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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif-kuantitatif. Menurut Sugiyono (2013) penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang 

ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia. Penelitian 

kuantitaf bertujuan untuk menjelaskan angka-angka data analisis menggunakan 

statistik. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang keanekaragaman serangga 

hama, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis untuk dilanjutkan sebagai 

Sumber Biologi berupa Handout pada materi Keanekaragaman Hayati Biologi SMA 

kelas X. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 17 April - 8 Mei 2017. Penelitian 

dilakukan di kawasan perkebunan kopi robusta (Coffea robusta L.) yang berlokasi di 

Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, seperti yang disajikan pada 

Gambar 3.1. Identifikasi serangga hama dilakukan di Laboratorium Biologi 

Universitas Muhammadiyah Malang. 
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Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian 

            (Sumber : Google Maps, 2017) 

3.3 Populasi Penelitian dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh serangga hama yang berada pada lokasi penelitian 

dikawasan perkebunan kopi robusta (Coffea robusta L.) Di Desa Jambangan 

Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel dalam peneltian ini adalah bagian dari populasi yakni serangga hama 

yang tertangkap dalam Pitt Fal Trap dan Light Trap pada daerah perkebunan kopi 

robusta (Coffea robusta L.) yang berlokasi di Desa Jambangan Kecamatan Dampit 

Kabupaten Malang. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan 

sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling pengambilan 
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sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu (Rudi dalam Rusnia, 2016). Sampel merupakan sebagian dari 

populasi yang dipilih dan digunakan sebagai sumber data. Sampel dari penelitian ini 

adalah serangga hama yang ditemukan di perkebunan kopi robusta (Coffea robusta 

L.) di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang. 

3.4 Variabel Penelitian 

Penelitian ini tidak memiliki variabel bebas, terikat maupun kontrol karena 

pada penelitian deskriptif peneliti tidak dapat memanipulasi variabel dan melakukan 

kontrol (Darmadi, 2011). Variabel penelitian pada penelitian ini adalah semua 

serangga hama yang ditemukan dalam area penelitian atau semua sampel pada 

penelitian ini. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan 

3.5.1.1 Alat  

a. Botol sampel serangga  54 buah  

b. Cawan Petri   4 buah 

c. Cangkul     1 buah 

d. Meteran     1 buah  

e. Kertas label    1 pack    

f. Penggaris ukuran 30 cm  1 buah 

g. Kamera digital   1 buah 

h. Sarung tangan plastik  3 buah 

i. Masker     5 buah 

j. Lampu    27 buah 

k. Pinset    2 buah 
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l. Gelas plastik   54 buah 

m. Alat tulis    1 set 

n. Kabel    400 m 

3.5.1.2 Bahan    

a. Formalin 2 % 6 liter 

b. Aquades  6 liter 

c. Pancang kayu 135 buah 

d. Tripleks   27 buah 

e. Kantong plastik 1 pack 

f. Tali rafia  1 gulung 

g. Detergen   1 pack kecil 

h. Piring plastik 27 buah 

3.5.1.3 Tahap Observasi 

  Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi atau 

tempat penelitian yaitu di daerah perkebunan kopi robusta ( Coffea robusta L ) yang 

berlokasi di Desa Jambangan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang untuk mencari 

informasi dan memastikan bahwa tempat yang digunakan representatif menjadi 

tempat penelitian tentang serangga hama dan berpeluang untuk ditemukannya 

serangga hama. 

3.5.1.4 Tahap Penentuan Lokasi 

 Pada tahap ini peneliti memetakan tanaman kopi dengan menentukan luas 

daerah yang akan diteliti yaitu 4,5 ha dan membagi menjadi 3 satsiun atau zona 

lokasi dan masing-masing stasiun terdiri dari 9 perangkap (Pit fall trap) dan (Light 

trap), berdasarkan rumus (t = perlakuan) dan (r = pengulangan), (r-1) (t-1) ≥ 15, (r-1) 
 

1 (trap A) 2 3 (trap B) 

4 5 6 (trap G) 

7 8 (trap E) 9 (trap F) 

10(trap D) 11 (trap I) 12(trap H) 

30 m 
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(3-1) ≥ 15, (r-1) 2 ≥ 15, 2r-2 ≥ 15, 2r ≥ 15+2, 2r ≥ 17, r = 8,5, r = 9. Sehingga 

diperoleh jumlah total plot adalah 27. Jarak antara plot yaitu 10 meter. 

