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ABSTRAK
Kupu-kupu (Lepidoptera) mempunyai peranan yang penting dalam proses ekologis. Kupu-kupu

berperan sebagai agen penyerbuk, indikator kualitas lingkungan, dan obyek yang memiliki nilai
keindahan. Hutan Suranadi merupakan salah satu kawasan yang dijadikan taman wisata alam (TWA) di
Nusa Tenggara Barat. Bagaimana distribusi dan keanekaragaman kupu-kupu di hutan Suranadi belum
pernah diteliti dan dipublikasikan mengingat pada saat ini kerusakan hutan dan perburuan kupu-kupu
terjadi secara besar-besaran. Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui keanekaragaman dan
distribusi kupu-kupu (Lepidoptera) sub-ordo Rhopalocera di TWA Suranadi serta untuk menguraikan
pemanfaatan keanekaragaman dan distribusi kupu-kupu sebagai salah satu media pembelajaran Biologi.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di TWA Suranadi selama enam
minggu yaitu dari 3 Juli 2013 sampai 7 Agustus 2013 menggunakan teknik sweeping mengikuti jalur
transek (Jalur Tengah, Jalur Pinggir, Daerah Aliran Sungai). Pengambilan sampel dan data dilakukan satu
kali dalam seminggu yaitu mulai dari pukul 08.00 – 17.00 WITA. Analisis indeks keanekaragaman kupu-
kupu menggunakan rumus Shanon-Wienner dan diperoleh indeks keanekaragaman (H’) untuk seluruh
jenis yaitu 2,80 atau termasuk dalam katagori sedang. Sedangkan analisis distribusi atau pola sebaran
masing-masing jenis kupu-kupu digunakan rumus nilai varians dari Southwood dan diketahui bahwa
hampir semua jenis kupu-kupu terdistribusi secara mengelompok, hanya jenis Euploea mulciber dari
famili Danaidae yang memiliki pola penyebaran secara teratur.

Kata-kata kunci: keanekaragaman, distribusi, kupu-kupu, Suranadi, media.

ABSTRACT
Butterflies play important roles in ecological processes. Butterfly are beneficial as pollinators,

indicator of environmental quality, and are appreciated for their aesthetic value. Suranadi forest is one
area which is used as a natural park (TWA) in West Nusa Tenggara . Distribution and diversity of
butterflies in TWA Suranadi have not been studied and published yet recently forest destruction and
hunting butterflies occur on a large scale. The main goal of this research is to know the diversity and
population distribution of butterflies from sub-order Rhopalocera in TWA Suranadi and to elaborate use
of diversity and distribution of butterflies as a medium of Biology learning. In addition, this research was
a descriptive study. This research had been conducted at TWA Suranadi for six weeks , from 3th of July
2013 to 7th of August 2013 using a sweeping technique applied to follow the line transect (Central Line ,
Line Edge, Watershed). Sampling and data collected was done once a week started from 08.00 am - 17.00
pm . Analysis of butterfly diversity index using Shannon- Wienner formula, it was obtained the diversity
index (H’) for all types of butterfly was 2,80, it was defined as “medium” category. Whereas, the analysis
of distribution pattern of each species of butterfly used value variance formula by Southwood, it was
obtained almost all species of butterfly were distributed in cluster, except species Euploea mulciber from
Family Danaidae was distributed in regular patterns.

Key words: Diversity, distribution, butterfly, Suranadi, media.



PENDAHULUAN

Kupu-kupu merupakan salah satu kekayaan
hayati yang dimiliki Indonesia dan harus dijaga
kelestariannya dari kepunahan maupun
penurunan keanekaragaman jenisnya. Menurut
Borror (1992) kupu-kupu termasuk dalam ordo
Lepidoptera, yakni serangga yang sayapnya
ditutupi oleh sisik, yang lepas seperti debu pada
jari-jari seseorang bila sayapnya dipegang.

