
III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu Tahura Wan

Abdul Rachman di Kelurahan Sumber Agung dari Agustus sampai dengan

September 2013.  Lokasi penelitian tanaman aren plus dapat dilihat pada Gambar

2.

          Gambar 2.  Lokasi penelitian Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu
                             Tahura Wan Abdul Rachman
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B. Alat dan Objek Penelitian

Alat-alat yang digunakan terdiri dari peta dasar, Global Positioning System (GPS)

Garmin 72, kamera digital Nicon COOL PIX S3500, bitterlitch , gelas ukur 2L,

jerigen 25L, binokuler 10x42, pita meter, tallysheet dan software Arc View 3.3

untuk mengolah data dan pembuatan peta. Objek dalam penelitian ini adalah

tanaman aren dan lahan tanaman aren di Hutan Pendidikan Konservasi Terpadu

Tahura Wan Abdul Rachman di Kelurahan Sumber Agung.

C. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

a. Data seluruh petani di Kelurahan Sumber Agung yang menyadap aren

mencakup identitas petani, jumlah tanaman aren serta estimasi produktivitas

nira per pohon/hari.

b. Data karakteristik tanaman aren yang memiliki genetik unggul.

Menurut Tenda dkk. (2010), tanaman aren yang bergenetik unggul memiliki ka-

rakteristik sebagai berikut:

a. Tinggi batang 8 m.

b. Keliling batang 150 cm.

c. Jumlah daun hijau ≥ 25 pelepah.

d. Jumlah mayang betina 6 buah.
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e. Jumlah mayang jantan minimal 3 buah.

f. Panjang tangkai mayang jantan lebih dari 100 cm.

g. Lingkar tangkai mayang jantan minimal 29 cm.

h. Pohon sehat, tidak terserang penyakit.

i. Produktivitas nira sebesar 15--25 liter/pohon/hari (Bernhard, 2007).  Akan

tetapi dalam penelitian ini digunakan produktivitas nira sebesar ≥ 15 liter/

pohon/hari.

c. Posisi geografis koordinat masing-masing tanaman aren yang bergenetik

unggul.

2. Data sekunder

Data sekunder yang mendukung penelitian ini berupa peta dasar Hutan

Pendidikan Konservasi Terpadu Tahura Wan Abdul Rachman, data kependudu-

kan kelurahan Sumber Agung, peta geografis Hutan Pendidikan Konservasi

Terpadu Tahura Wan Abdul Rachman, peta tofografi, dan kondisi iklim.

D. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data petani penyadap aren

Data petani yang memiliki tanaman aren didapatkan dari pengepul gula aren yang

ada di Kelurahan Sumber Agung.

b. Data tanaman aren plus
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Untuk mencari informasi tanaman aren plus lebih dahulu digali keterangan dari

petani penyadap aren mengenai tanaman aren yang mereka kelola dan budida-

yakan yang memiliki produktivitas nira sebesar ≥ 15 liter/pohon/hari.

c. Verifikasi di lapangan berdasarkan kriteria tanaman aren plus

Berdasarkan hasil wawancara, kemudian dilakukan verifikasi di lapangan untuk

mengecek informasi yang didapatkan dari keterangan petani dengan kriteria

tanaman aren plus.

d. Pengkategorian tanaman aren plus

Setelah verifikasi lapangan, kemudian dilakukan pengkategorian tanaman aren

plus. Tanaman aren plus dikategorikan sebagai tanaman plus apabila memiliki

semua kriteria tanaman aren plus.

e. Penentuan titik koordinat tanaman aren plus

Setelah tanaman aren plus didapatkan maka pencatatan posisi titik koordinat di-

tentukan dengan menggunakan GPS dengan metode penentuan posisi Stop-and-

Go, kemudian titik-titik yang akan ditentukan posisinya tidak bergerak (statik),

sementara receiver GPS bergerak dari titik-titik dimana pada setiap titiknya

receiver yang bersangkutan diam beberapa saat dititik tersebut. Selama

pengamatan sinyal dari satelit pergerakan antar titik, receiver tidak boleh terputus.

f. Peletakan titik koordinat pada peta dasar
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titik koordinat diperoleh setelah melakukan identifikasi tanaman aren yang

bergenetik plus. Selanjutnya peletakan titik-titik koordinat aren plus pada peta

dasar wilayah Sumber Agung dengan menggunakan software Arc View 3.3.

g.  Penambahan atribut peta

Atribut peta diletakan didalam peta dasar setelah peletakan titik-titik koordiat.

Data tersebut terdiri dari batas atministrasi, letak jalan (jalan kampung dan jalan

kebun) dan landmark (masjid Al-Barokah dan permukiman).

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengutip data hasil publikasi yang

diperlukan dan sesuai dengan penelitian. Selain itu data juga diambil dari instansi

terkait seperti dinas kehutanan, kantor kelurahan setempat dan data lain yang

relevan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder,

selanjutnya dilakukan analisis data.  Data diolah dengan sofware Arc View 3.3

dengan meletakkan titik koordinat pada peta dasar dan penambahan atribut di

wilayah Sumber Agung.  Setelah itu data dianalisis secara deskriptif tentang

pohon plus dan penyebarannya.


