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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang 

mendeskripsikan tentang keanekaragaman plankton di Kolam Kampus 

Universitas Muhammadiyah Malang, serta menentukan kualitas air berdasarkan 

faktor fisik dan kimiawi. Langkah-langkah penelitian ini adalah mengumpulkan 

specimen, mengambil gambar pengamatan, mendiskripsikan, mengidentifikasi 

dan menganalisis.  

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1. Tempat 

Penelitian ini akan dilakukan, di Kolam Kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang, Malang, Jawa Timur. 

3.2.2.  Waktu 

Penelitian dilakukan pada tanggal 28 Maret - 13 April 2019. 

 

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1 Populasi 

Populasi merupakan wilayah atau daerah yang terdiri atas obyek ataupun 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun populasi 
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dalam penelitian adalah semua jenis plankton yang terdapat di Kolam Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

3.3.2 Sampel 

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi pada penelitian tersebut. Sampel penelitian ini adalah jenis plankton 

yang ditemukan di stasiun penelitian. 

 

3.4  Prosedur penelitian 

3.4.1 Alat  

1. Plankton net :3 buah 

2. Pipet tetes :3 buah 

3. Botol sampel :18 buah 

4. Plastik wrap :Secukupnya 

5. Karet :Secukupnya 

6. SRCC : 1 buah 

7. Botol air mineral :18 buah 

8. Kertas label :18 lebar 

9. Turbidimeter :1 buah 

10. pH meter :1 buah 

11. Secchi disk :1 buah 

12. Mikroskop :1 buah 
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13. Kamera :1 buah 

14. Alat tulis dan buku :1 buah 

 

3.4.2 Bahan 

3.7.5 Formalin 4% :secukupnya 

3.7.6  CuSO4 :secukupnya 

3.7.7 Sampel air kolam :secukupnya 

 

3.5 Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan melakukan observasi. 

Observasi merupakan cara yang mudah dan sederhana, sehingga mempermudah 

peneliti dalam melakukan penelitian yang terkait dengan masalah yang sedang 

diteliti. Observasi yang dilakukan yakni dengan pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian. 

 

3.6. Prosedur Penelitian 

a) Pengambilan Sampel  

Pengambilan sampel air kolam dilakukan pada stasiun yang telah ditetapkan 

dengan menggunakan gayung, kemudian disaring dengan plankton net. Sampel 

yang tersaring dimasukkan kedalam botol sampel, dan diberikan CuSO4 dan 

Formalin 4% masing-masing sebanyak 10 tetes. Kemudian cara tersebut 

dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali pada stasiun dengan waktu pengambilan 

sampel pada siang hari 12.00 dan malam hari 18.00. Selanjutnya sampel di amati 



 
 

31 
 

dan di bawah mikroskop dan diidentifikasi menggunakan SRCC di Laboratorium 

Ekologi dan Diversitas Hewan Universitas Brawijaya. Identifikasi dilakukan 

sampai tingkat spesies.  

b) Pengukuran Fakor Fisik dan Kimia Perairan  

Pengambilan contoh air untuk analisis fisika-kimia dilakukan bersamaan 

dengan pengambilan contoh plankton. Parameter fisika dan kimia yang diukur 

adalah suhu, kecerahan dan kekeruhan, pH (derajat keasaman), kadar DO dan 

kandungan nitrat dan fosfat.  

c) Dissolved Oxygen (DO)  

Pengukuran Dissolved Oxygen (DO) dengan menggunakan DO meter. 

Sebelumnya dihidupkan terlebih dahulu DO metera sampai loading selesai. 

Kemudian DO meter dimasukkan ke dalam sampel air tunggu sampai beberapa 

menit, lalu dibaca nilainya dan dicatat.  

d) Suhu (Temperatur) 

Suhu air diukur dengan menggunakan thermometer air raksa yang 

dimasukkan ke dalam sampel air selama kurang lebih 10 menit. Kemudian dibaca 

skala pada thermometer tersebut. 
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e) Kecerahan dan Kekeruhan 

Kecerahan diukur air diukur dengan menggunakan secchi disc yang 

dimasukkan ke dalam air sampai batas dimana secchi disc tidak terlihat lagi. 

Kemudian diukur seberapa dalam secchi disc tersebut tidak terlihat lagi. 

