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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan atau 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah atau hasil 

rekayasa manusia (Sukmadinata, 2011). Menurut Sugiyono dalam Marheni (2017) 

penelitian kuantitatif bertujuan untuk menjelaskan angka-angka data analisis 

menggunakan statistik. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang 

keanekaragaman serangga pada perkebunan tebu kemudian data yang diperoleh 

akan dianalisis untuk dilanjutkan sebagai sumber belajar biologi SMA kelas X 

dalam bentuk buku katalog. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2 1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Januari sampai dengan 8 

Februari 2018. 

 

3.2.2 Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di kawasan perkebunan tebu yang dikelola Bapak 

Sadi dengan luas 200 m2 yang berlokasi di Desa Jedong Kecamatan Wagir 
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Kabupaten Malang. Identifikasi serangga dilakukan di Laboratorium Jurusan 

Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Peta Lokasi Perkebunan Tebu di Desa Jedong Kecamatan 

Wagir Kabupaten Malang (Google Maps, 2017) 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 34 objek dengan 

karakteristik tertentu yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan 

(Sugiyono dalam Irma, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis 

serangga yang ditemukan di kawasan perkebunan tebu yang di kelola oleh Bapak 

Sadi di Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang di jadikan lokasi 

penelitian. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Rofieq, 2011). Sampel dalam penelitian ini adalah semua jenis 

serangga yang ditemukan pada setiap stasiun penelitian yaitu di kawasan 

perkebunan tebu Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang yang 

ditemukan pada pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari. 

 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling 

dalam penelitian ini adalah Simple Random Sampling pengambilan sampel 

anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

dalam populasi itu (Rudi dalam Sugiyono, 2010). 

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah sejumlah faktor atau gejala yang muncul dan diukur 

untuk mengetahui dampak adanya variasi atau perubahan dari variabel atau 

perubahan dari variabel yang lain terutama variabel bebasnya. Variabel terikat 

dalam penelitian ini adalah keanekaragaman serangga yang ditemukan di kawasan 

perkebunan tebu Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 
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3.4.2 Variabel Bebas 

Variabel yang sengaja dipilih atau diubah oleh peneliti untuk dipelajari 

pengaruhnya pada objek yang diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

kawasan perkebunan tebu Desa Jedong Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan 

3.5.1.1 Alat 

a. Botol Sampel Serangga    : 50 buah 

b. Cawan Petri      : 6 buah 

c. Cangkul      : 1 buah 

e. Nampan Plastik    : 3 buah 

f. Kertas Label      : 1 pack 

g. Penggaris ukuran 30 cm    : 1 buah 

i.  Termohigrometer    : 1 buah 

j.  Lux meter     : 1 buah 

k. Sarung tangan plastik     : 3 buah 

l.  Masker      : 3 buah 

m. Rol meter      : 1 buah 

n. Kamera Digital     : 1 buah 

o. Alat Tulis      : 1 Set 

p. Pinset       : 2 buah 

q. Gelas plastik 260 ml     : 50 buah 
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r. Sweep net     : 3 buah 

3.5.1.2 Bahan 

a. Aquades      : 3 Liter 

b. Formalin 2 %      : 3 Liter 

c. Alkohol 70 %      : 1 Liter 

d. Pancang Kayu      : 27 Buah 

e. Tripleks      : 27 Buah 

f. Kantong Plastik     : 1 Pack 

g. Tali Rafia      : 1 Gulung 

h. Detergen      : 1 Pack Kecil. 

i. kloroform     : secukupnya 

 

3.5.1.3 Tahap Observasi 

Pada tahap observasi, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi 

atau tempat penelitian yaitu kawasan perkebunan perkebunan tebu Desa Jedong 

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang untuk mencari informasi dan memastikan 

bahwa tempat yang digunakan representatif menjadi tempat penelitian tentang 

serangga dan berpeluang untuk ditemukannya serangga. 

