
20 
 

 
 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif. Menurut Sukmadinata (2006:72) menjelaskan  Penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan 

manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, 

hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena 

lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis makrozoobenthos 

di sungai Setail Kab. Banyuwangi serta pemanfaatannya sebagai sumber belajar 

biologi. 

3.2 Waktu dan Tempat penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada tanggal 29 Juli 2016 – 30 Juli 2016 di Sungai 

Setail.  

3.2.2 Tempat  

 Penelitian ini dilakukan di satu tempat yaitu di sungai Setail Kab. 

Banyuwangi. Penentuan lokasi pengambilan sampel berdasarkan pada 

pertimbangan dan jenis aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat sekitar DAS 

Setail Kabupaten Banyuwangi. 
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1  Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau sekumpulan individu 

yang memiliki karakteristik tertentu (Rofieq, 2001). Populasi dalam penelitian ini 

adalah semua hewan makrozoobenthos pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Setail 

kabupaten Banyuwangi. 

3.3.2  Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan obyek yang 

sebenarnya dari suatu penelitian (Sudjana, 2005). Adapun sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah makrozoobenthos yang ditemukan pada stasiun 

penelitian. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel. 

Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penenlitian terdapat 

berbagai teknik sampling yang digunakan. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode simple random sampling. Simple random 

sampling adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sample secara acak 

(Sugiyono, 2013).  

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas  

Variabel bebas dalam penelitian ini meliputi Identifikasi Makrozoobenthos. 

3.4.2 Variabel Terikat  
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Variabel dependen atau terikat merupakan yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena timbulnya variabel bebas (Sugiyono. 2010). Variable 

terikat dalam penelitian ini makrozoobenthos. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

A. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Kertas Label  1 lembar 

2. Saringan (dengan ukuran mesh 500 μm) 

3. Kamera    1 buah 

4. Alat tulis   1 buah 

5. Tali rafia    48 meter 

6. Toples plastik  9 buah 

7. Pengukur Suhu, pH, Kecerahan 

B.  Bahan  

 Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Aquadest 

2. Alkohol 70 % 

3.5.2 Prosedur Kerja  

Pengambilan Sampel Makrozoobenthos 

a. Tahap Pengambilan sampel 

1. Mengambil sampel makrozoobenthos pada setiap plot dengan 

menggunakan saringan. 
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2. Pada substrat pasir, tempatkan saringan  sedikit di atas dasar sungai 

agar tidak banyak pasir yang terbawa. 

3. Menampung sementara sampel makrozoobenthos pada nampan 

plastik untuk mempermudah pengambilan sampel agar lebih cepat. 

4. Mengambil sampel dengan pinset dan dimasukkan kedalam botol 

plastik yang telah berisi bahan pengawet (alkohol 70 % ).  

5. Memberi label pada botol plastik yang berisi sampel yang telah 

didapatkan. 

6. Membawa sampel ke laboratorium untuk dilakukan identifikasi 

menggunakan mikroskop. 

Adapun lokasi pengambilan sampel mewakili lokasi dari tiap plot: 

1. Stasiun I: mewakili daerah yang masih belum tercemar berat. 

2. Stasiun II: berada di belakang tempat pembuatan tahu, mewakili 

daerah yang digunakan untuk tempat pembuangan limbah. 

3. Stasiun III: mewakili daerah yang sudah tercemar, digunakan 

untuk membuang limbah rumah tangga. 

4. Stasiun IV: merupakan daerah yang sudah tercemar, tumpukan 

sampah yang ada di bawah jembatan.    

5. Staiun V: merupakan daerah yang digunakan warga untuk mandi 

dan BAB.  

 

 

 



24 
 

 
 

Denah Pengamatan 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

                                      

Gambar 3.1 Denah Pengamatan 

Keterangan:      = Plot pengambilan sampel ukuran 1x1 m  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

observasi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara tidak langsung. 

Adapun data yang dikumpulkan dari  observasi tidak langsung dilakukan dengan 

pengamatan di laboratorium, meliputi identifkasi sampel makrozoobenthos. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisa data kualitatif. Menurut Sugiyono (2009), analisa data kualitatif adalah 

bersifat induktif yaitu suatu analisa yang berdasarkan pada data yang diperoleh. 

Pada penelitian ini data akan dijelaskan dalam bentuk deskriptif. Untuk 

mengetahui jenis-jenis Makrozoobenthos, data yang terkumpul dari hasil 

pengambilan data di dilapangan, data selanjutnya di olah dengan dilakukan 
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identifikasi di Laboratorium Ekologi dan Diversitas Hewan Universitas Brawijaya 

Malang. Sedangkan untuk mengetahui keanekaragaman makrozoobenthos, 

dilakukan analisis dengan menghitung kepadatan, kepadatan relative, frekuensi 

kehadiran, frekuensi relative, indeks nilai penting, indeks keanekaragaman 

Shanon-Wienner dan kemerataan Mollusca. 

