
50 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan 

keanekaragaman Filum Mollusca di Pesisir Pantai Gayam Pulau Sapudi 

Kabupaten Sumenep. Hasil akhir disajikan dalam bentuk data inventarisasi Filum 

Mollusca dan buku saku. Peneliti dapat memperoleh  hasil penelitian dari 

pengamatan langsung di lokasi. Penelitian dilaksanakan untuk mengidentifikasi 

keanekaragaman Filum Mollusca. 

 

3.2  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi 

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

Pantai Gayam Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep. Pemanfaatan Filum mollusca 

sebagai sumber belajar berupa buku saku akan dilakukan validasi kepada guru 

mata pelajaran biologi SMA/MA. 

3.2.2 Waktu 

Penelitian dilakukan pada Bulan September hingga Oktober 2018 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah Filum Mollusca (Gastropoda dan 

Bivalvia) yang terdapat di kawasan perairan pasang surut di Pesisir Pantai Gayam 

Pulau Sapudi Kabupaten Sumenep.  
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3.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua spesies dari Filum Mollusca yang 

ditemukan di 18 plot dalam 3 transek (1 stasiun pengamatan, 3 transek = 6 plot). 

 

3.4 Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah suatu cara 

pengambilan sampel yang representatif dari populasi. Teknik sampling yang 

digunakan yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik 

pengmbilan sampel yang digunakan apabila sampel yang akan diambil 

mempunyai pertimbangan tertentu (Fachrul, 2007). 

 

3.5 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian dibagi menjadi 4 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

penentuan populasi, tahap pengembalian sampel, dan tahap indentifikasi. 

3.5.1 Alat dan Bahan 

 

Tabel 3.1 Alat dan peralatan yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Alat Jumlah 

1 Tali raffia 1 gulung 

2 Toples  12 buah 

3 Pasak berukuran 1 meter 18 buah 

4 Rol meter 1 buah 

5 Kantong plastic 1 pack 

6 Thermometer               1 buah 

7 Kertas Lakmus 2 buah 

8 Sacchi disk  1 buah 

9 Spidol 3 buah 

10 Alat tulis 1 buah 

11 Kamera 2 buah 

12 Alkohol 70% 10 liter 
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3.4.2 Penentuan Populasi 

Pada saat penentuan lokasi tiga hal penting yang dilakukan. 

1. Observasi daerah penelitian untuk mengetahui ruang lingkup dari penelitian. 

2. Menentukan titik pengamatan, penentuan stasiun sanpling dilakukan dengan 

metode “purposive sampling”  dengan berpatokan pada arah mata angin yaitu 

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

pulau. 

3. Membuat skema daerah peta lokasi pengambilan sampel. 

3.4.3 Tahap Pengambilan Sampel 

Pembuatan transek mengacu pada Soegianto (1994)  pengambilan sampel 

sebagai berikut. 

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

dilakukan sesuai dengan garis surut pantai terendah dan garis pasang yaitu ± 

100 m. 

2. Pada daerah pengamatan di buat 1 stasiun dalam 1 stasiun terdiri dari 3 transek 

kuadrat. Setiap transek kuadrat terdiri 6 plot. Tiap plot berukuran 1x1 m2, jarak 

antar plot masing-masing 10 m, dengan jarak antar transek 50 m. 

3. Mengamati kondisi abiotik pada masing-masing transek kuadrat di antaranya 

suhu, kecerahan, arus, salinitas dan  pH,  

4. Mencatat dan mengidentifikasi Filum Mollusca yang ditemui di setiap plot. 

5. Mengambil sampel Filum Mollusca yang belum teridentifikasi, dicatat dan 

diberi kode khusus untuk identifikasi lanjut. Berikut adalah denah pengambilan 

sampel 
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Denah Pengamatan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Denah Pengamatan 

3.5.4 Tahap Identifikasi 

Nama jenis Mollusca di idenifikasi menurut buku petunjuk berupa sumber 

literatur yang kredibel. Identifikasi Mollusca (Gatropoda dan Bivalvia) dapat 
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bentuk dan warna cangkang. Identifikasi lanjutan dibantu/didampingi oleh Dosen  

Ekologi Universitas Muhammadiyah Malang. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Metode Pengambilan Data   

Dalam penelitian ini data di kumpulkan dengan melakukan observasi yaitu 

teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung 

terhadap populasi yang diselidiki di Pulau Sapudi kecamatan Gayam Kabupaten 

Sumenep. 

