
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yangadigunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif.  

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dilaksanakan pada hutan mangrove di Ekowisata 

Pantai Cengkrong, Desa Karanggandu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten 

Trenggalek, Provinsi Jawa Timur pada koordinat 8028’333”LS-111069’1679” BT. 

Penelitian dilakukan pada saat terjadinya surut maksimal yaitu pada siang hari. 

Pengambilan dekapoda pada bulan Maret 2019. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua spesies dekapoda yang terdapat 

pada ekowisata mangrove di pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo Kabupaten 

Trenggalek. 

3.3.2 Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah semua hewan dekapoda yang terdapat pada 

plot yang terbagi menjadi tiga stasiun.  

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dengan teknik Sampling Non Random 

menggunakan Purposive Sampling yaitu pengambilan data yangadilakukan 

berdasarkan pertimbangan sertaatujuan tertentu (Loviasari et al., 2018). Penelitian 
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ini sample yang digunakan adalah hewan dekapoda.    

3.4 Variabel Penelitian  

Variabel pada penelitian ini adalah hewan dekapoda yang di temukan pada 

stasiun serta faktor-faktor abiotik yang mempengaruhi keberadaan dekapoda pada 

ekowisata mangrove di pantai Cengkrong Kecamatan Watulimo Kabupaten 

Trenggalek.  

3.5 Prosedur Penelitiana 

3.5.1 Tahap Persiapan 

3.5.1.1 Alat dan Bahan 

 Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wekker, soil tester DM-15, 

hand refractometer PR-F, botol, kayu pasak, tali rapia, alat tulis, kertas label, 

kamera Canon 700D, sarung tangan. Bahan yang digunakan adalah aquadest, 

alkohol 70%,  buku identifikasi menggunakan Crane (1975) dan buku Kementrian 

Kelautan dan Perikanan (2016). 

3.5.1.2 Penentuan Stasiun  

 Penentuan keberadaan stasiun dibedakan oleh faktor fisika. Lokasi untuk 

pengambilan sampel dibagi menjadi 3 stasiun. Definisi dari ketiga stasiun tersebut 

adalah sebagai berikut:  

Stasiun 1 : Kondisi substrat berpasir 

Stasiun 2 : Kondisi substrat berlumpur 

Stasiun 3 : Kondisi substrat liat 
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Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian Ekowisata Mangrove Pantai Cengkrong 

 Penentuan plot pada penelitian ini menggunakan metode transek garis 

kuadran. Setiap stasiun terdiri atas 9 plot sebagai ulangan karena penelitian ini 

menggunakan 3stasiun sehingga t=3, (3-1) (r-1) > 15, r > 9. Pasang surut maksimal 

saat dilakukan penelitian adalah 50 m, sehingga luas setiap stasiun pengamatan 

adalah 50 X 10 m2 sehingga jarak yang digunakan antar plot adalah 25 m dan jarak 

antara sub stasiun 3 m. Ukuran setiap plot adalah 1 x 1 meter (Hamidah et al., 2014). 

 

Gambar 3. 2 Denah Pengamatan Penelitian 
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3.5.2 Tahap Pelaksanaan 

Pengambilan sampel menggunakan teknik  handpicking  atau 

mengambil dengan tangan untuk semua hewan dekapoda yang ditemukan diatas 

substrat dan menggunakan bubu untuk hewan dekapoda nokturnal di titik 

sampling yang telah ditentukan.  Stasiun yang diamati berjumlah tiga dan 

masing-masing terdiri dari tiga sub-stasiun pengamatan. Pengambilan sampel 

dekapoda dilakukan pada siang hingga sore hari pada saat air surut.  

3.5.2.1 Pengambilan Sampel Dekapoda 

1. Mempersiapkan alat dan bahan 

2. Memasang petak plot yang dibuat dari tali rafia 

3. Memasang perangkap (bubu) untuk kepiting dengan umpan ikan  

4. Pengambilan spesies dekapoda dilakukan ketika surut maksimal kisaran 

pukul 11.00-15.00  

5. Hewan dekapoda diambil dengan menggunakan tangan dan bantuan 

sekop 

6. Hewan dekapoda kemudian dimasukkan  kedalam botol yang telah 

berisi bahan pengawet (alkohol 70 %) 

7. Memberi label pada stoples plastik yang berisi sampel yang telah 

didapatkan. 

8. Membawa sampel ke laboratorium untuk dilakukan identifikasi. 

9. Mnedokumentasikan hasil temuan. 

2.5.2.2 Prosedur Pengukuran Parameter Abiotik 

A.  Pengukuran Suhu  

1. Menyiapkan weksker 
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2. Memasukkan weksker ke dalam substrat selama ±3 menit hingga raksa 

berhenti . 