Arti kupu-kupu bagi manusia tidak hanya
sebagai obyek yang memiliki keindahan, namun
dalam banyak hal kupu-kupu memiliki arti
penting lain. Menurut Anonim (2010)
penyebaran geografi yang baik dan
keanekaragaman kupu-kupu dapat memberikan
informasi yang baik dalam studi lingkungan
sebagai indikator lingkungan, serta perubahan
yang mungkin terjadi. Kupu-kupu juga memberi
andil yang sangat berarti dalam
mempertahankan keseimbangan alam dengan
bertindak sebagai penyerbuk pada bunga
bersama hewan penyerbuk lainnya.

Menurut Noprin (dalam Awinda, 2012) di
alam keanekaragaman jenis kupu–kupu berbeda
di setiap tempat. Hal ini dipengaruhi oleh
banyak faktor  diantaranya  jenis tanaman,
udara yang bersih, dan pencahayaan yang
cukup. Kerusakan alam seperti  berubahnya
fungsi areal hutan, sawah, dan perkebunan yang
menjadi habitat bagi kupu-kupu, dapat
menyebabkan penurunan  jumlah maupun jenis
kupu-kupu di alam. Kupu-kupu telah banyak
memberikan manfaat dalam kehidupan
manusia, seperti estetika atau keindahan,
pendapatan  ekonomi,  penelitian,  petunjuk
mutu  lingkungan, dan penyebaran tumbuhan.
Selain itu keberadaan kupu-kupu tidak terlepas
dari daya dukung habitatnya, yakni habitat yang
memiliki penutupan vegetasi perdu dan pohon
yang berakar kuat, serta adanya sungai-sungai
yang mengalir. Salah satu hutan yang banyak
ditemukan kupu-kupu adalah hutan Suranadi.
Hutan Suranadi ditetapkan sebagai Taman
Wisata Alam dengan luas 52 ha berdasarkan SK

Mentri Pertanian tanggal 15 Oktober 1976
Nomor: 274/Kpts/UM/5/77. Selama ini
bagaimana distribusi dan keanekaragaman
kupu-kupu di hutan Suranadi belum pernah
diteliti dan dipublikasikan mengingat pada saat
ini kerusakan hutan dan perburuan kupu-kupu
terjadi secara besar-besaran.

Berdasarkan hal tesebut maka analisis
keanekaragaman dan distribusi kupu-kupu
tersebut sangat penting sebagai data dasar
keanekaragaman hayati dan bahan
pertimbangan dalam memformulasikan strategi
konservasinya, khususnya di hutan Suranadi
dan pulau Lombok pada umumnya. Selain itu,
informasi ini juga dapat dimanfaatkan oleh
siswa-siswi maupun pendidik di sekolah
sebagai salah satu sumber atau media
pembelajaran biologi  yang khususnya sedang
mempelajari bab keanekaragaman hayati
dimana selama ini sumber atau media belajar
masih berasal dari hasil teori-teori yang ada
karena masih kurangnya sumber atau media
yang berasal dari hasil penelitian. Oleh karena
itu dilakukan penelitian tentang
“Keanekaragaman dan Distribusi Kupu-kupu
(Lepidoptera) di Kawasan Hutan Taman Wisata
Alam Suranadi sebagai Media Pembelajaran
Biologi”.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kawasan hutan

Taman Wisata Alam Suranadi, Desa Suranadi,
Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 6
minggu, yaitu dari 3 Juli sampai 7 Agustus
tahun 2013. Pengambilan sampel dilakukan satu
kali dalam seminggu yaitu mulai dari pukul
08.00 – 17.00 WITA. Identifikasi sampel
dilakukan di Laboratorium Biologi FKIP
Universitas Mataram.



Alat dan Bahan
Alat yang digunakan adalah jaring

serangga, jarum pentul, kotak koleksi, kamera,
buku identifikasi. Bahan yang digunakan adalah
kertas minyak/kertas papillot, sterofoam.