 

3.5.1.4 Tahap Penentuan Lokasi 

Pada tahap ini peneliti melakukan pemetakan dengan menentukan luas 

daerah yang akan diteliti dan dibagi menjadi 3 stasiun yang masing-masing 

stasiun terdiri dari 9 perangkap (Pit fall trap), sehingga diperoleh jumlah total plot 
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adalah 27. Penentuan plot dilakukan secara acak (Simple Random Sampling) 

karena setiap plot memiliki peluang yang sama untuk terambil tanapa melihat 

variasi yang ada. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus besar sampel 

eksperimental dari rumus federer (1963), dimana (t-1) (r-1) = ≥15, t adalah jumlah 

kelompok perlakuan dan r adalah jumlah setiap kelompok perlakuan sehingga  

(t-1) (r-1) ≥ 15, (3-1) (r-1) ≥ 15, (r-1) ≥ 15/2, r ≥ 7,5 + 1 = 8,5 = 9. 

     200 m    

 

50 m 

 

                   10 m 

Keterangan:  Perangkap Pit fall Trap 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

3.5.2.1 Tahap Pengambilan Data Seragga  

3.5.2.1.1 Metode Pengambilan Serangga dengan Menggunakan Pit Fall Trap 

Adapun langkah-langkah pengambilan serangga dengan menggunakan Pit 

Fall Trap adalah sebagai berikut: 

a. Membuat lubang pada tanah sedalam 15 cm. 

b. Memasukan gelas kedalam lubang galian sebagai perangkap yang sudah 

berisi formalin 2% dan larutan detergen sebanyak 100 ml. 

c. Menutupi bagian atas menggunakan triplek setinggi 10-20 cm, untuk 

    menghindari masuknya air hujan ke dalam gelas perangkap. 

10 m 
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d. Mendiamkan selama 24 jam kemudian serangga permukaan tanah yang 

tertangkap kemudian dibersihkan dan dikumpulkan pada botol sampel 

untuk diidentifiksi di Laboratorium. 

 

3.5.2.1.2 Metode Pengambilan Serangga dengan Menggunakan Sweep Net 

Adapun langkah-langkah pengambilan serangga dengan menggunakan 

sweep net adalah sebagai berikut: 

a. Menangkap sampel serangga yang aktif terbang dengan menggunakan 

sweep net pada pagi hari pukul 07.00-09.00 WIB, siang hari pada pukul 

11.00-13.00 WIB dan sore hari pada pukul 15.00-17.00 WIB. 

b. Memasukkan serangga ke dalam toples yang berisi kapas dan kloroform. 

c. Mengambil serangga dalam toples yang berisi kapas dan kloroform dengan 

menggunakan pinset. 

d. Memasukkan serangga ke dalam botol koleksi untuk jenis serangga ukuran 

sedang yang tubuh dan sayapnya mudah rusak. 

e. Memasukkan serangga ke dalam kantong spesimen untuk jenis serangga 

yang tubuh dan sayapnya keras. 

f. Merentangkan serangga pada papan perentang dan ditusuk dengan jarum 

untuk jenis serangga yang memiliki sayap yang lebar dan mudah rusak. 

g.  Memberi label kode pada botol koleksi atau kantong plastik spesimen atau 

pada papan perentang. Setiap spesies yang berbeda diambil gambarnya 

yaitu berupa foto detail morfologi utuh dari tubuh serangga untuk 

kepentingan identifikasi. 
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3.5.2.2 Metode Pengukuran Data Faktor Abiotik 

3.5.2.2.1 Pengukuran Kelembaban Udara dan Suhu udara 

 Pengukuran kelembaban udara dan suhu udara menggunakan 

Termohigrometer. Adapun cara pengggunaan Termohigrometer yaitu dengan 

menggantung Termohigrometer pada tempat yang tinggi, waktu pengukuran 

kelembaban udara dan suhu udara yaitu selama 15 menit, kemudian baca dan catat 

skala yang ditunjukkan Termohigrometer. 

 

3.5.2.2.2 Pengukuran Intensitas Cahaya 

Intensitas cahaya dapat diukur dengan menggunakan lux meter yang 

diletakkan ke arah datangnya cahaya, kemudian baca dan catat angka yang 

ditunjukkan oleh lux meter tersebut. 

