
III. MATERI DAN METODE

3.1.TempatdanWaktuPenelitian

Penelitian ini telahdilaksanakan dari bulan September 2014 sampai

November 2014 dikawasan Kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau, Jalan H.R. Soebrantas No. 115 Km 18. Kelurahan Simpang Baru,

Kecamatan Tampan-Pekanbaru.

3.2.AlatdanBahan

Alat yang digunakan adalah jaring serangga (insect net), jaring serangga

air, pinset, jarum serangga, ember, nampan, botol spesimen, alat tulis, lembar

kerja, kertas papilot, kaca pembesar (loupe), kamera digital, suntik, buku panduan

lapangan mengenal capung, sterofom, pH meter, mikroskop digital. Bahan yang

digunakan adalah capung, kloroform, alkohol 70%, formalin, air, kertas tisu,

kertas label.

3.3.MetodePenelitian

Alur pelaksanaanpenelitian dapatdilihatpadaGambar 3.1.

yangterdiridaribeberapatahapan yang meliputi; a) survey lokasi, b)

pengambilansampel, c) identifikasicapung, d) analisis data.

a) Survey lokasi

Survey lokasi dilakukan pada saat sebelum melakukan penelitian (Pra

penelitian), dimanakemudianditentukanempat area pengambilansampeluntuk

imago capungdandua area pengambilansampeluntuknimfacapung.



Gambar 3.1. Alur Penelitian

Lokasipenelitianuntukpengambilan imago dapatdilihatpadaGambar 3.2

yang merupakanpetalokasipengambilansampel yang terdiriatasempat area,

keempat area tersebutyakni; 1) area lahanpertanian (lokasi A), 2) area

pinggiranhutanasramaputri (lokasi B), 3) area Islamic Centre (lokasi C), dan 4)

area rektorat (lokasi D). Deskripsikeadaan area

pengambilansampelsebagaiberikut;

Lokasi A : Area lahan pertanian Fakultas Pertanian dan Peternakan belakang

Fakultas Usulhuddin hingga depangedung Al-maidah. Area

initerdapatparit-paritsertaberbagaitanamandiantaranya; tanaman Toga,

beberapa tanaman pertanian yang sedang menjadi penelitian jagung

(Zea mays), jahe (Zingiberofficinale), cabai (Capsicum annum), serta

alang-alang (Imperatacylindrica), tanaman kakao (Theobroma cacao

L.), dan lain-lain.

Lokasi B : Areapinggiran hutan Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim

Riau samping asrama putri. Sebagai daerah hutan rawa gambut

dengan beberapa vegetasi tanaman berkayuakasia (Acacia



crassicarpa), tanaman kantong semar (Nepenthes sp.), jambu hutan,

tanamanpaku-pakuandan lain-lain.

Lokasi C : Areasekitar Islamic Centre. Sebagai daerah akuatik denganbeberapa

vegetasi rumput-rumputan.

Lokasi D:Area rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai daerah taman dengan vegetasi tanaman hias (pucuk merah,

bunga asoka, mawar), berbagaijenisrumput(teki, alang-alang) dan lain-

lain.

Guna memudahkan penelitian pengambilan nimfa capung,lokasi penelitian dibagi

menjadi dua daerah penelitian sebagai berikut:

LokasiA

:PerairantidakmengaliryaituperairankebunpercobaanFakultasPertani

andanPeternakan.

LokasiB  :KolamhalamankantorIslamic Centre UIN Sultan SyarifKasim Riau.



Gambar 3.2.Petalokasipengambilansampel.

b) Pengambilansampel

Pengambilan sampel dilakukan meliputi dua tahapan yaitu pengambilan

sampel imago capung dan nimfa capung. Pengambilan sampel imago (Gambar

3.3) dilakukan pada pagi hari pukul 08.00-11.00 WIB dan sore pukul 15.00-17.00

WIB. Pemilihan waktu berdasarkan waktu aktifnya capung, sehingga diharapkan

dapat ditemukan jenis-jenis capung yang beragam (Patty, 2006). Jenis-jenis

capung tersebut yang telah di tangkap menggunakan jaring serangga kemudian

dimatikan dengan cara capung dimasukkan ke dalam Klorofrom kemudian

disimpan dalam kertas papilot.



Gambar3.3.pengambilansampel imago capung, a)pengambilansampel, b) mematikansampel di
botolkloroform, c) tahapanidentifikasi imago.

