tanam  4 m x 4 m  

  =  jarak tanam 6 m x 3 m  

  

 


