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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat eksploratif, 

penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama 

untuk memberikan gambaran atau deskripsi tentang suatu keadaan secara objektif. 

Bentuk penelitian tersebut ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada, penelitian deskriptif juga dapat diartikan sebagai proses pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak (Sukmadinata, 2010).  Eksploratif adalah 

jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa 

pengelompokan suatu gejala, dan fakta (Arikunto, 2002). Hasil akhir disajikan 

dalam bentuk data inventarisasi spesies Invertebrata dan Ensiklopedi. Peneliti 

dapat memperoleh  hasil penelitian dari pengamatan langsung di lokasi.  

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi keanekaragaman spesies 

dan tingkat kepadatan populasi spesies Invertebarta di kawasan perairan teluk 

Maumere serta pemanfaatanya sebagai sumber belajar biologi. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Tempat 

Penelitian ini akan dilakukan satu tempat, di daerah pasang surut perairan 

teluk Maumere Kabupaten Sikka. Identifikasi spesies Invertebrata dilakukan di 

Laboratarium Perikanan  Univesitas Muhammadiyah Malang. 
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3.2.2 Waktu 

Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Agustus 2015 pada saat air surut siang 

hari.  

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian adalah  seluruh spesies Invertebrata yang 

terdapat di kawasan pasang surut perairan teluk Maumere. Sampel dalam 

penelitian ini adalah semua spesies dari Invertebrata yang ditemukan di 90 plot 

dalam 15 transek (5 stasiun pengamatan; 1 stasiun = 3 transek; 1 transek = 6 plot).  

3.4 Alat dan Bahan 

3.4.1  Alat 

- Tali rafia 

- Stoples 

- Pasak berukuran 1 m 

- Meteran 

- Kantong Plastik 

- Termometer 

- Refragtometer 

- pH meter 

- Lux meter 

- Rol meter 

- Alat tulis 

- Kamera 

 

 

 

3.4.2 Bahan 

- Aquadest 

- Larutan formalin 3 % 
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3.5 Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan melakukan observasi yaitu 

teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

terhadap populasi yang diselidiki. 

3.6 Proseduer penelitian 

3.6.1 Penentuan Lokasi 

Pada saat penentuan lokasi tiga hal penting yang dilakukan: 

1. Observasi daerah penelitian untuk mengetahui ruang lingkup area 

penelitian. 

2. Menentukan titik pengamatan. Penentuan stasiun sampling dilakukan 

dengan metode “purposive sampling” dengan berpatokan pada arah mata 

angin yaitu timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut, utara, dan 

timur laut pulau. 

3. Membuat skema daerah peta lokasi pengambilan sampel 

3.6.2 Tahap Pengambilan Sampel 

1. Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, maka pembutan transek 

dilakukan sesuai dengan garis surut pantai terendah dan garis pasang 

tertinggi yaitu ± 100 m. 

2. Pada daerah pengamatan dibuat 5 stasiun dalam 1 stasiun terdiri dari 3 

transek kuadrat. Setiap transek kuadrat terdiri 6 plot. Tiap plot berukuran 

2x2 m2, jarak antar plot masing-masing 10 m, dengan jarak antar transek 

25 m. 
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3. Mengamati kondisi abiotik pada masing-masing transek kuadrat 

diantaranya suhu, salinitas, pH, intensitas cahaya dan jenis substrat. 

4. Mencatat dan mengidentifikasi spesies Invertebrata yang ditemui setiap 

plot. 

5. Mengambil sampel spesies Invertebrata yang belum teridentifikasi, dicatat 

dan diberi kode khusus untuk identifikasi lanjut. 

6. Pengidentifikasi lanjut dilaksanakan di Laboratorium Perikanan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

DERAH PENGAMATAN 

Garis Tepi Pantai (3 Km) 

 Batas Surut Terendah  

±350 m 

 

 

                              

       25m          25m                                                 25m                      25m 

10m                   10m                       10m                   10m                     10m            

 

10m                     10m                       10m                 10m                      10m 

   

 

 

----------------------------------Batas Surut Maksimal----------------------------- 

Gambar 3.1 Denah Pengamatan  

STASIUN 1 STASIUN 5 

Transek 1 Transek 2 Transek 3 Transek 1 Transek 2 Transek 3 

Plot 1 Plot 1 Plot 1 

Plot 2 

Plot 6 

Plot 3 

Plot 2 Plot 2 

Plot 3 Plot 3 

Plot 6 Plot 6 

Plot 1 Plot 1 Plot 1 

Plot 2 

Plot 6 

Plot 3 

Plot 2 Plot 2 

Plot 3 Plot 3 

Plot 6 Plot 6 
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Gambar 3.2 Tempat Pengamatan dan Penetuan Transek Penelitian 

