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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang 

keanekaragaman makrofauna tanah dan C-Organik tanah. Data hasil pengamatan 

keanekaragaman makrofauna tanah, dan C-Organik tanah yang berupa angka-

angka kemudian dianalisis menggunakan statistik. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan fakta atau data tentang indeks keanekaragaman, kandungan C-

Organik di kawasan Hutan Pinus Semeru. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di bawah tegakan Hutan Pinus (Pinus merkusii) 

Semeru Desa Sumberputih Kecamatan Wajak Kabupaten Malang yang 

dilaksanakan pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2019. Penelitian ini dilanjutkan 

dengan identifikasi di Laboratorium Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang, 

sedangkan uji sampel C-Organik tanah dilakukan di Laboratoriun Tanah Fakultas 

Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis makrofauna tanah di 

bawah tegakan Hutan Pinus (Pinus merkusii) Semeru Desa Sumberputih 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. 
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3.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah makrofauna tanah di bawah hutan 

pinus yang tertangkap pada setiap perangkap jebak (pitfall trap) di lokasi 

penelitian. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu ada 6 stasiun yang berbeda, 3 stasiun di daerah wisata 

dan 3 lainnya di daerah yang belum menjadi tempat wisata. Masing-masing 

stasiun terdapat titik pengamatan terdiri dari 5 plot. 

3.4 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah makrofauna tanah yang terdapat di kawasan 

Hutan Pinus Semeru. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Tahap Persiapan  

1. Persiapan Alat  

 Ada beberapa alat yang harus dipersiapkan untuk melakukan penelitian. 

Berikut alat yang digunakan dalam penelitian disajikan dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Alat yang digunakan dalam penelitian 
No. Alat Fungsi Jumlah  

1. Alat tulis Untuk mencatat data yang diperoleh saat 

penelitian 

I set 

2. Botol sampel Untuk meletakkan sampel makrofauna tanah 60 botol 

3. Kamera Untuk dokumentasi hasil penelitian 1 buah 

4. Seperangkat pitfall 

trap 

Untuk menjebak makrofauna tanah 30 set 

5. Pinset  Untuk mengambil sampel makrofauna tanah  buah 

6. Mikroskop Untuk keperluan identifikasi makrofauna 

permukaan tanah 

1 buah 

7. Thermometer tanah Untuk mengukur suhu tanah 1 buah 
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No. Alat Fungsi Jumlah  

8. Soiltester  Untuk mengukur pH tanah dan kelembaban 

tanah 

1 buah 

9. Meteran  Untuk mengukur luas stasiun 1 buah 

1. Penggaris  Untuk mengukur panjang makrofauna tanah 

yang ditemukan 

1 buah 

11. Sekop  Untuk menggali tanah yang akan digunakan 

dalam penelitian 

6 buah 

 

2. Persiapan Bahan 

 Ada beberapa bahan yang harus disiapkan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Bahan yang digunakan dalam penelitian 
No. Nama Bahan Fungsi Jumlah  

1. Alkohol 70% Untuk awetan sampel makrofauna tanah 3 liter 

2. Aquades  Untuk menangkap makrofauna tanah sehingga 

tidak dapat naik lagi 

3 liter  

3. Gliserin  Untuk menarik makrofauna tanah  150 ml 

4. Tali rafia Untuk pembuatan plot dalam penelitian 30 gulung 

5. Kertas label Untuk menandai sampel penelitian 1 pack 

6. Sampel tanah Untuk diuji C-Organiknya 12 sampel tanah 

7. Kantong plastik Untuk wadah sampel tanah 1 pack kecil 

 

3. Tahap Observasi 

 Tahap ini peneliti melakukan observasi pada lokasi yang akan digunakan 

sebagai tempat penelitian yaitu di Hutan Pinus Semeru Desa Sumberputih 

Kecamatan Wajak Kabupaten Malang. Tahap ini untuk mencari informasi dan 

memastikan bahwa lokasi tersebut sudah sesuai untuk melakukan penelitian 

tentang keanekaragaman makrofauna tanah dan berpeluang ditemukannya 

berbagai macam keanekaragaman makrofauna tanah. 

4. Tahap Penentuan Lokasi 

 Tahap ini peneliti menentukan lokasi yang akan digunakan dalam 

pengambilan sampel yaitu di Hutan Pinus Semeru Desa Sumberputih Kecamatan 
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Wajak Kabupaten Malang. Kawasan hutan pinus semeru dibagi menjadi dua yaitu 

daerah tempat wisata dan daerah bukan tempat wisata. Pengamatan 

keanekaragaman makrofauna tanah dibagi 6 stasiun, 3 stasiun di daerah wisata 

dan 3 stasiun di daerah bukan wisata. Setiap stasiun terdapat 5 plot. Jarak antar 

stasiun yaitu 20 meter, sedangkan jarak antar masing-masing plot yaitu 10 meter 

dan plot berukuran 30x30 cm. 

 

Gambar 3.1 Denah Peletakan Stasiun dan Plot 

3.5.2 Langkah-Langkah Pelaksanaan Penelitian 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. 

2. Menentukan titik-titik zona penelitian untuk dibuat stasiun dan plot pada 

hutan pinus daerah wisata dan daerah bukan wisata. 

3. Membuat stasiun dan plot menggunakan tali rafia dan pasak sesuai ukuran 

yang telah ditentukan. 

