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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif sebagaimana menurut Suryana (2010) 

penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa 

dan kejadian yang terjadi atau fenomena. Penelitian kuantitatif bertujuan 

untuk menjelaskan angka-angka data analisis menggunakan statistik 

(Sugiyono, 2009). Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh fakta atau data 

tentang laju dekomposisi bahan organik tanaman dan keanekaragaman jenis 

makrofauna dan mesofauna tanah di daerah perkebunan belimbing. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan 20 hari pada bulan bulan Maret 2017.  

3.2.2 Tempat 

Penelitian dilakukan di kawasan perkebunan kawasan perkebunan 

belimbing (Averrhoa carambola L.) PT. Agrowisata Petik Belimbing Desa 

Karangsari Kota Blitar, seperti yang disajikan pada gambar 2. Identifikasi 

makrofauna tanah, mesofauna tanah, dan laju dekomposisi bahan organik tanaman 

dilakukan di Laboratorium Diversitas Ekologi Hewan Universitas Brawijaya 

Malang dan sampel bahan organik diuji di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang.  
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/ subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk  

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2010). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua hewan makrofauna dan mesofauna tanah yang 

ditemukan pada lokasi penelitian di kawasan perkebunan belimbing (Averrhoa 

carambola L.) PT. Agrowisata Petik Belimbing Desa Karangsari Kota Blitar. 

3.3.1.1 Peta lokasi Perkebunan Belimbing PT. Agrowisata Petik Belimbing 

Kota Blitar 

 Peta Lokasi penelitian di perkebunan belimbing PT. Agrowisata Petik 

Belimbing disajikan dalam Gambar.2  di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Peta Lokasi Penelitian PT. Agrowisata Petik Belimbing 

Sumber : Google Earth, 2015 
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3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah fauna tanah yang ditemukan pada 

setiap stasiun penelitian di perkebunan belimbing (Averrhoa carambola L.) PT. 

Agrowisata Petik Belimbing Desa Karangsari Kota Blitar dan serasah tanaman.  

3.3.3 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 

(RAL). Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuannya memiliki kondisi 

lingkungan, alat, dan bahan yang homogen (seragam). Rancangan ini dilakukan 

secara acak pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit percobaan memiliki 

peluang yang sama untuk menerima perlakuan. 

Adapun petak sebagai berikut: 

Tabel 1. Denah/Plot 

H5P1 H10P1 H15P1 H20P1 

H5P2 H10P2 H15P2 H20P2 

H5P3 H10P3 H15P3 H20P3 

H5P4 H10P4 H15P4 H20P4 

H5P5 H10P5 H15P5 H20P5 

H5P6 H10P6 H15P6 H20P6 

 

 
Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 
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Banyak unit dalam petak RAL= Banyak plot X stasiun 

     = 6 X 4 = 24 unit (24 petak) 

3.3.4 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling 

dalam penelitian ini adalah Simple Randome Sampling, yaitu pengambilan 

anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata 

yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2010).  

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah laju dekomposisi dan 

keanekaragaman fauna tanah yang ditemukan disetiap plot di kawasan 

Perkebunan Agrowisata Petik Belimbing Kota Blitar.  

 
3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan 

3.5.1.1 Alat  

a. Botol sampel fauna tanah  10 buah  

b. Cawan petri   4 buah 

c. Cangkul    1 buah 

d. Meteran    1 buah 

e. Nampan plastik   4 buah 

f. Kertas label   1 pak    

g. Penggaris ukuran 30 cm  1 buah     
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h. Termometer tanah   1 buah   

i. Sarung tangan plastik  1 pasang  

j. Masker     1 buah   

k. Rollmeter    1 buah    

l. Kamera Digital (Cannon)  1 buah    

m. Alat tulis    1 Set   

n. Soil tester (model i5)  1 buah     

o. Pinset    1 buah 

3.5.1.2 Bahan  

a. Formalin 1%  3 Liter    

b. Rak  kayu   1 set 

c. Corong berlease  3 buah 

d. Lampu 25 watt   3 buah 

e. Kantong liter bag  24 buah   

f. Kantong plastik  1 Pak 

g. Tali rafia.    1 Gulung 

h. Serasah tanaman  0,5 kg  

3.5.1.3 Tahap Observasi 

Pada tahap Observasi ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke 

lokasi atau tempat penelitian yaitu di kawasan perkebunan belimbing (Averrhoa 

carambola L.) Agrowisata Petik Belimbing Desa Karangsari Kota Blitar untuk 

mencari informasi dan memastikan bahwa tempat yang digunakan representatif 
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menjadi tempat penelitian tentang fauna tanah dan berpeluang untuk ditemukanya 

fauna tanah. 

