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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat Dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan di Pulau Kangean, Kabupaten Sumenep Madura 

Jawa Timur, dilaksanakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember 

2016. 

 

Gambar 2. Peta penggunaan lahan Pulau Kangean 

3.2 Alat 

Adapun alat yang dibutuhkan dan akan digunakan dalam pelaksanaan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut :  
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No Alat Kegunaan 

1. Kamera Untuk mengambil dokumentasi  

2. Meteran Untuk pengukuran membuat plot 

3. Tali (tampar) Untuk mengukur batas plot 

4. GPS (global position system) Untuk menunjukkan lokasi 

5. Komputer (laptop) Untuk mencatat data yang telah diambil 

6. Peta lokasi Untuk menentukan lokasi penelitian 

7. Tally sheet Untuk mencatat data yang dibutuhkan di 

lapangan 

8. Counter Untuk menghitung 

9. Jam Tangan Menandai waktu 

10. Alat Tulis Mencatat hasil observasi 

11. Kompas Menunjukkan arah 

12 Binokuler Untuk melihat objek (burung) pada jarak 

jauh 

13 Termometer Untuk mengukur suhu 

 

3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Metode Pengambilan Data 

Dalam penelitian ini dilakukan dua cara dalam pengambilan data yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data langsung yang didapat dari lapangan yang 

meliputi jenis dari jumlah burung yang ditemukan dalam tiap kawasan atau lokasi 

penitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data penunjang penelitian berupa kondisi umum 

lokasi penelitian dan data lain yang diperlukan. 
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3.3.2 Metode Pelaksanaan 

1. Penempatan Plot Penelitian 

Sebelum melakukan pengambilan data jenis-jenis burung terlebih dahulu 

dilakukan survey pendahuluan dengan pengamatan pada setiap lokasi yang akan 

diteliti. Berdasarkan luas dan potensi dari setiap lokasi dapat mewakili untuk 

dilakukannya pengamatan terhadap jenis burung yang ada di Pulau Kangean,  

selain melakukan survey dalam penentuan lokasi peneliti juga menggunakan peta 

sebagai acuan untuk mengetahui penggunaan lahan, dan menggunakan alat bantu 

GPS (Global Position System ) untuk menentukan titik kordinat lokasi penelitian. 

Lokasi plot penelitian menggunakan teknik sampling stratified systematic 

sampling berupa line transek yang berdasarkan penggunaan lahan yang ada di Pulau 

Kangean. Pembuatan plot penelitian tersebut bermaksud agar dapat mewakili keragaman 

san persebaran tiap jenis burung. Pengambilan data menggunakan metode Point Cout’s 

pada setiap line transek untuk mengetahui komposisi dan keanekaragaman jenis burung 

seperti Gambar 2. Metode Point Count’s yang diterapkan telah melakukan modifikasi, 

(Bibby et al,. 1992).  

 

Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan data adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan titik  pengamatan awal secara  random  di lokasi yang telah 

ditentukan. 
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2. Menunggu selama beberapa menit sampai keadaan burung-burung yang 

terganggu oleh kedatangan pengamat menjadi tenang kembali. 

3. Pengambilan data jenis dan kelimpahan jenis dilakukan selama 10 menit di 

masing-masing titik. 

4. Burung yang diamati adalah semua jenis burung yang berada di dalam 

lingkaran diameter pengamatan. Besarnya radius pengamatan r 30 meter.  

5. Pada lokasi penelitian menggunakan 5 plot pengamatan dengan panjang 

transek 1 km dengan jarak untuk setiap plot 200 meter dan dilakukan 3 

kali ulangan dari setiap jalur. 

2. Pengambilan Data Jenis Burung 

Jenis burung mudah ditemukan dan di identifikasi, dalam pengamatan 

pencatatan data akan dilakukan di sepanjang transek terhadap setiap jenis burung 

yang ditemukan dalam plot pada waktu pengamatan baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Identifikasi secara langsung meliputi perjumpaan langsung burung 

dan sarang yang ditemukan sedangkan identifikasi secara tidak langsung meliputi 

suara, bekas makanan dan bulu. Burung-burung yang akan diamati dalam 

penelitian ini meliputi semua jenis burung yang terdapat di Pulau Kangean.  

