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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan Negara yang memimiliki tingkat keanekaragaman 

makhluk hidup yang tinggi mulai dari kekayaan flora dan fauna, hal ini 

dikarenakan Indonesia memiliki Iklim yang tropis sehingga sangat cocok untuk 

pertumbuhan dan perkembangan flora dan fauna yang berada di Indonesia. Tidak 

heran jika Indonesia disebut Negara megabiodiversitas dan telah mendapatkan 

pengakuan dunia sebagai negara dengan tingkat biodeversitas kedua tertinggi 

setalah negara asal kawasan Amerika Selatan, Brazil (Heriyanto, 2007). Salah satu 

pusat keanekaragaman hayati dunia yaitu Negara Indonesia dengan wilayah 

daratan sekitar 1,3 % dari seluruh wilayah daratan di bumi, diperkirakan sekitar 

10 %  jenis tanaman dunia, 45 % spesies ikan, 24 % spesies amfibia, 32 % spesies 

reptile, 15 % spesies mamalia, 16 % spesies burung terdapat di Indonesia 

(Leksono, 2007). 

Salah satu satwa yang mempunyai nilai ekologis dan mempunyai 

hubungan timbal balik dengan lingkungannya adalah burung. Burung merupakan 

anggota kelompok hewan bertulang belakang (vertebrata) yang memiliki bulu dan 

sayap. Jenis-jenis burung yang ada di bumi ini begitu bervariasi, mulai dari 

burung kolibri yang memiliki bentuk tubuh paling kecil hingga burung unta yang 

lebih tinggi dari manusia, diperkirakan terdapat sekitar 8.800 – 10.200 spesies 

burung di seluruh dunia (Whitten, 2000). Burung berfungsi memberikan sinyal 

bagi kehidupan, mereka juga mengindikasikan bahwa kehadiran suatu jenis 

burung menunjukkan baik tidaknya suatu lingkungan (Kaplan dan Rogers, 2011). 
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Menurut Clements (2007) kebanyakan burung aktif pada siang hari (diurnal) 

tetapi ada sebagian yang aktif pada malam hari (nocturnal) seperti burung hantu, 

mereka terbang untuk migrasi jarak jauh untuk menemukan habitat yang optimum 

dan ideal. 

Berdasarkan Daftar Burung Indonesia (DBI) No.2 jumlah burung yang 

dapat ditemukan di wilayah Indonesia yaitu sebanyak 1598 spesies burung. 

Terdapat 628 spesies di wilayah Sumatera, 522 spesies di wilayah Kalimantan, 

507 spesies di wilayah Jawa, 416 spesies di wilayah Sulawesi, 365 spesies di 

wilayah Maluku, 426 spesies di wilayah Nusa Tenggara dan 671 spesies di 

wilayah Papua. 372 (23,28%) spesies di antaranya adalah spesies burung endemik 

Indonesia, dan 149 (9,32%) spesies adalah burung migran. Jumlah tersebut, 

menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara nomor empat di dunia terkaya 

akan jumlah spesies burungnya setelah Columbia, Peru, dan Brazil. Sangat 

disayangkan bahwa di Indonesia tercatat 118 (7,38%) spesies burung yang 

dikatagorikan sebagai spesies yang terancam punah dalam International Union for 

Conservation of Nature (IUCN) Red List (Sukmantoro dkk, 2007). 

Desa Hadiwarno terletak di selatan dari Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Pacitan dan memiliki batas wilayah di antara Desa Hadiluwih dan Desa 

Sidomulyo. Desa Hadiwarno terletak pada ketinggian 0-500 meter dpl dengan luas 

sebesar 7,73 km² (PEMKAB Pacitan, 2010). Desa Hadiwarno merupakan desa 

yang memiliki banyak pontensi yang harus digali dan dikelola secara baik. Salah 

satu potensi dari Desa Hadiwarno yaitu keberadaan jenis-jenis burung yang 

beranekaragam. Berdasarkan hasil observasi, Desa Hadiwaro banyak memiliki 

kawasan hijau dan pantai alami yang menjadi tempat burung-burung untuk 
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menetap baik dalam hal aktifitas mencari makan maupun berkembang biak, salah 

satunya dari famili burung Alcedinidae yaitu raja udang biru, raja udang 

meninting, cekakak jawa dan cekakak sungai yang menetap di kawasan muara 

sungai Desa Hadiwarno.  

Menurut Fachrul (2012) satwa burung yang hidup di alam bebas lebih 

banyak ditemukan pada habittat yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan, 

sebaliknya jarang atau tidak ditemukan pada lingkungan yang kurang 

menguntungkan. Keberadaan atau penyebaran burung erat dengan ketersediaan 

makanan dan tempat untuk hidupnya (Peterson, 1980). Habitat yang alami dan 

ketersediannya sumber pakan burung yang terdapat di Desa Hadiwarno tentunya 

akan berpengaruh terhadap banyak tidaknya jenis burung yang ditemukan, tetapi 

selama ini penelitian dan data tentang keanekaragaman jenis burung masih belum 

ada di Kabupaten Pacitan khususnya di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo.  

