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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitan ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kuantitatif.  

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2020 di hulu sungai 

Brantas Kota Batu tepatnya di Jl. Alternatif Batu Malang, Desa Torongrejo, 

Kecamatan. Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur 65325.  

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh jenis spesies capung dan 

seluruh vegetasi riparian yang ditemukan di hulu Sungai Brantas kota Batu. 

3.3.2 Sampel   

Sampel dalam penelitian ini adalah spesies capung yang tertangkap di 

dalam transek menggunakan jaring serangga dan jenis tumbuhan yang terdapat di 

dalam transek. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan ialah teknik purposive sampling. Tenik 

ini merupakan salah satu teknik sampling non random sampling peneliti 

menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus berupa 

semua insecta dengan ordo Odonata (capung) yang berada di sungai Brantas Desa 

Torongrejo, dengan karakter yang berada di jarak 10 M dari tepi sungai, baik 

capung jarum maupun capung naga yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga 

diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.  

Analisis kualitas  vegetasi riparian terhadap keanekaragaman capung pada 

3 stasiun yang telah di tentukan yaitu, stasiun 1 dengan vegetasi riparian 

keanekaragaman, keseragaman, dan indeks dominansi kategori banyak, stasiun 2 
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dengan vegetasi riparian keanekaragaman, keseragaman, dan indeks dominansi 

kategori sedang, stasiun 3 dengan vegetasi riparian keanekaragaman, 

keseragaman, dan indeks dominansi kurang.   

 

         10 M 

   1 M 

 

 

 

 

                                                                                 arus sungai 

   1 M 

 

 

 

 10 M 

 

Gambar 3.1. Stasiun transek vegetasi riparian 

 

3.4 Prosedur Penelitian 

3.4.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian yang dilakukan sebelum penelitian yaitu 

mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam penelitian. Seperti: 

a. Alat 

 Jaring serangga diameter 50 cm, Alat tulis, Lembar kerja, Alat petunjuk 

waktu, Kamera, Buku panduan lapangan mengenal capung, Soil Tester, 

Hygrometer, Infared Thermometer, Lux Meter, Toples, Pasak, Tali Rapia, Kapas. 

b. bahan  

 Capung, tumbuhan, Alkohol 70%. 
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3.4.2 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

Pelaksaan penelitian dan alur penelitian dilakukan sebagai berikut. 

3.4.2.1.   Tahap penentuan lokasi 

1. Observasi lokasi penelitian, tahapan ini dilakukan observasi langsung di sungai 

brantas kota batu tepatnya di Desa Torongrejo, Kec. Junrejo yang telah terpilih. 

2. Stasiun ditentukan menjadi tiga stasiun kanan kiri sungai (stasiun 1 dengan 

vegetasi riparian keanekaragaman, keseragaman, dan indeks dominansi 

kategori banyak, stasiun 2 dengan vegetasi riparian keanekaragaman, 

keseragaman, dan indeks dominansi kategori sedang, stasiun 3 dengan vegetasi 

riparian keanekaragaman, keseragaman, dan indeks dominansi kurang) jarak 

interval antar stasiun 500 meter. 

3.4.2.2.   Pengambilan data fisik dan capung di lapangan 

1. Pengambilan data fisik dilapangan dilakukan pada saat penelitian berupa : suhu 

udara, kelembaban udara, kelembaban tanah, suhu tanah, pH tanah, dan 

intensitas cahaya 

a. Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara  

1. Hygrometer diletakkan diatas tanah 

2. Selama ±3 menit hygrometer ditunggu  

3. Nilai yang tertera dicatat 

b. Pengukuran Intensitas Cahaya 

1. Alat Lux meter telah disiapkan.  

2. Tutup pelindung dibuka lalu diarahkan keatas ke cahaya matahari.  

3. Angka yang tertera pada monitor ditunggu hingga angka konstan. 

4. Nilai yang tertera dicatat 

c. Pengukuran pH tanah dan kelembeban tanah 

1. Soil tester di masukkan kedalam tanah.  

2. Selama ± 3 menit soil tester ditunggu dalam tanah. 

3. Nilai yang tertera pada Soil tester ditulis hasilnya. 

2. Pemilihan tempat jenis vegetasi riparian dibagi menjadi tiga transek dengan 

tumbuhan kategori berupa banyak, sedang, dan sedikit. Serta spesies capung 
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yang berada di lokasi transek yang sudah ditentukan di tangkap dengan 

menggunakan jaring serangga   

3. Pengambilan data dan sampel di lapangan dilakukan di dua tempat berbeda 

pada bulan Januari 2020. Pada pagi hari mulai pukul 08.00 sampai 11.00 WIB. 