Pengambilan Sampel Nimfa Capung (Gambar 3.4) masing- masing lokasi

pengambilan sampel nimfa di ambil 30 titik secara acak, mencakup bagian tepi

dan tengah genangan air. Bervariasinya jenis serangga air dan organisme yang

selalu bergerak, sehingga pengambilan sampel dilakukan secara acak (Ansori,

2008). Rentangwaktupengambilansampel dilakukan pagi hingga sore hari (06.00-

16.00 WIB) (Aswari, 2001). Untuk mengkoleksi menurut Mirwan (2013) nimfa

dan serangga dewasa yang hidup didasar dan permukaan air atau yang

menimbulkan gigitan, dapat dilakukan dengan menggunakan jaring serangga air.

Kategori jaring serangga air (aquatic net) yang digunakan mempunyai

diameter 35-40 cm pada bagian depan dan panjang jaring 50 cm. Bentuk jaring

ada yang persegi, segi tiga, bulat dan ada yang berbentuk huruf D. Namun pada

penelitian ini, jaring yang di gunakan adalah bentuk huruf D. Tangkai jaring

serangga air 70-100 cm (Suhara, 2009). Jaring serangga air harus kuat untuk

menahan kotoran dalam air, baik kawat lingkar dan bahan jaringnya. Untuk

mengambil serangga yang ada, yang bercampur lumpur diletakkan di suatu

nampan atau ayakan dan diberi air lalu dibersihkan untuk mendapatkan

serangganya (Aswari, 2001; Mirwan, 2013).
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Gambar 3.4. Pengambilan Sampel Nimfa Capung, a)pengambilan sampel di air, b) pengayakan, c)
pengawetan sampel.

Imago capung yang telah ditangkap dimatikan dengan masukkan ke dalam

kloroform, kemudian dimasukkan ke dalam kantung spesimen (kertas papilot) dan

dilengkapi data lapangan. Setelah itu capung disuntik dengan formalin. Menurut

Patty (2006) capung tersebut dijarum (pinning) pada bagian tengah sayap hingga

ujung pin muncul diantara ujung kaki pertama dan kedua. Setelah itu ditancapkan

pada steroform. Kemudian Sampel di potret dengan kamera digital. Setiap jenis

capung yang ditemukan kemudian dideskripsikan dan diidentifikasikan.

Perlakuan untuk sampel nimfa capungdilakukan dengan pengawetan

basah, dengan cara spesimen yang didapatkan dari lapangan kemudian

dimasukkan ke dalam botol yang memiliki penutup yang kuat, berisi larutan

pengawet (Alkohol 70-80 %) (Mirwan, 2013).

c) Identifikasicapung

Setelah mendapatkan sampel, dan kemudian dibawa kelaboratorium PEM

(Patologi, Entomologi, dan Mikrobiologi) dan diidentifikasi dengan panduan

identifikasi Study Of Insect (Triplehorn, 2005), Common Odonates Of Central

India (RJ. Andrew et al., 2008), Identification Guide To The Australian Odonata

(Department Of Environment, Climate Change And Water NSW, 2009),
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Dragonflies And Damselflies Of Peninsular India A Field Guide

(Subramanian,2005),  kunci determinasi serangga (Subyanto, 1994), Website

(www.insectidentification.org).

d) Analisis data

Setelah sampel teridentifikasi maka dilakukan analisis data agar

diketahuinya keanekaragaman capung yang ada di areal kampus UIN SUSKA

Riau. Analisis data yang menggunakan Indeks keanekaragaman  dan kemerataan

Shannon-Wiener (Maguran, 1988).

H’ = -∑ Pi.Ln Pi

E = H’/Ln (S)

H’ = Indek Keanekaragaman Jenis

E = IndeksKemerataan

Pi = Proporsi Spesies Ke-i Dari Total Individu

Ln = Logaritma Natural

S = Spesies

Jika indeks keanekaragaman (H’) < 1 berarti keanekaragaman rendah, nilai

indeks keanekaragaman (H’) 1 ≤ 3 berarti keanekaragaman sedang, dan nilai

indeks keanekaragaman (H’) > 3 berarti keanekaragaman tinggi.Nilai indeks

kemerataan berkisar antara 0-1. Jika nilai indeks kemerataan E < 1, maka dalam

ekosistem ada kecenderungan terjadi dominasi spesies yang disebabkan oleh

adanya ketidak stabilan faktor-faktor lingkungan dan populasi. Bila indeks

kemerataan E ≥ 1, maka hal ini menunjukkan bahwa ekosistem tersebut dalam

kondisi yang relatif stabil yaitu jumlah individu tiap spesies relatif sama



(Hamziah, 2006citMirwan, 2013).Data-data yang diperoleh dari hasil penelitian

dianalisis dengan menggunakan program Microsoft office exel, kemudian

disajikan dalam bentuk tabel dan grafik.