 

3.6 Tahap Pengumpulan Data 

3.6.1 Tahap Identifikasi 

Serangga yang ditemukan pada semua plot di lokasi penelitian diidentifikasi 

dengan cara mengamati kemiripan secara morfologi dengan menggunakan metode 

identifikasi Borror (1996), Suin (2012), Kanisius (1991). Tahap identifikasi 

dilakukan di Laboratorium Hama dan Penyakit Tumbuhan Fakultas Pertanian 

Universitas Brawijaya Malang. Identifikasi bertujuan untuk memperoleh data 

informasi secara objektif melalui proses pengamatan langsung terhadap serangga 

yang ditemukan. 
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3.6.2 Instrumen Pengumpulan Data 

3.6.2.1 Indeks Keanekaragaman (H’) 

Indeks keanekaragaman merupakan suatu penggambaran secara matematik 

untuk mempermudah dalam menganalisis informasi mengenai jumlah jenis 

indvidu serta berapa banyak jumlah jenis individu yang ada dalam suatu area. 

Dalam menilai potensi keanekaragaman hayati, seringkali keanekaragaman jenis 

menjadi pusat perhatian untuk diamati dibandingkan dengan keanekaragaman 

genetik (Odum dalam Tambunan et al. 2013 ). Indeks Keanekaragaman Shanon 

and weaner dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

H = -∑
𝒏𝒊

𝒏
 ln 

𝒏𝒊

𝒏
 

Pi = 
𝒏𝒊

𝑵
 

Keterangan: 

H’= Indeks Keanekaragaman Shanon and weaner. 

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. 

 

3.6.2.2. Indeks Dominansi (C)  

 Dominansi merupakan perbandingan antara jumlah individu dalam suatu 

spesies dengan jumlah total individu dalam seluruh spesies (Szujecki dalam 

suheriyanto, 2008). Dominansi biasanya ditunjukkan dengan rumus indeks 

dominansi Simpson (C), yaitu: 
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C = Σ(
𝒏𝒊

𝑵
)2 

C : Dominansi. 

ni: Jumlah total individu dari suatu jenis. 

N : Total individu dari seluruh jenis. 

 

3.7 Penyusunan Sumber Belajar Berupa Buku Katalog Serangga 

 Hasil penelitian identifikasi serangga di kawasan perkebunan tebu desa 

Jedong kecamatan Wagir kabupaten Malang akan dikembangkan sebagai sumber 

belajar dalam bentuk buku katalog serangga. Menurut Susanti (2016), prosedur 

pengembangan buku meliputi Define (Pendefinisian), Design (Perancangan), dan 

Develop (Pengembangan). 

Berikut merupakan langkah-langkah penyusunan buku katalog serangga 

oleh peneliti: 

1. Serangga yang ditemukan dalam penelitian dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi SMA kelas X dalam bentuk buku katalog serangga. 

2. Pembuatan buku katalog serangga disesuaikan dengan kurikulum yang 

berlaku yaitu kurikulum 2013. Menyesuaikan dengan standar kompetensi, 

kompetensi dasar, dan indikator yang ingin dicapai. Materi tentang 

srangga tercantum pada kompetensi dasar 3.2 Menganalisis data hasil 

observasi tentang berbagai tingkat keanekaragaman hayati (gen, jenis dan 

ekosistem) di Indonesia. 4.2 Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya 

pelestarian keanekaragaman  hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis 

data ancaman kelestarian berbagai keanekaragaman hewan dan tumbuhan 
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khas Indonesia yang dikomunikasikan dalam berbagai bentuk media 

informasi. 

3. Mengumpulkan berbagai referensi yang dapat digunakan dalam pembuatan

buku katalog serangga, baik data dari hasil identifikasi serangga hasil

penelitian maupun dari literatur yang lain.

4. Menentukan judul dan topik dari buku katalog serangga.

5. Membuat pendahuluan yang berisi tentang maksud dan tujuan disusunnya

buku katalog serangga.

6. Menentukan pokok bahasan dan sub pokok bahasan tentang serangga dalam

urutan yang jelas dengan ditunjang berbagai referensi yang jelas.

7. Menyusun isi materi dari setiap BAB dan sub BAB.

8. Membuat daftar isi.

9. Menyusun daftar pustaka dengan mencantumkan berbagai referensi yang

digunakan dalam pembuatan buku katalog serangga.

10. Membuat design cover depan dan cover belakang buku katalog serangga.

11. Mencetak dan menjilid buku katalog serangga.




