
 

33 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

            Metode penelitian ini adalah  penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang 

pertama adalah  deskriptif kualitatif yakni dengan (survey lapangan), untuk 

mengidentifikasi jenis mangrove di Pantai Lamongupa.Selanjutnya yang ke dua 

Penelitian kuantitatif  dilanjutkan dengan penelitian pengembangan (Research and 

Development). Metode penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

kelayakan produk tersebut. Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu modul 

pembelajaran. Adapun langkah-langkah dalam pengembangan produk ini melalui 

beberapa tahapan   dapat   disimpulkan   yaitu,   (1) analisis kebutuhan, (2) desain dan 

pembuatan produk, (3) validasi, dan (4) uji coba produk (Sugiyono, 2010). 

3.2 Lokasi dan Waktu  Penelitian 

 Lokasi penelitian ini yaitu bertempat di kawasan pesisir pantai Lamongupa, 

dan juga di SMAN Wawonii Tengah Kabupaten Konawe Kepulauan. Sedangkan 

waktu pelaksanaaan penelitian tersebut mulai dilaksanakan pada  tanggal 06 Februari 

sampai tanggal 07 Maret  tahun 2020. 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data merupakan informasi yang didapatkan dalam penelitian. 

Datayang diperoleh nantinya akan diolah sehingga menjadi informasi baru yang dapat 

dimanfaatkan oleh pembacanya. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

3.3.1 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 (SafidinAzwar, 1998). Data primer 

dalam penelitian ini adalah jenis Mangrove yang ditemukan langsung dari lokasi 

penelitian. 

3.3.2 Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan jenis data yang mendukung sumber data 

primer dan dapat diperoleh di luar objek penelitian (Sutrisno Hadi, 1993). 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 Mangrove  yang ditemukan di 

lokasi penelitian ini adalah, 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. 
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3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Instrument penelitian identifikasi tumbuhan mangrove 

Instrumen penelitian ini di sajikan pada tabel dibawah ini: 

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

No Nama Alat  Volume Satuan Fungsi 

1 Buku kunci 

Identifikasi 

2 Buah  Untuk identifikasi tumbuhan  

2  Alat tulis  1 Buah Untuk mencatat hasil 

pengamatan 

3 Kamera  1 Buah Untuk dokumentasi penelitian 

4 Kantong 

plastic 

1 Buah Untuk tempat menyimpan 

sampel  

5 

 

Parang 1 Buah Untuk mengambil sampel 

6 Tali Rapia 1  Rol  Untuk membentang transek 

penelitian  

7 Meteran  rol 1 Cm  Untuk mengukur panjang 

atau jarak 

8 Patok kayu 1 Unit  Untuk menentukan batas plot 
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Tabel 3.2. Bahan yang digunakan dalam penelitian beserta fungsinya. 

No. Nama Bahan Volume  Satuan  Fungsi  

1 Tumbuhan 

Mangrove 

Yang terdapat 

pada transek 

Individu Sampel pengamatan 

2 Alkohol 75% 1 Liter  Untuk mengawetkan 

sampel 

3 Isolasi/lem 1 Buah  Untuk menempelkan 

tumbuhan    

4 Koran 5 Buah Untuk alat pelapis 

pembuatan herbarium 

5 Kertas karton 3 Buah Untuk alat pelapis 

pembuatan herbarium 

6 Gunting  1 Buah Sebagai alat pembuatan 

herbarium 

 

3.4.2 Instrumen Penelitian pada Modul Pembelajaran  

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

lembar evaluasi berupa angket atau kuesioner dan tes.Berikut adalah kisi-kisi 

instrumen yang digunakan untuk menilai modul  pelajaran yang dikembangkan. 

3.4.2.1 Instrumen Uji Kelayakan untuk Ahli Materi 

Instrumen untuk ahli materi berupa angket tanggapan/penilaian ahli 

materi terhadap materi yang terdapat di dalam modul pembelajaran. Instrumen  

yang digunakan ahli materi berdasarkan karateristik modul yang meliputi: Self 

Intruction (pengenalan/pendahuluan),Self Contained,(kemandirian) Stand Alone 

(berdiri sendiri, Adaptif (adaptif0) dan User  Friendly (mudah digunakan).  
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Hasil  dari  uji  materi  tersebut  dijadikan  sebagai  dasar untuk melakukan revisi 

dan penyempurnaan materi modul (Ryan Fitrian  Pahlevi, 2012). Kisi-kisi 

instrumen untuk ahli materi disajikan pada Tabel 3.3di bawah ini: 

       Tabel 3.3: Kisi-kisi instrument untuk ahli materi. 

Indikator No. Butir soal 

Isi materi 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Judul rangkuman 11, 

Soal Latihan 12,13,14 

Instrumen Penilaian 15,16,17,18 

Referensi 19 

 

3.4.2.2 Instrumen uji kelayakan untuk siswa 

Instrumen untuksiswaberupaangkettanggapan/penilaiansiswa 

terhadapmodulpembelajaranyang sedang dikembangkan.Instrumen untuk  

siswameliputi  aspektampilan  modul  dan  kemanfaatanmodul(Ryan 

FitrianPahlevi, 2012).Kisi-kisiinstrumen untuksiswadisajikan padaTabel 3:4. 

