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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif eksploratif. Penelitian dskriptif eksploratif ini bertujuan untuk 

menggambarkan keadaan suatu fenomena alam. Cakupan penelitian jenis ini yaitu 

studi tentang fenomena sebagaimna adanya, maupun mengkaji hubungan-

hubungan antara berbagai variable dalam fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2012) 

Pengumpulan data dalam penelitian jenis ini untuk memberikan gambaran sesuatu 

yang jelas suatu gejala, juga menjawa pertanyaan yang berhubungan dengan suatu 

subjek penelitian pada saat ini.  

Penelitian deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskriptif 

yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistemik, sehingga dapat lebih 

mudah dipahami dan disimpulkan. Penelitian eksploratif adalah jenis penelitian 

yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokkan 

suatu gejala, fakta dan kondisi tertentu. Dalam penelitian ini tidak dimaksudkan 

untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya suatu 

variabel, gejala atau keadaan (Fachrul, 2007). 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah kawasan konservasi mangrove Desa Labuhan 

Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura dengan luas kawasan penelitian 

± 3 Hektar. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli sampai Agustus 2017. 
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Dilakukan pada bulan tersebut karena pada bulan tersebut pasang-surutnya relatif 

stabil. Rincian dari waktu penelitian adalah dalam satu minggu dilakukan 

pengambilan sampel selama tiga hari dengan setiap harinya dilakukan mulai dari 

jam 14.00 WIB – 17.00 WIB. 

 

3.3 Populasi Dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua jenis Gastropoda yang hidup di kawasan konservasi 

mangrove Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura 

dengan luas kawasan penelitian ± 3 Hektar. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian atau jumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah semua jenis 

Gastropoda yang berada di setiap kuadran di setiap zonasi mangrove kawasan 

konservasi mangrove Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan 

Madura dengan luas kawasan penelitian ± 3 Hektar. 

 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah purposive sampling dengan  

menggunakan transek garis untuk membantu sebaran hewan Gastropoda pada 

setiap zonasi mangrove. Pengukuran dengan transek garis menggunakan alat ukur 
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berupa meteran berskala dengan panjang tertentu. Cara ini dilakukan agar sampel 

yang dilalui meteran tersebut dapat diambil, sehingga dapat diketahui jenis-jenis 

Gastropoda. Berdasarkan pertimbangan pasang surut dan untuk mendapatkan data 

yang diharapkan dapat mewakili daerah penelitian maka, daerah yang akan 

diambil sampel adalah pada setiap zonasi mangrove desa Labuhan Kecamatan 

Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura, serta dibuat garis transek. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

a) Variabel utama dalam penelitian ini adalah jenis Gastropoda dan jumlah 

individu setiap jenis yang ada di transek yang telah ditentukan di kawasan 

Konservasi Mangrove Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan 

Madura 

b) Variabel pendukung adalah faktor lingkungan yaitu pH, suhu, salinitas dan 

tipe substrat di kawasan Konservasi Mangrove Labuhan Kecamatan Sepulu 

Kabupaten Bangkalan Madura 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan 

3.5.1.1 Persiapan Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini tercantum dalam tabel 3.1 yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam penelitian 
No Alat Kegunaan Jumlah 

1 Tali raffia Untuk pembuatan transek atau plot 

dalam penelitian 

2 gulung 

2 Pancang kayu Untuk pembuatan transek atau plot 

dalam penelitian 

4 buah 
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3 Plaastik sampel Untuk menyimpan sampel 1 pack 

4 Kamera Untuk mendokumentasikan penelitian  1 buah 

5 Buku identifikasi Untuk identifikasi dalam penelitian 2 buah 

6 Alat tulis Untuk mencatat data selama penelitian 1 set 

7 Sekop kecil Untuk mengambil sampel gastropoda 

yang terdapat dalam substarat 

2 buah 

8 Ember Untuk menyimpan sampel sementara 1 buah 

9 Kertas label untuk menandai sampel dalam penelitian 1 pack 

10 Refraktometer Untuk mengukur salinitas lokasi 

penelitian 

1 buah 

11 Thermometer batang Untuk mengukur suhu pada lokasi 

penelitian 

1 buah 

12 pH meter Untuk mengukur pH pada lokasi 

penelitian 

1 buah 

13 Meteran Untuk mengukur luas transek  1 buah 

 

3.5.1.2 Persiapan Bahan 

 Bahan yang digunakan dalam penelitian ini tercantum dalam tabel 3.2 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam penelitian 
No Alat Kegunaan Jumlah 