3.5.1.4 Tahap Penentuan Lokasi  

Pada tahap ini peneliti memetakan vegetasi tanaman belimbing dengan 

menentukan luas daerah yang akan diteliti yaitu 1 blok lahan yang berukuran 24 

Hektar tanaman belimbing dan membagi menjadi 4 stasiun atau zona lokasi dan 

masing-masing stasiun terdiri dari 3 perangkap litter bag serasah tanaman 

belimbing. Menurut Suin (2012) pengambilan contoh tanah dimulai dari 

pengambilan contoh tanah dilapangan.  

Denah lokasi penelitian adalah seperti gambar 3 berikut ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2. Denah Lokasi Penelitian Perkebunan Belimbing 

 

Petak 1 
Petak 7 Petak 13 Petak 19 

Petak 2 Petak 8 Petak 14 Petak 20  

Petak 3 Petak 9 Petak 15 Petak 21 

Petak 4 Petak 10 Petak 16 Petak 22 

Petak 5 Petak 11 Petak 17 Petak 23 

Petak 6 Petak 12 Petak 18 Petak 24 

200 m 

200 cm 



 
 

38 

 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

3.5.2.1 Tahap Pelaksanaan Pengambilan Data  

3.5.2.2 Metode Pengukuran Laju Dekomposisi 

a. Serasah tanaman dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. 

b. Memasukkan 50 g serasah kering ke dalam kantong litter bag yang 

mirip jaring 

c. Kantong ditanam  kedalam tanah selama 5,10,15, sampai 20  hari 

d. Menimbang berat akhir 

e. Menghitung hasil laju dekomposisi 

3.5.2.2.1 Metode Corong Berlease 

a. Memasukkan sersah di dalam corong berlease, diamkan selama 1 hari 

dengan kondisi corong berlease ditutup dengan kertas refraktor diberi 

lampu 25 watt dengan tujuan untuk menimbulkan panas didalam 

corong sehingga fauna tanah yang ada di dalam corong mencari 

tempat yang lebih dingin sehingga fauna tanah akan turun dan 

terperangkap di botol koleksi dengan cairan formalin 1%. 

b. Setelah 1 hari didiamkan, botol koleksi yang ada di bawah corong 

diambil lalu diamati di mikroskop. 

c. Sampel fauna tanah yang masih terjebak didalam serasah disortir 

karena ada beberapa yang fauna tanah yang makroskopis 

d. Diamati dan di dokumentasikan 
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3.5.2.3 Metode Pengukuran Data Faktor Abiotik 

3.5.2.3.1 Pengukuran pH, Kelembaban  dan Suhu Tanah 

Menurut Suin (2012) Metode Pengukuran pH tanah ada 2 macam, yaitu 

secara Kolori meter dan pH meter. Pada penelitian ini, metode yang digunakan 

untuk mengukur pH tanah adalah dengan pH meter menggunakan Soil tester. 

Langkahnya adalah dengan menancapkan soil tester ke bagian tanah sampai batas 

tembaga yang berwarna kuning, menekan tombol pada alat dan melihat 

pergerakan jarum pada skala sampai pembacaan konstan. Pengukuran kelembapan 

tanah juga menggunakan soil tester.Langkahnya adalah dengan menancapkan soil 

tester ke bagian tanah sampai batas tembaga yang berwarna kuning, menekan 

tombol satu kali dan melihat pergerakan jarum pada skala sampai pembacaan 

konstan. Pengukuran suhu tanah menggunakan termometer tanah, dengan langkah 

menancapkan termometer pada tanah dan melihat skala sampai pembacaan 

konstan. 

3.6 Tahap Pengumpulan Data 

3.6.1 Tahap Identifikasi 

Makrofauna yang ditemukan pada semua plot di lokasi penelitian di 

identifikasi dengan cara mengamati kemiripan secara morfologi dengan 

menggunakan metode identifikasi Borror dkk, (1996), Suin (2012) dilakukan di 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang dan Laboratorium 

Diversitas FMIPA Universitas Brawijaya Malang. Identifikasi bertujuan untuk 

memperoleh data informasi secara objektif melalui proses pengamatan langsung 

terhadap makrofauna dan mesofauna tanah yang ditemukan.  
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3.6.2 Instrumen Pengambilan Data 

3.6.2.1 Pendugaan Laju Dekomposisi 

Menurut Hilwan (1993) dalam Haneda (2012), perhitungan laju 

dekomposisi dilakukan dengan pendekatan: 

W = 푥	100% 

Dimana D = 
/

Keterangan : 

Wo = Berat awal serasah (g) 

Wt = Berat Kering akhir Serasah (g) 

W  = Penurunan bobot 

D  = Dekomposisi 

3.6.2.2 Indeks Keanekaraman Jenis (H’) 

Menurut Magurran dalam Angreini dalam Sugiyarto (2013), Rumus dari 

Indeks Keanekaragaman Jenis Shannon Winner adalah : 

H’ = - ∑ (pi In pi) 

Keterangan: pi =  

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener 

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 
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Menurut Maharadatunkamsi (2011) Indeks keragaman menurut Shannon-

Wiener dibagi dalam 5 kategori, yaitu < 1 sangat rendah, ≥ 1 - < 2 rendah, ≥ 2 -  

<3 sedang, ≥ 3 - < 4 tinggi dan ≥ 4 sangat tinggi. 

