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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah salah satu negara yang dilewati garis katulistiwa. Hal ini 

menyebabkan Indonesia menjadi negara yang tropis. Negara Indonesia terdiri dari 

ribuan pulau yang memiliki keanekaragaman dan biodeversitas yang melimpah. 

Kondisi iklim yang cocok menjadikan keanekaragam makhluk hidup dapat 

menempati daerah-daerah di kepulauan Indonesia. Banyak makhluk hidup yang 

menempati Indonesia, baik fauna maupun flora. (Adang, 2008) 

Kekayaaan alam Indonesia telah mendapatkan pengakuan dunia sebagai 

negara dengan tingkat biodeversitas kedua tertinggi Setelah Brazil. Dengan 

demikian Negara Indonesia disebut sebagai Negara Megabiodiversity dengan 

keanekaragaman hayatinya (Heriyanto, 2007). 

Vegetasi hutan kota sangat di pengaruhi oleh komposisi pohon yang di 

tanam dalam areal hutan tersebut, yang di maksud dengan pohon adalah tumbuhan 

yang berkayu yang memiliki batang utama yang tegak menopang tajuk pohon 

(Tjitrosoepomo,1993). Dalam ekosistem hutan kota akan di temukan berbagai 

macam pohon yang akan menjadi tempat tinggal beberapa burung dan sebagai 

sumber makanan, sehingga akan mewujudkan suatu tatanan hutan kota yang 

kompolek dengan segala vegetasi yang ada di dalamnya yang saling berinteraksi 

satu sama lainnya. Setiap jenis pohon memiliki karakteristik yang berbeda satu 

sama lainya yang menentukan jenis burung yang akan tinggal dan mencari makan 
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di sekitar pohon tersebut, misalnya pada pohon beringin akan di temukan burung 

Pipit, burung Kacamata, sedangkan pada pohon Akasia akan di temukan burung 

Prenjak dan burung Cucak. Dalam pengamatan yang dilakukan (Ontario et al. 

1990) jenis-jenis burung yang umum dijumpai dibeberapa kota di jawa 

diantaranya burung gereja (Passer montanus), Prenjak (Orthotomus ruficeps), 

kutilang (Pycnonotus aurigaster), gelatik batu (Parus major), wallet (Collocalia 

linchi), ciblek (Prinia familiaris), burung madu (Nectarinia jugularis dan 

Anthreptes malaccensis), cucak (Pycnonotus goiavier), dan pipit (Lonchura 

leucogastroides). 

Burung adalah 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). 

Menurut Schultze et al. (2004) dan Waltert et al. (2004) dalam Aronika 

(2013), penelitian terhadap burung sangat penting karena burung diketahui 

menjadi kelompok satwa yang menjadi indikator dalam menjaga keseimbangan 

ekosistem. 

Kekayaan spesies dan struktur komunitas burung berbeda dari suatu 

wilayah dengan wilayah yang lainnya (Karr,1976 dalam Johsingh dan 

Joshua,1994). Keanekaan spesies di suatu wilayah di tentukan oleh berbagai 

faktor dan mempunyai sejumlah komponen yang dapat memberi reaksi secara 

berbeda-beda terhadap faktor geografi, perkembangan dan fisik (Odum, 1994). 
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Keanekaragaman spesies kecil terdapat pada komunitas daerah dengan lingkungan 

yang Ekstrem seperti daerah kering, tanah miskin dan bekas kebakaran atau 

letusan gunung berapi, sedangkan keanekaragaman yang tinggi biasanya terdapat 

pada lingkungan yang optimum. (Indriyanto.2101). Dalam Penelitian ini burung- 

burung yang diteliti adalah burung-burung Diurnal, yaitu burung yang beraktifitas 

pada siang hari, sedangkan burung Nocturnal, yaitu burung yang beraktifitas pada 

malam hari tidak dilakukan pengamatan karena keterbatasan alat. 

Peran Hutan Kota adalah sebagai tempat untuk ruang tumbuh bagi 

berbagai jenis tumbuhan lain (selain pohon), baik perdu, semak, maupun efiphit 

sehingga akan memiliki keanekaragaman flora yang tinggi. Kondisi tersebut akan 

menciptakan habitat bagi berbagai jenis satwa, khususnya burung, dengan 

menyediakan pakan, cover (tempat berlindung), tempat bermain, dan berkembang 

biak. Burung perkotaan berperan sebagai pembantu proses ekologis kota, 

menekan populasi hama pertanian, membantu penyerbukan, objek wisata kota dan 

sarana pendidikan lingkungan (Kehati, 2015). 

Dalam ekosistem, burung mempunyai peranan yang cukup penting, 

diantaranya adalah membantu mengontrol populasi serangga, membantu 

penyerbukan bunga dan pemencaran biji. Burung merupakan salah satu 

sumberdaya alam yang memiliki nilai tinggi, baik ditinjau dari segi ekologis, ilmu 

pengetahuan, ekonomis, rekreasi, seni dan kebudayaan. Bahkan dapat dikatakan 

bahwa burung merupakan satwa liar yang paling dekat dengan lingkungan 

manusia. Kehadiran satwa liar ini di lingkungan hidup manusia perlu dilestarikan, 
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sifatnya yang kosmopolit  memungkinkan burung dapat dijumpai diberbagai 

macam tipe habitat, termasuk diperkotaan (Hernowo, 1989). 