3.7.1 Kepadatan (D) 

Menurut Soegianto (1994), besarnya populasi disuatu kawasan teretentu 

biasanya dinyatakan dalam kepadatan. Kepadatan (desnsity = D) adalah 

jumlah indiviuper unit area (luas) atau unit volume. Kepadatan 

menggambarkan individu dari populasi sejenis. Kepadatan absolut (absolute 

density) digunakan untuk mengetahui kepadatan untuk spesies i dengan total 

habitat yang di sampling. 

Kepadatan relatif dipergunakan untuk membandingkan kepadatan suatu 

populasi secara relatif dengan populasi yang sama namun pada waktu yang 

berbeda-beda. Adapun kepadatan absolut (Di) dan kepadatan relatif (RD) 

Phylum Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) disajikan dalam rumus berikut: 

Kepadatan Absolut (D) 

   
  

 
 

 

Keterangan :   Di = kepdatan spesies i 

  Ni = jumlah total individu untuk spesies i 

  A = Luas total habitat yang disampling 

Kepadatan Relatif (RD), dengan rumus : 
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4 RDi= 
  

∑ 
   atau    

  

  
 

  

∑ 
 

Keterangan :  Rdi = Kepadatan Relatif spesies i 

   Ni = Jumlah total individu untuk spesies i 

   ∑ n = jumlah total dari semua spesies 

   Di   = Kepadatan spesies i 

   TD  = Kepadatan untuk semua spesies 

   ∑D  = Jumlah total kepdatan semua spesies 

3.7.2 Frekuensi (F) 

Menurut Soegianto (1994) frekuensi (F) dipergunakan untuk menyatakan 

proporsi antara jumlah sampel yang berisi spesies tertentu dengan jumlah total 

sampel. Frekuensi juga dipergunakan untuk menyatakan proporsi antara jumlah 

plotter yang berisi suatu spesies tertentu dengan jumlah total plot. Sedangkan 

frekuensi relatif (RF) adalah frekuensi dari suatu spesies (spesies i) dibagi jumlah 

frekuensi total semua spesies. Adapun frekuensi absolut (Fi) dan frekuensi relatif 

(RF) makro alga disajikan dalam rumus berikut. 

Frekuensi absolut (Fi) : 

   
  

 
 

Keterangan : Fi = Frekuensi spesies i 

  Ji  = Jumlah Sampel dimana spesies i terdapat 

  K  = Jumlah Total sampel yang ditemukan 

Frekuensi Relatif (RF), dengan rumus : 

    
  

∑ 
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Keteranagan : RFi  = frekuensi relatif spesies i 

  Fi    = Frekuensi spesies i 

  ∑F   = Jumlah frekuensi untuk semua spesies 

3.7.3 Indeks Nilai Penting (INP) 

Pada perhitungan indeks nilai penting (INP) digunakan untuk mengetahui 

dominasi spesies dalam suatu komunitas. Indeks nilai penting diketahui dengan 

cara menambahkan parameter kepadatan relatif (RDi), frekuensi relatif (RFi), dan 

luas penutupan relatif (RCi). 

INP =  Rdi + Rfi 

Keterangan : INP = Nilai Penting spesies i 

  Rdi  = Kepadatan relatif spesies i 

  Rfi  = Frekuensi relatif spesies i 

Nilai penting digunakan untuk mengetahui dominasi suatu spesies 

dalam komunitas (Soegianto,1994). 

3.7.4 Indeks Keanekaragaman Shanon Wiener (H’) 

Menurut Fachrul, (2007) Keanekaragaman suatu biota air dapat ditentukan 

dengan menggunakan teori Shanon Wiener (H’) yang bertujuan untuk mengukur 

tingkat keteraturan dan ketidakteraturan dalam suatu sistem. Untuk mengukur 

tingkat keanekaragaman Mollusca yang di temukan pada setiap stasiun dapat 

menggunakan indeks keanekaragaman Shanon Wiener dengan rumus sebagai 

berikut: 

H’= -∑ Pi In Pi 
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Keterangan : 

Pi : Proporsi jenis ke-i 

ni : jumlah individu jenis ke-i 

H’ : indeks keanekaragaman Shanon Wiener 

N : jumlah total individu pada suatu unit sampel 

Kriteria : 

H’<1 : komunitas biota tidak stabil  

1<H’<3: stabilitas komunitas biota sedang 

H’>3 : stabilitas komunitas biota dalam kondisi prima (stabil) 

3.7.5 Kemerataan 

Untuk mengetahui kemerataan gastropoda data dari hasil penelitian 

dianalisisa menggunakan rumus sebagai berikut: 

J = 
 

    
 

Keterangan :  J : Indeks kemerataan 

       H : indeks keanekaragaman  

       S : jumlah jenis 

Dengan kisaran sebagai berikut: 

E<0,4  : kemerataan populasi kecil 

0,4<E<0,6 : kemerataan populasi sedang 

E>0,6  : kemerataan populasi tinggi 
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Semakin kecil nilai indeks keanekaragaman maka indeks keseragaman (E) 

juga akan semakin kecil, yang mengisyaratkan adanya dominansi suatu spesies 

terhadap spesies lain  (Romimohtarto, 2001). 

