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BAB III 

       METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan 

kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan tujuan memperoleh fakta/data 

mesofauna dan makrofauna pada hutan jati dan alih lahan kemudian akan di 

analisis secara deskriptif sebagai data untuk melihat perbandingan dan hubungan 

nya. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2018 pada hutan jati dan 

alih lahan di Kecamatan Sambeng Lamongan. Identifikasi mesofauna dan 

makrofauna dilakukan di Laboratorium Ekologi Hewan Universitas Negeri 

Brawijaya Malang. Analisis tanah dilakukan di Laboratorium Balai Pengkajian 

Tekhnologi Pertanian. 

 

3.3 Populasi, Teknik sampling, dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jenis mesofauna dan 

makrofauna tanah yang ada di Hutan Jati dan Alih Lahan dengan luas ke dua 

lokasi penelitian masing-masing 20.000 hektar.  
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3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik sampling dilakukan secara simple random sampling yang 

digunakan untuk memilih sampel dari populasi sehingga setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama besar untuk diambil sebagai sampel. Untuk 

kelompok hutan yang yang luasnya 1000 ha atau lebih intensitas sampling yang 

digunakan sebaiknya 2 %, sementara jika kurang dari 1.000 ha maka intenitas 

sampling yang diguanakan 5-10 % berdasakan ketentuan tersebut maka digunakan 

intenistas sampling 10 % dikarenakan Luas daerah yang akan diteliti yaitu 1 blog 

hutan jati yang berukuran 20 hektar dan alih lahan yang berukuran 20 hektar dari 

luas total 20.000 m² akan diambil sampel 2.000 m² yang dibagi menjadi 3 stasiun 

atau zona lokasi dengan penentuan plot dilakukan pada masing-masing tempat 

penelitian. Perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus besar sampel 

ekperimental dari rumus federer dimana (t-1), (r-1) ≥ 15, Dimana t adalah 

kelompok perlakuan dan r adalah jumlah ulangan. Terdapat 3 stasiun di hutan jati 

dan 3 stasiun di alih lahan, dimana setiap stasiun nya terdapat 9 perlakuan dan 3 

kali pengulangan, sehingga terdapat 27 plot di hutan jati dan 27 di alih lahan jadi 

total keseluruhan terdapat 54 plot. 

STASIUN 
1 

STASIUN 
3 

STASIUN 
2 

Gambar 3.3.2.1 : Denah Lokasi Penelitian Hutan Jati dan Alih Lahan 

2000 M 

2000 M 
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Denah stasiun I Hutan jati dan alih lahan sambeng kabupaten Lamongan 

PLOT 1  PLOT 2  PLOT 3 

   PLOT 4  

PLOT 5     

 PLOT 6   PLOT 7 

1PLOT 8   PLOT 9  

 

Denah stasiun I Hutan jati dan alih lahan sambeng kabupaten Lamongan 

PLOT 1  PLOT 2  PLOT 3 

   PLOT 4  

PLOT 5     

 PLOT 6   PLOT 7 

PLOT 8   PLOT 9  

 

Denah stasiun III hutan jati dan alih lahan sambeng kabupaten Lamongan 

PLOT 1  PLOT 2  PLOT 3 

   PLOT 4  

PLOT 5     

 PLOT 6   PLOT 7 

1PLOT 8   PLOT 9  
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Titik pengambilan sampel atau penentuan plot menggunakan sampel 

Quadrat/persegi  (Quadrat Sampling) berbentuk segi empat yang diletakkan secara 

acak didalam zona yang dapat dianggap sebagai papan pengecekkan dan kuadrat 

yang dicari dapat ditentukan dengan membuat penomoran secara acak 

berdasarkan kemudahan pengamatan pada areal yang relatif sama. Quadrat 

sampling digunakan untuk pengambilan sampel pada populasi faunah tanah. 

 

3.3.3 Sampel  

Sampel di ambil dari sebagian dari anggota populasi yang di pilih. Sampel 

dalam penelitian ini yakni mesofauna dan makrofauna yang ditemukan di 3 

stasiun dengan 54 plot. 27 plot di hutan jati dan 27 plot di alih lahan labu. Setiap 

stasiun terdapat 9 plot. Sampel sendiri dijadikan sebagai obyek sebenarnya dalam 

penelitian. 

 

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini yakni :  

Variabel Bebas   : faktor fisika dan kimia  

Variabel Terikat  : Keanekaragaman mesofauna dan makrofauna 

 

3.5 Parameter Penelitian  

Dalam peneelitian ini dilakukan pada dua lokasi yakni pada hutan jati alami 

dan alih fungsi lahan. Adapun parameter yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi beberapa faktor seperti : 
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Faktor Fisika meliputi :  Suhu tanah, Ph tanah , Kelembaban tanah. 