 

3.6.3 Tahap Identifikasi 

Nama spesies invertebrata diidentifikasi menurut buku petunjuk Campbell 

dkk (2003), Kasijan & Sri (2001), Rokhmin (2003), Rusyana (2013), Sugiarti dkk 

(1997), Sugiarti dkk (1998) serta sumber literatur yang kredibel. Identifikasi 

spesies Invertebrata dapat dilakukan dengan pengenalan atau pencandraan 

karakter morfologi seperti bentuk & ukuran tubuh, dan variasi warna. 

3.6.4 Tahap pengolahan data 

Pengolahan data diskriptif, berupa : 

1. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan diolah untuk mengetahui 

karakteristik populasi Invertebrata yang meliputi jenis spesies, kepadatan 



43 
 

absolut, kepadatan relatif, frekuensi absolut, fekuensi relatif, nilai penting 

dan indeks keanekaragaman dari populasi Invertebrata serta mengetahui 

pola penyebaran spesies Inverebrata. 

2. Inventarisasi spesies Invertebrata di perairan teluk Maumere Kabupaten 

Sikka disesuaikan dengan data foto hasil dokumentasi. 

3. Inventarisasi ciri-ciri Invertebrata di perairan teluk Maumere Kabupaten 

Sikka digunakan sebagai bahan pembuatan Ensiklopedia 

4. Pembuatan Ensiklopedia sebagai sumber pembelajaran. 

3.6.5 Pengembangan Ensiklopedia 

Data disajikan berupa ensiklopedia sebagai sumber pembelajaran. 

Invertebrata yang ditemukan dimanfaatkan untuk bahan pembuatan ensiklopedia 

sebagai sumber  belajar. 

Struktur ensiklopedia dapat bervariasi, tergantung pada karakter materi yang 

akan disajikan, dan ketersediaan sumberdaya. Secara umum ensiklopedia harus 

memuat paling tidak : 

a) Judul 

b) Kata Pengantar 

c) Daftar Isi 

d) Isi atau Materi buku 

e) Daftar Pustaka 
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Kepadatan (D),  

Menurut Soegianto (1994), besarnya populasi disuatu kawasan teretentu 

biasanya dinyatakan dalam kepadatan. Kepadatan (desnsity = D) adalah jumlah 

indiviu per unit area (luas) atau unit volume. Kepadatan menggambarkan individu 

dari populasi sejenis. Kepadatan absolut (absolute density) digunakan untuk 

mengetahui kepadatan untuk spesies i dengan total habitat yang di sampling 

Kepadatan relatif dipergunakan untuk membandingkan kepadatan suatu 

populasi secara relatif dengan populasi yang sama namun pada waktu yang 

berbeda-beda. Adapun kepadatan absolut (Di) dan kepadatan relatif (RD) 

invertebrata disajikan dalam rumus berikut. 

Kepadatan Absolut (D) 

𝑫𝒊 =
𝒏𝒊

𝑨
 

Keterangan :  Di = kepdatan spesies i 

 Ni = jumlah total individu untuk spesies i 

 A = Luas total habitat yang disampling 

Kepadatan Relatif (RD), dengan rumus : 

RDi 
𝒏𝒊

∑ 𝒏
   atau 𝑹𝑫𝒊

𝑫𝒊

𝑻𝑫
=

𝑫𝒊

∑ 𝑫
 

Keterangan :  Rdi = Kepadatan Relatif spesies i 

   Ni = Jumlah total individu untuk spesies i 

   ∑ n = jumlah total dari semua spesies 

   Di   = Kepadatan spesies i 
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   TD  = Kepadatan untuk semua spesies 

   ∑D  = Jumlah total kepdatan semua spesies 

3.7.2 Frekuensi (F) 

Menurut Soegianto (1994) frekuensi (F) dipergunakan untuk menyatakan 

proporsi anatra jumlah sampel yang berisi spesies tertentu dengan jumlah total 

sampel. Frekuensi juga dipergunakan untuk menyatakan proporsi antara jumlah 

plotter yang berisi sautu spesies tertentu dengan jumlah total plot. Sedangkan 

frekuensi relatif (RF) adalah frekuensi dari suatu spesies (spesies i) dibagi jumlah 

frekuensi total semua spesies. Adapun frekuensi absolut (Fi) dan frekuensi relatif 

(RF) invertebrata disajikan dalam rumus berikut. 

