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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha 

untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan obyek atau 

permasalahan tanpa ada maksud untuk membuat kesimpulan dan generalisasi. 

Penelitian ini sering tidak menggunakan hipotesis (Poerwanti, 1998). 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis jamur 

Basidiomycota yang ada di Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu  

serta pemanfaatannya sebagai sumber belajar biologi. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 27-31 Agustus 2015 di Hutan 

Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu untuk dilakukan identifikasi. Pemilihan 

lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah tersebut merupakan 

salah satu dari sekian banyak daerah di Malang yang memiliki hutan, dimana 

jenis-jenis jamur mudah ditemukan. 

  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
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peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). 

Adapun populasi dari penelitian ini adalah semua jenis jamur Basidiomycota. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2010). Adapun sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah jamur Basidiomycota yang ditemukan di Hutan Raya 

Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 

 

3.4 Variabel Penelitian 

Variabel pada penelitian ini adalah jenis-jenis jamur Basidiomycota 

yang ditemukan di Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan 

 Tahapan yang perlu dilakukan adalah persiapan alat dan bahan dalam 

penelitian ini. Adapun bahan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai 

berikut: 

3.5.1.1 Alat dan Bahan 

1. Pisau 

2. Kertas Koran 

3. Tali pengikat 

4. Kamera 



36 
 

5. Gunting 

6. Alat tulis 

7. Jenis-jenis jamur yang ditemukan di Hutan Raya Raden Soerjo Cangar 

Kota Batu. 

8. Buku-buku literatur yang relevan. 

 

3.5.2 Prosedur Pengambilan Sampel 

Pengambilan Sampel Jamur Basidiomycota 

 Tahap Persiapan 

Seluruh data jamur Basidiomycota diambil dengan menggunakan 

metode jelajah (visual day flying). Pengambilan sampel dilakukan 

dengan mengobservasi jamur Basidiomycota di lokasi penelitian 

dengan mencatat seluruh data jenis jamur Basidiomycota, dan jumlah 

individu. Pengambilan data dan sampel di lapangan dilakukan pada  

pagi hari mulai pukul 08.00 sampai 10.00 WIB. Pemilihan waktu 

penelitian berdasarkan waktu tumbuhnya jamur, sehingga diharapkan 

dapat ditemukan jenis jamur Basidiomycota yang beragam. 

 Tahap Pengambilan jamur Basidiomycota 

1. Mempersiapkan semua peralatan 

2. Menentukan daerah lokasi yang akan dilalui sepanjang Kawasan 

Hutan Raya Raden Soerjo Cangar Kota Batu. 
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3. Melakukan pengamatan pada sekeliling jalan yang dilalui sambil 

melihat jenis jamur apa saja yang di temukan untuk dilakukan 

identifikasi. 

4. Selanjutnya dilakuakan pemotretan dan pengambilan spesimen 

jamur. Pengambilan foto dilakuakan dengan memotret habitat 

jamur dan juga bagian yang mencirikan spesies tersebut. 

5. Setelah dilakukan pemotretan, obyek diambil dan diletakkan 

diantara 2 lembar kertas koran.  

6. Mencatat setiap jenis jamur Basidiomycota yang ditemukan dan 

dihitung jumlahnya. 

7. Mengidentifikasi jamur Basidiomycota yang sudah ditemukan. 

Berpedoman pada buku identifikasi dan buku-buku literatur yang 

relevan.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan menentukan 

nama jenis dari semua jamur Basidiomycota yang ditemukan di Hutan Raya 

Raden Soerjo Cangar Kota Batu. Teknik identifikasi dilakukan dengan salah 

satu atau beberapa cara. Menurut Simpson, 2006. Kegiatan identifikasi dapat 

dilakukan melalui 5 kegiatan yaitu menggunakan kunci identifikasi, deskripsi 

berdasarkan literatur, foto atau gambar serta institusi yang berkompeten. Hasil 

dari identifikasi tahap akhir harus dikonfirmasi dengan pustaka. Pada 

penelitian ini identifikasi dilakukan dengan menggunakan kunci identifikasi 
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yang ditetapkan dan buku-buku lain yang relevan seperti buku Mikologi Ilmu 

Jamur (Sastrahidayat, 2011). 

Inventarisasi jenis jamur Basidiomycota di Hutan Raya Raden Soerjo 

Cangar Kota Batu disesuaikan dengan data foto hasil dokumentasi. 

Inventarisasi ciri-ciri jamur Basidiomycota di Hutan Raya Raden Soerjo 

Cangar Kota Batu digunakan sebagai sumber pembelajaran. 

 

3.7 Bagan Alur Penelitian 

Secara skematis urutan penelitian adalah sebagai berikut: 

Jamur Basidiomycota 

 

Hutan Raya Raden Soerjo Cangar 

 

Inventarisati jamur Basidiomycota 

 

Hasil identifikasi 

 

Sebagai sumber belajar disekolah 
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