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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Burung adalah salah satu makhluk yang mengagumkan. Berabad-abad 

burung   menjadi   sumber   inspirasi   dan   memberikan   kesenangan   kepada 

masyarakat  Indonesia  karena  keindahan  suara  dan  bulunya.  Burung merupakan 

satwa liar yang mudah ditemukan hampir pada setiap lingkungan bervegetasi. 

Habitatnya dapat mencakup berbagai tipe ekosistem, mulai dari ekosistem alami 

sampai ekosistem buatan. Penyebaran yang luas tersebut menjadikan burung 

sebagai salah satu sumber kekayaan hayati Indonesia yang potensial. Burung  juga 

merupakan indikator yang sangat baik untuk kesehatan lingkungan dan nilai 

keanekaragaman hayati lainnya (Rombang, et all. 1999). 

Sebagai   salah   satu   komponen   ekosistem,   burung   mempunyai 

hubungan  timbal  balik  dan  saling  tergantung  dengan  lingkungannya.  Atas dasar 

peran dan manfaat ini maka kehadiran burung dalam suatu ekosistem perlu 

dipertahankan (Arumasari, 1989). Menurut  Howes et all (2003), kehadiran suatu  

jenis burung tertentu, pada umumnya di sesuaikan dengan kesukaannya terhadap 

habitat  tertentu. Secara umum, habitat burung dapat dibedakan atas habitat di darat, 

air tawar dan  laut,  serta  dapat  dibagi  lagi  menurut  tanamannya  seperti  hutan  

lebat, semak maupun rerumputan (Rusmendro. 2009). 

Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat keanekaragaman 

makhluk hidup yang tinggi mulai dari kekayaan flora dan fauna, hal ini dikarenakan 

Indonesia memiliki Iklim yang tropis sehingga sangat cocok untuk pertumbuhan 
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dan perkembangan flora dan fauna yang berada di Indonesia. Tidak heran jika 

Indonesia disebut Negara megabiodiversitas dan telah mendapatkan pengakuan 

dunia sebagai negara dengan tingkat biodeversitas kedua tertinggi setalah negara 

asal kawasan Amerika Selatan, Brazil (Heriyanto, 2008). Burung merupakan salah 

satu satwa yang yang memiliki tingkat keanekaragaman tertinggi di indonesia dan 

mempunyai hubungan timbal balik dengan lingkungannya. 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). 

Peningkatan  populasi  burung  pada  suatu  lokasi  disebabkan  oleh 

ketersediaan  bahan  makanan  dan  material  sarang  yang  memadai,  bahkan 

beberapa  kelompok  burung  hidup  di  bumi  dapat  lestari  hingga  saat  ini karena  

telah  berhasil  menciptakan  relung  khusus  bagi  dirinya  (Elfidasari, 2005). 

Kehadiran burung dapat dijadikan sebagai indikator keanekaragaman hayati dalam 

suatu kawasan. 

Berdasarkan pengamatan, 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) (Ontario. J, et all. 1990). 
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Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu 

kampus yang memiliki bangunan tertata apik sesuai topografi, lahan berlembah dan 

dialiri Sungai Brantas serta ditumbuhi pohon-pohon menghijau dimana pohon-

pohon tersebut menjadi tempat tinggal beberapa burung dan sebagai sumber 

makanan, pohon merupakan tumbuhan yang berkayu yang memiliki batang utama 

yang tegak menopang tajuk pohon (Tjitrosoepomo, 1993). Dengan banyaknya 

pepohonan yang terdapat pada kampus III Universitas Muhammadiyah Malang 

memungkinkan berbagai jenis burung yang menjadikan pohon-pohon tersebut 

untuk menjadi tempat tinggal dan menjadi sumber makanan untuk berbagai macam 

burung tersebut serta menjadi salah satu indikator yang baik bagi kesehatan 

lingkungan Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

Tingginya keanekaragaman jenis burung di suatu wilayah didukung oleh 

tingginya keanekaragaman habitat karena habitat bagi satwa liar secara umum 

berfungsi sebagai tempat untuk mencari makan, minum, istirahat, dan berkembang 

biak. Berdasar pada fungsi tersebut, maka keanekaragaman jenis burung juga 

berkaitan erat dengan keanekaragaman tipe habitat serta beragamnya fungsi dari 

setiap tipe habitat yang ada di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

Kelestarian burung dapat dipertahankan dengan melakukan konservasi jenis yang 

didahului dengan berbagai studi atau penelitian tentang satwa tersebut yang ada di 

Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. (Alikodra, 1993). 

Menurut Fachrul (2012) survey keberadaan spesies tertentu di alam sangat 

diperlukan untuk mengetahui potensi sumber dayanya salah satunya yaitu burung. 

Kajian keanekaragaman juga bisa digunakan untuk indikator baik atau tidaknya 

suatu ekosistem, menurut Bibby (2000) burung telah terbukti baik sebagai indikator 
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kenaekaragaman hayati dan perubahan lingkungan dengan demikian dapat 

digunakan untuk membuat keputusan perencanaan konservasi strategis untuk 

lingkungan yang lebih luas dan burung merupakan bagian yang terkenal 

keanekaragamannya di bumi tetapi pengetahuan tentang jenis burung masih banyak 

yang belum diketahui sehingga tidak heran banyak para ahli ekologi tertarik pada 

pengukuran kajian keanekaragaman khususnya jenis burung. 

