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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. 

Menurut Darmadi (2011), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

dengan menggumpulkan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu 

konsep atau gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan. Data 

penelitian deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui suatu survei angket, 

wawancara, atau observasi. Penelitian ini sering tidak menggunakan hipotesis. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi jenis-

jenis Burung yang ada di Kepulauan Kai Maluku Tenggara serta pemanfaatanya 

sebagai sumber belajar biologi dalam bentuk buku.  

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan di Kepulauan Kai, untuk pengambilan data 

Burung dilaksanakan di Kepulauan Kai yaitu Pulau Kai Kecil Kabupaten Maluku 

Tenggara dan Pulau Kai Dullah Kota Tual. Setelah dilakukan observasi lokasi 

penelitian tanggal 26 Februari 2014 - 6 Maret 2014, penelitian di Kepulauan Kai 

yakni Pulau Kai Kecil Kabupaten Maluku Tenggara dan Pulau Kai Dullah Kota 

Tual dilaksanakan mulai tanggal 9 Maret 2014 s/d – 13 Juni 2014 pada musim 

hujan dan kemarau. 
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Gambar 3.1. Peta Lokasi Penelitian Kepulauan Kai Maluku Tenggara 

(Sumber: Anonymous, 2014) 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau sekumpulan individu 

yang memiliki karakteristik tertentu (Sugiyono, 2010). Populasi dalam penelitian 

ini adalah semua jenis burung di Kepulauan Kai Maluku Tenggara.   

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan obyek dari suatu 

penelitian  (Darmadi, 2011). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah jenis burung yang ditemukan dalam penelitian di Kepulauan Kai Maluku 

Tenggara. Sampel yang diamati adalah  burung yang berada pada daerah 

jangkauan point transek yang teramati oleh pengamat. 
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3.4 Variabel Penelitian 

 Variabel pada penelitian ini adalah jenis-jenis burung yang di temukan di 

di Kepulauan Kai Maluku Tenggara.  

 

3.5 Metode Pengambilan Data 

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode transek titik 

(Point transect). Hal pertama yang dilakukan adalah observasi tempat, hal ini 

dimaksudkan untuk mendeteksi banyak atau tidak burung di berbagai tempat-

tempat dalam Kepulauan Kai Maluku Tenggara dan mendeteksi wilayah yang 

dapat dijangkau sebagai tempat penelitian. Pengambilan data dilakukan pada 

burung yang dijumpai yang hinggap maupun yang terbang baik di laut, pesisir/ 

pantai, dalam hutan yang ada di Kepulauan Kai Maluku Tenggara, pada koordinat 

antara 5º sampai 6,5º Lintang Selatan dan 131º sampai 133,5º Bujur Timur (Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pemkab. Maluku Tenggara,  2010). 

Sampel diambil dengan menjelajahi seluruh laut sekitar pulau, 

pesisir/pantai sampai kedalam hutan, dilakukan dengan batasan wilayah yang 

sudah ditentukan. Pengambilan sampel dilakukan dengan berjalan suatu transek, 

dan berhenti di titik yang telah ditentukan, memberi tanda dan mencatat semua 

jenis burung yang ditemukan baik yang dilihat maupun didengar suaranya, selama 

jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya kurang lebih 10 menit, sebelum 

bergerak ke titik selanjutnya. Transek titik berbeda dengan transek garis, dimana 

pengamat berjalan disepanjang garis transek dan berhenti pada titik-titik yang 

sudah ditentukan, memberikan waktu bagi burung untuk diamati dan mencatat 
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semua burung yang terlihat dan terdengar pada waktu yang telah ditentukan yang 

berkisar antara 5-10 menit. Jarak antar point kurang lebih 50 meter. Pembatasan 

kawasan penelitian dilakukan dengan pertimbangan faktor keselamatan dan 

keterbatasan tenaga dalam pemanfaatannya sebagai sumber belajar. 

 

Data untuk jenis burung yang ditemukan dicatat kedalam tabel 

pengamatan yang sudah disediakan dan menyimpan titik koordinatnya 

menggunakan GPS (Global Positioning System). Data hasil jelajah jenis burung di 

Kepulauan Kai Maluku Tenggara dimasukkan ke dalam tabel pengamatan yang 

didalamnya terdapat nama spesies, ciri-ciri atau deskripsi, parameter lingkungan 

dan titik koordinat. Untuk objek yang belum dikenal cukup diberi nomer angka 

saja dan keterangan yang diperlukan. Ciri-ciri cukup diberikan keterangan bentuk 

morfologi burung. 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

3.6.1 Alat dan Bahan 

1. Pengambilan data 

a. GPS 

b. Binokuler 

c. Buku panduan lapang buku Burung di Kawasan Wallacea (Coates dkk, 2000) 
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d. Buku catatan/ tabel penelitian  

e. Pensil 

f. penghapus 

g. Bolpoint 

h. Hp/sound  

i. Mp3 Suara burung 

 

3. Pengambilan Foto 

a. Kamera Prosumer Canon SX50HS 

b. Tripot kamera 

c. Flash Eksternal 

4. Pembuatan sumber belajar 

a. Kertas 

b. Printer 

c. Tinta 

 

