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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian deskriptif. Menurut Poerwanti (1998), 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. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi Insekta yang ada di Hutan 

Pantai Kondang Merak Kabupaten Malang serta pemanfaatannya sebagai sumber 

belajar biologi SMA dalam bentuk ensiklopedia insekta. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Hutan Pantai Kondang Merak kawasan 

Malang pada jalan menuju pantai kondang merak, mulai jam 08.00 pagi, 

menjelajah jalan menuju pantai kondang merak pada Petak 97
c
 sampai Petak 98

c
  

dengan jarak 1 kilometer dan meletakkan perangkap pitfall yang akan dilihat pada 

keesokan harinya, kemudian hasil sampel yang didapat selanjutnya diidentifikasi 

yang dilakukan di laboratorium Jurusan Hama dan Penyakit Tumbuhan, Fakultas 

Pertanian, Universitas Brawijaya Malang . 
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3.2.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 8 Febuari sampai dengan tanggal 

19 Febuari 2015. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010). Adapun 

populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua jenis Insekta di Hutan 

Pantai Kondang Merak. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiono, 2010). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Insekta yang ditemukan di Hutan Pantai Kondang Merak pada Petak 97
c
 

sampai Petak 98
c
  dengan jarak 1 kilometer menuju pantai Kondang Merak, 

sempel yang diamati merupakan semua jenis insekta yang berada pada daerah 

jelajah. 

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel dalam penelitian ini adalah identifikasi insekta yang ditemukan di Hutan 

Pantai Kondang Merak. 

3.4.1 Definisi Operasional Variabel 

a. Identifikasi adalah melakukan pengamatan morfologi dari insekta yaitu 

seperti tipe mulut, tipe tungkai, tipe sungut, bentuk abdomen dan bentuk 
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sayap, dan membandingkan antara sayap depan dengan sayap belakang. 

Selanjutnya identifikasi dilakukan denga menggunakan kunci determinasi 

Borror, 1992,  Lilies, 1991, dan deskripsi beserta gambar yang terdapat 

pada literatur buku maupun jurnal yang relevan, kemudian hasil dari 

identifikasi diverifikasi oleh dosen ahli serangga Universitas Brawijaya 

Malang. 

b. Insekta merupakan salah satu kelas dari anggota filum arthropoda insekta 

memiliki ciri-ciri tubuhnya bersegmen, secara anatomi, tubuh insekta 

terbagi menjadi tiga bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen. Kepala 

merupakan bagian anterior dari tubuh Insekta yang memperlihatkan 

adanya sepasang mata, sepasang sungut dan mulut, sehingga kepala 

serangga memiliki fungsi sebagai alat untuk mengumpulkan makanan, 

menerima rangsangan dan memproses informasi di otak.Toraks Insekta 

terbagi menjadi tiga segmen tubuh, yaitu prothorax, mesothorax, dan 

methatorax dimana setiap segmen mengalami sklerotisasi menjadi keras. 

Abdomen merupakan bagian posterior dari tubuh Insekta, yang terdiri dari 

9 sampai 11 segmen. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Alat dan Bahan 

Tahapan yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan  yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

 

 



52 
 

3.5.1.1 Alat 

Pengamatan Parameter Lingkungan 

a. Hygrometer      : 1buah 

b. Lux meter      : 1buah 

 

Pengambilan Sampel Insekta 

a. Jaring seranggan terbang (sweep net)   : 1 buah 

b. Gelas aqua      : 6 buah 

c. Detergen       : 1 bungkus  

d. Toples pembunuh     : 1 buah 

e. Botol koleksi      : 20 buah 

f. Papan Perentang     : 10 buah 

g. Kantong plastik spesimen    : 1 pack 

h. Kertas label      : 2 lembar 

i. Pinset       : 1 buah 

j. GPS       : 1 buah 

k. Kapas       : 1 glondong 

l. Kloroform      : secukupnya  

m. Formalin      : secukupnya 

 

