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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Coban Talun Kec. Bumiaji Kota Batu, 

Laboratorium Agronomi dan Laboratorium Bioteknologi Universitas 

Muhammadiyah Malang pada bulan Febuari-Mei 2018.  

3.2 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan adalah tabung reaksi, pinset, cawan petri, bunsen  

burner, plastik, gelas ukur, kompor gas, panci, pisau, timbangan analitik,  

penyaring, karet gelang, sprayer, kertas alumunium foil, kertas label, alat tulis, 

jangka sorong, penggaris, kain, cawan porselin, desikator, thermometer, lux    

meter, higrometer, pH meter dan kamera, mikroskop, kaca preparat. 

Bahan yang digunakan meliputi Jamur (mushroom), metil blue, aquades, 

kapas, tissue dan media PDA (kentang, agar, dekstrosa) serta alkohol 70 % 

(sterilisasi) . 

3.3 Rancangan Penelitian 

  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode jelajah    

(Cruise method) dengan menyusuri lokasi penelitian, dan mengambil sampel   

jamur di kawasan Coban Talun. Mushroom yang ditemukan disetiap titik 

pengamatan dicatat ciri-ciri meliputi karakter morfologinya yairu ukuran dan 

bentuk tubuh buah, warna tubuh jamur, bentuk tepi tudung, ukuran tudung, bentuk  
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lamela, bentuk tangkai, ukuran tangkai, warna tangkai, dan keberadaan cincin.       

Selain itu, dilakukan pengukuran faktor lingkungan yang meliputi suhu, 

kelembaban, itensitas cahaya (lux) dan pH tanah. Pengambilan sampel dilakukan 

terhadap spesies jamur yang telah teridentifikasi di lapangan maupun yang belum 

teridentifikasi guna pengamatan lebih lanjut. Identifikasi mushroom dilakukan 

dengan menggunakan beberapa buku identifikasi jamur dan berdasarkan jurnal 

hasil penelitian mengenai jamur : Buku Edible and Poisonous Mushrooms of 

Canada oleh Groves (1979), Tropical Mycology Macromycetes Volume 1 oleh 

Watling, et al,. (2002), A Guide to Collecting and Preserving Fungal Specimens for 

Queensland Herbarium oleh Leonard, (2010), Mikologi Ilmu Jamur oleh 

Sastrahidayat (2011).  

3.4 Alur Pekerjaan 

Adapun alur pekerjaan dalam penelitian ini adalah seperti berikut : 
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3.5 Pelaksanaan Penelitian 

1. Perizinan lokasi penelitian 

Perizinan lokasi penelitian yaitu ke Perum Perhutani devisi Regional 

Jawa Timur yang menaungi administrasi kawasan wisata Perhutani di    

Jawa Timur. 

2. Persiapan alat dan bahan 

Persiapan alat dan bahan dilakukan dengan membeli atau menyewa 

alat dan bahan yang akan digunakan selama penelitian berlangsung. 

3. Pembuatan media PDA 

Pembuatan media dilakukan dengan tujuan sebagai   

perkembangbiakan mushroom pada saat isolasi, dengan komposisi ekstrak 

kentang 200 gr, dextrosa 20 gr dan agar 20 gr. 

4. Obeservasi 

Observasi atau metode pengumpulan data dilakukan dengan 

pengamatan dilapang sepanjang jalur patroli yang ada di peta Coban    

Talun. Pengamatan yang dilaksanakan menggunakan metode jelajah   

dengan pengamatan setiap berjalan sejauh 25 m, lalu kekiri dan kekanan    

20 m. Pengamatan dilakukan setiap 1 minggu 2 kali dalam 2 bulan.  

Kemudian mengamati keadaan alam berupa suhu, intensitas cahaya, 

kelembapan, pH tanah, serta mengamati habitat mushroom yaitu, seperti 

serasah, batang kayu hidup atau mati, tanah dsb. 
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Gambar 1. Pengamatan metode jelajah 

 

Gambar 2. Peta Coban Talun (http://4.bp.blogspot.com) 



25 

 

 
 

5. Identifikasi 

Identifikasi dilakukan dengan mengamati seluruh bagian   

mushroom tudung atau cup, diantaranya: ukuran diameter (tudung),  

panjang dan lebar (kipas/lembaran), bentuk tudung, warna, bentuk tepi, 

tekstur permukaan, dan jenis lamela, sedangkan untuk tangkai atau stip, 

diantaranya ; bentuk tangkai, diameter tangkai, warna, tekstur tangkai, 

keberadaan cincin serta cara hidup (soliter atau berkoloni). Kemudian 

disesuaikan dengan buku panduan jamur atau jurnal. Jamur yang telah 

ditemukan kemudian diambil gambarnya disertai skala pengukurannya, 

kemudian mendata penampakan fisik dan habitat ditemukannya spesies 

jamur, misalnya di serasah, kayu lapuk, pohon hidup, tanah dan lain-lain. 

          

 

 

Gambar 4. Deskripsi Tudung Mushroom 

(Leonard, 2010) 

Gambar 3. Deskripsi Tangkai Mushroom ( 

Leonard, 2010) 
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6. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan sebagai bukti ditemukannya mushroom.   

Lalu setiap jenis yang sama dikumpulkan menjadi satu dengan ukuran dari 

yang terkecil hingga yang paling besar (jika jamur hidup berkoloni). 

7. Pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mushroom diambil dari 

habitatnya dengan menggunakan pinset lalu dimasukan ke plastik untuk 

pengamatan di Laboratorium. 

8. Isolasi  

Isolasi dilakukan dengan mengambil sebagian lamella/bilah 

(Hymenium) pada sampel dan diletakkan dalam tabung reaksi yang 

sebelumnya telah terisi PDA untuk melihat bentuk spora dari masing-

masing sampel jamur yang ditemukan. 

9. Menyusun data 

Penyusunan data dilakukan dengan membandingkan hasil yang 

diperoleh selama penelitian dengan literatur yang terkait. 

3.6 Variabel pengamatan 

3.6.1 Morfologi jenis mushroom 

Menentukan karakter dan jenis mushroom yang ditemukan dan   

dibandingkan dengan buku panduan yang digunakan.  

3.6.2 Keanekaraman jenis mushroom 

 Menghitung keanekaragaman mushroom Soegianto (1994) dalam   

Wibowo, (2006) diperoleh dengan rumus: 
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Indeks Keanekaragaman Jenis Simpson (DS ): 

δ =
∑ 𝑛𝑖(𝑛𝑖−1)

𝑁(𝑁−1)
DS = 1-𝛿 

Dimana:  

𝛿 =   Indeks dominasi 

ni =  Jumlah individu ke – i 

N =  Jumlah total individu 

 Kriteria keanekaragaman jenis: 

 Mendekati 0 berarti keanekaragaman rendah

 Mendekati 1 berarti keanekaragaman tinggi