Pemilihan waktu penelitian berdasarkan waktu aktifnya capung, sehingga 

diharapkan dapat ditemukan capung dengan jumlah yang maksimal. Capung 

yang telah di tangkap menggunakan jaring serangga kemudian di matikan 

dengan cara di masukkan ke dalam toples yang berisikan kapas dan alkohol 

70%. 

4. Capung yang telah ditangkap di hitung berapa banyak jumlah capung yang 

ditemukan di lokasi yang sudah di tentukan, kemudian dari hasil data yang 

diperolah dari lapangan dapat dideskripsikan hubungan jumlah 

keanekaragaman capung terhadap jenis vegeteasi riparian yang ada di sungai 

Brantas. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu berupa pengamatan 

atau observasi terstruktur. Menurut Sugiyono (2015) observasi terstruktur adalah 

observasi yang dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diamati, 

dan dimana tempatnya. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara 

langsung dan tidak langsung. Adapun data yang didapatkan dari observasi 

langsung meliputi pengukuran suhu tanah, udara,intesitas cahaya, kelembaban 

tanah dan udara, dan pH tanah. Sedangkan data yang tidak langsung ialah 

penelitian mengenai identifikasi di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penilitian ini berupa deskriptif kuantitatif  

dengan menganalisis data angka yang diperolah saat di lapangan. Perhitungan 
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indeks keanekaragaman jenis dan kemerataan distribusi individu dalam jenis 

dengan menggunakan Shannon-Wiener (Krebs, 1986 dalam Aswari 2004). 

 

3.6.1.   Indeks Keanekaragaman 

Perhitungan indeks keanekaragaman jenis dan kemerataan distribusi 

individu dalam jenis dengan menggunakan Shannon-Wiener (Krebs, 1986 dalam 

Aswari 2004).  

1. Menentukan  Indeks Keanekaragaman jenis, rumus yang digunakan 

adalah. 

H’  =   - ∑(Pi In Pi) 

Keterangan:   

 H’ = Indeks Keanekaragaman Jenis Shannon-Wiener        

 Pi  = proporsi kerapatan jenis ke-i = (ni/N)                   

 ni  = kerapatan jenis ke-i        

 N  = jumlah individu semua jenis   

Kategori indeks keanekaragaman Shannon-Wiener sebagai berikut :  

H’< 1 : Keanekaragaman rendah, produktivitas sangat rendah sebagai 

indikasi adanya tekanan yang berat dan ekosistem tidak stabil.  

1<H<3 : Keanekaragaman sedang, produktivitas cukup, kondisi ekosistem 

cukup seimbang, tekanan ekologis sedang.  

H’>3 : Keanekaragaman tinggi, stabilitas ekosistem sangat baik, 

produktivitas tinggi, tahan terhadap tekanan ekologis. 

3.6.2.   Indeks Keseragaman                  

 Menentukan Indeks Kemerataan. Rumus yang digunakan adalah. 

         
  

     
  

Keterangan : 

E  = indeks kemerataan 

H’  = indeks keanekaragaman jenis 

H max   = log 2 S= 3,3219 log S 

S  = jumlah jenis  
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Kategori indeks keseragaman (E):  

0 < E < 0,5  : komunitas tertekan  

0,5 < E < 0,75 : komunitas labil  

0,75 < E < 1    : komunitas stabil 

3.6.3.  Indeks Dominansi 

Menentukan Indeks Dominansi. Rumus yang digunakan adalah. 

Kategori indeks dominansi (C):  

 

0 < C < 0,5 : dominansi rendah  

0,5 < C < 0,75 : dominansi sedang 0,75 < C < 1 : dominansi tinggi 

3.6.4.  Teknik Analsis Data 

3.6.4.1.  Analisis data Keanekaragaman Capung dan Kualitas Riparian 

 Data yang sudah terkumpul akan dibuat dalam tabel maupun grafik, 

sehingga dapat diketahui komponen mana yang memiliki nilai tertinggi hingga 

terendah. 

3.6.4.2. Analisis Data Hubungan Kualitas Vegetasi Riparian dengan 

Keanekaragaman Capung 

 Data yang sudah terkumpul akan dilakukan pengolahan data yaitu antara 

kualitas vegetasi riparian dengan keanekaragaman capung ditentukan dengan 

analisis Principal components (PCA) menggunakan PAST 3.20 Analisis data 

ini digunakan untuk mengetahui kolerasi antara kualitas riparian dengan 

keanekaragaman capung yang ditemukan, selain itu untuk mengetahui 

parameter apa yang paling berperan terhadap tingkat keanekaragaman capung. 

  

  