Hasil penelitian keanekaragaman burung yang dilakukan ini nantinya 

dijadikan sebagai sumber belajar. Yang dimaksud dengan sumber belajar adalah 

daya yang bisa dimanfaatkan guna kepentingan proses belajar, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan (Sudjana. 2001). Sumber belajar 

yang di gunakan pada penelitian adalah Ensiklopedia. 

Ensiklopedia merupakan buku yang berisi tentang informasi dan disusun 

berdasarkan abjad (Prastowo, 2012). ensiklopedia digunakan digunakan sebagai 

sumber belajar dikarenakan memiliki kelebihan dari sumber belajar cetak lainnya 

yaitu menyajikan informasi secara mendasar dan lengkap mengenai suatu masalah 

dalam bidang ilmu. Fungsi dari  ensiklopedia dimana mempermudah pembaca 

untuk menemukan informasi yang lengkap tentang sebuah bidang ilmu tertentu 

secara mendalam, misalnya bidang ilmu tertentu mengenai jenis2 jenis burung yang 

ada di kampus III UMM. Selain itu, ensiklopedia yang disusun berdasarkan abjad 

dan dilengkapi dengan gambar membantu memudahkan pembaca untuk 

menemukan dan memahami bidang ilmu tersebut (anwar. 2003). 

Ensiklopedia yang akan digunakan sebagai sumber belajar berisikan 

informasi tentang keanekaragaman jenis burung di kampus III UMM. Ensiklopedia 

cetak ini disusun sesuai abjad berdasakan ordo dari tiap-tiap jenis burung yang di 
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temukan. Isi dari ensiklopedia ini adalah klasifikasi jenis-jenis burung, deskripsi 

tentang jenis burung, suara burung dan kebiasaan burung serta penambahan gambar 

dari jenis burung yang di temukan. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diadakan penelitian dengan 

judul “Studi Keanekaragaman Jenis Burung Di Kampus Iii Universitas 

Muhammadiyah Malang Sebagai Sumber Belajar Biologi”. 

1. 2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. 2. 1 Bagaimanakah keanekaragaman jenis burung yang ditemukan di Kampus 

III Universitas Muhammadiyah Malang? 

1. 2. 2 Berapakah nilai kekayaan, keanekaragaman, kemerataan dan dominansi 

jenis burung di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang? 

1. 2. 3 Bagaimana hasil penelitian ini dapat di manfaatkan dan dikembangkan 

dalam bentuk ensiklopedia sebagai sumber belajar biologi? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. 2. 4 Mengetahui keanekaragaman jenis burung yang ditemukan di Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang 

1. 2. 1 Mengetahui nilai kekayaan, keanekaragaman, kemerataan jenis burung dan 

dominansi jenis burung di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. 

1. 2. 5 Mengetahui hasil penelitian ini di manfaatkan dan dikembangkan dalam 

bentuk ensiklopedia sebagai sumber belajar biologi 

1. 4 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. 4. 1 Manfaat Teoritis 

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sumbangan pengetahuan 

untuk keilmuan biologi tentang Keanekaragaman jenis burung di kampus 

III Universitas Muhammadiyah Malang. 

1. 4. 2 Manfaat Praktis 

1. 4. 2. 1 Manfaat  bagi Masyarakat dan Pemerintah  

Hasil penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan pengetahuan 

tentang keanekaragaman jenis burung yang terdapat di Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil Penelitian ini bagi 

pemerintah dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

membuat program konservasi burung yang terdapat di Kampus III 

Universitas Muhammadiyah malang. 

1. 4. 2. 2 Manfaat Bagi Peneliti Lain  

Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain yaitu peneliti lain dapat 

memperoleh informasi tentang keanekaragaman jenis burung di Kampus 

III Universitas Muhammadiyah Malang sehingga bisa dijadikan 

referensi. 

1. 4. 2. 3 Manfaat bagi Lembaga Pendidikan 

Hasil penenelitian ini dapat diimplemetasikan sebagai sumber belajar 

biologi berupa 

1. 5 Batasan Penelitian 

1. 5. 1 Lokasi penelitian ini adalah Kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1. 5. 2 Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015 
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1. 5. 3 Metode yang digunakan untuk pengambilan data adalah metode Jelajah 

1. 5. 4 Objek penelitian pada penelitian ini adalah semua jenis burung yang 

ditemukan pada pagi dan sore hari. 

1. 5. 5 Parameter yang di amati adalah kekayaan jenis burung, keanekaragaman 

jenis burung, kemerataan jenis burung dan dominansi jenis burung 

1. 6 Definisi Istilah 

1. 6. 1 Keanekaragaman jenis adalah Keanekaan jenis adalah suatu karakteristik 

tingkatan komunitas berdasarkan organisasi biologisnya yang dapat 

digunakan untuk menyatakan struktur komunitas (Soegianto, 1994). 

1. 6. 2 Burung adalah salah satu kekayaan hayati yang banyak dikenal orang yang 

memiliki ciri-ciri mempunyai bulu, sayap, paruh dan memiliki kemampuan 

untuk terbang (Hutcins et all, 2002). 

1. 6. 3 Sumber Belajar adalah Sumber belajar adalah daya yang bisa dimanfaatkan 

guna kepentingan proses belajar, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sebagian atau keseluruhan (Sudjana. 2001). 

1. 6. 4 Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah perguruan tinggi 

swasta terakreditasi "A" dengan Nomor SK: 074/SK/BAN-PT/Ak-

IV/PT/II/2013, yang berpusat di kampus III terpadu Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jalan Raya Tlogomas 246 Kota Malang, Jawa 

Timur. 