Metode Pengambilan Sampel
Metode pengambilan sampel kupu-kupu

dilakukan dengan metode survey. Penangkapan
kupu-kupu dilakukan dengan menggunakan
teknik sweeping dengan mengikuti jalur transek
yang telah ditentukan berdasarkan hasil
observasi terdiri dari tiga jalur yaitu jalur A
yang merupakan jalur pinggir sepanjang 2000
meter, jalur B yang merupakan jalur tengah
sepanjang 2000 meter, dan jalur C yang
merupakan daerah aliran sungai (DAS)
sepanjang 300 meter. Kupu-kupu ditangkap
dengan jaring serangga. Pengkoleksian kupu-
kupu dilakukan mulai pukul 08.00 sampai 12.00
WITA, dan sore hari dimulai dari pukul 15.00
sampai 17.00 WITA sekali dalam seminggu
selama enam minggu yaitu dari 3 Juli sampai 7
Agustus 2013. Pemilihan waktu penelitian
berdasarkan waktu aktifnya kupu-kupu
(Suwarno, 2011). Jenis-jenis kupu-kupu yang
belum bisa dipastikan jenisnya, dimasukkan ke
dalam kertas papilot. Setiap kertas papilot yang
di dalamnya terdapat spesies kupu-kupu diberi
kode abjad atau angka untuk membedakan
spesies yang satu dengan yang lainnya. Kupu-
kupu yang telah dimasukkan ke dalam kertas
papilot dimasukkan ke dalam kotak koleksi
supaya tidak rusak atau patah. Setelah itu
sampel yang didapat dibawa ke laboratorium
untuk dibuat spesimen keringnya untuk
selanjutnya diidentifikasi menggunakan buku
identifikasi kupu-kupu.

Analisis Data
Perhitungan indeks keanekaragaman jenis

kupu-kupu dilakukan dengan menggunakan
rumus dari Shannon – Wienner (Begon, 1986)
dengan rumus:

Dimana:
H’ : Indeks keanekaragaman jenis
ni : Jumlah individu jenis ke-i
N : Jumlah individu seluruh jenis

Untuk menentukan distribusi masing-
masing spesies kupu-kupu dapat menggunakan
rumus nilai varians dari Southwood (1978)

dalam
Hardiansy
ah (2001)

sebagai berikut:

dimana
Keterangan:
X : Jumlah individu tiap spesies
n : Jumlah plot pengamatan tiap jalur̅ : Rata-rata jumlah individu tiap jalur

Jika:
S²< , maka penyebarannya secara teratur
S² = , maka penyebarannya secara acak
S² > , maka penyebarannya secara

Berkelompok

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keanekragaman Jenis Kupu-kupu
Hasil penelitian yang telah dilakukan

didapatkan 28 jenis dari 404 individu kupu-
kupu yang termasuk ke dalam enam famili yaitu
enam jenis dari famili Papilionoidae, sebelas
jenis dari famili Nymphalidae, tiga jenis dari
famili Danaidae, empat jenis dari famili
Pieridae, dua jenis dari famili Lycaenidae, dan
satu jenis dari famili Hesperiidae, seperti yang
terlihat pada Tabel 1. Jenis kupu-kupu yang
ditemukan dalam penelitian ini lebih sedikit
dibandingkan dengan penelitian Iswahyuni
(2010) tentang keanekaragaman jenis kupu-
kupu di kawasan Hutan Jeruk Manis Desa
Kembang Kuning Kabubaten Lombok Timur
dengan teknik penangkapan menggunakan
jaring serangga diperoleh 35 jenis kupu-kupu
dari delapan famili.
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Tabel 1. Jenis kupu-kupu yang ditemukan di kawasan hutan TWA Suranadi