Tabel 3.4: Kisi-kisi instrument untuk siswa 

Indikator Aspek 

Bahasa 

Huruf 

Gambar 

 

Tampilan Media 

 

Mempermudah belajar dan 

memahami materi 

Meningkatkan motivasi dan 

perhatian dalam KBM  

Kemanfaatan 
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II: Di sebelah utara pantai lamongupa, dengan subsrat berpasir,; Stasiun III 

: Di bagian Utara sebelah muara pantai Lamongupa  dengan subsrat 

berpasir dan berlumpur . 

1.5.1.2 Garis lurus (Metode  Line Transek Plot). 

 

Pada penelitian ini dimana pada pengambilan sampel  jenis-jenis mangrove 

menggunakan metode Line transect, yaitu teknik pengukuran dan 

pengamatan yang dilakukan pada sepanjang jalur yang dibuat dengan 

diberi jarak antar petak ukur. Dengan langkah sebagai berikut :  

1. Membuat satu jalur transek digaris pantai dengan panjang 54 meter, jalur 

dibuat dengan arah tegak lurus dengan menggunakan meteran rol.  

2. Membuat 5 garis plot dengan lebar dan panjang 10 x 10 meter .secara 

horizontal mengikuti arah tegak lurus  pantai dari jalur yang ditentukan.. 

3. Pembuatan jarak antara plot yang dibuat  dari plot 1 dan plot selanjutnya  

berjarak 1 meter pada transek yang telah ditentukan. 

4. Pada pemberian batasan antar beberapa plot tersebut menggunakan 

patok kayu dan tali rapia. 

Cara peletakan garis transek dapat dilihat pada gambar dibawah ini 

(Mohammad Aldy Fachrial Fahmi, 2014). 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gambar 3: 2 Pemetaan peletakan garis lurus  (line transect) 

5. Pada setiap petak/plot yang telah ditetukankan, setiap jenis tumbuhan 

mangrove yang ada dicatat, demikian pula dengan jumlah individu tiap 

jenisnya.  

6. Kemudian mengambil beberapa organ morfologi  tumbuhan pada setiap 

spesis dengan menempelkan  etiket gantung  unntuk  menandai masing-

masing sampel agar tidak tercampur dengan sampel yang lain. 

7. Mengambil gambar atau dokumentasi dari masing-masing bagian 

tumbuhan mangrove, yaitu pohon secara keseluruhan kemudian akar, batang, 

daun, buah, dan bunga. 

8.Selanjutnya tahapidentifikasi dilakukan menggunakan buku Van Steenis  

identifikasi tumbuhan  serta sumber-sumber yang relevan  berdasarkan 

karakteristik  morfologi dari masing-masing sampel tumbuhan yang 

ditemukan dilokasi penelitian.  

9. Membuat herbarium dari sampel yang ditemukan dilokasi penelitian. 
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3.5.1.3Metode karakterisasi 

 Karakterisasi dalam penelitian ini adalah mengamatikarakter atau sifat-sifat 

yangdimiliki oleh tumbuhan mangrovesecara kualitatif. Karakter kualitatif 

meliputikarakter yang tidak dapat diukur, seperti bentuk daun, bentukbatang, 

dan bentuk akar.Karakterisasi dalam penelitian ini merupakan 

kegiatanmelihat dan mencatat karakter yang dimiliki oleh 

tumbuhanmangrove yang yaitu bentuk daun, ujung daun, permukaan 

daun,warna daun, pertulangan daun, tepi daun, daging daun, jenisbatang, 

warna batang, bentuk batang, jenis akar, warna akar, bentuk akar, 

bentukbuah, warna buah, warna bunga. 

3.5.1.4Metode dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian. Dokumentasi dimaksud dalam penelitian ini berupa data dari 

hasil observasi dan metode Line Transect Selain itu, dokumentasi juga 

digunakan untuk membuktikan kejadian nyata objek yang diteliti berupa 

gambar objek penelitian, gambar lokasi penelitian dan foto aktivitas 

penelitian. 
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3.5.2  Teknik Pengumpulan Data untuk Bahan ajar Modul Pembelajaran 

Data valid yaitu data yang diperoleh merupakan  gambaran  sebenarnya  

dari kondisi yang ada, maka  dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan 

data dengan media yang digunakan adalah angket dan soal test dengan tujuan 

untuk menentukan kelayakan  modul. Angket  digunakan  saat  proses Preliminary 

Field Testing dan Main Product Revision serta Main Field Testing, sedangkan 

pengumpulan data dengan soal test hanya digunakan saat proses Main Field 

Testing (Ryan Fitrian  Pahlevi, 2012). Teknik pengumpulan data ini menggunakan 

beberapa jenis data yaitu diantaranya: 

3.5.2.1 Data hasil uji coba awal 

Data hasil uji coba awal terdiri dari penilaian oleh ahli materi.  Data  

dari  ahli  materi  berupa  penilaian  kelayakan  produk dilihat dari segi 

karakteristik modul, yaitu Self intruction, Self contained, Stand Alone, 

Adaptif dan User Friendly. Data hasil uji coba awal ini dalam bentuk data 

kuantitatif sebagai data pokok dan data kualitatif berupa saran serta masukan 

dari para ahli. Data-data tersebut diperoleh dengan menggunakan angket 

yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait uji kelayakan modul yang sedang 

dikembangkan.  

