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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang

dilaksanakan adalah penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian untuk membuat

gambaran mengenai situasi atau kejadian.46 Sehingga dalam jenis penelitian ini

menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif digunakan untuk

mendeskripsikan keanekaragaman Gastropoda dan dominansi Gastropoda.47

Langkah-langkah dalam penelitian deskripsi ini adalah mengumpulkan

spesimen, mendeskripsi, mengidentifikasi, dan mengklasifikasi secara

keseluruhan data keanekaragaman Gastropoda yang diperoleh. Penelitian ini

menggunakan metode survey dengan teknik eksplorasi yaitu segala cara untuk

menetapkan lebih teliti atau seksama dalam suatu penelitian dan dokumentasi.48

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – Mei tahun 2019.

Adapun lokasi atau tempat penelitian ini berlokasi di daerah konservasi

sumberdaya alam perairan Pulau Labengki Kabupaten Konawe Utara.

46Moh Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007).
47Ibrahim, “Keanekaragaman Gastropoda Pada Daerah Pasang Surut Kawasan Konservasi

Hutan Mangrove Kota Tarakan dan Hubungan Antara Pengetahuan, Sikap Dengan Manifestasi
Perilaku Masyarakat Terhadap Pelestariannya”, Tesis Magister (Malang: Universitas Negeri
Malang Program Studi Pendidikan Biologi, 2009).

48Sudarno, dan Imam W. S. B., Teknik Eksplorasi, Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,t.tp., (2006).
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C. Sumber Data

Sumber data merupakan informasi yang didapatkan dalam penelitian.

Data yang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang

dapat dimanfaatkan oleh pembacanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini

sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi

secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah

pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.49 Data primer dalam

penelitian ini adalah jenis Gastropoda yang ditemukan langsung dari lokasi

penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang mendukung sumber

data primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian.50 Sumber data sekunder

dapat dibagi dua yaitu; pertama, kajian kepustakaan konseptual yaitu kajian

terhadap artikel-artikel atau buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang ada

hubungannya dengan pembahasan judul penelitian ini. Buku yang menjadi

rujukan dalam mengidentifikasi jenis Gastropoda yang ditemukan di lokasi

penelitian ini adalah buku Gastropods oleh J.M Poutiers. Kedua, kajian

kepustakaan dari hasil penelitian terdahulu atau penelusuran hasil penelitian

terdahulu yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini, baik yang

telah diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan.

49Safidin Azwar. Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998) h. 91.
50 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Cet. XXIV; Yogyakarta: Andi Offsed. 1993).
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D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keanekaragaman jenis Gastropoda merupakan banyaknya jumlah jenis dan

jumlah individu dari spesies Gastropoda yang ditemukan di perairan Pulau

Labengki Kabupaten Konawe Utara.

2. Jenis Gastropoda yang dimaksud adalah mengidentifikasi jenis Gastropoda

berdasarkan ciri-ciri morfologi yang ditemukan pada tiap transek.

E. Instrumen Penelitian

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.1. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian beserta fungsinya.

No Nama Alat Vol Satuan Fungsi
1 Buku kunci

Identifikasi
1 Buah Untuk identifikasi Gastropoda

2 Hand
Refraktometer

1 Ppt Untuk mengukur salinitas

3 Kamera 1 Buah Untuk dokumentasi penelitian

4 Termometer 1 0C Untuk mengukur suhu

5 pH Meter 1 - Untuk mengukur derajat
keasaman (pH)

6 Plastik Bening 100 Buah Menyimpan sementara sampel
untuk di identifikasi

7 Alat Tulis 1 Buah Untuk menulis

8 Tali Rapia 1 Rol Untuk membentang transek
penelitian

9 Meteran 1 cm Untuk mengukur panjang atau
jarak

10 GPS 1 Unit Untuk menentukan titik
koordinat lokasi penelitian
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2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel

Sebagai berikut:

Tabel 3.2. Bahan yang digunakan dalam penelitian beserta fungsinya.