Pengambilan Foto  

a. Kamera digital / kamera digital SLR  

Mengidentifikasi Insekta 

a. Buku kunci determinasi serangga. S, Lilies, 1991. 

b. Buku Pengenalan Pelajaran Serangga Edisi Keenam Penerjemah 

Soetiyono Partosoedjono, Borror. D.J et al. 1992. 

c. A Handbook on The Butterflies of Nilgiri Biosphere Reserve. Methew, 

George. 2011. 

d. A Handbook to The Order Lepidoptera Part 1 : Butterflies vol II. Kirby, F 

W. 1896. 

e. Handbook Fication of British Insects Part 5 : vol I.Hincks, W, D. 1949. 
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f. Journal arthropod identification No.24. Stink Bugs (Pentatomidae) and 

parent Bugs (Achanthosomatidae) of Ontario and Adjacent Areas : Spesies 

and a Review of he Fauna. Paiero, M S, et al. 2013. 

 

3.5.2 Pengambilan Sampel 

Sampel insekta diambil di Hutan Pantai Kondang Merak kawasan Malang 

pada jalan menuju pantai kondang merak pada Petak 97
c
 sampai Petak 98

c
  

dengan jarak 1 kilometer yang diambil secara random dengan metode 

pitfall untuk serangga aktif yang meranyap di atas permukaan tanah dan 

sweep net untuk menangkap insekta bersayap yang terbang, yang dimulai 

jam 08.00 pagi, dan meletakkan perangkap pitfall yang akan dilihat pada 

keesokan harinya. 

 

 Gambar 3.1 Peta Hutan Pantai Kondang Merak  
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3.5.3 Pelaksanaan Penelitian 

3.5.3.1 Bagan Pelaksanaan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.2 Penjelasan Pelaksanaan Penelitian 

a. Mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan. 

b. Insekta diambil dengan berjalan menjelajahi jalan menuju pantai kondang 

merak pada Petak 97
c
 sampai Petak 98

c
  dengan jarak 1 kilometer untuk 

melakukan penangkapan pada semua jenis serangga yang ditemukan 

selama perjalanan, dilakukan mulai pada pukul 08.00 pagi sampai dengan 

pukul 08.00 pagi keesokan hari. 

Observasi  awal jenis insekta yang 

ada di Hutan Pantai Kondang Merak 

Hutan Pantai Kondang Merak 

Serangga (insekta) 

Pengambilan 

sempel  

dilakukan 

secara jelajah 

Mengidentifikasi serangga 

(insekta) yang ditemukan 

berdasarkan literatur 

Menjadikan hasil penelitian 

sebagai sumber belajar biologi 
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c. Mencatat Insekta yang ditemukan pada tabel yang disediakan dan 

memotret jenis insekta yang ditemukan dengan menggunakan kamera 

digital SLR (Single Lens Reflex). 

d. Mengambil  sampel insekta yang ditemukan dengan menggunakan sweep 

net, untuk menangkap insekta bersayap yang terbang diudara, dan 

perangkap pitfall untuk serangga aktif yang meranyap di atas permukaan 

tanah. 

e. Memasukkan Insekta kedalam toples pembunuh yang berisi kapas dan 

kloroform hingga lemas 

f. Mengambil serangga dalam botol pembunuh dengan menggunakan pinset 

g. Memasukkan Insekta ke dalam botol koleksi untuk jenis insekta ukuran 

sedang yang tubuh dan sayap mudah rusak. 

h. Memasukkan Insekta ke dalam kantong spesimen untuk jenis Insekta yang 

tubuh dan sayapnya keras. 

i. Merentangkan Insekta pada papan perentang dan ditusuk dengan jarum 

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

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

pada papan perentang. Satu botol koleksi atau satu kantong plastik 

spesimen berisi 1 jenis insekta, dan apabila menemukan spesies yang sama 

dengan spesies yang ditemukan sebelumnya maka tidak lagi ditangkap. 

