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BAB 3 
METODE PENELITIAN 

 
 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskripstif. Menurut Sugiyono (2006), penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang 

diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan 

analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. 

Deskripsi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskripsi sampel 

populasi Echinodermata yang ditemukan dengan cara ploting dan juga meliputi 

faktor lingkungan yang mempengaruhi keberadaan populasi Echinodermata yaitu 

suhu, salinitas, derajat keasaman (pH), arus dan jenis substrat Pulau Sepanjang 

Kabupaten Sumenep Madura selama penelitian berlangsung. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Sepanjang Kepulauan Kangean Kabupaten 

Sumenep Madura, sedangkan untuk proses identifikasi Filum Echinodermata 

dilakukan di Laboratorium Biologi Universita Brawijaya Malang yang beralamat 

Jl. Veteran Malang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni 2016. 
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Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian 
 
 

3.3 Populasi dan Sampel 
3.3.1 Populasi 

 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Filum Echinodermata yang terdapat di daerah 

pasang surut Pulau Sepanjang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian besar dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2006). Sampel dalam penelitian ini adalah Filum 

Echinodermata yang ditemukan di daerah pasang surut Pulau Sepanjang. 
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3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik 

accidental sampling (sampling kebetulan), yaitu mengambil sampel dari spesies 

Echinodermata yang ditemui dalam setiap plot pada daerah pengamatan 

 

3.4 Variabel Penelitian  

1. Keanekaragaman Echinodermata adalah suatu indeks yang digunakan 

untuk menunjukkan tingkat kesamaan komunitas antar lokasi yang mana 

dalam penelitian ini menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 

Maguran. 

2. Penyebaran Echinodermata adalah pola tata ruang suatu individu satu yang 

relatif terhadap individu yang lain dalam suatu populasi. 

3. Suhu adalah kondisi cuaca kawasan pantai Pulau Sepanjang Kabupaten 

Sumenep Madura saat diadakan penelitian. 

4. Salinitas adalah kadar garam atau jumlah berat suatu garam yang terlarut 

dalam satu liter air laut kawasan pantai Pulau Sepanjang Kanupaten 

Sumenep Madura. 

5. Derajat Keasaman (pH) adalah suatu ukuran dari konsentrasi ion hidrogen 

dalam air laut yang dinyatakan dalam aktivitas hidrogen, dan 

menunjukkan suasana asam atau basa. 

6. Jenis-jenis substrat adalah kondisi tempat hidup Echinodermata pada 

kawasan pantai Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep Madura. 
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3.5 Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini metode pengambilan data yang digunakan adalah dengan 

teknik turun lapang yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengadakan pengamatan langsung terhadap populasi yang menjadi fokus 

penelitian. 

 

3.6 Metode Kerja 
3.6.1 Alat dan Bahan 

 
3.6.1.1 Alat 

 
 Tali rafia 

 Plastik 

 Pasak berukuran 1 m 

 Sarung tangan 

 Alat tulis 

 Kamera 

 Rol meter 

 pH meter 

 Refragtometer 

 Termometer 

 Penggaris 
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3.6.1.2 Bahan 

 Aquadest 

 Alkohol 70% dan Formalin 

 

3.6.2 Prosedur Kerja 
3.6.2.1 Tahap Persiapan 

 
Tahap ini merupakan tahap awal dalam penelitian, dalam kegiatan ini 

ada beberapa kegiatan yang dilakukan, yaitu: 

1. Melakukan observasi penelitian sebelum melaksanakan kegiatan. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui dan menentukan lokasi atau area yang 

digunakan dalam penelitian. 

2. Membuat skema daerah peta lokasi pengambilan sampel. 

 

3.6.2.2 Tahap Pengambilan sampel 

1. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, maka pembuatan 

transek dilakukan berdasarkan pada garis surut pantai terendah hingga 

garis surut tertinggi pantai. 

2. Pada daerah pengamatan dibuat 10 transek jalur. Setiap transek jalur 

pada dibuat sebanyak 6 plot, tiap plot berukuran 1 x 1 m dan jarak 

antar plot adalah 30 m. 

3. Mencatat hasil inventarisasi dan mengamati jenis substrat Filum 

Echinodermata yang ditemukan pada setiap plot. 

4. Menghitung sampel Filum Echinodermata yang telah ditemukan pada 

setiap plot. 



46 
 

 
 

5. Mengambil spesimen yang belum bisa diidentifikasi dan diberi label 

khusus kemudian dilakukan identifikasi lebih lanjut. 

6. Pengidentifikasian lebih lanjut dilakukan di Laboratorium Biologi 

Universitas Brawijaya Malang. 