1 Alkohol 70% Untuk mengawetkan sampel dalam 

penelitian 

1 liter 

2 Air Untuk membersihkan sampel dalam 

penelitian 

5 liter 

 

3.5.1.3 Tahap Observasi 

 Pada tahapan ini peneliti melakukan studi pendahuluan (observasi) pada 

lokasi yang akan diteliti, yaitu di kawasan konservasi mangrove Desa Labuhan 

Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura untuk mencari informasi dan 

memastikan bahwa lokasi penelitian yang digunakan sesuai menjadi tempat 

penelitian tentang gastropoda dan berpeluang ditemukannya Gastropoda. 

Observasi yang dilakukan meliputi keadaan mangrove pada setiap zonasi, pasang 

surut, suhu, pH, salinitas, dan jenis substrat. 
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3.5.1.4 Tahap Penentuan Lokasi 

Pada tahap ini peneliti pemetaan dan menentukan lokasi yang akan 

digunakan untuk pengambilan sampel yaitu di kawasan konservasi mangrove 

Desa Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura. Kawasan 

mangrove akan dibagi menjadi 3 zonasi berbeda berdasarkan jenis mangrove yang 

tumbuh disepanjang pasang surut laut yang digunakan sebagai lokasi penelitian 

(Zona 1: Zonasi Bruguiera; Zona 2: Zonasi Rhizopora; Zona 3, Zonasi Sonnerita/ 

Avicennia). Setiap zona mangrove terdapat 3 substasiun yang berbeda dengan 

jarak masing-masing substasiun 20 meter. Setiap stasiun terdapat 6 transek atau 

plot penelitian. Panjang masing-masing transek 2 meter x 2 meter dan jarak setiap 

transek 5 meter. 

 
Gambar 3.4 Lokasi Pembagian Zonasi Penelitian (Google map, 2017) 
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Gambar 3.5 Denah Peletakkan Plot/ Transek 
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3.5.2.1 Langkah-Langkah Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah pelaksanaan dalam penelitian, yaitu: 

1) Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian yang tertera 

pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 

2) Menentukan substasiun penelitian dalam setiap zonasi mangrove. Penentuan 

titik substasiun pada Zonasi 1 mengikuti atau sejajar garis bibir pantai, 

dimana terdapat 3 substasiun dengan jarak masing-masing substasiun 20 

meter. Begitu juga pada Zonasi 2 dan Zonasi 3 penentuan substasiun satu 

garis dengan substasiun pada Zonasi 1. Peletakkan masing-masing substasiun 

dari setiap zonasi lebih jelasnya terdapat pada Gambar 3.5 

3) Membuat transek atau plot dengan tali raffia dan pancang kayu dengan 

ukuran 2 x 2 m
2 

berbentuk persegi. Garis transek pada setiap substasiun 

diambil sepanjang 25 meter dari arah bibir pantai ke laut berdasarkan 

zonasinya. Setiap stasiun terdapat 6 transek atau plot yang dibuat. Peletakkan 

transek atau plot setiap substasiun lebih jelasnya terdapat pada Gambar 3.5 

4) Mencatat faktor biotik dan abiotik pada area yang ditentukan, yaitu:  

(a) Faktor biotik hewan Gastropoda yang terdapat pada plot atau  transek 

Cara pengambilan sampel Gastropoda yaitu: 

(1) Diambil dan dihitung semua jenis Gastropoda yang terdapat baik  

epifauna  maupun treefauna  pada kuadran dan sampel infauna yang 

terdapat dalam substrat diambil menggunakan sekop kecil sampai 

kedalaman 5-10 cm selanjutnya dicatat jumlahnya. 
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(2) Masing-masing diambil dua individu untuk setiap spesies Gastropoda 

yang ditemukan, disimpan dalam kantong plastik sampel yang berisi 

larutan alkohol 70% yang sebelumnya telah dibersihkan menggunakan 

air bersih dan diberi label untuk diidentifikasi. 

(b)  Faktor abiotik yaitu Suhu diukur dengan termometer, pH air diukur 

dengan pH meter, salinitas diukur dengan Refraktometer  

5) Mendokumentasi pelaksanaan penelitian berupa kegiatan awal penelitian 

sampai dengan sampel Gastropoda yang didapat 

6) Studi pustaka untuk mengidentifikasi jenis dengan acuan buku-buku tentang 

identifikasi mollusca kelas Gastropoda dengan kunci determinasi dan  

membuat tabulasi data di laboratorium. 