3.6.2 Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data deskriptif pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Data yang diperoleh dari pengamatan diolah untuk mengetahui karakteristik 

populasi Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) yang meliputi jenis spesies, 

kepadatan absolut, kepadatan relatif, frekuensi absolut, frekuensi relatif, indeks 

nilai penting, dan indeks keanekaragaman dari populasi Mollusca (Gastropoda 

dan Bivalvia). 

2. Identifikasi jenis Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) di pesisir pantai Gayam 

disesuaikan dengan data foto hasil dokumentasi. 

3. Identifikasi morfologi dilihat dari karakter bentuk dan ukuran tubuh, serta 

bentuk dan warna cangkang. 

4. Identifikasi ciri-ciri Mollusca (Gastropoda dan Bivalvia) di pesisir pantai 

Gayam  digunakan sebagai bahan pembuatan buku saku. 

5. Pembuatan buku saku sebagai sumber pembelajaran. 
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3.6.3 Penyajian Data 

Data disajikan berupa dalam bentuk buku saku sebagai sumber belajar 

biologi. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam memberikan informasi 

kepada siswa dalam mempelajari hewan-hewan Mollusca (Gastropoda dan 

Bivalvia) dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupannya. Pengembangan 

bahan ajar buku saku ini dilakukan secara sistematis berdasarkan Depdiknas 

(2008) yaitu sebagai berikut. 

1. Menentukan judul yang sesuai, dimana judul harus sesuai dengan materi yang 

akan dibahas dalam buku. Materi yang akan disusun dalam buku disesuaikan 

dengan kurikulum baru yaitu kurikulum 2013 dengan menganalisis KI dan KD. 

Materi yang akan dikembangkan dalam buku dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan yaitu  hewan-hewan invertebrata dengan Phylum Mollusca kelas 

Gastropoda dan Bivalvia. 

2. KD materi pokok yang akan dicapai di dalam bahan ajar harus menentukan 

kompetensi-kompetensi yang memerlukan bahan ajar. 

3. Bahan ajar yang akan digunakan harus dianalisis ketersediaan, kesesuaian dan 

kemudahan dalam pemanfaatanya dan harus berisi materi yang jelas, padat dan 

menarik sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Tata cara penulisan 

dalam pembuatan bahan ajar harus disesuaikan dengan usia pembaca. 

4. Menggunakan berbagai sumber belajar yang dapat digunakan untuk 

memperkaya isi dari materi misalnya buku, jurnal, internet dan hasil dari 

penelitian. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Kecerahan  

Kecerahan =  

3.7.2 Kecepatan Arus 

Kecepatan Arus =  =  

3.7.3 Kepadatan (Density) 

Kepadatan (Density) merupakan jumlah individu per unit area (luas) atau 

unit volume (Soegianto, 1994). Kepadatan dapat dilihat dengan rumus: 

 Di =  

 
Keterangan: 

Di = Kepadatan untuk  jenis i 

ni  = Jumlah total individu untuk jenis i 

A = Luas total habitat yang disampling 

 

3.7.4 Kepadatan Relatif (Relative Density) 

Kepadatan relatif dapat dihitung dengan membandingkan kepadatan suatu 

jenis dengan kepadatan semua jenis yang terdapat dalam unit contoh tersebut. 

Kepadatan relatif dapat dinyatakan dalam bentuk presentase (Suin, 2012). 