 

 

1 (trap C) 2 3 (trap I) 

4 5 (trap B) 6 

7 (trap D) 8 9 (trap E) 

10 (trap F) 11 (trap A) 12 (trap G) 

13 14 (trap H) 15 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Stasiun 1 

 

1 (trap B) 2 3 (trap G) 

4 (trap C) 5 6 

7 (trap A) 8 9 

10 (trap E) 11 (trap F) 12(trap H) 

13(trap D) 14 (trap I) 15 
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4 5 6 (trap G) 

7 8 (trap E) 9 (trap F) 

10(trap D) 11 (trap I) 12(trap H) 

13 14 15 (trap C) 

 

 

 

Gambar 3.3 

Stasiun 2 

Gambar 3.4 

Stasiun 3 

10 m 

50 m 

30 m 
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3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini peneliti mengambil data penelitian dilapang. Data yang didapat 

adalah data serangga yang ditemukan dan data komponen abiotik. Komponen 

abiotik yang akan diukur dalam penelitian ini antara lain: pH dan kelembaban 

tanah, suhu tanah, suhu udara, dan kelembaban udara. 

3.5.2.1 Tahap Pengambilan Data Serangga Hama 

Pengumpulan hewan dapat dilakukan dengan berbagai cara, menurut Suin, 

(2012) menangkap hewan dapat dilakukan dengan menggunakan jebakan antara 

lain sebagai berikut: 

3.5.2.1.1 Metode Menggunakan Jebakan (Pit Fall Trap) 

a. Membuat lubang pada tanah sedalam 20 cm 

b. Memasukkan gelas kedalam sebagai perangkap yang sudah berisi formalin 2 

% dan larutan detergen sebanyak 100 ml 

c. Menutup bagian atas menggunakan tripleks setinggi 10-20 cm, untuk 

menghindari masuknya air hujan kedalam gelas perangkap 

d. Mendiamkan selama 24 jam kemudian serangga hama yang tertangkap 

kemudian dibersihkan dan dikumpulkan pada botol sampel untuk 

diidentifikasi di Laboratorium. 

3.5.2.1.2 Metode Menggunakan Jebakan (Light Trap) 

a. Merangkai bola lampu sebanyak 27 buah dengan ditutupi piring plastik 

sebagai pelindung lampu dari hujan 

b. Membuat wadah larutan dari gelas diletakkan di bawah bola lampu 

c. Merangkai bola lampu sedemikian rupa agar dapat menggantung diudara 
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d. Mendiamkan selama 24 jam kemudian serangga hama yang tertangkap 

kemudian dikumpulkan pada botol sampel untuk diidentifikasi. 

3.5.2.2 Tahap Pengukuran Data Faktor Abiotik 

Menurut Suin dalam Rusnia (2016) pengukuran pH dan kelembaban tanah 

menggunakan alat Soil tester, pengukuran suhu tanah menggunakan Thermometer 

tanah adapun langkahnya sebagai berikut : 

a. Menancapkan Soil tester ke bagian tanah sampai batas tembaga yang 

berwarna kuning 

b. Menekan tombol pada alat dan melihat jarum penunjuk pada skala sampai 

angkanya konstan untuk mengukur pH 

c. Mengukur kelembaban juga menggunakan Soil tester dengan cara 

menancapkan ke tanah tanpa menekan tombol kemudian membaca jarum 

penunjuk skalanya 

d. Mengukur suhu tanah menggunakan Thermometer tanah dengan cara 

menancapkan ke tanah dan melihat skala sampai konstan. 