 

3.6 Tahap Pengumpulan Data 

3.6.1 Tahap Indentifikasi 

Gastropoda yang ditemukan di setiap transek atau plot penelitian di lokasi 

kawasan konservasi mangrove Desa Labuha Kecamatan Sepulu Kabupaten 

Bangkalan Madura diberi kode A, B, C, D dan seterusnya. Identifikasi sementara 

dilakukan dengan cara mengamati kemiripan secara morfologi menggunakan 

buku identifikasi oleh Kent E. Carpenter dan yang lainnya sampai tingkat famili 

yang bertujuan untuk memperoleh data informasi secara objektif melalui proses 

pengamatan langsung terhadap Gastropoda yang ditemukan. Identifikasi lanjutan 

dilakukan di laboratorium Perikanan Universitas Muhammadiyah Malang lebih 

rinci sampai tingkat spesies.  
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Indeks Keanekaragaman (H’) 

Keanekaragaman jenis gastropoda yang ditemukan diwujudkan dalam 

indeks keanekaragaman yang dihitung menggunakan perhitungan indeks 

Shannon-Wienner (odum, 1996), yaitu: 

H = - ∑ni / N Ln ni / N atau H = -pi Ln pi 

Keterangan:  

ni = nilai kepentingan tiap jenis (jumlah individu tiap jenis)  

N = nilai kepentingan total (jumlah total semua individu)  

Pi = Peluang kepentingan untuk tiap jenis (ni/ N)  

Setelah diperoleh indeks keanekaragaman di kelompokkan ke dalam 

kriteria tinggi, sedang dan rendah. Menurut Hardjosuwarno (1990) Kriteria tingkat 

Keanekaragaman yaitu: 

(H) > 3,0  = Menunjukan Keanekaragaman sangat tinggi  

(H) 1,6 – 3,0 = Menunjukan Keanekaragaman tinggi  

(H) 1,0 – 1,5 = Menunjukan Keanekaragaman sedang  

(H) < 1,0  = Menunjukan Keanekaragaman rendah 

 

3.7.2 Indeks Kemerataan/ Equabilitas (e) 

Indeks kemerataan dihitung dengan menggunakan rumus indeks 

equabilitas (odum, 1996), yaitu sebagai berikut: 

E = H’/H’Max = H’/In (s) 

keterangan:  

S = jumlah keseluruhan dari spesies 
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H’ max= keragaman maksimum 

H’ max akan terjadi apabila  ditemukan dalam suasana di mana semua spesies 

adalah melimpah. Adapun, nilai E kisaran antara adalah 0 dan 1 yang mana nilai 1 

menggambarkan suatu keadaan di mana semua spesies cukup melimpah  

Tabel 3.3. Klasifikasi Nilai Indeks Keseragaman 

Indeks Keseragaman Kriteria Keseragaman 

0<E<0,4 keseragaman rendah 

0,4 < 0 < 0,6 keseragama sedang 

E > 0,6 keseragamaan tinggi 

 

3.7.3 Indeks Dominasi (C) 

Indeks ominasi dari spesies tertentu dapat diketahui dengan menggunakan 

Indeks Dominasi Simpson (Fachrul, 2007), dengan rumus:  

D = ∑ pi
2 

Keterangan:  

D = Indeks dominasi Simpson  

pi = ni/N 

ni = Jumlah individu spesies ke-i  

N = Jumlah total individu dari semua spesies  

Nilai indeks dominasi berkisar antara 0-1. Jika nilai indeks dominasi 

mendekati 0, berarti tidak ada individu yang mendominasi dan biasanya diikuti 

dengan nilai indeks keseragaman yang besar. Apabila nilai indeks dominasi 

mendekati 1 berarti ada salah satu genera yang mendominasi dan biasanya diikuti 

dengan nilai indeks keseragaman yang kecil (Odum, 1996). 
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3.7.4 Analisis Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

