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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Indonesia memiliki 1598 jenis burung dengan ukuran beragam ada burung 

yang berukuran kecil misalnya burung berencet kalimantan (Ptilochia 

leucogrammica), gemuk (Turnix sp.) dan serindit (Loriculus sp.), sedangkan yang 

berukuran besar misalnya bangau tongtong (Leptoptilos dubius), rangkong 

(Buceros sp.) dan merah hijau (Pavo muticus). Burung-burung tersebut ada yang 

dapat terbang, burung pemanjat, serta burung pejalan yang tidak dapat terbang. 

Beberapa jenis burung perlu dilindungi karena terancam punah (Yulianto, 2008). 

 Perburuan burung di Indonesia terjadi karena tingginya minat masyarakat 

untuk memelihara burung. Upaya konservasi burung untuk mengimbangi minat 

masyarakat masih sangat kurang sehingga keberadaan burung mulai terancam 

punah. Salah satu upaya konservasi burung adalah dengan penangkaran burung 

baik secara in situ  maupun ex situ. Perlindungan terhadap satwa secara in situ, 

misalnya di kawasan Cagar Alam dan Taman Nasional. Konservasi ex situ seperti 

Taman Safari, Taman Margasatwa, Suaka Margasatwa dan Penangkaran Burung 

Merpati di berbagai daerah khususnya di Jawa Timur. 

 Pasar hewan splendid Malang merupakan tempat penjualan satwa yang 

memadukan kekayaan fauna. Di pasar hewan splendid dapat ditemukan berbagai 

jenis satwa terdiri dari reptil, aves, dan mamalia. Masing-masing jenis satwa di 

pasar hewan splendid mempunyai jumlah yang berbeda-beda. Salah satu jenis 

burung yang terdapat di pasar hewan splendid Malang adalah burung merpati. 
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 Burung merpati yang terdapat di pasar hewan splendid Malang berjumlah 

tiga jenis yaitu merpati hias, merpati pacuan, dan merpati putih. Berdasarkan 

pengamatan langsung, lingkungan sangkar yang kurang bersih dan tumpukan sisa 

makanan yang jarang dibersihkan oleh penjual burung merpati tersebut dapat 

mempengaruhi kesehatan burung. Pemberian pakan berupa jagung dan buah-

buahan dilakukan satu hari sekali dengan porsi besar. Pemberian pakan dengan 

porsi besar dapat menyebabkan penumpukan makanan dan mengundang lalat 

sebagai vektor penyakit.  

 Gangguan parasit pada burung perlu diperhatikan karena parasit 

mengakibatkan munculnya gejala penyakit atau perlukaan bahkan dapat 

membahayakan kesehatan manusia (Saputro, 2011). Menurut penelitian (Loye, 

1998) infestasi ektoparasit sangat mempengaruhi kinerja reproduksi karena dapat 

menyebabkan kematian burung. Ektoparasit lebih sering menyerang burung yang 

tinggal disarang dan mengakibatkan burung lebih memilih meninggalkan sarang. 

Ektoparasit merupakan permasalahan klasik yang merugikan, namun kurang 

mendapat perhatian. Kerugian yang ditimbulkan sangat besar, mulai dari 

penurunan berat badan burung, penurunan produksi, kerontokan bulu, trauma, 

iritasi, anemia, bahkan kematian (Kusuma, 2008). 

 Ektoparasit yang banyak menyerang burung berasal dari kelas Insekta yaitu 

Goniocotes sp. (kutu penggigit) dan Columbicola columbae (kutu merpati) dan 

Ordo Phtiraptera dan Pseudolynchia canariensis dari Ordo Diptera, serta kelas 

Arachnida yaitu tungau dari famili Pterolichidae (Saputro, 2011). Berbagai jenis 

ektoparasit dikenal sebagai vektor penyakit zoonosis yang berakibat fatal bagi 
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manusia, seperti radang otak oleh caplak, pesoleh pinjal dan tifus belukar oleh 

tungau (Saim & Suyanto, 2004). 

 Hasil observasi awal di pasar hewan splendid Malang ditemukan beberapa 

penjual burung merpati. Burung merpati yang terdapat di pasar hewan Splendid 

Malang terlihat kurang terawat dan bulu terlihat kotor. Menurut Layton (1989) 

ukuran standar sangkar satu ekor burung merpati yaitu 1,2 m lebar 0,6 m dan 

tinggi 1,2 m. Kandang kubah diisi oleh ±20 ekor burung merpati dan terlihat 

desak-desakan dan ditemukan bulu yang rontok pada bagian kepala, dada, 

punggung dan ekor dikhawatirkan terserang ektoparasit sehingga perlu dilakukan 

eksplorasi ektoparasit karena ektoparasit banyak terdapat pada bagian tubuh 

burung tersebut (Bhakti, 2011).  