3.7.6 Dominansi 

 Dominansi merupakan perbandingan antara jumlah individu dalam suatu 

spesies dengan jumlah individu dalam seluruh spesies. Dominansi biasanya 

ditunjukkan dengan rumus indeks dominansi Simpson (C), yaitu : 

C= ∑ (ni/N)
2 

Dimana : 

C = indeks dominansi 

ni = Jumlah individu jenis ke-i 

N = jumlah total Individu 

 

Nilai indeks dominansi Simpson berkisar antara 0 dan 1. Ketika hanya ada 

satu spesies dalam komunitas maka nilai indeks dominansinya 1, tetapi pada saat 

kekayaan spesies dan kemerataan spesies meningkat maka nilai indeks dominansi 

mendekati 0. Kategori indeks dominansi : 

C < 0,5 = Tidak ada spesies yang mendominasi 

C> 0,5  =  Ada spesies yang mendominasi (Fachrul, 2007) 

3.8 Penyajian Data 

Data disajikan berupa dalam bentuk buku praktikum sebagai sumber belajar 

biologi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan informasi 

kepada siswa dalam mempelajari hewan-hewan invertebrata dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi kehidupannya. Penyusunan Flipcart secara sistematis 

dilakukan dengan tahap sebagai berikut :  
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1. Tentukan tujuan pembelajaran. Seperti pada umumnya dalam 

pembuatan media pembelajaran, langkah pertama adalah menentukan 

tujuan. Tujuan perlu dirumuskan lebih khusus apakah tujuan bersifat 

penguasaan kognitif, penguasaan keterampilan tertentu atau tujuan untuk 

penanaman sikap. Perlu juga tujuan dirumuskan secara operasional dalam 

bentuk indikator atau tujuan pembelajaran khusus (TPK). 

2. Menentukan bentuk Flipchart. Seperti yang telah dijelaskan di atas 

bahwa Flipchart secara umum terbagi dalam dua sajian, pertama Flipchart 

yang hanya berisi lembaran-lembaran kertas kosong yang siap diisi pesan 

pembelajaran, seperti halnya whiteboard namun Flipchart berukuran kecil 

dan menggunakan spidol sebagai alat tulisnya. Kedua, Flipchart yang 

berisi pesan-pesan pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya yang 

isinya bisa berupa gambar, teks, grafik, bagan dan lain-lain.  

3. Membuat ringkasan materi. Materi yang disajikan pada media Flipchart 

tidak dalam bentuk uraian panjang, dengan menggunakan kalimat 

majemuk seperti halnya pada buku teks namun materi perlu disarikan, 

diambil pokok-pokoknya. Setiap pokok bahasan atau sub pokok bahasan di 

seleksi mana yang menjadi pokok materi yang perlu disiapkan. 

4. Merancang draf kasar (Sketsa). Membuat Flipchart yang baik dan 

menarik diperlukan variasi penyajian tidak hanya berisi teks namun 

diperkaya dengan gambar atau foto yang relevan dengan materi dan 

tujuan. Draf kasar yang dimaksud di sini adalah sketsa yang langsung 
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dibuatkan di lembaran-lembaran kertas flipchart menggunakan pensil yang 

dapat dihapus jika sudah selesai dibuat. Membuat draf kasar perlu 

dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam pembuatan serta 

mengatur tata letak yang baik, selain itu diperlukan juga untuk 

memudahkan pewarnaan. 

5. Memilih warna yang sesuai. Agar Flipchart yang kita buat lebih menarik, 

salah satu upayanya adalah menggunakan warna yang bervariatif. 

Flipchart yang hanya menggunakan satu warna misalnya hitam saja atau 

biru saja, kurang menarik bagi siswa sekolah dasar. Menurut penelitian 

bahwa siswa SD cenderung menyukai tampilan media yang berwarna 

dibanding hitam putih. Warna juga akan membantu memfokuskan 

perhatian pada materi penting. 

6. Menentukan ukuran dan bentuk huruf yang sesuai. Supaya mudah 

dibaca dalam jarak yang cukup jauh misalnya 10 meter dalam ruangan 

kelas, maka sebaiknya ukuran huruf pada Flipchart cukup besar. Ukuran 

huruf ini disesuaikan dengan seberapa banyak tulisan, jika tulisan sedikit 

berarti ada cukup ruang untuk membuat huruf menjadi lebih besar. Selain 

memperhatikan ukuran huruf, perlu diperhatikan juga bentuk huruf. Huruf 

dekoratif dengan banyak variasi cenderung susah dibaca dalam ukuran 

yang agak kecil dengan jarak yang jauh, atau huruf sambung. 

 