No Nama Bahan Volume Satuan Fungsi

1 Gastropoda Yang terdapat
pada transek

- Sampel pengamatan

2 Kertas label 1 Pack Untuk memberi tanda pada
Gastropoda

3 Alkohol 1 Liter Untuk mengawetkan
sampel

F. F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.51

1. Metode Observasi

Metode obsevasi merupakan pengamatan langsung terhadap objek,

untuk mengetahui kebenarannya, situasi, kondisi, konteks, serta maknanya dalam

upaya pengumpulan data.52 Data yang dikumpulkan meliputi lokasi stasiun

penelitian, identifikasi, penghitungan jumlah Gastropoda, jenis substrat yang

mendominasi, parameter lingkungan (pH, salinitas, suhu, jenis subsrat). Observasi

langsung dilakukan untuk mengetahui kondisi perairan Pulau Labengki tepatnya

di zona pasang surut air laut yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian.

51Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, 2015. h. 224
52Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 83.
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2. Metode Purposive Sampling

Dalam penelitian ini, metode purposive sampling digunakan untuk

menentukan lokasi di perairan Pulau Labengki yang diambil sebagai sampel.

Adapun tahapan dalam penerapan metode purposive sampling antara

lain sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan atau tahap awal dalam memulai suatu kegiatan

penelitian yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan ketika di lokasi

penelitian, agar data yang diperoleh jelas dan akurat.

b. Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dengan

menyusun tabel pengamatan faktor lingkungan yang mempengaruhi kehidupan

Gastropoda serta membuat transek yang terbuat dari patok kayu atau tali rafia

yang berukuran 5 x 5 m sebanyak 3 buah dengan jarak masing - masing garis

transek adalah 15 meter.

c. Tahap Pelaksanaan

Tahap Pelaksanaan merupakan tahap dimana peneliti terjun langsung ke

lapangan dengan menggunakan alat dan bahan yang telah disediakan sebelumnya.

Tahap ini peneliti terlebih dahulu menggunakan GPS untuk menentukan titik

pengamatan. Langkah - langkah pengambilan sampel Gastropoda di lokasi

penelitian sebagai berikut:
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1. Penentuan Stasiun Pengamatan

Tahap ini peneliti terlebih dahulu menentukan titik pengamatan dengan

menentukan lokasi penelitian. Dimana penentuan stasiun didasarkan atas

pertimbangan berdasarkan karakteristik pada tiap lokasi dengan perbedaan

aktifitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut ditetapkan tiga (3) stasiun pengamatan yaitu:

Stasiun I: Di sebelah Timur perairan Labengki kecil, dengan subsrat berpasir;

Stasiun II: Di sebelah Timur perairan Labengki Kecil, dengan subsrat berpasir,

berbatu; Stasiun III : Di sebelah Barat perairan Labengki Kecil, dengan subsrat

berlumpur. Stasiun II dan III merupakan stasiun yang mewakili lokasi yang

masih terpengaruh oleh aktivitas manusia dari daratan.

Adapun letak tiap stasiun dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1 Letak stasiun I, II, & III
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2. Pengamatan dan Pengambilan Gastropoda

Pengamatan Gastropoda dilakukan pada area pasang surut pada

kawasan zona litoral (pasang tertinggi dan surut terendah). Pasang surut

merupakan salah satu faktor fisik yang berpengaruh terhadap organisme laut

dimana terjadi fluktasi harian pada naik turunnya permukaan air.53

Pasang surut juga umumnya berpengaruh pada perkembangan dan

pertambahan ukuran cangkang, fenomena ini dimungkinkan disebabkan oleh

adanya kondisi lingkungan yang sesuai terkait penggenangan air laut yang

memungkinkan Gastropoda dapat tumbuh dengan optimal.