3.6.2.3 Indeks Kemerataan atau Evenness (E) 

Indeks kemerataan atau  evenness menunjukkan pola sebaran jenis  yaitu 

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

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

sebagai berikut: 

  E = 푯′
푳풏	푺

 

Keterangan: S = jumlah total jenis 

   H’= nilai IndeksShannon-Wiener 

E = 0, kemerataan antara jenis rendah 

E = 1, kemerataan antar jenis relatif merata atau jumlah individu masing-

masing jenis relatif sama (Fachrul, 2012; Soegianto, 1994). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

3.7.1 Regresi Sederhana 

Untuk mengetahui pengaruh antara laju dekomposisi dengan 

keanekaragaman fauna tanah  Statistical Program for Social Science (SPSS) 21 

dan Microsoft Exel. 
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3.8 Penyusunan Sumber Belajar berupa Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) adalah lembaran-lembaran berisi tugas 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa 

petunjuk, langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas (Depdiknas, 2008). 

Menurut Darmodjo & Kaligis (1993: 41-46) dalam Indriyani (2013: 15-18) 

menjelaskan bahwa dalam  penyusunan  LKPD  harus  memenuhi  berbagai  

persyaratan,  yaitu syarat didaktik, syarat konstruksi dan syarat teknis. 

1. Syarat didaktik 

Lembar kerja peserta didik (LKPD) sebagai salah satu bentuk sarana 

berlangsungnya proses belajar mengajar haruslah memenuhi persyaratan didaktik, 

artinya suatu LKPD harus mengikuti asas belajar-mengajar yang efektif, yaitu: 

memperhatikan adanya perbedaan individual, sehingga LKPD yang baik itu 

adalah yang dapat digunakan baik oleh peserta didik yang lamban, yang sedang 

maupun yang pandai, menekankan pada proses untuk menemukan konsep-konsep 

sehingga LKPD dapat berfungsi sebagai petunjuk jalan bagi peserta didik untuk 

mencari tahu, memiliki variasi stimulus melalui berbagai media dan kegiatan 

peserta didik, dapat mengembangkan kemampuan komunikasi sosial, emosional, 

moral, dan estetika pada diri peserta didik, pengalaman belajarnya ditentukan oleh 

tujuan pengembangan pribadi peserta didik (intelektual, emosional dan 

sebagainya), bukan ditentukan oleh materi bahan pelajaran.  
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2. Syarat konstruksi 

Syarat konstruksi adalah syarat-syarat yang berkenaan dengan penggunaan 

bahasa, susunan kalimat, kosa kata, tingkat kesukaran, dan kejelasan yang pada 

hakikatnya haruslah tepat guna dalam arti dapat dimengerti oleh peserta didik. 

Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat kedewasaan peserta didik, 

menggunakan struktur kalimat yang jelas, memiliki taat urutan pelajaran yang 

sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, menghindari pertanyaan yang 

terlalu terbuka, tidak mengacu pada buku sumber yang di luar kemampuan 

keterbacaan peserta didik, menyediakan ruangan yang cukup untuk memberi 

keleluasaan pada peserta didik untuk menulis maupun menggambarkan pada 

LKPD, menggunakan kalimat yang sederhana dan pendek, lebih banyak 

menggunakan ilustrasi daripada kata-kata, sehingga akan mempermudah peserta 

didik dalam menangkap apa yang diisyaratkan LKPD, memiliki tujuan belajar 

yang jelas serta manfaat dari pelajaran itu sebagai sumber motivasi, mempunyai 

identitas untuk memudahkan administrasinya. 

3. Syarat teknis  

Dari segi teknis memiliki beberapa pembahasan yaitu: 

1. Menggunakan huruf cetak dan tidak menggunakan huruf latin atau 

romawi, menggunakan huruf tebal yang agak besar, bukan huruf biasa 

yang diberi garis bawah, menggunakan tidak lebih dari 10 kata dalam satu 

baris, menggunakan bingkai untuk membedakan kalimat perintah dengan 

jawaban peserta didik, mengusahakan agar perbandingan besarnya huruf 

dengan besarnya gambar serasi.  
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2. Gambar yang baik untuk LKPD adalah yang dapat menyampaikan 

pesan/isi dari gambar tersebut secara efektif kepada pengguna LKPD. 

Yang lebih penting adalah kejelasan isi atau pesan dari gambar itu secara 

keseluruhan.  

3. Penampilan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah LKPD. Apabila 

suatu LKPD ditampilkan dengan penuh kata-kata, kemudian ada sederetan 

pertanyaan yang harus dijawab oleh peserta didik, hal ini akan 

menimbulkan kesan jenuh sehingga membosankan atau tidak menarik.  

 