Frekuensi absolut (Fi) : 

𝑭𝒊 =
𝑱𝒊

𝑲
 

Keterangan : Fi = Frekuensi spesies i 

   Ji  = Jumlah Sampel dimana spesies i terdapat 

   K  = Jumlah Total sampel yang ditemukan 

Frekuensi Relatif (Rf), dengan rumus : 

𝑹𝑭𝑰 =
𝑭𝒊

∑ 𝑭
 

Keteranagan :  RFi  = frekuensi relatif spesies i 

  Fi    = Frekuensi spesies i 

  ∑F   = Jumlah frekuensi untuk semua spesies 
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3.7.3 Indeks Nilai Penting (INP) 

Pada perhitungan indeks nilai penting (INP)  digunakan untuk mengetahui 

dominasi spesies dalam suatu komunitas. Indeks nilai penting diketahui dengan 

cara menambahkan parameter kepadatan relatif (RDi), frekuensi relatif (RFi), dan 

luas penutupan relatif (RCi). 

INP =  Rdi + Rfi 

Keterangan : INP = Nilai Penting spesies i 

 Rdi  = Kepadatan relatif spesies i 

 Rfi  = Frekuensi relatif spesies i 

Nilai penting digunakan untuk mengetahui dominasi suatu spesies dalam 

komunitas (Soegianto,1994). 

3.7.4 Indeks Keanekaragaman 

Keanekaragaman atau diversitas adalah suatu keragaman atau perbedaan 

di antara anggota-anggota suatu kelompok. Dalam ekologi, umumnya 

keanekaragaman mengarah pada keanekaragaman jenis (McNaughton  & Wolf, 

1998). Jika data kelimpahan dilakukan secara acak dari suatu komunitas atau 

subkomunitas maka perhitungan yang tepat keanekaragaman adalah dengan 

menggunakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener (Soegianto (1994). 

Menurut Magurran (1988) meskipun Shanon-Wiener telah menyertakan evenness 

dalam perhitungannya, namun evenness dapat dihitung secara terpisah 

menggunakan nilai Hmax (maximum diversity). 
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Indeks Keragaman (H’), ditentukan dengan rumus Shanon-Weaver (1974), 

dalam odum (1993), sebagai berikut : 

𝑯′ = −∑
𝒏𝒊

𝑵
𝒍𝒏

𝒏𝒊

𝑵
 

Keterangan : ni = Jumlah Individu jenis ke-i 

 N = jumlah seluruh individu 

Indeks Keragaman (E) yang menunjukan tingkat kesamaan komunitas 

anatr lokasi ditentukan dengan rumus Maguran (Adoum, 1974), sebagai berikut : 

𝑬 =
𝑯′

𝑯′𝒎𝒂𝒌𝒔
 

Keterangan : E   = Indeks Keanekaragaman 

 H’ = Indeks Keanekaragaman 

 H’ maks = Ln S 

 S   = Jumlah Spesies 

3.7.5 Pola Penyebaran / Indeks Morisita (IM) 

Penyebaran populasi adalah gerakan individu-individu ke dalam atau ke 

luar populasi atau daerah populasi. Penyebaran membantu natalitas dan mortalitas  

di dalam memberi wujud (bentuk) pertumbuhan dan kepadatan populasi 

(odum,1994). Dalam suatu tatanan tumbuhan akan membentuk pola penyebaran 

tertentu melalui penentuan habitat yang cocok bagi tumbuhan tersebut. Hal ini 

senada dengan makro alga dengan sebaran spora alga yang kebanyakan bersifat 

palnktonis akan melekat pada habitat dan substrat yang cocok bagi kehidupanya. 

Indeks Morisita merupakan metode yang sangat tepat untuk mengetahui pola 

penyebaran (Brower et al., 1977) 
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Indeks Morisita merupakan metode yang sangat tepat untuk mengatahui 

pola penyabran. Rumus indeks morisita adalah sebagai berikut (Magguran, 1988). 

𝑰𝑴 = 𝒏
∑ 𝑿𝟐 −  𝑵

𝑵 (𝑵 − 𝟏)
 

Keterangan :  

n  = jumlah jenis 

N = jumlah total individu dalam seluruh stasiun 

∑ 𝑋2  = kuadrat jumlah individu perstasiun untuk total seluruh stasiun 

 Klasifikasi Indeks Morisita yaitu jika IM = 1 maka pola penyebaran acak 

atau random, IM < 1 maka pola penyebaran merata atau uniform, dan IM > 1 

maka pola penyebaran berkelompok atau clumped (Yusron,2001). 