No Famili / Spesies
Lokasi

Jumlah
JP JT DAS

1 PAPILIONIDAE

1. Papilio memnon heronus 0 3 0 3

2. Papilio memnon agenor 2 6 2 10

3. Papilio gigon 2 2 0 4

4. Papilio prexaspes 1 2 0 3

5. Chilasa clytia 0 6 0 6

6. Graphium sarpedon luctatius 0 2 1 3
2 NYMPHALIDAE

1. Athyma perius 2 5 11 18

2. Cupha erymanthis 2 2 1 5

3. Doleschallia bisaltide pratipa 16 9 5 30

4. Elymnias hypermnesta 7 0 2 9

5. Orsotriaena medus cinerea 12 4 1 17

6. Polyura athamas 0 0 9 9

7. Lasippa heliodore dorelia 1 4 2 7

8. Melanitis phedima 9 3 4 16

9. Ypthima huebneri 4 9 2 15

10. Mycalesis horsfieldi 6 23 6 35

11. Taenecia pelea 3 0 2 5
3 DANAIDAE

1. Danaus sp. 1 2 4 7

2. Euploea mulciber 0 0 1 1

3. Parantica agleoides 1 0 1 2
4 PIERIDAE

1. Cepora iudith 2 5 4 11

2. Eurema hecabe 0 5 17 22

3. Hebomoia glaucippe 0 4 1 5

4. Leptosia nina 5 26 16 47

5. Cepora sp. 4 1 0 5
5 LYCAENIDAE

1. Lampides boeticus 3 10 1 14

2. Polyommatus icarus 0 1 2 3
6 HESPERIIDAE

1. Borbo cinnara 10 47 35 92

JUMLAH 93 181 130 404

H’ Masing-masing 2,66 2,56 2,50

H' Seluruh Jenis 2,80
Keterangan:
Lokasi: JP = Jalur Pinggir DAS = Daerah Aliran Sungai

JT = Jalur Tengah H’ = Indeks Keanekaragaman



Hasil penelitian yang telah dilakukan di
kawasan hutan TWA Suranadi pada bulan Juli
sampai dengan bulan Agustus 2013 didapatkan
nilai indeks keanekaragaman jenis di masing-
masing lokasi penelitian secara berturut-turut
adalah 2,66 (jalur pinggir), 2,56 (jalur tengah),
2,50 (daerah aliran sungai). Sedangkan analisis
indeks keanekaragaman jenis (H’) secara
keseluruhan menunjukkan nilai 2,80.
Berdasarkan kisaran indeks keanekaragaman
menurut Odum nilai indeks keanekaragaman
jenis kupu-kupu tergolong sedang. Odum
(1993) dalam Suwarno (2011)
mengklasifikasikan indeks keanekaragaman
jenis dalam tiga katagori yaitu rendah (H’ ≤ 2),
sedang (2 < H’ > 3), dan tinggi (H’ ≥ 3).
Keanekaragaman sedang dikarenakan
kemerataan dan kelimpahan rendah yang
ditandai dengan adanya dominansi dari
beberapa jenis kupu-kupu, antara lain Borbo
cinnara, Leptosia nina, Mycalesis horsfieldi,
dan Doleschallia bisaltide pratipa. Komponen-
komponen yang mempengaruhi besar kecilnya
nilai indeks keanekaragaman adalah jumlah
jenis, jumlah individu masing-masing jenis dan
jumlah total individu. Nilai indeks
keanekaragaman jenis ini akan dapat berubah
seiring dengan perubahan komposisi jenis dan
sebaran atau kelimpahan masing-masing jenis.
Perubahan ini tentunya akan sangat bergantung
pada perubahan kondisi habitat kupu-kupu
tersebut.

Indeks keanekaragaman jenis kupu-kupu
pada masing-masing lokasi penelitian (Jalur
Pinggir, Jalur Tengah, Daerah Aliran Sungai)
hampir sama atau tidak jauh berbeda. Hal
tersebut dikarenakan kondisi lingkungan pada
masing-masing lokasi penelitian hampir sama,
yaitu pada masing-masing lokasi tedapat
kawasan terbuka, semak, dan beberapa
tumbuhan yang sedang berbunga. Menurut
whalley (1992) dalam Suwarno (2011), kupu-
kupu lebih menyukai kawasan terbuka, seperti
semak belukar, daerah hutan yang banyak
celahnya dan tumbuhan yang sedang berbunga.