3.7.4.1 Analisis Potensi Hasil Penelitian berdasarkan Syarat-syarat Sumber 

Belajar 

Hasil penelitian berupa proses dan produk penelitian dapat dimanfaatkan 

sebagai sumber belajar dengan mempertimbangkan syarat pemanfaatan sumber 

belajar. Berikut syarat-syarat pemnfaatan sumber belajar, yaitu: 

a) Kejelasan potensi  

Kejelasan potensi ditunjukkan oleh ketersediaan objek dan ragam 

permasalahan yang dapat diungkapkan dalam penelitian ini. Kawasan konservasi 

mangrove Labuhan Kecamatan Sepulu yang masuk dalam Wilayah kabupaten 

Bangkalan Madura mempunyai peran dalam bidang pendidikan. Pengelolaan 

Kawasan konservasi mangrove Labuhan digunakan sebagai sumber belajar yang 

dapat diungkapkan sebagai berikut: 

1) Keberadaan kawasan konservasi mangrove Labuhan Kecamatan Sepulu yang 

masuk dalam Wilayah Kabupaten Bangkalan Madura  

2) Keanekaragaman jenis mangrove dan fauna lainnya (Gastropoda) yang 

ditemukan di kawasan konservasi mangrove Labuhan dengan ciri-ciri 

morfologinya beserta identifikasi dan inventarisasi. 

b)  Kesesuaian dengan tujuan belajar  

Kesesuaian yang dimaksud adalah hasil penelitian dengan kompetensi 

dasar (KD) yang tercantum berdasarkan  kurikulum 2013 pada materi 

Keanekaragaman Hayati, yaitu terdapat pada kompetensi dasar (KD) 3.2 

Menganalisis data hasil obervasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati 
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(gen, jenis dan ekosistem) di Indonesia; dan  4.2 Menyajikan hasil identifikasi 

usulan upaya pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia berdasarkan hasil 

analisis data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan 

khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media informasi. 

c)  Kejelasan sasaran  

Sasaran kejelasan penelitian ini adalah objek dan subjek penelitian dan 

subjek penelitian. Sasaran objek atau sasaran pengamatan adalah menganalisis 

keanekaragaman hayati tumbuhan tingkat tinggi di kawasan Konservasi 

Mangrove Labuhan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan Madura, sasaran 

subjek atau sasaran diperuntukkan adalah siswa SMA kelas X 

d)  Kejelasan informasi yang dapat diungkap  

Kejelasan informasi dalam penelitian  ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu 

proses dan produk/ hasil penelitian yang disesuaikan dengan kurikulum. Proses 

penelitian meliputi prosedur kerja dalam pelaksanaan penelitia, dan  produk/ hasil 

penelitian berupa konsep/ teori tentang keanekaragaman hayati tingkat jenis 

berupa hewan Gastropoda. 

e) Kejelasan pedoman eksplorasi  

Kejelasan pedoman eksplorasi diperlukan produser kerja dalam 

melaksanakan penelitian yang meliputi penentuan sampel penelitian, alat dan 

bahan, cara kerja, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Keterbatasan 

waktu di sekolah dan kemampuan siswa menjadi pertimbangan, karena itu perlu 

adanya pemilihan kegiatan yang dilaksanakan siswa. 
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f) Kejelasan perolehan yang diharapkan

Kejelasan perolehan yang diharapkan yaitu kejelasan hasil berupa proses 

dan produk penelitian yang dapat digunakan sebagai sumber belajar berdasarkan 

aspek-aspek dalam tujuan belajar biologi yang meliputi perolehan kognitif, 

perolehan afektif, dan perolehan psikomotorik 

3.7.4.2 Tahap Penyusunan Program Intruksional dengan Memanfaatkan 

Hasil Penelitian 

Penyususnan program instruksional dengan memanfaatkan hasil penelitian 

dapat dibagi dalam dua tahap, yaitu: 

a. Analisis Hasil Penelitian

Hasil penelitian meliputi dua hal yaitu proses dan produk, dari segi proses 

penelitian melibatkan kegiatan yang bersifat ilmiah yang meliputi observasi, 

merumuskan masalah, menentukan tujuan, merumuskan hipotesis, merencanakan 

penelitian, melakukan penelitian, mengorganisasikan data, menganalisis, dan 

membuat kesimpulan. Berdasarkan segi produk penelitian mengungkapkan fakta, 

analisis fakta, mengembangkan konsep, prinsip dan hukum serta pemakaian 

terminologi dalam mengkomunikasi keilmuannya. 

b. Pengembangan dalam Kurikulum 2013

Apabila proses dan produk penelitian telah jelas memiliki potensi sebagai 

sumber belajar, agar pemanfaatannya lebih bermakna diperlukan ketepatan dalam 

perencanaan organisasi instruksional. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

dalam pengembangan kurikulum 2013, meliputi seleksi materi dan Perencanaan 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 


