
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Populasi, Sampel, dan Sampling 

1. Populasi 

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti 

(Sugiono, 2009). Populasi pada penelitian ini adalah seluruh tanaman Lumut 

Kerak (Lichenes) yang berada pada pohon Angsana di kawasan Universitas 

Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta. 

2. Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah Lichenes yang berasal dari kawasan 

Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta. 

3. Sampling 

Teknik pengambilan sampling pada penelitian ini dilakukan secara 

Purposive Random Sampling yaitu cara pengambilan sampel dengan 

menetapkan ciri-ciri morfologi, habitat dan habitus yang sesuai dengan 

tujuan penelitian yang dilakukan di Kawasan Universitas Sebelas Maret, 

Kentingan, Surakarta. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari 2018 sampai Juli 2018, 

yang dimulai dari penulisan proposal peneltian hingga ujian akhir 

penelitian. 

2. Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan pengambilan sampel penelitian 

yang terdapat di Universitas Sebelas Maret Surakarta sebagai lokasi 

pengambilan data habitus Lichenes pada pohon Angsana. 
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Gambar 1. Peta Lokasi Pengambilan Sampel Di Universitas Sebelas Maret Surakarta 

Sumber: 

 (https://www.google.co.id/maps/@7.6455742,110.8562376,10080a,35y,43.45t/data=!3m1!1e3) 

 

C. Alat dan Bahan 

1. Alat 

 Alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi lingkungan 

adalah : Rollmeter untuk mengukur panjang area yang akan diamati, 

Termohigrometer untuk mengukur suhu dan kelembaban udara. Alat yang 

digunakan dalam identifikasi tumbuhan adalah : Cutter, kantong plastik, 

kamera, spayer, altimeter, mikroskop cahaya, cawan petri, buku kunci 

determinasi dan alat tulis. 

2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tanaman Lichenes 

yang terdapat di kawasa Universitas Sebelas Maret Surakarta, kertas label, 

dan air. 

 

 

Gerbang utama 
(Stasiun 1) 

 

Fakultas Teknik 
(Stasiun 2) 

Fakultas Ekonomi 
(Stasiun 3) 

https://www.google.co.id/maps/@7.6455742,110.8562376,10080a,35y,43.45t/data=!3m1!1e3
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D. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan 

sistematis mengenai berbagai fenomena yang terjadi di alam untuk 

menggambarkan subyek penelitian (Sugiyono, 2014). Terlebih dahulu 

melakukan observasi sehingga dapat mengetahui keadaan lapangan. Tahap 

persiapan dilakukan dengan mengobservasi lokasi yang dipilih dalam 

pengambilan sampel Lichenes dan diambil secara sengaja dengan 

mempertimbangkan lokasi tersebut terdapat Pohon Angsana yang ditumbuhi 

oleh tanaman Lichenes. Untuk lokasi yang dipilih yaitu vegetasi Pohon 

Angsana sebagai tempat hidup Lichen di kawasan Universitas Sebelas Maret 

Surakarta. 

2. Metode Sampling Lichenes 

Pengambilan data sampel Lichenes diperoleh dengan cara eksplorasi 

kuantitaftif di kawasan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sedangkan 

teknik sampling Lichenes menggunakan metode pegambilan sampel 

Purposive Random Sampling yaitu pada teknik pengambilan sampel yang 

digunakan diambil dengan pertimbangan tertentu. Setiap Lichenes yang 

dijumpai diidentifikasi dengan perhitungan secara koloni sesuai dengan 

asumsi jumlah ukuran tinggi pohon dan zonasinya untuk kemudian 

diidentifikasi jenisnya menggunakan sumber identifikasi Lichenes dan 

tumbuhan inangnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi meliputi pencatatan data setiap jenis koleksi dan 

selanjutnya dimasukan kedalam data sheet. Data dicatat meliputi diskripsi 

morfologi jenis beserta jumlah koloni Lichenes dan tumbuhan inangnya. 

Dokumentasi berupa foto terkait dengan penelitian Lichenes di kawasan 

Universitas Sebelas Maret, Kentingan, Surakarta sebgai bukti penemuan 

jenis dan untuk keperluan dokumentasi setiap koleksi Lichenes. 

4. Cara Kerja 

Penentuan pengambilan sampel dengan prosedur sebagai berikut : 
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1) Menentukan lokasi di kawasan Universitas Sebelas Maret Surakarta 

yang akan diambil sampel. 

2) Menentukan jalur pengambilan sampel yaitu berupa stasiun dimana 

dalam satu wilayah kampus dibagi menjadi lima stasiun, setiap stasiun 

dipilih satu jenis pohon yang dominan dan dalam satu pohon dibagi lagi 

sesuai dengan zonasi pohon inang.  

3) Melakukan pengamatan jenis Lichenes melalui morfologi dan jumlah 

koloni sesuai dengan bagian zonasinya.  

4) Mengumpulkan dan mencatat jenis Lichenes pada saat pengambilan 

sampel dilapangan. 

5) Koleksi dari Lichenes yang dikumpulkan dari lapangan dengan 

mendokumentasikan kemudian diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri yang 

dimiliki dan dicocokan dengan koleksi foto yang ada pada buku guide 

Lichenes. Setelah diidentifikasi Lichenes yang didapatkan dilapangan 

akan dijadikan katalog. Tujuannya agar Lichenes tersebut dapat 

dijadikan koleksi tumbuhan tingkat rendah dan sebagai media 

pembelajaran. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, yaitu 

mengidentifikasi Lichenes dengan menggunakan kunci determinasi serta 

menyesuaikan dengan klasifikasi sesuai dengan urutan takson. Identifikasi 

Lichenes menggunakan kunci identifikasi dari buku maupun internet, antara lain: 

a. Key to the lichen genera of Bogor, Cibodas and Singapore.  

Sumber : http://www.bgbm.org/sipman/keys/Javagenera.htm  

b. Taxonomy of Philippine Lichens 

Sumber: https://sites.google.com/site/taxonomyofthephilippinelichens/ 

c. Flora Untuk Sekolah Di Indonesia (C.G.G.J. Van Steenis, 2005). 

d. A Field Guide to Biological Soil Crusts of Western U.S.Drylands Common 

Lichens and Bryophytes (Rosentreter, 2007). 

 

http://www.bgbm.org/sipman/keys/Javagenera.htm
https://sites.google.com/site/taxonomyofthephilippinelichens/