Beberapa tumbuhan berbunga yang
terdapat pada masing-masing lokasi penelitian
misalnya Bandotan (Ageratum conyzoides),
Kapul (Baccaurea dulcis), Chloranthus sp.,
Jarong (Cyatula prostrate), Tapak Liman
(Elephantophus scaber), Kirinyuh (Eupatorium
odoratum), Ficus sp., Pacar Air (Impatiens
balsamina),Soka Merah (Ixora coccinea),
Sidaguri (Sida acuta), Flamboyan Delonix
regia), Bunga Api-api, dan lain-lain yang dapat
menjadi sumber makanan kupu-kupu. Menurut
Noerdjito dan Amir (1991), bunga-bunga
tumbuhan merupakan sumber makanan bagi
beberapa jenis kupu-kupu. Bunga yang paling
sering dikunjungi oleh kupu-kupu biasanya
berwarna cerah dan terang. Selain tumbuhan
yang sedang berbunga, terdapat juga beberapa
jenis paku-pakuan, dan beberapa jenis pohon
misalnya, Ficus sp., Nangka (Artocarpus
heterophyllus), Singgapor (Muntingia
calabura), Coklat (Theobrama cacao), Jeruk
(Citrus amblycarpa), dan lain-lain.

Selain keberadaan vegetasi,
keanekaragaman kupu-kupu juga dipengaruhi
oleh faktor abiotik. Beberapa faktor abiotik
yang mempengaruhi kehidupan kupu-kupu,
antara lain: suhu, kelembaban udara, musim,
dan kecepatan angin (Bariyah, 2011). Amir
(2003) melaporkan keragaman spesies kupu-
kupu di Taman Nasional Halimun berbeda
dengan keragaman spesies kupu-kupu di taman
nasional lainnya di Indonesia. Perbedaan ini
disebabkan adanya perbedaan iklim, musim,
ketinggian tempat, serta jenis-jenis tanaman
inang sebagai makanan bagi larvanya.

Aktivitas kupu-kupu tergantung kondisi
cuaca. Jika cuaca cerah maka kupu-kupu akan
melakukan aktivitasnya mulai pukul 07.30 –
15.30 (Stoke, 1982). Dalam penelitian ini,
penangkapan dan pengamatan kupu-kupu
dilakukan mulai pukul 08.00 sampai 12.00
WITA, dan sore hari dimulai dari pukul 15.00
sampai 17.00 WITA. Menurut Noerdjito dan
Aswari (2003) dalam Koneril (2011) di daerah
tropika, kupu-kupu aktif mulai matahari terbit
sampai matahari terbenam. Suhu lingkungan



pada saat penelitian di kawasan hutan TWA
Suranadi berkisar antara 20,5oC sampai 33oC.
Kingsolver (1985) melaporkan kupu-kupu
umumnya memerlukan suhu tubuh 28-37 oC
untuk melakukan aktivitas secara optimal,
sedangkan kelembaban relativ udara 60-75%.
Soedrajat (2008) dalam Bariyah (2011)
melaporkan bahwa kupu-kupu akan mencari
makanan pada suhu yang hangat berkisar 30oC,
suhu tubuh kupu-kupu pada saat terbang 5-10oC
di atas suhu lingkungan. Pencarian makanan
pada suhu yang rendah akan membutuhkan
energi yang banyak.

Selain itu, musim juga mempengaruhi
keragaman kupu-kupu. Penelitian ini dilakukan
dari bulan Juni sampai Agustus 2013 bertepatan
dengan akhir musim kemarau. Suantara (2000)
dalam Bariyah (2011) menyatakan bahwa
jumlah spesies kupu-kupu lebih banyak
ditemukan pada awal musim kemarau
dibandingkan dengan musim hujan. Hal ini
disebabkan kebanyakan spesies kupu-kupu
berada pada tahap pupa saat musim hujan.
Namun, jumlah individu kupu-kupu yang
ditemukan pada awal musim kemarau lebih
sedikit dibandingkan dengan musim hujan.

Dari keseluruhan pengambilan sampel,
jenis kupu-kupu Nymphalidae merupakan jenis
kupu-kupu yang paling banyak ditemukan yaitu
sebanyak 11 jenis. Hasil penelitian ini serupa
dengan penelitian yang dilakukan oleh
Iswahyuni (2010) di Kawasan Hutan Jeruk
Manis Desa Kembang Kuning Kabupaten
Lombok Timur ditemukan enam belas jenis
kupu-kupu Famili Nymphalidae dari 35 jenis
kupu-kupu yang ditemukan. Penelitian lain
yang dilakukan oleh Koneri (2011) di Gunung
Manado Tua Kawasan Taman Nasional Laut
Bunaken, Sulawesi Utara ditemukan lima belas
jenis kupu-kupu Famili Nymphalidae dari 29
jenis kupu-kupu yang teridentifikasi.
Banyaknya jumlah jenis kupu-kupu famili
Nymphalidae diduga karena di kawasan hutan
TWA Suranadi terdapat beberapa tumbuhan