Pengukuran kelembaban udara menggunakan alat Thermo-Hygrometer, 

adapun langkah penggunaannya adalah : 

a. Mengisi air tabung plastik yang berada pada sisi bawah hygrometer. 

b. Memegang tali gantungan hygrometer, tunggulah sekitar 3-5 menit sampai 

skala pada tabel taylor menunjukkan angka konstan. 

c. Mencatat angka yang tertera pada skala kering (dry) dan basah (wet).  

d. Menghitung selisih antara skala kering dan basah.  

e. Mencari angka selisih tersebut pada tabel taylor kemudian tarik lurus pada 

angka skala basah (wet). 
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 Pengukuran suhu udara menggunakan alat Thermo-anemometer, adapun 

langkah penggunaannya adalah : 

a. Menekan tombol mode unit untuk menentukan satuan suhu 

b. Menekan tombol on/off pada thermo-anemometer  

c. Menggenggam thermo-aneometer dan arahkan pada daerah yang akan diukur, 

usahakan diarahkan keatas agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

d. Menunggu sekitar 2-3 menit sampai angka pada layar konstan 

e. Setelah angka menunjukkan konstan tekan tombol hold sebelum melepas 

tombol tersebut segera catat hasil pengukuran suhu dan kecepatan angin yang 

tertera dilayar. 

f. Setelah hasil angka dicatat, maka lepaskan tombol hold 

3.6 Tahap Pengumpulan Data 

3.6.1 Tahap Identifikasi 

 Serangga yang ditemukan pada semua plot di lokasi penelitian di 

identifikasi dengan cara mengamati kemiripan secara morfologi dengan 

menggunakan metode identifikasi Borror, et al. (1992), Lilies (1991) dilakukan di 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian serangga 

yang telah diidentifikasi digolongkan menjadi dua yakni serangga hama dan non 

hama menggunakan pustaka. Identifikasi bertujuan untuk memperoleh data 

informasi secara objektif melalui proses pengamatan langsung terhadap serangga 

hama yang ditemukan. 
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3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.2.1 Kepadatan Populasi/Diversity (Di) 

 Kepadatan populasi suatu jenis atau kelompok hewan dapat dinyatakan 

dalam bentuk jumlah atau biomasa per unit contoh. Kepadatan populasi sangat 

penting diukur untuk menentukan produktivitas, tetapi untuk membandingkan 

suatu komunitas dengan komunitas yang lainnya parameter ini kurang tepat, untuk 

itu biasanya digunakan kepadatan relatif (Suin, 2012). Dengan rumus sebagai 

berikut : 

Di = 
  

 
 

Keterangan: 

  Di = kepadatan jenis i 

  ni = jumlah total individu untuk jenis i 

  A = luas total habitat yang disampling 

3.6.2.2 Kepadatan Relatif (Relatife Diversity) 

 Kepadatan relatif dihitung dengan membandingkan kepadatan suatu jenis 

dengan kepadatan semua jenis yang terdapat dalam unit contoh tersebut. 

Kepadatan relatif dinyatakan dalam bentuk prosentase (Suin, 2012). Dengan 

rumus sebagai berikut : 

RD = 
  

  
 atau 

  

  
 = 

  

  
 

Keterangan:  

  ni = jumlah total individu untuk jenis i 

   = jumlah total dari semua jenis 
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  Di = kepadatan jenis i 

  TD = kepadatan untuk semua jenis 

     = jumlah total kepadatan semua jenis 

3.6.2.3 Frekuensi dan Frekuensi Relatif (Relatife frekuensi) 

Frekuensi menunjukkan keseringhadiran jenis tersebut di habitat itu. Bila 

frekuensi tinggi maka jenis tersebut sering ditemukan di habitat itu (Suin, 2012). 