Sedangkan pemeriksaan kekeruhan dilakukan dengan cara memasukkan 

turbidimeter ke air sampel yang akan di ukur hingga angka pada turbidimeter 

berhenti bergerak, lalu dilihat hasil pengukurannya. 

f) pH (Derajat Keasaman)  

Pengukuran derajat keasaman dengan menggunakan pH meter. Sebelumnya 

dinetralkan dahulu pH meter dengan air mineral sehingga netral (pH 7), kemudian 

pH meter dimasukkan ke dalam sampel air, lalu dibaca nilainya dan dicatat.  

g) Nitrat dan Fosfat 

Pengukuran kandungan nitrat dan fosfat sample air menggunakan alat Hach 

Speectrophotometer. Masing-masing analisis dibutuhkan 25 ml air sampel, larutan 

blanko, dan larutan standar yang telah diencerkan menjadi 25 ml. Pengukuran 

dimulai dengan menyetel panjang gelombang yang dibutuhkan oleh senyawa 

tertentu. Setelah tombol dihidupkan ketepatan skala dicek larutan blanko yang 

dimasukkan ke dalam sampel cell kemudian ke dalam cell holder. 

 Lalu jarum penunjuk ditempatkan pada angka nol (sebelah kanan). Untuk 

ketepatan skala sebelah kiri dilakukan dengan mengubah switch ke arah zero 

check dan jarum penunjuk ditepatkan pada garis batas skala sebelah kiri. Switch 
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diputar ke arah on lagi lalu dimasukkan larutan standar dengan jarum ditepatkan 

pada angka terbesar. Selanjutkan dimasukkan sampel air yang dianalisis, nilai 

konsentrasinya langsung terbaca dalam satuan mg/liter. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 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’ = -∑
(ni)

N
 ,1n

(ni)

N
 

Pi = 
ni

N
 

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 
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H’>2-3   : Keanekaragaman sedang 

H’>3-4  : Keanekaragaman tinggi 

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

 

3.7.2 Indek Kemerataan (Evennes) 

Setelah memperoleh nilai indeks keanekaragaman Shannon-Wenner, 

selanjutnya menghitung nilai indeks kemerataan (Evennes) dengan rumus: 

𝑬 =
𝑯′

𝑰𝒏. 𝒔
 

Keterangan: E : Indeks kemerataan (Evennes) 

         H : Indeks keanekaragaman  Shannon-Wenner 

         S : Jumlah spesies 

3.7.3 Dominansi 

Dominansi merupakan perbandingan antara jumlah individu dalam suatu 

spesies dengan jumlah individu dalam seluruh spesies. Dominansi biasanya 

ditunjukkan dengan rumus indeks dominansi Simpson (C), yaitu : 

C= ∑ (ni/N)2 

Dimana : 

C = indeks dominansi 

ni = Jumlah individu jenis ke-i 

N = jumlah total Individu 
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Nilai indeks dominansi Simpson berkisar antara 0 dan 1. Ketika hanya ada 

satu spesies dalam komunitas maka nilai indeks dominansinya 1, tetapi pada saat 

kekayaan spesies dan kemerataan spesies meningkat maka nilai indeks dominansi 

mendekati 0. Kategori indeks dominansi : 

C < 0,5 = Tidak ada spesies yang mendominasi 

C> 0,5  =  Ada spesies yang mendominasi (Fachrul, 2007) 

 

3.7.4 Kelimpahan Total 

Kelimpahan total dapat diukur dengan menggunakan rumus : 

 

𝐹 =
𝐴

𝐵
𝑥

C

𝐷
𝑥

1000

𝐸
𝑥 𝑁  

Keterangan : 

F = jumlah individu perliter 

A = luas sedwick rafter 

B = luas lapang pandang 

N = jumlah organisme yang didapat 

C = volume sampel yang disaring 

D = volume sampel yang diambil 

E = volume sampel yang diteliti 
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Tabel 3.1. Jumlah Individu Per Stasiun 

 

 

Nama 

Species 

Stasiun 

 

U1 

 

 

U2 

 

U3 
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Tabel 3.2. Nilai Rata-Rata Kelimpahan total, Diversitas, Kemerataan, dan 

Dominansi Species 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

1. Stasiun Pengambilan  

 

Gambar 3.3. Denah Lokasi Penelitian di Kolam Universitas Muhammadiyah 

Malang 
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