yang sesuai untuk mendukung kehidupan kupu-
kupu famili Nymphalidae, baik untuk sumber
makanan maupun sebagai tempat berlindung.
Jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai
sumber makanan oleh famili Nymphalidae
diantaranya adalah Annonaceae, Leguminosae,
dan Compositae (Nengah, 2000).

Distribusi Jenis Kupu-kupu
Distribusi atau pola penyebaran untuk

masing-masing jenis kupu-kupu di kawasan
hutan TWA Suranadi secara umum yaitu
mengelompok dengan nilai S2 lebih besar
dibandingkan dengan nilai rata-rata jumlah
individu kupu-kupu (S2> ), hanya jenis
Euploea mulciber dari famili Danaidae yang
memiiki pola penyebaran secara teratur dengan
nilai S2 lebih kecil dari nilai rata-rata (S2< ).
Menurut Odum (1993) sifat penyebaran merata
atau teratur dapat dimungkinkan terjadi adanya
persaingan antar individu, baik dalam hal ruang
atau makanan. Interaksi ini mendorong
pembagian ruang yang sama. Sifat penyebaran
mengelompok umumnya dimiliki oleh serangga
karena kecenderungan untuk mengelompok,
berkumpul dari berbagai derajat mewakili sifat
yang paling umum. Hal tersebut sama dengan
penelitian yang telah dilakukan oleh Duwiri
(2007) di Kampung Mokwan Distrik Miyambou
Kabupaten Manokwari mengenai penyebaran
kupu-kupu Superfamili Papilionoidae.
Berdasarkan hasil perhitungan Varians (S2) dan
jumlah jenis dalam sampel maka sifat
penyebaran kupu-kupu dari tiap famili adalah
berkelompok. Lebih lanjut Odum (1993)
mengemukakan bahwa pengelompokan
individu-individu organisme anggota populasi
terjadi akibat beberapa hal, antara lain:
menanggapi adanya perubahan cuaca harian
atau musiman, menanggapi perbedaan kondisi
habitat setempat, sebagai akibat dari proses
reproduksi, sebagai akibat daya tarik sosial.
Untuk lebih jelasnya distribusi masing-masing
jenis kupu-kupu dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2. Distribusi masing-masing jenis kupu-kupu yang ditemukan di kawasan hutan TWA Suranadi