 

3.6.2.3 Tahap Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan selama penelitian 

kemudian diolah untuk mengetahui karakteristik populasi Filum 

Echinodermata yang mana meliputi jumlah spesies, kepadatan absolut, 

kepadatan relatif, frekuensi absolut, frekuensi relatif, dan indeks nilai penting 

dari populasi Echinodermata. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Mencatat dan mengidentifikasi seluruh sampel Filum Echinodermata yang 

telah ditemukan di kawasan pantai Pulau Sepanjang Kabupaten Sumenep 

Madura. Langkah identifikasi tersebut meliputi: 

1. Mengumpulkan seluruh sampel Filum Echinodermata. 

2. Mencatat ciri-ciri dari spesies Filum Echinodermata, ciri-ciri tersebut 

meliputi bentuk tubuh, ukuran, warna, dan habitat ditemukannya. 

3.7.2 Membuat perhitungan data karakteristik populasi Filum Echinodermata 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

1. Kepadatan (Di) dengan rumus: 

Di =  
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Keterangan: 

ni = Jumlah total individu untuk spesies i 

A = Luas total habitat yang disampling 

2. Kepadatan Relatif (RDi) dengan rumus: 

RDi =  

Keterangan: 

Di = Kepadatan spesies i 

∑Di   = Total kepadatan dari semua spesies 

 

3. Frekuensi (F) dengan rumus: 

F =  

Keterangan:  

Ji = Jumlah sampel dimana spesies i terdapat 

K = Jumlah total sampel yang didapat 

 

4. Frekuensi Relatif (FR) dengan rumus: 

FR =  

Keterangan: 

Fi = Frekuensi spesies i 

∑F = Jumlah frekuensi untuk semua spesies 
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5. Indeks Nilai Penting (INP) dengan rumus: 

INP = RD + RF 

Keterangan: 

RDi  = Kepadatan relatif spesies i 

RFi  = Frekuensi relatif spesies i 

6. Indeks Keanekaragaman (H’) dengan rumus : 

Indeks keanekaragaman (H’), ditentukan dengan rumus Shanon 

Wienner (1949), dalam Odum (1993), dengan rumus sebagai berikut: 

H’ = - ∑  ln   

Keterangan: 

ni = Jumlah individu ke-i 

N = Jumlah seluruh individu 

7. Indeks Keragaman (E) dengan rumus: 

Indeks keragaman (E) yang menunjukkan tingkat kesamaan 

komunitas antar lokasi ditentukan dengan rumus Maguran (Odum, 1974), 

dengan rumus sebagai berikut: 

E =  

Keterangan: 

E   = Indeks keragaman 

H’  = Indeks keanekaragaman 

H’ maks = Ln S 

S  = Jumlah spesies 
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8. Indeks Penyebaran Morisita  

Menurut Soegianto (1994), untuk mencari pola penyebaran individu 

suatu spesies dapat menggunakan rumus indeks penyebaran morisita (Id), 

dengan ketentuan jika Id = 1,0 maka distribusinya acak, jika Id = 0 maka 

distribusinya seragam, dan jika Id = n maka distribusinya mengelompok, 

adapun rumusnya adalah: 

Id = n  

Keterangan:  

n       = jumlah plot 

N   = jumlah total individu dalam n plot 

∑X2     = kuadrant jumlah individu per plot 

 

3.8 Pembuatan Booklet Filum Echinodermata di Pulau Sepanjang 
Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep Madura 
 
Penyusunan booklet merupakan pengembangan dari penelitian mengenai 

Keanekaragaman dan distribusi Filum Echinodermata di Pulau Sepanjang 

Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep, dimana hasil penelitian tersebut akan 

dikembangkan menjadi sumber belajar berupa booklet. Adapun langkah-langkah 

yang perlu dilakukan dalam pengembangan penyusunan booklet sebagai berikut. 

1. Menentukan judul berdasarkan judul sesuai besar kecilnya materi. 

2. Menjelaskan Informasi pendukung secara jelas, padat dan menarik dengan 

memperhatikan penyajian kalimat. 
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3. Menampilkan gambar yang mudah dikenal oleh pembaca. 

4. Menampilkan isi booklet dengan gambar sehingga pembaca tidak 

monoton. 

5. Menyusun bagian I yang menggambarkan lokasi penelitian. 

6. Menyusun bagian II yang menggambarkan tentang Filum Echinodermata 

secara singkat, jelas, dan padat. 

7. Menyusun bagian III yang menggambarkan Filum Echinodermata yang 

ditemukan di Pulau Sepanjang Kepulauan Kangean Kabupaten Sumenep. 

8. Menyusun biodata penulis. 

9. Menyusun daftar pustaka dengan mencantumkan referensi yang digunakan 

dalam penyusunan materi dalam booklet. 

10. Mendesain isi booklet. 

11. Mendesain cover depan dan belakang booklet. 

12. Meencetak booklet 

 