Kajian keanekaragaman spesies burung pada dekade terakhir ini dilakukan 

secara intensif baik dari pemerhati konservasi maupun akademisi karena data 

yang di dapatkan akan sangat diperlukan untuk pengambilan kebijakan tentang 

apa yang harus dilindung (Leksono, 2007). Menurut Fachrul (2012) survey 

keberadaan spesies tertentu di alam sangat diperlukan untuk mengetahui potensi 

sumber dayanya salah satunya yaitu burung. Kajian keanekaragaman juga bisa 

digunakan untuk indikator baik atau tidaknya suatu ekosistem, menurut Bibby 

(2000) burung telah terbukti baik sebagai indikator kenaekaragaman hayati dan 

perubahan lingkungan dengan demikian dapat digunakan untuk membuat 

keputusan perencanaan konservasi strategis untuk lingkungan yang lebih luas dan 

burung merupakan bagian yang terkenal keanekaragamannya di bumi tetapi 
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pengetahuan tentang jenis burung masih banyak yang belum diketahui sehingga 

tidak heran banyak para ahli ekologi tertarik pada pengukuran kajian 

keanekaragaman khususnya jenis burung. 

Data hasil penelitian keanekaragaman jenis burung yang akan 

dilaksanakan diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk 

program konservasi burung kedepannya, dan hasil penelitian keanekaragaman 

jenis burung ini akan dijadikan sumber belajar untuk siswa SMA (Sekolah 

Menengah Atas) sehingga bisa dijadikan bahan referensi bagi siswa mengingat 

sumber belajar tentang jenis burung di Indonesia sangat terbatas jumlahnya dan 

kebanyakan berbahasa asing. Adapun pengertian sumber belajar yang diberikan 

oleh Association for Education Communication Technology (AECT) adalah 

berbagai sumber baik itu berupa data, orang atau wujud tertentu yang dapat 

digunakan oleh siswa dalam belajar baik yang digunakan secara terpisah maupun 

secara terkombinasi sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan 

belajarnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diadakan penelitian dengan 

judul “Studi Keanekaragaman Jenis Burung di Desa Hadiwarno Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapakah jumlah burung yang ditemukan di Desa Hadiwarno Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Pacitan berdasarkan Ordo, Suku dan jenis burung? 
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2. Berapakah nilai keanekaragaman dan kemerataan jenis burung di Desa 

Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berdasarkan 

kekayaan jenis, kelimpahan jenis, dan dominansi burung? 

3. Berapakah jenis burung yang dilindungi oleh Pemerintah RI di Desa 

Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan?  

4. Bagaimana bentuk sumber belajar biologi yang dikembangkan dari hasil 

penelitian ini? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui jumlah burung yang ditemukan di Desa Hadiwarno 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berdasarkan Ordo, Suku dan 

jenis burung. 

2. Mengetahui nilai keanekaragaman dan kemerataan jenis burung di Desa 

Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan berdasarkan 

kekayaan jenis, kelimpahan jenis, dan dominansi burung. 

3. Mengetahui jumlah jenis burung yang dilindungi oleh Peraturan 

Pemerintah RI di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten 

Pacitan. 

4. Mengetahui bentuk sumber belajar biologi yang dikembangkan dari hasil 

penelitian ini. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan 

pengetahuan untuk keilmuan biologi tentang keanekaragaman jenis 

burung di Desa Hadiwarno, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten 

Pacitan  

2. Manfaat Praktis 

1. Manfaat  bagi Masyarakat dan Pemerintah  

Hasil penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan 

pengetahuan tentang keanekaragaman jenis burung yang 

terdapat di Desa Hadiwarno. Hasil Penelitian ini bagi 

pemerintah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk membuat program konservasi burung yang terdapat di 

Desa Hadiwarno. 

2. Manfaat Bagi Peneliti Lain  

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu peneliti 

lain dapat memperoleh informasi tentang keanekaragaman 

jenis burung yang terdapat di Desa Hadiwarno Kabupaten 

Pacitan sehingga bisa dijadikan referensi. 

3. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat diaplikasikan sebagai sumber 

belajar biologi berupa poster jenis-jenis burung di Desa 

Hadiwarno, karena sumber belajar tentang jenis-jenis burung di 

Indonesia tidak banyak dan kebanyakan berbahasa asing. 
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1.5 Definisi Istilah 

a. Burung adalah salah satu hewan vertebrata atau mempunyai tulang 

belakang yang memiliki bulu dan sayap digunakan untuk terbang biasanya 

mempunyai suara yang indah ketika didengarkan. 

b. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung informasi yang 

dapat memfasilitasi pemelajar memperloleh informasi yang diperlukannya 

dalam belajar (Sitepu, 2008). 




