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BAB III   

METODOLOGI KERJA 

 

3.1 Waktu Dan Tempat  

 

Penelitian ini di lakukan di Hutan Mangrove Desa Tuada, Jailolo, Halmahera 

Barat, Maluku utara. Yang di laksanakann pada tanggal 29 Januari sampai 30  

Februari 2018. 

Peta lokasi penelitian: 

 

Gambar  1. Peta lokasi penelitian   
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3.2  Alat Dan Bahan  

 

Adapun alat yang di butuhkan atau yang di gunakan dalam penelitian 

 kali ini yaitu: 

Tabel 1. Alat yang di gunakan untuk penelitian.  

 No                Nama alat            Keterangan  

1 Binokuler Untuk melihat objek yang di amati. 

2 Kamera  Untuk  mengambil 

mendokumentasi  

3 Global Positioning System 

(GPS) 

Untuk menunjukan lokasi 

4 tally  sheet Mencatat data yang di butuhkan di 

lapangan 

5 Kompas Penunjuk arah  

6 Sampan Pengamatan di air   

7  Jam tangan Menentukan waktu 

8 Peta lokasi  Menentukan lokasi penelitian  

9. Meteran  Untuk mengukur dan membuat plot 

10  Laptop  Untuk mengolah data  

11. Alat tulis  Mencatat hasil pengamatan 

12.` Counter  Untuk menghitung  

13. Buku panduan lapang  Untuk membantu mengumpulkan 

data  
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3.3 Metode Pelaksanaan  

 

      1. Penetapan plot  

Penelitian Sebelum melakukan pengambilan data  haruslah melukan    

survey lokasi terlebih dahulu dari setiap lokasi yang akan di teliti. 

Berdasarkan luas dan potensi dari setiap lokasi apat mewakili untuk 

dilakukan pengamatan terhadap jenis burung yang ada di Hutan Mangrove 

Desa Tuada Jailolo Halmahera Barat. Selain melakukan survey dalam 

penentuan lokasi penelitian juga menggunakan peta sebagai acuan untuk 

mengetahui penggunaan lahan dan menggunakan alat bantu GPS (Global 

position system) untuk menentukan titik kordinat lokasi peneitian.  

Lokasi plot penelitian menggunakan teknik sampling berupa line 

transek yang berdasarkan penggunaan lahan yang ada di lokasi penelitian. 

Pembuatan plot penelitian ini bermaksud agar dapat mewakili 

keanekaragaman dan persebaran jenis burung. Sedangkan pengabilan data 

menggunakan metode point cout’s pada setiap line transek untuk 

mengetahui keanekaragaman jenis burung.  

1. Prosedur pengambilan data yaitu: 

a) menentukan titik pengamatan awal secara random  di lokasi yang 

sudah di tentukan. 

b) Menunggu selama beberapa menit sampai burung burung yang 

awalnya terganggu oleh kedatangan pengamat menjadi tenang.  
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c) Pengambilan data selama 10 sampai 15 menit  untuk setiap titik 

pengamatan. 

d) Burung yang di amati adalah semua jenis burung yang berada 

dalam lingkaran pengamatan dengan jarak pengamatan radius 30 

m. Untuk yang hutan promer dan radius 50 meter untuk hutan 

sekunder.  

e) Pada lokasi penelitian menggunakan 5 plot pengamatan denga 

panjang transek 1 km dengan jarak anatara satu plot dengan plot  

yang lain yaitu 200 meter 

Disain lokasi pengamatan : 

  200 meter 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2. Disain jalur pengamatan 

Jalur transect : Sepanjang jalur pengamatan. 

2. Pengambilan data jenis burung 

Dalam pengamatan pencatatan data akan di lakukan sepanjang transek 

terhadap jenis jenis burung yang di temukan dalam plot penelitian pada waktu 

pegamatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk identifikasi 

secara langsung meliputi perjumpaan langsung burung yang di temukan dalam 

plot. Sedangakan identifikasi yang tidak langsung meliputi suara, bekas 

r = 30 meter 



31 
 

makanan dan bulu. Burung burung yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

semua jenis burung yang ada di Hutan Mangrove Desa Tuada Jailolo 

Halmahera Barat. Data yang di kumpulkan meliputi nama lokal atau daerah, 

nama latin atau nama ilmiah dan jumlah individu perjenis.  

Untuk mempermudah pengambila data pengamatan di bantu oleh 

pengelolah atau masyarakat yang berda di sekitar lokasi penelitian. 

Pengamatan di lakukan dengan mengacuh pada buku panduan lapang Mc. 

Kinnon. Dan semua data dicatat dalam tally sheet dari semua jenis yang 

teridentifikasi.  