Berdasarkan pertimbangan pasang surut dan untuk mendapatkan data

yang diharapkan dapat mewakili daerah penelitian maka, dibuat garis tegak lurus

garis pantai dan dibuat jarak 45 meter, serta dibuat garis transek sebanyak 3 buah

dengan jarak masing - masing garis transek adalah 15 meter. Jarak dari garis

pantai ke garis surut terjauh adalah kurang lebih 30 meter, maka dapat dibuat plot

sebanyak 5 buah dengan ukuran 5 x 5 meter dengan jarak antar plot sejauh 1

meter. Pengambilan sampel untuk setiap transek dilakukan dengan mengambil

spesies Gastropoda secara langsung dengan menggunakan tangan, kemudian

menaruhnya pada kantong sampel dan dibedakan pada setiap plotnya dengan

prosedur  sebagai berikut:

53Muhammad Masrur Islami, “Beberapa Aspek Bio-Ekologi Moluska Terkait Kondisi
Pasang Surut “ (Fauna Indonesia, 2012), h. 37. Dalam https://mazoin. Wordpress.com/volume-11-
no-1-Juni 2012/, diakses pada tanggal 02 Oktober 2015.
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1. Memilih area pasang surut yang terjauh dan mudah dijangkau tanpa

menggunakan alat bantu.

2. Memasang transek garis vertikal atau tegak lurus garis pantai.

3. Mencatat jumlah jenis yang ditemukan pada saat air surut rendah.

4. Pengambilan sampel dilakukan pada saat air surut serendah-rendahnya.

Cara peletakan garis transek dapat dilihat pada Gambar  berikut ini:54

Gambar 3.2 Pemetaan Peletakan Garis Transek

3. Identifikasi Gastropoda

Tahap selanjutnya yaitu proses identifikasi yang dilakukan dengan

menggunakan buku Gastropods oleh J.M Poutiers sebagai buku rujukan dalam

mengidentifikasi jenis Gastropoda. Proses pengindentifikasian ini minimal sampai

tingkat famili dan maksimal sampai tingkat spesies. Hasil identifikasi tersebut

54Handayani, Esti Aji. Keanekaragaman Jenis Gastropoda Di Pantai Randusanga
Kabupaten Brebes Jawa Tengah (Skripsi, 2006).
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akan ditabulasi dalam bentuk data yang disusun dalam tabel pengelompokkan

berdasarkan ordo, famili dan spesies pada tiap stasiun dan dihitung jumlahnya.

4. Pengukuran Parameter Lingkungan Perairan

Hasil pengukuran parameter lingkungan dijadikan sebagai data

pendukung untuk mendeskripsikan hasil penelitian.

Adapun parameter perairan yang diukur meliputi:

a) Pengukuran suhu air (0C) dengan menggunakan termometer air raksa yang

dimasukkan kedalam sampel air laut dan didiamkan selama beberapa menit

kemudian dilihat skalanya dan dicatat hasilnya.

b) Jenis subsrat diamati secara langsung untuk mengetahui subsrat yang

terdapat pada setiap stasiun penelitian, apakah subsrat berpasir, berlumpur

dan berbatu.

c) Derajat keasaman (pH) diukur dengan menggunakan pH meter dilakukan

dengan memasukkan atau mencelupkan kedalam sampel air laut yang telah

diambil dari perairan kemudian dicatat nilai pH yang tertera.

d) Salinitas diukur dengan menggunakan alat Hand Refraktometer yang

dicelupkan kedalam air laut lalu dibaca hasil yang tertera pada alat Hand

Refraktometer tersebut.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat

penelitian. Dokumentasi dimaksud dalam penelitian ini berupa data dari hasil

observasi dan metode purposive sampling. Selain itu, dokumentasi juga
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digunakan untuk membuktikan kejadian nyata objek yang diteliti berupa gambar

objek penelitian, gambar lokasi penelitian dan foto aktivitas penelitian.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Data populasi yang ditemukan akan dikumpulkan, kemudian

diidentifikasi, dan diklasifikasikan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis

data deskriptif, suatu teknik mendeskripsikan data yang diperoleh sehingga lebih

jelas dan dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Identifikasi ini dilakukan

dengan dua cara yaitu pertama, mencocokkan dengan buku identifikasi

Gastropods oleh J.M. Poutiers, kedua mengambil rujukan melalui penelitian

sebelumnya (thesis/skripsi) oleh peneliti (berupa data gambar Gastropoda yang

sama).

a) Analisis Deskriptif Kualitatif

Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif yang dijelaskan dalam

bentuk tabel dan gambar. Kemudian dihitung dengan menggunakan rumus

Keanekaragaman dan rumus indeks keseragaman (diversity) shannon-Wienner

serta rumus indeks dominansi (D).