 Ektoparasit burung yang ditemukan akan dijadikan preparat dengan metode 

wholemount hewan (preparat utuh). Hasil preparat ektoparasit burung ini 

didokumentasikan dan dapat dijadikan sebagai sumber belajar biologi materi 

filum Arthropoda yang dibahas pada mata pelajaran biologi tingkat SMA 

(Sekolah Menengah Atas) kelas X. Dokumentasi preparat akan dijadikan sumber 

belajar berupa poster yang berisi klasifikasi gambar dan ciri-ciri ektoparasit 

burung. Pembuatan sumber belajar berupa poster ini untuk memudahkan siswa 

belajar karena mudah dipahami oleh siswa, serta sudah ada beberapa penelitian 

pengembangan sumber belajar berupa poster yang hasil penelitiannya 

menunjukkan bahwa poster efektif meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan 

nilai siswa di dalam proses pembelajaran di dalam kelas tersebut. 
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 Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Inventarisasi Ektoparasit Pada Burung Merpati 

(Columba livia) di Pasar Hewan Splendid Malang Sebagai Sumber Belajar 

Biologi”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah ada perbedaan jumlah ektoparasit pada burung merpati jenis merpati 

hias, pacuan, dan putih? 

2. Apa saja jenis-jenis ektoparasit yang menginfeksi burung merpati? 

3. Bagian-bagian tubuh dari burung merpati yang paling banyak terinfeksi 

ektoparasit? 

4. Bagaimana pemanfaatan hasil penelitian Inventarisasi ektoparasit pada burung 

merpati di pasar hewan Splendid Malang sebagai sumber belajar biologi dalam 

bentuk poster? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui perbedaan jumlah ektoparasit pada burung merpati jenis 

merpati hias, pacuan, dan putih. 

2. Untuk mengetahui jenis-jenis ektoparasit yang menginfeksi burung merpati. 

3. Untuk mengetahui bagian tubuh burung merpati yang paling banyak terinfeksi 

ektoparasit. 
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4. Untuk memanfaatkan hasil penelitian Inventarisasi ektoparasit pada burung 

merpati di pasar hewan Splendid Malang sebagai sumber belajar biologi dalam 

bentuk poster.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1.4.1 Secara Teoritis: 

1.4.1.1 Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang macam dan 

morfologi ektoparasit pada burung merpati (Columba livia) sekaligus 

menambah keilmuan peneliti pada mata kuliah mikroteknik dan 

parasitologi. 

1.4.1.2 Untuk memberikan tambahan sumber belajar biologi berupa poster 

pada materi dunia hewan khususnya filum Arthropoda yang dapat 

digunakan pada sekolah tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) kelas 

X pada pembelajaran biologi. 

1.4.2 Secara Praktis: 

1.4.2.1 Untuk mengetahui perbandingan (meliputi persamaan dan perbedaan) 

jenis-jenis dan morfologi ektoparasit pada burung merpati (Columba 

livia) yang meliputi 3 jenis burung merpati yang ada di pasar hewan 

splendid Malang yaitu (burung merpati hias, burung merpati pacuan, 

dan burung merpati putih). 

1.4.2.2 Pada aspek pendidikan guru dapat memanfaatkan preparat untuk 

mengamati morfologi ektoparasit pada burung merpati (Columba livia) 

sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai sumber belajar biologi. 
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1.5 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan penelitian terarah maka penelitian ini perlu di batasi. 

Adapun batasan masalahnya adalah sebagai berikut: 

1. Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu burung merpati (Columba 

livia) yang ada di pasar hewan splendid Malang. 

2. Burung merpati (Columba livia) yang digunakan adalah jenis burung merpati 

sebanyak 9 ekor burung yaitu 3 ekor burung jantan dan 6 ekor betina (burung 

merpati hias, merpati pacuan, dan merpati putih). 

3. Materi biologi yang digunakan sebagai penerapan dari penelitian ini yaitu 

materi dunia hewan khususnya filum Arthropoda. 

1.6 Definisi Istilah 

Adapun definisi istilah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Inventarisasi adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, 

pencatatan, pelaporan hasil pendataan dan mendokumentasikannya (Sugiama, 

2013). 

2. Ektoparasit adalah parasit yang menempel atau hidup pada tubuh burung 

merpati (Columba livia), umumnya adalah kutu (Suprijatna dkk, 2005). 

3. Burung merpati (Columba livia) adalah salah satu spesies dari famili 

Columbidae yang berasal dari Eropa, Afrika, dan Asia tenggara, dan banyak 

tersebar di seluruh belahan dunia (TN, 2008). 

4. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan peserta didik 

dalam memperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan 

keterampilan dalam proses belajar mengajar (Mulyasa, 2006). 