3. Mengangkat weksker dari substrat  

4. Mengamati angka yang ditunjukkan oleh air raksa pada weksker  

5. Mencatathasil dari pengamatan 

B.  Pengukuran Salinitas  

1. Menyiapkan alat salinity meter  

2. Memasukkan salinity meter ke dalam air laut pada tiap stasiun selama ± 

3 menit  

3. Mengangkat salinity meter dari air laut 

4. Mengamati angka yang ada pada salinity meter  

5. Mencatat hasil setelah pengukuran 

C.  Pengukuran pH (Derajat Keasaaman)  

1. Memasang pH meter kedalam sampel substrat pada tiap stasiun  

2. Menunggu selama ± 3 menit hingga angka pada pH meter berhenti  

3. Mengangkat pH meter dari permukaan subtrat  

4. Mencatat nilai yang tertera pada pH meter  

 D. Pengambilan Substrat  

1. Mengambil substrat tanah pada tiap plot, menggunakan paralon  

2. Memasukkan sedimen pada setiap wadah plastik yang telah di beri label  

3. Mengeringkan tanah hingga berat tanah konstan  

4. Menimbang tanah 50 gram, kemudian masukkan dalam gelas ukur  

5. Menambahkan larutan tawas dengan perbandingan 1:3  

6. Menganalisis jenis substrat 
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3.5.3  Tahap Pengamatan 

Sampel hewan dekapoda dianalisis di Laboratorium Perikanan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.6 Prosedur Pembuatan Sumber Belajar Poster Dekapoda 

Pembuatan poster menggunakan aplikasi Corel Draw X7 dengan 

menggunakan hasil penelitian dari keanekaragaman dekapoda pada Ekowisata 

Mangrove Pantai Cengkrong Kabupaten Trenggalek. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu observasi 

langsung dan observasi secara tidak langsung. Observasi langsung peneliti berupa 

mengumpulkan data suhu, pH dan salinitas. Sedangkan observasi tidak langsung 

data diperoleh dengan pengamatan di laboratorium untuk identifikasi dari jenis-

jenis hewan dekapoda yang telah ditemukan pada setiap stasiun. 

3.8 Teknik Analisis Data 

a. Kelimpahan 

Kelimpahan dekapoda dihitung menggunakan  rumus kelimpahan adalah 

Kelimpahan = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑟𝑒𝑎
  

b. Kelimpahan Relatif  

Kelimpahan Relatif  dekapoda dihitung menggunakan rumus:  

R = 
𝑛𝑖

𝑁
 𝑥 100% 

Dimana : 

R = Kelimpahan Relatif 

ni = Jumlah Individu Setiap Jenis 

N = Jumlah seluruh individu 
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c. Indeks Keanekaragaman  

Indeks Keanekaragaman (H’), ditentukan dengan rumus Shanon-

Weaver (1974), dalam Odum (1993) sebagai berikut : 

 

 

Keterangan : H’ = Indeks keanekaragaman jenis  

Pi = ni/N  

ni = jumlah individu pada petak pengambilan jenis ke i  

N = jumlah individu total yang diperoleh  

Kriteria :  

H’ < 1 : Komunitas tidak stabil  

1 < H’ < 3 : Komunitas moderat  

H’ > 3 : Komunitas baik 

d. Indeks Keseragaman  

Untuk mengetahui keseimbangan komunitas digunakan indeks keseragaman, 

yaitu ukuran kesamaan jumlah individu antar spesies dalamsuatu komunitas. 

Semakin mirip jumlah individu antar spesies (semakin merata penyebarannya) 

maka semakin besar derajat keseimbangan. Rumus indeks keseragaman (e) 

diperoleh dari : 

𝐸=𝐻′ 

𝐿𝑜𝑔𝑆 

Dimana : 

E= Indeks Keseragaman 

H’ = Indeks Keanekaragaman 
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S= Jumlah spesies 

Dengan kisaran sebagai berikut :  

e < 0,4     : Keseragaman populasi kecil  

0,4 < e < 0,6   : Keseragaman populasi sedang  

e > 0,6    : Keseragaman populasi tinggi  

Semakin kecil nilai indeks keanekaragaman (H’)  maka indeks keseragaman  

(e)  juga akan semakin kecil, yang mengisyaratkan adanya dominansi suatu 

spesies terhadap spesies lain. 

e. Indeks Dominansi (C)  

Indeks dominansi (C) digunakan untuk mengetahui sejauh mana suatu 

kelompok biota mendominansi kelompok lain. Dominansi yang cukup besar akan 

mengarah pada komunitas yang labil maupun tertekan.  Dominansi ini diperoleh 

dari rumus : 

∑ (
𝑛𝑖

𝑁
)

𝑛

𝑛=1

2

 

 

Keterangan :C = indeks dominansi  

ni = Jumlah individu dari spesie ke-i  

N = jumlah keseluruhan dari Individu  

Kategori indeks dominansi : 

C < 0,5 = Tidak ada spesies yang mendominasi 

C > 0,5 = Ada spesies yang mendominasi 

Semakin besar nilai indeks dominansi (C), maka semakin besar pula 

kecenderungan adanya jenis tertentu yang mendominasi.  