3.6.2 Cara Kerja 

1. Pengukuran Parameter Lingkungan 

a. Pengukuran suhu udara dan kelembaban udara dilakukan dengan 

menggunakan hygrometer; 

b. Pengukuran ketinggian tempat dengan menggunakan altimeter;  

c. Selanjutnya pengukuran intensitas cahaya dilakukan dengan menggunakan lux 

meter. 
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2. Pengambilan Data Burung Di Lapang 

a. Pengamatan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan observasi 

lapang, selanjutnya tahap kedua dilakukan pendataan jenis burung yang 

ditemui; 

b. Data burung diamabil dengan menjelajahi beberapa daerah di Kepulauan Kai 

Maluku Tenggara yang sudah ditentukan berdasarkan potensi alamnya;  

c. Menandai daerah dengan GPS sebagai titik awal penelitian; 

d. Selama perjalanan, burung yang ditemukan disimpan titik koordinat pada 

setiap spesies yang ditemukan di lokasi penelitian. Kemudian dilakukan 

pemotretan pada habitat meliputi habitus burung dan foto burung dengan 

kamera digital; 

e. Burung yang ditemukan diidentifikasi dengan melakukan pengamatan 

topografi burung baik bentuk dan warna burung; 

f. Mencatat dan menghitung jumlah jenis burung yang ditemukan selama 

perjalanan. Obyek yang ditemukan dikode dengan angka mulai dari nomer 1 

sampai sejumlah jenis yang ditemukan. Obyek yang sama diberi nomer yang 

sama. Pencatatan dilakukan dengan menulis nomer kode dan nama jenis untuk 

obyek yang telah teridentifikasi di lapang. Obyek yang belum dikenal, cukup 

diberi nomer kode saja dan keterangan yang diperlukan. Sedangkan obyek 

yang sudah dikenal, di catat kode dan nama spesiesnya serta keterangan yang 

diperlukan; 
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3. Pengambilan Foto

a. Setiap obyek yang berbeda diambil gambarnya baik habitus maupun detail

topografi burung untuk kepentingan identifikasi dan pembuatan sumber

belajar;

b. Kamera yang akan digunakan untuk mengambil gambar habitus dan burung

harus disetting mode AV (aperture priority) terlebih dahulu untuk

menghasilkan hasil yang detail.

c. Menyiapkan suara-suara burung dalam bentuk MP3 yang akan digunakan

untuk memanggil burung dengan menggunakan Hp/Speaker aktif.

d. Menggunakan baju kamuflase atau baju-baju yang tidak berwarna cerah.

e. Sebelum diambil gambar, posisi memotret tidak boleh berlawanan dengan

matahari. Mencari angle yang pas dengan diusahakan eye level, tidak tertutup

oleh objek lain seperti daun, batang, ranting dan lain-lain;

f. Pengambilan foto harus dilakukan sedapat mungkin pada habitatnya dan di

usahakan mendapat ciri khusus pada jenis burung.

5. Pemanfaatan Burung sebagai Sumber Belajar Biologi Berupa Buku

a. Menetapkan judul buku;

b. Mencantumkan petunjuk umum pada buku meliputi tata cara mengamati

burung (Birdwatching);

c. Mencantumkan cara mudah mengenali Ordo, Famili burung dan sampai pada

tingkat spesies;

d. Hasil dari identifikasi burung yang ditemukan di Kepulauan Kai Maluku

Tenggara di sajikan ke dalam buku;
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e. Muncantumkan daftar pustaka referensi yang digunakan dalam menyusun 

buku. 

 

3.7 Teknik Analisis Data  

Data identifikasi burung berupa foto yang diperoleh selama penelitian 

kemudian diidentifikasi berdasarkan morfologi, topografi dan warna burung dan 

dicocokkan dengan buku panduan identifikasi yang relevan. Jika tidak 

terdokumentasi maka data burung berupa sketsa burung dideskripsikan  mulai dari 

ukuran (Besar, Sedang, dan kecil), Selanjutnya dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi berupa buku. 

1. Data Burung 

Data burung yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diidentifikasi. 

Uraian identifikasi yang baik meliputi :  

a. Nama pengamat dan teman yang ikut mengamati, 

b. Nama Jenis yang di catat, 

c. Tanggal pengamatan, 

d. Waktu pengamatan (WIB, WITA, atau WIT), 

e. Lokasi (koordinat geografis dari daerah terpencil), 

f. Habitat (kondisi alam, vegetasi, perkiraan ketinggian mdpl), 

g. Jarak dan keadaan pengamatan (termasuk alat yang digunakan), 

h. Uraian burung (ukuran, bentuk, tipe kaki, tipe paruh, bulu, warna dan bagian 

yang tidak berbulu), 
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i.  Catatan tingkah laku (terbang, tempat hidup, gaya berjalan, postur, 

kicauan/teriakan, jenis makanan, dan jenis burung lain yang mungkin 

bergabung), 

j. Informasi lain yang mendukung dan dapat menjelaskan pengamatan yang 

tidak terduga, seperti keakraban pengamat dengan jenis ini, keadaan cuaca 

yang luar biasa (misal badai di laut).  

 

2. Identifikasi burung 

 Data burung kemudian diidentifikasi menggunakan literatur buku-buku 

sebagai berikut. 

a. Burung-Burung di Kawasan Wallacea, Coates dkk. (2000); 

b. Burung-Burung di Sumatra, Jawa, Bali, dan Kalimantan, MacKinnon et al. 

(2010); 

c. Bird of Baluran National Park, Winnasis (2011); 

d. Jenis Burung Taman National Karimunjawa, Susanto dkk. (2012); 

e. Burung Pemangsa di Kawasan Konservasi, Asman dkk. (2013); 

f. Field Guide to Raptors of Asia, Yamazaki et al. (2012); 

g. Ensiklopedi Hewan Edisi Burung, Burnie (2008). 

  