Dalam  memaksimalkan potensi sumber daya alam khususnya hubungan 

korelasi antara jenis pohon dan burung diperlukan suatu bahan sebagai sumber 

belajar, Sumber Belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk 

memfasilitasi belajar seseorang (Dale, 2014), baik itu orang, pesan, peralatan, 

bahan, buku, latar (lingkungan), dan teknik, yang dapat memungkinkan terjadinya 

belajar. Sumber belajar menjadi sangat penting karena merupakan media 

pembelajaran yang dapat membuat siswa belajar dengan sangat mudah dan 

menyenakan, sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikemukakan bahwa terdapat 

hubungan keanekaragaman jenis pohon dan burung yang memiliki peran yang 

sangat penting dalam ekosistem hutan kota. Keberadaan jenis-jenis burung 

tersebut harus diketahui dan dijadikan bahan sumber belajar bagi siswa-siswa 

sekolah baik jenjang SD, SMP dan SMA agar para lulusan sekolah tersebut 

menjadi manusia yang peduli terhadap kelestarian lingkungan, sehingga peneliti 

mengangkat judul “Keanekaragaman Jenis Pohon dan Burung di Beberapa 

Areal Hutan Kota Malang sebagai Sumber Belajar Biologi”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah jenis-jenis pohon dan burung yang terdapat di beberapa areal 

hutan kota Malang ? 

2. Bagaimanakah nilai kekayaan spesies jenis pohon dan burung di beberapa 

areal hutan kota Malang ? 

3. Bagaimanakah nilai indeks keanekaragaman jenis pohon dan burung di 

beberapa areal hutan kota Malang ? 

4. Bagaimanakah nilai kemerataan jenis pohon dan burung di beberapa areal 

hutan kota Malang ? 

5. Bagaimanakah korelasi antara keanekaragaman jenis pohon dan burung di 

beberapa areal hutan kota Malang ? 

6. Bagaimanakah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar 

biologi kelas X pada materi pokok keanekaragaman hayati ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui jenis-jenis pohon dan burung yang terdapat di beberapa areal 

hutan kota Malang. 

2. Mengetahui nilai kekayaan spesies jenis pohon dan burung di beberapa 

areal hutan kota Malang. 
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3. Mengetahui nilai indeks keanekaragaman jenis pohon dan burung di 

beberapa areal hutan kota Malang. 

4. Mengetahui nilai pemerataan jenis pohon dan burung di beberapa areal 

hutan kota Malang. 

5. Mengetahui korelasi antara keanekaragaman jenis pohon dan burung di 

beberapa areal hutan kota Malang. 

6. Mengetahui manfaat hasil penelitian yang di gunakan sebagai sumber 

belajar biologi pada materi pokok keanekaragaman hayati. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pengetahuan 

untuk keilmuan biologi tentang hubungan keanekaragaman jenis pohon 

dan burung di beberapa areal hutan kota Malang. 

2. Manfaat  Praktis 

Manfaat Praktis dari penelitian ini yaitu mengembangkan kajian ekologi 

tumbuhan dan hewan khususnya tentang hubungan keanekaragaman jenis 

pohon dan burung di beberapa areal hutan kota Malang dan manfaat 

teoritis bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan keilmuan tentang 

keanekaragaman hayati Indonesia. 

3. Manfaat bagi Lembaga Pendidikan  
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Hasil penenelitian ini dapat diimplemetasikan sebagai sumber belajar 

biologi berupa Buku Jenis-Jenis Burung di Kota Malang 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Agar penelitian tidak menyimpang dari fokus permasalahan, perlu adanya 

batasan penelitian sebagai berikut : 

1. Hutan Kota di kota Malang yang di jadikan sampel penelitian adalah 

Hutan Kota Malabar, Hutan Kota Velodrom dan Hutan Kota Jalan Jakarta. 

2. Kegiatan penelitian di lakukan pada bulan maret tahun 2015. 

3. Burung yang diteliti adalah burung-burung Diurnal (Burung Siang), 

sedangkan burung Nocturnal tidak diteliti karenaketerbatasan alat 

4. Metode Sampling yang di gunakan adalah Metode Cruising atau Jelajah 

(Rivaldi, 2013). 

 

1.6 Definisi Istilah 

Definisi istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hutan Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon 

yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah 

negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat 

yang berwenang (PP Nomor 63 Tahun 2002). 

2. 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 (Hernowo, 1989) 
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3. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang mengandung informasi yang 

dapat memfasilitasi pemelajar memperloleh informasi yang diperlukannya 

dalam belajar (Sitepu BP, 2008). 

 

 