Faktor Kimia   : C-Organik 

Dilakukan pengukuran faktor fisika dan kimia digunakan untuk melihat 

kelimpahan keanekaragaman mesofauna dan makrofauna karena keberadaan suatu 

jenis fauna tanah dipengaruhi oleh faktor lingkungan diantaranya Faktor 

lingkungan biotik dan abiotik. Faktor abiotik meliputi faktor fisika dan kimia. 

Faktor fisika meliputi  (Suhu tanah, Ph tanah, dan kelembapan tanah) dan faktor 

kimia meliputi C-organik. 

3.6 Prosedur Penelitian  

3.6.1 Tahap Persiapan  

1. Observasi lapang 

Tahap  persiapan yang dilakukan yakni melakukan observasi lapangan meliputi 

pengamatan kawasan area hutan jati alami dan alih fungsi lahan dengan tujuan 

agar mengetahui luas area kawasan lokasi penelitian. 

2. Alat dan Bahan  

No Alat dan Bahan Jumlah  

1 Botol sampel  56 Biji 

2 Gunting 1 Biji 

3 Tali Rafia  1 Pak 

4 Meteran 1 Biji 

5 Pinset 1 Biji 

6 Sekop 1 Biji 

7 Penggaris 1 Biji 

8 Kamera 1 Biji  

9 Sarung tangan   2 Biji 

10 Weksker tanah 1 Biji 

11 Soil tester  1Biji 

12 Alat tulis 1 Pak 

13 Masker   1 Biji 

14 Kantong plastik 1 Pak 

15 Kertas label  1 Pak 

16 Roll Meter 1 Biji 

17 Koran  5 Pak  
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Bahan : 

 

 

 

3.6.2 Rancangan dan Alur Penelitian 

3.6.2.1 Mengambil sampel makrofauna tanah  

1. Membuat plot pada setiap stasiun. 

2. Membuat lubang pada tanah, dengan menggunakan cangkul/sekop 

dengan kedalaman tanah 15 cm 

3. Mengukur serta mengamati disetiap stasiun dengan melakukan 

pengamatan pada faktor-faktor abiotik (Suhu, Kelembaban dan Ph 

tanah). 

4. Membuat Pitfall Trap (Jebakan) memasang perangkap jebakan berupa 

gelas plastik yang diisi dengan larutan penjebak yang sudah di 

encerkan. 

5. Perangkap pittfall trap diberi penutup untuk menghindari masuknya air 

hujan maupun sinar matahari yang di mungkinkan bisa masuk ke 

dalam perangkap pittfall trap. 

6. Atap perangkap pittfall trap dipasang setinggi 10 cm di atas permukaan 

tanah. 

7. Perangkap pitt fall trap dipasang selama 24 jam, mesofauna dan 

makrofauna yang dikumpulkan pada botol sampel yang akan 

diawetkan dalam larutan untuk diidentifikasi dilaboratorium. 

No Alat dan Bahan Jumlah  

1 Gliserin 90 % 100 ml 

2 Aquadest 100 ml 

3 Formalin  100%  (1 Liter ) 

4. Pasak  56  
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Perangkap tersebut digunakan untuk menjebak fauna tanah yang secara tidak 

langsung makrofauna yang berjalan diatas tanah akan terjebak pada lubang 

tersebut. Dengan menggunakan cara pitfall trap yaitu suatu alat bejana atau 

gelas bekas/botol bekas air mineral yang ditanam ditanah dengan memberikan 

larutan yang berfungsi agar hewan yang masuk kedalam jebakan tidak bisa 

keluar.  

 

 

 

 

(Gambar 1 Perangkap Jebak Pitfall Trap ) 

3.6.2.2 Pengambilan sampel mesofauna tanah menggunakan metode Sortir 

Tangan (Hand Sorting Method) 

 

1. Mengeruk secara cepat permukaan tanah pada kedalaman 10 cm  

2. Menempatkannya pada kantong plastik 

3. Sampel tanah dibawa kemudian ditempatkan di atas alas atau koran dengan 

tujuan di sortir dengan menggunakan tanagan untuk di ambil mesofauna 

kemudian di awetkan dengan formalin. 

 

3.6.2.3 Pengambilan sampel tanah  

1. Mengambil sampel tanah di setiap plot 

2. Memasukkan sampel tanah kedalam plastik  
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3. Melakukan  pemberian  label plastik yang terisi tanah berdasarkan lokasi 

pengambilan  

4. Plastik yang terisi tanah akan dibawa ke laboratorium untuk di uji C-Organik. 

3.6.2.4 Melakukan pengukuran tanah faktor abiotik meliputi : 

1. Kelembapan Tanah  

Melakukan pengukuran dan mengamati kelembapan tanah di lakukan dengan 

menggunakan alat Soil Tester. Cara pemakaian Soil Tester dengan cara 

menancapkan ke bagian tanah sampai batas bewarna kuning, kemudian menekan 

tombol satu kali setelah itu melihat perubahan pergerakan jarum pada skala 

konstan. 