Data yang dikumpulkan meliputi nama lokal atau daerah, nama latin atau 

nama ilmiah, dan jumlah individu perjenis. Untuk mempermudah mengenali 

tanda-tanda yang ditemukan, dalam pengamatan tersebut dibantu oleh pengelola 

kawasan ataupun masyarakat sekitar yang berada di kawasan penelitian tersebut 

dan dibantu dengan buku panduan lapangan Mc. Kinnon. Semua data dicatat 

dalam tally sheet dari semua jenis yang teridentifikasi. 
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Tabel 1 Tally sheet pengamatan burung 

 

Hari/Tanggal:   Posisi GPS:    Cuaca/kondisi : 

Tipe/Habitat:   Jalur:     Titik:  

     

No Nama Lokal Nama Latin Jumlah  Waktu jumpa Keterangan 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

3.3.3 Analisis Data 

1. Keanekaragaman Jenis Burung 

Keanekaragaman jenis burung merupakan pernyataan mengenai berbagai 

jenis atau variasi bentuk, penampilan jumlah, dan sifat yang terdapat pada 

berbagai tingkatan makhluk hidup. Terdapat beberapa indeks yang biasa 

digunakan untuk menilai tingkat keanekaragaman  jenis (tumbuhan atau hewan) di 

suatu tempat tertentu. Indeks yang digunakan untuk mengetahui nilai dengan 

menggunakan indeks keanekaragaman Shannon Wiener (Magurran, 1988). 

H  =  ∑ [ ( 
𝐧𝐢

𝑵
 ) In ( 

𝒏𝒊

𝑵
 ) ] 

H  =  indeks keanekaragaman 

ni   = Jumlah individu tiap jenis yang teramati 

N  = Jumlah total seluruh jenis yang teramati 

 Tingkat keanekaragaman diklasifikasikan berdasarkan kriteria Lee et al., 

(1978) dalam Arisandi (1999), yaitu:  

Tinggi jika   H > 3 

Sedang jika  H < 3 

Rendah jika H < 1 
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2. Status Perlindungan Jenis Burung 

Untuk mengetahui tiap jenis burung yang ditemukan di pulau Kangean, 

dilakukan dengan melihat status setiap jenis dalam PP. No.7, IUCN dan CITES. 

Status Perlindungan dan Hukum Negara Republik Indonesia Status 

perlindungan jenis menurut tata aturan di Indonesia mengacu pada UU No. 5/1990 

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. PP  No.  

7/1999  tentang  Pengawetan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  dan  PP  No. 8/1999  

tentang  Pemanfaatan  Jenis  Tumbuhan  dan  Satwa  Liar.  Pycnonotus zeylanicus  

merupakan  contoh  burung  yang masuk  pada  perlindungan  UU  No. 5/1990, . 

PP No. 7/1999, PP No. 8/1999. 

Kategori konservasi berdasarkan IUCN Redlist versi 3.1 meliputi Extinct 

(EX; Punah); Extinct in the Wild (EW; Punah Di Alam Liar); Critically 

Endangered (CR; Kritis), Endangered (EN; Genting atau Terancam), Vulnerable 

(VU; Rentan), Near Threatened (NT; Hampir Terancam), Least Concern (LC; 

Berisiko Rendah), Data Deficient (DD; Informasi Kurang), dan Not Evaluated 

(NE; Belum dievaluasi). (Suhartono,  2002). 

Status Peraturan Perdagangan Internasional menurut CITES (Convention 

on International Trade of Endangered Jenis of Wild Fauna  and  Flora)  

mengelompokkan  kategori-kategori  jenis  dalam  3  Appendix  (Lampiran) yaitu 

Appendix I ( semua jenis yang terancam punah dan berdampak apabila  

diperdagangkan.  Perdagangan  hanya  diijinkan  dalam  kondisi  tertentu misalnya 

untuk riset ilmiah). Appendix II (jenis yang statusnya belum terancam tetapi akan 

terancam punah apabila dieksploitasi berlebihan) contohnya adalah burung  
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kangkareng  perut  hitam,  kangkareng  perut  putih,  dan  cucak  rawa.  Appendix 

III (seluruh jenis yang juga dimasukan dalam peraturan perdagangan dan Negara 

lain berupaya mengontrol dalam perdagangan tersebut agar terhindar dari 

eksploitasi yang tidak berkelanjutan). 

 