Lokasi pengamatan:   

Hari/tanggal:    

Cuaca/kondisi:  

Tabel 2. Tally sheet pengamatan burung.    

No   Nama lokal Nama latin   Jumlah  Waktu jumpa  Keterangan  

1      

2      

 

 

3.4 Ruang Lingkup Kegiatan  

 

       Ruang lingkup kegiatan kali ini adalah mengidentifiksi keanekaragaman jenis 

dan jumlah burung di kawasan Hutan Mangrove Desa Tuada Jailolo Halmahera 

Barat, Maluku Utara.  
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3.5 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 > 2,0;    Sedang jika 1,6< H < 2,0;   

Rendah jika 1,0< H  < 1,5; 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Identifikasi dan keanekaragaan  jenis burung di Hutan Mangrove primer  

      Keanekaragaman jenis burung merupakan indikator untuk mengetahui tingkat 

keanekaragaman pada  suatu  kawasan hutan , pada penelitian yang telah 

dilakukan memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang berbeda pada setiap 

kawasan hutan. Hal ini di buktikan dengan tingkat keanekaragaman yang berbeda 

beda.  

 

Gambar  3. Hutan mangrove primer Desa Tuada. 

 

Kawasan hutan mangrove memiliki luasan sekitar 27,498 ha. Pada penelitian 

yang pertama yaitu di lakukan di hutan mangrove primer menemukan nilai 

H=2,74 dan  menemukan 22 jenis burung dengan jumlah 141 ekor. Dengan  nialai 

indeks keanekaragaman yang tinggi hutan mangrove primer ini menjadi pilihan 

yang cocok untuk tempat tinggal burung. Hal ini sendiri menunjukan bahwa 
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jumlah burung dengan nilai keanekaragamannya stabil dan seimbang. Selain itu  

adanya aktifitas manusia di dalam maupun di sekitar hutan mangrove primer tidak 

berpengaruh kepada kelangsungan aktifitas burung. Hutan mangrove primer 

sendiri mulai di jadikan tempat wisata edukasi yang di mana memperkenalkan 

hutan secara langsung kepada pengunjung tempt wisata. Namun demikian  

keberadaan lokasi wisata ini tidak merusak ekosistem yang ada di dalam hutan. 

Pada pengamatan di hutan mangrove primer banyak di jumapai jenis burung 

yang ukurannya kecil (Nectarinia jugularis, Lanchara maja dan Cellacacia 

eswlenta). Hal ini karena burung-burung tersebut sudah terbiasa dengan aktifitas 

manusia yang hidup di sekitar hutan mangrove. Burung-burung ini sudah terbiasa 

dengan suara yang bising dan keras. Aktifitas burung ini saat di jumpai sedang 

hnggap dan berpindah pindah dari satu pohon mangrove ke pohon yang lain.  

Tipe kawasan ini bisa dikatakan sama seperti hutan alam atau hutan lindung 

yang di kenal dengan hutan mangrove primer. Apapun yang di lakukan di tipe 

pengunaan lahan ini harus memiliki ijin terlebih  daluhu ke pihak yang berwajib 

seperti perangkat desa dan dinas yang terkait. Namun demikian aktifitas penelitian 

sangatlah di perlukan di loskasi hutan mangrove ini karena masih kurangya 

aktifits penelitin di hutan mangrove ini.  
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Gambar  4. Jenis burung yang di lindungi di hutan mangrove primer 

 

Dari data yang ditemukan terdapat 6 spesies yang di lindungi menurut 

IUCN (Internasional union for the Conservation of Natere and Natural Nesouce). 

Hal ini menunjukan bahwa di lokasi hutan mangrove primer terdapat burung yang 

di lindungi IUCN. Selain itu terdapat 3 jenis burung yang di lindungi oleh PP. No. 

7 Tahun 1999. Jenis burung yang di lindungi oleh IUCN adalah burung yang skala 

penyebarannya di seluruh dunia. Sedangkan untuk yang di lindungi oleh PP. No. 7 

Tahun 1999 hanyalah burung yang berada di indonesia. Upaya pelestarian ini 

sangatlah penting mengingat kondisi burung dan habitnya yang  mulai 

terdegradasi.  

Lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa ini merukan bukti 

nyata dari mulai berkurangnya burung-burung dengan  jenis tetentu sehingga 

perlu utuk di naikan status konservasinya menjadi di lindungi. Hal merupakan 

langkah yang perlu di lakukan agara burung yang spesiesnya mulai punah akan 

tetap ada dan bisa berkembang biak.   
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Keanekaragaan jenis merupakan adanya perbedaan yang ada di suatu 

kelompok maupun komunitas pada berbagai spesies yang hidup di suatu tipe 

pengunaan lahan. Suatu komunitas di katakan memiliki keanekaragaman jenis 

tinggi  jika komunitas itu di susun oleh banyak spesies dengan kelimpahan spesies 

yang sama atau hampir sama. Tetapi jika komunitas itu disusun oleh sedikit 

spesies yang dominan maka keanekaragannya rendah.  

Faktor cuaca sangatlah mempengaruhi aktivitas burung, faktor kawasan 

yang berperan sebagai sumber makanan untuk kelangsungan hidup spesies 

burung. Menurut howes et al (2003), kehadiran suatu jenis burung tertentu, pada 

umumnya di sesuaikan dengan kesukaan terhadap habistat tertentu. Oleh karena 

itu variasi habitat akan memberikan ruang yaang lebih banyak untuk dapat di 

amati beragam jenis burung sehingga burung yang di jumpai akan bervariasi.  

 Sedangkan Menurut Kerps (2013) aktifitas burung di pengaruhi oleh 

faktor waktu yaitu pagi hari yang suhunya lebih rendah dari pada siang hari, lebih 

banyak melakukan aktifitas. Hal ini merupakan efek setelah lama melakukan 

istirahat pada malam hari. Sedangkan sore hari merupakan aktifitas untuk 

mengumpulkan sejumlah enegri untuk  persiapan istirahat malam hari. Kondisi 

seperti ini merupakan waktu yang ideal untuk dilakukannya pengamatan karena 

burung mulai aktif beraktifits pada pagi dan sore hari dengan kondisi fisik yang 

normal. 
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Keankaragaman jenis dari suatu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda. 

Begitu pula dengan tipe penggunaann tipe lahan hutan yang berbeda maka jenis 

burug yang ada di dalamnpun akan berbeda. Keanekaagaman mempunyai 

sejumlah komponen yang dapat memberi reaksi secara berbeda beda terhadap 

faktor geografi perkembangan dan fisik. Jenis burung yang banyak di jumpai 

dalam suatu komunitas adalah burung yang densitas, dominitas nilai penting suatu 

jenis burung dalam komunitas tersebut. 

            Data yang di temukan  menunjukan bahwa ekosistem di tipe penggunaan 

lahan hutan di kategorikan cukup baik karena dapat memberikan dan memenuhi 

kebutuhan keberlangsungan hidup burung. Hal ini dapat di buktikan dari 

komunitas burung yang berbeda beda,  ini menunjukan bahwa di Hutan mangrove 

Desa Tuada cocok untuk kehidupan burung.  

              Ketersedian  sumber pakan dalam suatu lahan hutan  merupakan faktor 

penting untuk keberadaan dari populasi burung. Namun demikian apabila faktor 

ini kurang atau tidak terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan burug tersebut 

akan berpindah atau mingran ketempat lain untuk mencari pakan yang 

mencukupi.  

           Spesies yang di teridentifikasi di Hutan mangrove Desa Tuada ini 

merupakan gambaran dari beberapa spesies burung yang ada di kawasan 

kecamatan Jailolo, Halmahera Barat. Namun demikian hasil identifikasi ini 

merupakan kali pertama adanya penelitian tentang burung di lokasi hutan 

mangrove primer Desa Tuada. Hal ini sendiri sangat disayangkan karena data 

penelitian yang di dapat tidak dapat di bandingkan dengan penelitian 
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sebelumnnya. Oleh sebab itu peneliti mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan 

masyarakat dan Dinas terkait untuk terus di adakannya penelitian selmjutnya di 

Hutan Mangrove ini. 

4.2  Identifikasi dan keanekaragaan  jenis burung  di Hutan  Mangrove 

sekunder 

Hutan mangrove sekunder yang berada di Desa Tuada, ini  terdiri dari 

beberapa pepohon seperti kelapa (Disambiguas, Myristica fragrans dan pohon 

rimba). Kamudian di bawah tegakan di tumbuhi dengan semak-semak dan  

terdapat pemukiaman serta tambak ikan milik masyarakat sekitar hutan.  