Kepadatan relatif dapat dilihat dengan rumus: 

RDi =    atau  =  

Keterangan:  

Rdi  = Kepadatan Relatif jenis i 

Ni = Jumlah total individu untuk jenis i 

∑ n = Jumlah total dari semua jenis  

Di = Kepadatan Jenis i 

TD = Kepadatan untuk semua jenis 

∑D = Jumlah total kepadatan semua jenis 
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3.7.5 Frekuensi (Frequency) 

Frekuensi (F) dalam ekologi digunakan untuk mnyatakan proporsi jumlah 

sampel yang berisi suatu jenis tertentu dengan jumlah total sampel (Soegianto, 

1994). Frekuensi dapat dihitung dengan menggunakan rumus: 

Fi = Ji/K 

 

Keterangan: 

Ji = Jumlah sampel dimana jenis terdapat 

K = Jumlah total sampel yang di dapat  

 

3.7.6 Frekuensi Relatif (Relative frequency) 

Frekuensi Relatif merupakan frekuensi dari suatu jenis dibagi dengan 

jumlah frekuensi dari semua jenis dalam komunitas (Soegianto, 1994). Frekuensi 

relatif dapat dihitung dengan rumus: 

Rfi = Fi/∑F 

Keterangan: 

RFi = Frekuensi Relatif 

Fi = Frekuensi Spesies i 

∑F  = Jumlah frekuensi untuk semua jenis 

 

3.7.7 Indek Nilai Penting (Importance Value = IV) 

Indeks nilai penting adalah parameter kuantitatif yang dapat di pakai untuk 

menyatakan tingkat dominansi (Tingkat penguasaan) jenis-jenis dalam suatu 

komunitas. Jenis yang dominan dalam suatu komunitas akan memiliki Indeks nilai 

penting yang tinggi (Soegianto, 1994). Indeks nilai penting dapat dihitung dengan 

rumus:  

     IVi = RDi + Rfi 

 

Keterangan: 

Rdi = Kepadatan relatif jenis i 

Rfi = Frekuensi relatif jenis i 
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3.7.8  Indek Keanekaragaman Jenis  (Index of Diversity) 

Indek keanekaragaman  jenis merupakan parameter untuk menentukan 

bahwa keanekaragaman termasuk dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. 

Dilihat dengan menggunakan indeks keragaman Shannon-Wenner (H’) sebagai 

berikut:  

H’ = - ∑pi ln pi atau H’ = -  ,1n  

Pi =  

Keterangan: 

H’ = indeks keanekaragaman 

ni = jumlah individu jenis ke i 

N = jumlah individu total 

Pi = Proporsi frekwensi jenis ke-i terhadap jumlah total 

 

Nilai H’ berkisaran antara 1-3 dengan nilai 

H’< 1  : Keanekaragaman sangat rendah  

H’>1-2  : Keanekaragaman rendah 

H’>2-3  : Keanekaragaman sedang 

H’>3-4  : Keanekaragaman tinggi 

H’>4  : Keanekaragaman  sangat tinggi (Barbour et al., 1987) 

 

3.7.9 Indek Kemerataan (Evennes) 

Setelah memperoleh nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wenner, 

selanjutnya menghitung nilai indeks kemerataan (Evennes) dengan rumus: 

 

Keterangan:  

E : Indeks kemerataan (Evennes) 

H : Indeks keanekaragaman  Shannon-Wenner         

S : Jumlah spesies 
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3.7.10 Pola Penyebaran/Indek Monisitas (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 hewan akan membentuk pola penyebaran 

tertentu melalui penentuan habitat yang cocok bagi hewan tersebut.. Indeks 

Morisita merupakan metode yang sangat tepat untuk mengetahui pola penyebaran 

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

mengatahui pola penyabran. Rumus indeks morisita adalah sebagai berikut 

(Magurran, 1988). 

 
 

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. 

 

 

 


