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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Pengambilan sampel di lakukan di TWA Camplong Kecamatan Fatuleu, Kabupaten 

Kupang. Penelitian ini di lakukan selama bulan November 2017. 

 

 

Gambar 3.1 Peta Kawasan lindung TWA Camplong (Sumber:Google Maps). 

 

 

Secara administratif, TWA Camplong memiliki luas ± 2.000 Ha termasuk dalam 

wilayah Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Penetapan fungsi TWA Camplong adalah 

RTK 12, SK No. 89/Kpts-II/1983 tanggal 2 Desember 1983 tentang TGHK Provinsi NTT ( 

Balai Besar KSDA NTT, 2012 ). Kawasan ini mudah dijangkau karenajalan yang 

menghubungkan kota Kupang  dengan kota Soe membentang di tengah kawasan ini. Kisaran 

ketinggian adalah 120-350 m di atas permukaan laut. 
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3.2  Alat dan Bahan yang Digunakan 

Alat dan bahan yang di gunakan seperti: meter rol, kompas, tali ravia, kayu patok, 

toples atau botol kecil, kamera, alat tulis, waring, gunting, pingset, soil tester altimeter, 

Ph meter, kapas, portabel, solalimeter, digital ligh meter, alkohol70%, dan aqua. 

 

3.3  Teknik Penarikan Sampel 

Rancangan penarikan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Peneliti melakukan pengamatan terhadap lokasi jalan pada belokan ke 15 dari kolam 

Oelana TWA Camplong. 

2) Peneliti menentukan koordinat:  10º 02' 0,02 " S dan 123º 56' 19,8" E. ( Studi 

Pendahuluan ). 

3) Menentukan posisi jalan 70º Utara-Timur. Dan transek ini sebagai transek tegak lurus 

jalan; sedangkan transek yang sejajar jalan ditentukan setap interval 10 m sepanjang 500 

m dengan lebar 20 m. untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar penarikan transek pada 

gambar 2 di bawa ini. 

4) Menentukan posisi transek ke arah selatan jalan pada posisi transek yang tegak lurus 

jalan yaitu pada posisi 160º Utara-Selatan. 

5) Meletakan titik pengamatan pada titik interval yaitu 10 sampai 300 m (sebanyak 30 titik). 

6) Di sepanjang transek tegak lurus di tarik suatu area berbentuk segi empat sama sisi 

sepanjang 10 m sehingga terbentuk suatu kuadrat kontinyu sebanyak 30 plot. 

7) Gunakan waring untuk menangkap serangga yang terbang tersebut. 

8)Serangga yang telah tertangkap di masukan dalam toples atau botol lalu di identifikasi. 
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Gambar 2. Protokol penarikan sampel(Sumber: Untung 2007). 

3.4  Analisis Data 

eknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

kuantitatif dan kualitatif. Data kualitatif adalah berupa identitas atau (nama ilmiah dari 

spesies dan familinya) sedangkan data kuantitatif berupa jumlah kekayaan spesies, jumlah 

individu spesies dan menghitung indeks keanekaragaman (shannon-wiener dan Simpson ). 

3.4.1. Indeks keanekaragaman Shannon  dan Wiener 

     Shannon dan Wiener secara independen menurunkan fungsi yang kemudian  dikenal 

sebagai indeks keanekaragaman Shannon (Banilodu ,2002).  Indeks Shannon mengasumsikan 

bahwa  individu dicuplik  secara acak dari suatu populasi besar secara tidak terbatas, yakni 

sesuatu yang efektif tak terhingga . Indeks Shannon juga mengasumsikan bahwa semua jenis 

diwakili oleh sampel Indeks ini  dihitung dengan persamaan:  

    H
’
  =  

Di mana kuantitas pi adalah proporsi individus yang ditemukan pada    jenis ke-i.   Nilai pi 

sesunggunya tidak diketahui tetapi dapat diduga sebagai ni/N atau disebut penduga 

20 m 
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kemungkinan maksimum. Nilai dari indeks keanekaragaman Shannon biasanya ditemukan 

berkisar antara 1,5-3,5 dan jarang melebihi  4,5. Jika distribusi yang mendasari adalah logam, 

10
5
 jenis diperlukan untuk menghasilkan sebuah nilai H’>5,0.  

      Kanekaragaman maksimum dapat dihitung dengan rumus:  

   Hmaks = ln S 

       Dan kerataan dapat dihitung dengan menggunakan rumus:  

    E = H
’
/ ln S  

Hasil penelitian dengan indeks Shannon selanjutnya dicocokkan dengan kategori nilai 

keragaman Shannon (Krebs, 1989). 

  

 