Frekuensi dan frekuensi relatif dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Fi = 
  

 
  dan Rf = 

  

  
 

Keterangan: 

  Fi = frekuensi jenis i 

  Ji = jumlah sampel dimana jenis terdapat 

  K = jumlah total sampel yang didapat  

     = jumlah frekuensi untuk semua jenis 

3.6.2.4 Indeks Nilai Penting (Importance Value = IV) 

 Indeks nilai penting adalah parameter kuantitatif yang dapat dipakai untuk 

menyatakan tingkat dominansi jenis-jenis dalam suatu komunitas. Jenis yang 

dominan dalam suatu komunitas akan memiliki indeks nilai penting yang tinggi 

(Soegianto dalam Rusnia, 2016). Indeks nilai penting dapat dihitung dengan 

rumus : 

IV = RDi + RFi 

Keterangan: 

   RDi = kepadatan relatif jenis i 

   RFi = frekuensi relatif jenis i 
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3.6.2.5 Indeks Keanekaragaman Jenis (H’) 

 Menurut Suheriyanto, (2012), rumus dari indeks keanekaragaman jenis 

Shannon Winner adalah: 

H’ = -             

 Keterangan : pi = 
  

 
 

H’ = indeks keanekaragaman Shannon-Wener 

ni = jumlah jenis individu dari jenis ke i 

N = jumlah total individu dari seluruh jenis spesies 

Pi = proporsi dari jumlah individu jenis I dengan jumlah 

individu dari seluruh jenis spesies 

 Menurut Tambunan (2013) indeks keanekaragaman Shannon-Wiener 

dibagi dalam 3 kategori yaitu > 3 tinggi, ≥1 – 3 sedang, dan <1 rendah. 

3.6.2.6 Indeks Kemerataan atau Eveness (E) 

 Indeks kemerataan atau eveness menunjukkan pola sebaran jenis yaitu 

merata atau tidak. Apabila nilai kemerataan relative tinggi maka keberadaan setiap 

jenis itu dalam kondisi merata. Indeks kemerataan dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

    E = 
  

    
   

Keterangan:   S = jumlah total jenis 

  H’ = nilai Indeks Shannon-Wiener 

3.7 Unsur-unsur dalam Penyusunan Handout 

Hasil penelitian tentang keanekaragaman dan peranan serangga hama di 

daerah perkebunan kopi robusta (Coffea robusta L.) di Desa Jambangan 
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Kecamatan Dampit Kabupaten Malang akan dimanfaatkan menajdi sumber 

belajar biologi berupa handout. Handout berisi konsep-konsep penting dari suatu 

materi pembelajaran. Bahan ajar ini berisi rangkuman konsep-konsep penting dari 

suatu materi sehingga dapat memudahkan pembaca menguasai, memahami dan 

mengingat konsep-konsep yang dipelajari (Sanaky, 2011). Salah satu penelitian 

yang dilakukan oleh Fitri (2012) menemukan bahwa pemberian handout dapat 

meningkatkan hasil belajar biologi siswa. 

Menurut Chairil (2009), ada beberapa unsur dalam penyusunan Handout  

yaitu: 

a. Standar kompetensi yaitu, tujuan yang dicapai siswa setelah  diberi satu 

pokok bahasan yang berfungsi untuk memberikan pandangan umum tentang 

hal-hal yang dikuasi siswa. 

b. Kompetensi dasar yaitu, tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti pelajaran 

untuk satu kali pertemuan.  

c. Ringkasan materi pelajaran merupakan kesimpulan-kesimpulan dari beberapa 

bahan ajar yang akan disampaikan atau diberikan pada siswa dan telah 

disusun secara sistematis.  

d. Soal-soal adalah permasalahan yang harus diselesaikan siswa setelah 

menerima atau mempelajari materi pelajaran tersebut. 

e. Sumber bacaan adalah buku bahan ajar apa saja yang akan atau menjadi 

sumber dari materi pelajaran yang diberikan. Fungsinya untuk menelusuri 

lebih lanjut materi pelajaran yang akan disampaikan. 