No Famili / Spesies S² Distribusi

1 PAPILIONIDAE

1. Papilio memnon heronus 1 2 berkelompok

2. Papilio memnon agenor 3,333 22,22 berkelompok

3. Papilio gigon 1,333 3,556 berkelompok

4. Papilio prexaspes 1 2 berkelompok

5. Chilasa clytia 2 8 berkelompok

6. Graphium sarpedon luctatius 1 2 berkelompok

2 NYMPHALIDAE

1. Athyma perius 6 72 berkelompok

2. Cupha erymanthis 1,667 5,556 berkelompok

3. Doleschallia bisaltide pratipa 10 200 berkelompok

4. Elymnias hypermnesta 3 18 berkelompok

5. Orsotriaena medus cinerea 5,667 64,22 berkelompok

6. Polyura athamas 3 18 berkelompok

7. Lasippa heliodore dorelia 2,333 10,89 berkelompok

8. Melanitis phedima 5,333 56,89 berkelompok

9. Ypthima huebneri 5 50 berkelompok

10. Mycalesis horsfieldi 11,67 272,2 berkelompok

11. Taenecia pelea 1,667 5,556 berkelompok

3 DANAIDAE

1. Danaus sp. 2,333 10,89 berkelompok

2. Euploea mulciber 0,333 0,222 teratur

3. Parantica agleoides 0,667 0,889 berkelompok

4 PIERIDAE

1. Cepora iudith 3,667 26,89 berkelompok

2. Eurema hecabe 7,333 107,6 berkelompok

3. Hebomoia glaucippe 1,667 5,556 berkelompok

4. Leptosia nina 15,67 490,9 berkelompok

5. Cepora sp. 1,667 5,556 berkelompok

5 LYCAENIDAE

1. Lampides boeticus 4,667 43,56 berkelompok

2. Polyommatus icarus 1 2 berkelompok

6 HESPERIIDAE

1. Borbo cinnara 30,67 1881 berkelompok

JUMLAH 134,7 3388 berkelompok
Keterangan:
S² = Nilai varians

= Rata-rata jumlah individu tiap jalur



Keanekaragaman dan Distribusi Kupu-kupu
(Lepidoptera) di Kawasan Hutan TWA
Suranadi sebagai Media Pembelajaran
Biologi

Hasil penelitian ini dapat digunakan
sebagai salah satu media pembelajaran biologi,
khususnya oleh mahasiswa atau siswa-siswi
yang sedang mempelajari bab keanekaragaman
hayati baik secara langsung maupun tidak
langsung. Sumber atau media pembelajaran
secara langsung yaitu dengan mengadakan
kegiatan praktikum ataupun penelitian lapangan
di TWA Suranadi, karena keanekaragaman di
kawasan ini tergolong sedang sampai tinggi.
Sumber atau media pembelajaran secara tidak
langsung dapat melalui foto kupu-kupu yang
diambil dari kawasan TWA Suranadi yang
disusun dalam booklet. Sugiartini (2011)
mendefinisikan booklet adalah buku berukuran
kecil (setengah kuarto) dan tipis, tidak lebih dari
30 halaman bolak balik, yang berisi tulisan dan
gambar-gambar. Pada dasarnya booklet
diperuntukan bagi peserta didik agar dapat
belajar secara mandiri.

Menurut Anonim (1987) pedoman menulis
booklet antara lain: merumuskan fungsi booklet
yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang
ingin dicapai, hal tersebut berguna sebagai
pedoman dalam menentukan isi, kegiatan
belajar, strategi pengajaran dan teknik-teknik
evaluasi. Memilih materi yang akan mencapi
tujuan yang telah ditentukan, tingkat kesukaran
isi harus didasarkan pada tingkat perkembangan
peserta didik dan isi booklet harus relevan
dengan kehidupan yang sesungguhnya. Adapun
langkah-langkah membuat Booklet sebagai
media pembelajaran antara lain: Menangkap
serangga (kupu-kupu) dengan menggunakan
jaring serangga, membunuh kupu-kupu dengan
cara menekan bagian dadanya, memasukkan
kupu-kupu ke dalam kertas papilot dengan hati-
hati dan sayapnya direntangkan agar tidak
rusak, memasukkan kupu-kupu hasil tangkapan
ke dalam kotak koleksi supaya tidak rusak atau
patah. Setelah sampel terkumpul, selanjutnya di

bawa ke laboratorium untuk diidentikasi dan
difoto. Hasil foto dapat digunakan dalam
penyusunan booklet yang disertai dengan
beberapa penjelasan yang sesuai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan

bahwa keanekaragaman kupu-kupu di kawasan
TWA Suranadi tergolong sedang. Distribusi
atau pola sebaran masing-masing jenis kupu-
kupu secara umum mengelompok.
Keanekaragaman dan distribusi jenis kupu-kupu
di kawasan hutan TWA Suranadi dapat
dimanfaatkan sebagai sumber atau media
pembelajaran Biologi.

Saran
Mengingat ada beberapa keterbatasan

dalam penelitian ini, khususnya dari peneliti
sendiri, maka perlu diadakan penelitian yang
lebih lanjut tentang keanekaragaman dan
distribusi jenis kupu-kupu (Lepidoptera) di
kawasan hutan TWA Suranadi Desa Suranadi
Kecamatan Narmada Lombok Barat, sehingga
dengan informasi tersebut dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam
memformulasikan strategi konservasi kupu-
kupu. Selain itu, hasil penelitian ini juga
diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu
media pembelajaran Biologi.
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