Pengambilan Foto 

a. Setiap spesies yang berbeda diambil gambarnya yaitu berupa foto detail 

morfologi utuh dari tubuh insekta untuk kepentingan identifikasi. 
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b. Pengambilan gambar insekta dilakukan dengan kamera digital SLR (Single 

Lens Reflex) mode close up, jika objek serangga terlalu kecil digunakan 

mode macro of.  

c. Seperti halnya pengambilan spesies, spesies yang sama tidak akan dipotret 

ulang.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi deskriptif melalui cara 

mengidentifikasi serangga (insekta) di Hutan Pantai Kondang Merak 

menggunakan kunci determinasi Borror, 1992,  Lilies, 1991, dan deskripsi 

beserta gambar yang terdapat pada literatur buku maupun jurnal yang 

relevan, kemudian hasil dari identifikasi diverifikasi oleh dosen ahli 

serangga Universitas Brawijaya Malang. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan statistika 

deskriptif. Statistik deskriptif adalah menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dengan sejelas-

jelasnya dan sesuai fakta yang ada tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum (Sugiyono,2010). Identifikasi yang dilakukan dengan 

mengamati morfologi dari insekta yaitu seperti tipe mulut, tipe tungkai, tipe 

sungut, corak atau motif warna sayap, jumlah ruas, dan membandingkan antara 

sayap depan dengan sayap belakang. 

 



57 
 

3.8 Pemanfaatan Identifikasi Insekta sebagai Sumber Belajar dalam 

bentuk Buku Ensiklopedia 

a. Insekta yang ditemukan dimanfaatkan untuk sumber belajar biologi SMA 

kelas X dalam bentuk buku ensiklopedia. 

b. Pembuatan buku ensiklopedia disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku 

yaitu kurikulum 2013. Materi insekta yang tercantum pada kompetensi 

dasar 3.10 Mendiskripsikan ciri-ciri Filum dalam dunia hewan dan 

peranannya bagi kehidupan. Dan 4.12 Mengidentifikasi ciri dan 

kompleksitas sistem dari berbagai jenis hewan invertebrata melalui 

pengamatan objek/gambar dan menyajikannya dalam bentuk tabel. 

c. Terlebih dahulu menetapkan judul dan topik dari buku ensiklopedia 

tersebut, yaitu berupa buku ensiklopedia mengenal serangga lebih dekat. 

d. Membuat pendahuluan yang berisi tentang maksud dan tujuan disusunnya 

buku ensiklopedia tersebut. 

e. Menentukan pokok bahasan dan sub pokok bahasan insekta dalam urutan 

yang secara alvabet, logis dan fungsional dengan ditunjang oleh referensi 

lain. 

f. Menyusun isi materi, pokok bahasan pertama berupa pengenalan Insekta 

(serangga), tujuannya supaya siswa mengenali terlebih dahulu mana yang 

dinamakan dengan insekta, dan berisi tentang karakteristik insekta 

(serangga) dan habitatnya. Pada pokok bahsan kedua tentang hasil 

klasifikasi maupun foto dari jenis-jenis insekta hasil dari penelitian di Hutan 

Pantai Kondang Merak yang disusun secara alvabetis, yang tujuannya 
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supaya dapat digunakan siswa dalam mengidentifikasi insekta yang mereka 

temukan di lapangan.  

g. Menyusun daftar pustaka dengan mencantumkan referensi yang digunakan 

dalam menyusunan materi dalam buku ensiklopedia.  

h. Menyusun glosarium dan indeks bukun yang merupakan salah satu 

karakteristik dari buku ensiklopedia. 

i. Membuat design buku ensiklopedia yaitu berupa cover depan, isi  dan cover 

belakang. 

j. Mencetak buku ensiklopedia dengan menggunakan kertas glosi agar lebih 

menarik dan bagus. 

 