 

Gambar  5. Hutan mangrove sekunder Desa Tuada Jailolo. 
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 Hutan mangrove sekunder yang berada di Desa Tuada merupakan gabungan 

dari beberpa tipe penggunaan lahan hutan yang berada di dalam satu lokasi 

penelitin. Oleh karna itu hutan ini memiliki tingkat keanekaragaman yang tinggi 

karena mampu menyediakan  sumber makanan juga dapat menjadi tempat 

perlindungan. Proses pengiidentifikasi merupakan cara yang sangat efektif untuk 

dapat mengetahui jenis dan tingkat  keanekaragaman  yang ada di hutan mangrove 

sekunder. Hutan mangrove sekunde tersusu dari tipe pengunaan lahan hutan 

seperti tambak ikan, perkebunan lahan kering, pemukiman, perkebunan sagu dan 

perkebunan pohon kelapa. Dari tipe pengguaan lahan yang bermacam-macam 

dalam hutan mangrove sekunder ini mampu menjadi pilihan untuk burung sesuai  

dengan penyedian makanan dan perlindungan untuk burung. Peneliti merupakan 

orang pertama yang memalukan penelitian di lokasi hutan mangrove sekunder. 

 

Gambar  6. Burung yang di lindungi di Hutan Mangrove sekunder 
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        Dari data yang di dapat di hutan mangrove sekunder Desa Tuada, 

menemukan nilai H= 2,15. Menemukan 10 jenis burung yang jumlah 

keseluruhannya burung 66 ekor.  Hal ini menunjukan bahwa di dalam satu 

kawasan hutan mangrove sekunder  terdapat jenis keanekaragaman yang tinggi  di 

lihat dari nilai indeks keanekaragannya. Burung yang di jumpai di hutan 

mangrove sekunder ini merupakan kumpulan dari beberapaa tipr penggunaan 

lahan hutan.  Nilai indeks keanekaragaman yang tinggi karena mempunyai tipe 

penggunaan lahan hutan yang sangat kompleks. Dilihat dari nilai H yang begitu 

tinggi menunjuan bahwa hutan mangrove sekunder Desa Tuada sangat cocok 

untuk burung.  

           Namun demikian kondisi lokasi ini tidaklah mampu menjamin 

keberlangsungan hidup burung karena sesuai dengan fungsinya hutan mangrove 

sekunder adalah hutan yang sudah di manfaatkan oleh masyarakat untuk 

kepentingannya masing masing.  

 Lokai penelitian ke dua yaitu di hutan mangrove sekunder terdapat 5 jenis 

burung yang dilindungi oleh IUCN dan 4 jenis burung yang di lindungi oleh PP. 

No. 7 Tahun 1999. Burung di katakan di lindungi karena stasusnya yang sudah 

mulai berkurang atau punah. IUCN dan PP. No. 7 Tahun 1999 menerangkan jenis 

dan spesies apa saja yang mulai berkurang baik yang ada di Indonesia mupun 

yang di luar Negeri. Langkah langkah konservasi terus di lakukan untuk burung 

yang di lindungi tidak punah dan akan terus ada untuk generasi selanjutnya. 

 Hutan mangrove sekunder mampu menyediakan sumber makanan yang 

baik bagi burung. Hal ini dilihat dari ada 4 ekor jenis burung yang di lindungi 
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beraa di dalam lokasi hutan mangrove sekunder. Keberadaan burung di lindungi 

ini sangat membuat hutan mangrove sekunder menjadi habitat yang ideal bagi 

burung karena terdapat burung di lindungi juga nialai indeks keanekaragaman 

yang tinggi.  

Keanekaragaman jenis burung dapat digambarkan sebagai kekayaan atau 

jumlah jenis burung yang ditemukan pada suatu kawasan, dimana secara 

morfologi dan biologi berbeda antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. 

Dalam ekologiumumnya keanekaragaman hayati mengarah pada komposisi dari 

suatu profil habitatyang mendukung derajat kelimpahan satwa liar dengan tipe 

habitatnya.Keanekaragaman jenis burung mengandung beragam manfaat dan 

memerankanberbagai fungsi, sehingga pelestariannya menjadi sangat penting baik 

ditinjau darisudut ekonomi, sosial maupun budaya. 

Penyebaran vertikal pada jenis-jenis burung dapat dilihat dari stratifikasi 

ruang pada profil hutan. Berdasarkan stratifikasi profil hutan maka dapat 

diperoleh gambaran mengenai burung dalam memanfaatkan ruang secara vertikal 

yang terbagi dalam kelompok burung penghuni bagian paling atas tajuk hutan, 

burung penghuni tajuk utama, burung penghuni tajuk pertengahan, penghuni tajuk 

bawah,burung penghuni semak dan lantai hutan. Selain itu juga terdapat 

kelompok burung yang sering menghuni batang pohon. Penyebaran jenis-jenis 

burung sangat dipengaruhi oleh kesesuaian tempat hidup burung, meliputi 

adaptasi burung terhadap lingkungan, kompetisi, strata vegetasi, ketersediaan 

pakan, dan seleksi alam. 

  


