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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah deskriptif  dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian Deskriptif adalah Suatu penelitian yang dimaksud untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-

gejala lainnya. Maksudnya adalah tertutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar 

dapat membantu memperkuat teoriteori lama, atau di dalam kerangka penyusun 

teori baru. Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai 

pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan 

interprestasi data yang pada akhirnya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan yang 

dapat didasarkan penelitian data itu (Soerjono et all. 1986). 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan 

yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan 

responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan 

dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono et all. 1986). 

3. 2 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang 

Jl. Raya Tlogomas, No. 246, Malang, Jawa Timur. Penelitian ini di laksanakan pada 

bulan Desember 2015. 
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Gambar 3. 2 Peta Lokasi Penelitian di Kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

Lokasi penelitian dibagi menjadi 3 zona yaitu zona I, Zona II dan Zona III. 

Pada zona I terletak dari bangunan Rusunawa UMM berbelahan dengan pintu 

keluar Kampus III di sebelah timur kampus III UMM, terus menuju areal stadiun 

sepak bola, areal arboretum, areal GKB II dan GKB III, serta areal parkiran yang 

berada di depan GKB II UMM. Pada Zona 2 terletak dari gedung ICT menuju areal 

GKB I UMM, gedung rektorat, areal gedung biro administasi akademik, areal  
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gedung biro administrasi  umum, helipet, areal perpustakaan dan parkiran utama, 

lapangan basket dan parkiran samping lapangan basket.Pada zona III terletak dari 

areal mesjid UMM menuju areal gedung DOME, selanjutnya menuju areal 

pembangkit listrik tenaga mikrohidro. 

3. 3 Populasi dan Sampel Penelitian 

3. 3. 1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua jenis burung yang terdapat di 

Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang. Populasi adalah keseluruhan 

objek penelitian atau sekumpulan individu yang memiliki karakteristik tertentu 

(Sudjana, 2001). 

3. 3. 2 Sampel 

          Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan obyek yang sebenarnya 

dari suatu penelitian (Sudjana, 2001). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu jenis burung yang ditemukan di lokasi penelitian. 

3. 4 Prosedur Penelitian 

3. 4. 1 Alat dan Bahan 

Peralatan yang di gunakan pada penelitian adalah 

a. Alat tulis dan buku catatan lapang 1 buah 

b. Teropong binokuler 1 buah 

c. Jam tangan 1 buah 

d. Kamera digital 1 buah/lebih 

e. Counter hitung 1 buah 

f. Buku panduan lapang burung-burung  di Sumatera, Jawa, Bali dan  

Kalimantan 1 buah 
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3. 4. 2 Cara Kerja 

Cara kerja pada penelitian ini dibagi menjadi dua tahapan yaitu sebagai 

berikut: 

a. Penelitian Pendahuluan 

Pada penelitian pendahuluan ini peneliti melakukan kegiatan observasi 

terlebih dahulu untuk mengenal lokasi yang akan ditetapkan sebagai lokasi 

penelitian, penelusuran jalur, dan mengenal jenis-jenis burung yang umum 

dijumpai di setiap lokasi penelitian 

b. Penelitian Inti 

Setelah peneliti melakukan penelitian pendahuluan maka akan 

dilanjutkan dengan penelitian inti. 

Adapaun cara kerjanya sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada pagi hari pada jam 06.00-10.00 WIB dan pada 

sore hari pada jam 14.00-18.00 WIB. Jenis burung yang diteliti adalah 

burung diurnal. 

2. Peneliti berjalan atau melakukan pengamatan mengikuti jalur yang ada pada 

lokasi penelitian. 

3. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung (burung saat bertengker) 

maupun saat terbang melalui titik pengamatan dengan bantuan teropong 

binokuler dan memotret jenis burung yang diamati dengan kamera digital. 

4. Peneliti mengidentifikasi jenis burung dengan melihat pada morfologi 

burung, suara burung, perilaku burung dan tanda kehadiran burung. 

5. Setelah mengidentifikasi kasi jenis burung, kemudian peneliti 

menococokkan dengan buku panduan lapangan.  



31 

 

 

6. Peneliti mencatat data jenis burung di setiap lokasi penelitian yang 

ditemukan pada masing-masing jalur pengamatan.  

7. Melakukan pengamatan ulang sebanyak 2 kali setiap pagi dan sore  selama 

3 hari berturut-turut untuk memastikan keakuratan data yang telah 

didapatkan. 

3. 5 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah metode jelajah 

(Bibby dkk, 1998). Pada metode ini peneliti berjalan mengamati langsung individu 

burung dengan cara menjelajahi area atau lokasi penelitian. kemudian peneliti 

mencatat jenis dan jumlah burung yang ditemukan. Identifikasi jenis burung 

didasarkan pada “Buku Lapangan Burung-burung di Sumatera, Kalimantan, Jawa 

dan Bali” (MacKinnon dkk. 1998). 

3. 6 Instrumen Analisis Data 

3. 6. 1 Kekayaan Spesies (R) 

Untuk mencari kekayaan spesies jenis burung maka dapat dihitung 

menggunakan Indeks Margalef, yaitu : 

R= 
 (𝑺−𝟏)

𝑳𝒏,𝑵
 

Keterangan:  

R= indeks kekayaan jenis Margalef 

S= jumlah jenis yang teramati 

N= jumlah individu (seluruh jenis) yang teramati 

Ln= logaritma natural 

Dimana Nilai R berkisar: 

R<3,5      = Rendah, R 3,5-5,0 = Sedang, R>5,0      = Tinggi 
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3. 6. 2 Indeks Keanekaragaman (H’) 

Untuk mencari indeks keanekaragaman jenis burung dapat dihitung menggunakan 

rumus Shanon-Wiener ,yaitu : 

H’= - ∑ Pi Ln Pi 

Keterangan: 

Pi  = N/Ni 

N = Jumlah total satu Individu yang diamati 

Ni = Jumlah total keseluruhan Individu yang diamati 

Dimana: 

H’<1    = Keanekaragaman sangat rendah 

H’>1-2 = keanekaragaman rendah 

H’>2-3 = keanekaragaman sedang 

H’>3-4 = Keanekaragaman Tinggi 

H’>4    = Keanekaragaman sangat tinggi 

3. 6. 3  Kemerataan Jenis (E’) 

Untuk mencari kemerataan jenis burung dapat dihitung menggunakan Rasio 

Hill yang dimodifikasi sebagai berikut : 

E= H’/Hmax 

Keterangan: 

S  = Jumlah Jenis H’ = Nilai Indeks Keanekaragaman 

Hmax = log 2 S = 3,3219 log S 

Dimana: 

E = 0, Kemerataan antara jenis rendah 
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E = 1, Kemerataan antar jenis relatif merata atau jumlah individu masing-

masing jenis relatif sama. 

3. 6. 4 Dominansi Jenis (Di’) 

Indeks Dominansi dihitung dengan menggunakan rumus indeks dominanasi 

daroi Simpson : 

D    =   (ni/N)2 

Keterangan 

D = Indeks Dominansi Simpson  ni = Jumlah Individu tiap spesies 

N = Jumlah Individu seluruh spesies 

Dimana: 

0,01 – 0,30      = Dominansi rendah, 0,31 – 0,60      = Dominansi sedang 

0,61- 1,00        = Dominansi tinggi 