3.5.2.2 Data hasil uji coba lapangan 

Data hasil uji coba lapangan dari siswa yaitu data hasil uji untuk 

kelayakan modul untuk kelayakan modul ini dilakukan  1  kali,  
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yakniterhadap 24  siswa dalam suatu pembelajaran di kelas. Data hasil uji 

coba ini dalam bentuk data kuantitatif sebagai data pokok dan data kualitatif 

berupa saran serta masukan dari para siswa. Data- data tersebut diperoleh 

dengan menggunakan angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan terkait uji 

kelayakan modul yang sedang dikembangkan(Ryan Fitrian  Pahlevi, 2012). 

3.5.3 Uji Instrumen untuk Modul pembelajaran 

Instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian validitas dilakukan bertujuan untuk 

menghasilkan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak 

diukur. Menurut Sugiyono, instrumen yang valid harus mempunyai validitas 

internal dan eksternal (Sugiyono, 2010). Uji instrumen yang dilakukan dalam 

penelitian ini menggunakan validitas internal saja.  

Menurut Sugiyono, validitas internal berupa test harus memenuhi validitas 

konstruk dan validitas isi (Sugiyono, 2010). Untuk menguji validitas konstruk 

digunakan pendapat para ahli dan untuk menguji validitas isi dapat dilakukan 

dengan membandingkan isi instrumen dengan materi pelajaran yang diajarkan. 

Dalam penelitian ini validitas konstruk dilakukan dengan konsultasi dan pendapat 

ahli. Lebih khusus pada instrumen untuk mengukur kelayakan modul validitas 

konstruk dilakukan dengan konsultasi dan pendapat dari ahli materi. Sementara 

itu, validitas isi dilakukan dengan cara membandingkan  isi instrumen  dengan 

materi dan tujuan pelajaran yang diajarkan yaitu yang terangkum pada silabus 

mata pelajaran. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Teknik  Analisis Data Identifikasi Mangrove 

Data yang peroleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara 

mendeskripsikan tentang sifat, ciri morfologi akar, batang, daun, bunga, buah, 

dan biji setiap jenis. Selanjutnya berdasarkan hasil pencarian tersebut maka 

dilakukan identifikasi dan klasifikasi. 

1.6.2 Teknik  Analisis Data bahan ajar 

Analisis data pada bahan ajarberupamodul pembelajaran dilakukan   

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis data 

kuantitatif yang diperoleh dari angket kemudian  ditafsirkan dalam pengertian 

kualitatif (Suharsimi  Arikunto, 2006). Menurut Suharsimi Arikunto data kuantitatif 

yang berwujud angka- angka hasil perhitungan atau pengukuran dapat diproses 

dengan cara dijumlah, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan   dan 

diperoleh Persentase. Persentase kelayakan ditentukan dengan rumus sebagai 

berikut: 

Presentasi kelayakan (%) = 
����	���		
��������

����	���		
���������
x 100% 

Pencarian persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu 

yang dipersentasekan dan disajikan tetap berupa persentase, tetapi dapat juga 

persentase kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif, 

misalnya Sangat Baik (76%-100%), baik (56%-75%), cukup (40%-55%), 
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kurang baik (0-39%). Adapun keempat skala tersebut dapat ditulis seperti 

pada Tabel 3.6 di bawah ini.  

Tabel 3:6 Tabel  skala  persentase  menurut Arikunto (1996:244) 

Persentase pencapaian Skala nilai Interpretasi 

76 -100 % 4 Sangat baik 

56 -75 % 3 Baik 

40 -55 % 2 Cukup 

0 -39 % 1 Kurangbaik 

 

Untuk menganalisis data dari angket dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 1. Angket yang telah diisi responden, diperiksa kelengkapan 

jawabannya,kemudian disusun sesuai dengan kode responden.  

2. Mengkuantitatifkan jawaban setiap pertanyaan dengan memberikan skor 

sesuai dengan bobot yang telah ditentukan sebelumnya.  

3. Membuat tabulasi data.  

4. Menghitung persentase dari tiap-tiap sub variabel dengan rumus yang 

digunakan dalam perhitungan persentase skor.  

5. Dari persentase yang telah diperoleh kemudian ditransformasikan                 

ke tabel 3.5. 

 

 