4. Memasang perangkap pitfall trap dilakukan dengan cara memasang 

perangkap yang berupa gelas plastik yang diisi dengan aquades ditambah 

dengan larutan detergen kurang lebih ¼ dari tinggi gelas.  
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5. Perangkap pitfall trap diberi penutup yang terbuat dari seng dengan ukuran 

ukuran 30 x 30 cm, untuk menghindari masuknya air hujan maupun sinar 

matahari yang mungkin bisa masuk ke dalam perangkap pitfall trap. 

6. Atap perangkap pitfall trap dipasang setinggi 30 cm diatas permukaan tanah. 

7. Perangkap pitfall trap dipasang selama 24 jam, makrofauna yang tertangkap 

diawetkan dengan alkohol 70% dan gliserin 5% yang telah diisi pada botol 

sampel dan diberi keterangan dengan kertas label disetiap botolnya. 

8. Penyortiran makrofauna tanah dilakukan dengan metode sortir tangan pada 

setiap sampel yang sudah diambil. 

9. Mengukur faktor abiotik yaitu suhu tanah, kelembaban tanah, dan pH tanah 

pada awal dan akhir penelitian menggunakan alat yang sudah disiapkan. 

a. Suhu tanah 

Pengukuran suhu tanah menggunakan thermometer tanah, langkahnya yaitu 

menancapkan thermometer pada tanah dan melihat skala sampai pembacaan 

konstan. 

b. Kelembaban tanah 

Pengukuran kelembaban tanah menggunakan soil tester. Langkahnya yaitu 

dengan menancapkan soil tester ke bagian tanah sampai batas tembaga yang 

berwarna kuning, menekan tombol satu kali dan melihat pergerakan jarum 

pada skala sampai pembaca konstan. 

c. pH tanah 

Pengukuran pH tanah menggunakan metode pH meter dengan menggunakan 

soil tester. Langkahnya yaitu menancapkan soil tester ke bagian tanah sampai 
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batas tembaga yang berwarna kuning, menekan tombol pada alat dan melihat 

pergerakan jarum pada skala sampai pembacaan konstan. 

10. Mengambil sampel tanah pada setiap stasiun kemudian dimasukkan kantong 

plastik untuk diuji C-Organik tanah. 

11. Mendokumentasikan pelaksanaan penelitian berupa kegiatan awal sampai 

dengan sampel yang didapat saat penelitian. 

12. Mengidentifikasi makrofauna tanah yang telah ditemukan di Laboratorium 

Biologi FMIPA Universitas Negeri Malang dan menguji C-Organik tanah di 

Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini didapatkan dari hasil observasi 

langsung, mengidentifikasi makrofauna tanah, dan pengukuran faktor abiotik. 

Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut adalah pengamatan 

langsung. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data keanekaragaman 

makrofauna tanah, dan faktor abiotik yang diperoleh dengan cara menyiapkan 

instrumen berupa lembar pengamatan. Pengamatan yang dilakukan untuk 

pengambilan data dalam penelitian memerlukan waktu selama 2 hari yaitu pada 2 

x 24 jam. Waktu pemasangan perangkap pitfall trap hari pertama pukul 08.00-

09.00, pengamatan hari pertama pukul 08.00-09.00 pada hari Jum’at tanggal 10 

Mei 2019, pemasangan perangkap pitfall trap hari kedua pukul 09.00-10.00, 

pengamatan hari kedua pukul 09.00-10.00 pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019. 

Pengukuran faktor abiotik dilakukan pada hari pertama dan hari kedua. 
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Tabel 3.3 Lembar Pengamatan Makrofauna Tanah 

No.  
Nama 

spesies 

Stasiun 
∑ Seluruh 

individu 
1 2 3 4 5 6 

1  2 1  2   1  2  1  2  1  2  1  2 

                              

                            
                             
                             
                             
                             
                               

                            
                             
  

Tabel 3.4 Pengamatan Faktor Abiotik  

Faktor Abiotik 
Ulangan 

1 2 

pH tanah   

Suhu tanah   

Kelembaban tanah   

  

Tabel 3.5 Pengamatan Kandungan C-Organik 

No. 
Stasiun 

1 2 3 4 5 6 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 Data yang diperoleh dari hasil identifikasi dianalisis dengan tahapan 

sebagai berikut: 

3.7.1 Indeks Keanekaragaman (H’) 

Makrofauna tanah yang ditemukan dihitung menggunakan perhitungan 

indeks Shannon-Wiener (Fachrul, 2012), yaitu: 

H = - ∑ni / N Ln ni / N atau H = ∑pi Ln pi 

Keterangan: 

ni = nilai kepentingan tiap jenis (jumlah individu tiap jenis) 

N = nilai kepentingan total (jumlah total semua individu) 

Pi = peluang kepentingan untuk tiap jenis (ni/N) 

Setelah memperoleh hasil indeks keanekaragaman, dikelompokkan ke 

dalam kriteria tinggi, sedang, dan rendah. kriteria tingkat keanekaragaman sebagai 

berikut: 

 

 

 

(Sumber: Husamah, Rahardjanto, & Hudha, 2017; Odum, 1998) 

3.7.4 Analisis Korelasi 

 Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara 

keanekaragaman makrofauna tanah dengan C-Organik. Analisisnya menggunakan 

analisis CorrelationPerson dengan bantuan Statistical Program for Social Science 

(SPSS) Versi 22 dan Microsoft Excel. 

Kriteria  Indeks Keanekaragaman Jenis 

Sangat tinggi ≥4 

Tinggi  ≥3 - <4 

Sedang  ≥2 - ≤3 

Rendah  ≥1 - ≤2 

Sangat rendah <1 