1. Indeks Keanekaragaman

Keanekaragaman menunjukkan keberagaman jenis dan merupakan ciri

khas struktur komunitas. Keanekaragaman ditentukan berdasarkan indeks

keanekaragaman Shannon−Wiener dengan rumus sebagai berikut:55

55Melvia Yundha Cantika Simatupang, Keanekaragaman Echinodermata Dan Kondisi
Lingkungan  Perairan Dangkal Pulau Pandang Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatra Utara.
(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kelautan Dan Perikanan Unsyiah). 2 (1), h. 97-103.
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Rumus : H′ = − ∑  Pi ln Pi

Dimana: Pi = ni/N

Keterangan :

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wienner

Pi   = Proporsi jumlah individu jenis ke - i

ni = Jumlah individu setiap jenis

ln = Logaritma nature

N = Total individu semua jenis

Kisaran indeks keanekaragaman Shannon dikategorikan atas nilai–nilai

sebagai berikut:

(H) > 3,0 =  Menunjukan Keanekaragaman sangat tinggi

(H)  1,6 – 3,0 =  Menunjukan Keanekaragaman tinggi

(H )  1,0 – 1,5 =  Menunjukan Keanekaragaman sedang

(H ) < 1,0 =  Menunjukan Keanekaragaman rendah.56

Untuk mengetahui seberapa besar kesamaan penyebaran jumlah

individu tiap jenis Gastropoda digunakan indeks keseragaman, yaitu dengan cara

membandingkan indeks keanekaragaman dengan nilai maksimumnya dengan

rumus Evennes – indeks.

2. Keseragaman

Indeks keseragaman dihitung dengan rumus Evennes sebagai berikut:

E = H’
In S

56 Nur’aini Yuniarti, “Keanekargaman dan Distribusi Bivalvia dan Gastropoda (Moluska)
di pesisir Glayem Juntinyuat, Indramayu, Jawa Barat,” Skripsi  (Bogor: Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor, 2012),  h. 3.
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Dimana :

E = Indeks keseragaman

H’ =  Indeks keanekaragaman

In S =  Jumlah jenis organisme

Kriteria tingkat keseragaman yaitu:

0,0   < E ≤ 0,50 = Tertekan

0,50 < E ≤ 0,75 = Tidak stabil

0,75 < E ≤ 1,00 = Stabil.57

Untuk menggambarkan jenis Gastropoda yang paling banyak

ditemukan, dapat diketahui dengan menghitung nilai dominansinya. Dominansi

dapat dinyatakan dalam indeks dominansi Simpson.

3. Indeks Dominansi

Indeks dominansi dari spesies tertentu dapat diketahui dengan

menggunakan rumus Simpson sebagai berikut:

C = ∑ (ni/N)2

Dimana :

C = Indeks dominansi Simpson

ni =  Jumlah individu tiap spesies

N =  Jumlah total individu.58

57Raissha Amanda Siregar, Karakteristik Fisika – Kimia Perairan dan Struktur Komunitas
Moluska (Bivalvia dan Gastropoda) di Pantai Cermin Sumatera Utara. Skripsi (Medan: Universitas
Sumatera Utara, 2014).

58Dwi Suheriyanto, Ekologi Serangga (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 131.
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Kriteria tingkat dominansi yaitu:

0 < D ≤ 0,50 = Rendah

0,50 < D ≤ 0,75 = Sedang

0,75 < D ≤ 1,00 = Tinggi

G. Prosedur Penelitian

Adapun  alur dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3.3 Bagan Alur Sistematika Penelitian

Studi Pustaka

Survei awal / observasi

Pembuatan rancangan penelitian

Penentuan dan persiapan lokasi sampling

Pengukuran Parameter:

Meliputi suhu, pH, Salinitas
dan Jenis Substrat

Sampling :
Sampel Gastropoda pada 3

Stasiun

Identifikasi

Analisis Data:

1. Analisa indeks keanekaragaman
Meliputi : Keseragaman

2. Analisa indeks dominansi

Data Primer:

Suhu, pH, Salinitas, dan
Jenis Substrat

Pembahasan

Kesimpulan
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