 

2.Suhu  

Melakukan pengukuran dan mengamati suhu tanah dengan menggunakan 

termometer tanah /Weksker dengan menancapkan ke tanah dan melihat skala 

hingga konstan. 

 

3.Ph Tanah 

Melakukan pengukuran dan mengamati Ph tanah dengan menggunakan alat 

Soil Tester dengan cara menancapkan ke bagian tanah sampai batas bewarna 

kuning dan melihat skala sampai pembacaan konstan. 
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan lembar instrumen  

pengamatan meliputi lembar parameter fisika dan kimia yaitu ph tanah, suhu 

tanah, kelembapan tanah dan C-Organik.  

3.7.1.1 Tabel Pengamatan mesofauna dan makrofauna 

 

3.7.1.2 Gambar tabel parameter fisika dan kimia 

 

 

Stasiun  Mesofauna dan 
Makrofauna tanah 

Keanekaragaman Indeks Nilai 
Penting (INP) 

Kemerataan  Ket 

1 A B C D/dst     

Plot 1         

Plot 2         

Plot 3         

Plot 4         

Plot 5         

Plot 6         

Plot 7         

Plot 8         

Plot 9         

Jumlah          

Stasiun 
Parameter fisika Parameter kimia 

Kelembaban Suhu PH tanah C-Organik 

1 

 

 

 

 

2     

3     
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3.8 Tekhnik Analisis Data  

Data yang sudah diperoleh di olah dan dihitung dengan menggunakan indeks 

keanekaragaman dan kemerataan dengan tujuan untuk mengetahui serta 

membandingkan indeks keanekaragaman mesofauna dan makrofauna yang ada di 

hutan jati dan alih lahan.  

3.8.1 Keanekaragaman mesofauna dan makrofauna tanah ditentukan 

dengan melakukan perhitungan menggunakan keanekaragaman 

Shannon-Wiener (H’). 

 

1. Keanekargaman Jenis 

 

Indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (H’)  

H’ ∑           

Keterangan :  

H’ : Indeks keragaman Shannon-Wiener 

Pi : Peluang kepetingan untuk tiap spesies ni/N 

ni : Jumlah individu untuk jenis i 

N  : Jumlah total individu 

Nilai H’ Berkisar antara 1,5 -3,5  

<1,5  : Keanekaragaman rendah  

1,5 – 3,5  : Keanekaragaman sedang  

>3,5  : keanekaragaman tinggi (Sholehudin et, al.2014) 
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2. Indeks Nilai Penting ( INP) 

A. Frekuensi (F) 

Frekuensi dapat di rumuskan sebagai berikut :  

  Fi = 
  

 
 

Keterangan Rumus :  

Fi  : Frekuensi relatif untuk jenis ke i 

Ji   : Jumlah plot yang terdapat jenis ke i 

K  : Jumlah Total Plot yang di buat  

 

B. Frekuensi Relatif  

Frekuensi relatif di rumuskan sebagai berikut :  

 Fr =
  

∑  
 x 100% 

Keterangan Rumus :  

Fr  : Frekuensi Relatif jenis ke i  

Fi : Frekuensi relatif jenis ke i 

∑F : Jumlah total frekuensi untuk semua jenis  

 

C. Kelimpahan (K) 

Dapat di rumuskan sebagai berikut :  

Ki = 
  

  
 

Keterangan :  

K = Kelimpahan untuk jenis ke i  
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Ni = Jumlah total individu jenis ke i 

A  = Luas total daerah yang di sampling   

 

D. Kelimpahan Relatif (Kr) 

Dapat di rumuskan sebagai berikut :  

INP= 
  

∑ 
 x 100% 

Keterangan : 

Kr = Kelimpahan relatif jenis ke i  

Ki = Kelimpahan jenis ke i  

∑K = Jumlah Kelimpahan semua jenis  

 

E. Indeks Nilai Penting  

Dapat di rumuskan sebagai berikut :  

INP = Fr + Kr 

Keterangan :  

INP = Indeks nilai penting  

Fr = Frekuensi Relatif  

Kr = Kelimpahan Relatif  

 

3. Indeks Kemerataan  

Indeks kemerataan menunjukkan pola sebaran jenis merata atau tidak jika 

hasil nilai nya relatif tinggi maka keberadaan setiap jenis dalam kondisi merata. 

Adapun indeks kemerataan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 
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    E  = Hi/ LnS 

 

Keterangan  :  

S = Jumlah Total Jenis  

H’ = Nilai indeks shanon-wiener 

E  = 0, Kemerataan antara jenis Rendah 

E = 1 Kemerataan antar jenis relatif sama (Yulinda, 2017) 

 

4. Analisis Regresi :  

Data yang terkumpul akan di lakukan pengolahan data dengan menggunakan uji 

statistik : Uji regresi antara faktor sifat fisis dan kimia tehadap jumlah 

keanekaragaman mesofauna dan makrofauna yang sebelumnya akan dilakukan uji 

normalitas data dan dan akan dilanjutkan ke uji regresi. 


