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III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 hari (waktu efektif) pada Bulan April 2012 di Pulau

Anak Krakatau Kawasan Cagar Alam Kepulauan Karakatau (Gambar 2).

B. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah teropong binokuler, kamera, jam

tangan, alat tulis dan buku identifikasi jenis burung “Seri Buku Panduan Lapangan

Burung-Burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan” oleh MacKinnon, Philipps,

dan van Balen (1998). Bahan yang digunakan adalah jenis-jenis burung yang ada di

dalam kawasan.

C. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Waktu penelitian selama 6 hari merupakan waktu efektif selama pengamatan.

2. Penelitian dilakukan sesuai dengan kondisi cuaca yaitu cuaca cerah dan mendung,

apabila hujan maka penelitian tidak dilakukan.

3. Sampel yang digunakan adalah burung yang ditemui di lokasi pengamatan.
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D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer meliputi jenis-jenis burung yang dijumpai di kawasan pengamatan dan

perjumpaan burung dengan satwa lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi studi literatur yang mendukung penelitian, seperti krakteristik

lokasi penelitian berupa keadaan umum lokasi penelitian dan data pendukung lainnya

yang sesuai dengan topik penelitian.

E. Metode dan Cara Kerja

1. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan lokasi penelitian yang

representatif  berdasarkan karakteristik habitat dengan frekuensi perjumpaan berbagai

jenis burung.

2. Pengamatan Burung

Data mengenai keanekaragaman spesies burung dapat diperoleh dengan metode titik

hitung menurut Bibby dkk. (2000), metode ini dilakukan dengan berjalan ke suatu

tempat tertentu, memberi tanda, dan selanjutnya mencatat semua burung yang

ditemukan selama jangka waktu yang telah ditentukan (20 menit) sebelum bergerak

ke titik selanjutnya.
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Gambar 2. Lokasi penelitian di kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau (BKSDA
Lampung, 2009).

Pengamatan dilakukan pada pagi hari pukul 06.00-08.00 WIB dan pada sore hari

pada pukul 16.00-18.00 WIB dan dilakukan pada tipe habitatn hutan pantai (5 titik

pengamatan). Pengamatan dilakukan secara berulang sebanyak enam kali pengu-

langan untuk setiap lokasi pengamatan. Perhitungan populasi dengan menghitung

langsung jumlah burung yang diamati, jumlah populasi digunakan untuk perhitungan

indeks keanekaragaman Shannon-Wienner.

Identifikasi yang dilakukan ketika di lapangan tidak hanya menggunakan buku

identifikasi jenis burung “Seri Buku Panduan Lapangan Burung-Burung di Sumatera,

Jawa, Bali, dan Kalimantan” oleh MacKinnon dkk (1998), tetapi juga menggunakan

Lokasi Penelitian
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metode pengenalan burung secara langsung oleh orang yang mengerti atau mengenal

burung-burung yang ada di kawasan tersebut seperti masyarakat setempat, Polisi

Hutan (Polhut), ataupun seorang ahli mengenai burung.  Hal ini diharapkan dapat

mengurangi bias yang disebabkan oleh peneliti dalam mengidentifikasi burung di

kawasan Cagar Alam Kepulauan Krakatau.

3. Kondisi Habitat Secara Umum

Kondisi umum areal pengamatan diamati dengan metode rapid assessment

merupakan modifikasi dari habitat assessment untuk mendapatkan gambaran secara

umum tipe vegetasi ditemukannya keberadaan burung. Kegiatan ini bertujuan untuk

mengetahui jenis tumbuhan penyusun habitat secara umum (Brower, Zar, dan von

Ende, 1990).

F. Analisis Data

1. Analisis Keanekaragaman Burung

Untuk mengetahui keanekaragaman jenis dihitung dengan menggunakan indeks

keanekaragaman Shannon-Wienner (Odum, 1971 dalam Fachrul, 2007), dengan

rumus sebagai berikut:

H’= -∑ Pi ln(Pi), dimana Pi = (ni/N)

Keterangan : H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wienner

ni = Jumlah individu jenis ke-i

N = Jumlah individu seluruh jenis
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Kriteria nilai indeks keanekaragaman Shannon – Wiener (H’) adalah sebagai berikut:

H’< 1 :  keanekaragaman rendah

1<H’≤3 :  keanekaragaman sedang

H’> 3 :  keanekaragaman tinggi

Indeks kesamarataan diperoleh dengan mengunakan rumus sebagai berikut :

J = H’/ H max atau J = -∑Pi ln (Pi)/ ln(S)

Keterangan : J = Indeks kesamarataan

S = Jumlah jenis

Kriteria indeks kesamarataan (J) menurut Daget (1976) dalam Solahudin (2003)

adalah sebagai berikut :

0 < J ≤ 0,5 : Komunitas tertekan

0,5 < J ≤ 0,75 : Komunitas labil

0,75 < J ≤ 1 : Komunitas stabil

2.   Analisis Kesamaan Spesies Antar Habitat

Indeks kesamaan (Similarity index) diperlukan untuk mengetahui tingkat kesamaan

komposisi spesies antar dua habitat, dihitung dengan menggunakan rumus (Odum,

1993 dalam Indriyanto, 2006). Jika hasilnya mendekati nilai 1, maka berarti

kesamaan spesies antar kedua habitat mendekati sama.

IS = 2C/(A+B)

Keterangan : C = jumlah spesies yang sama pada kedua komunitas

A = jumlah spesies dalam komunitas A

B = jumlah spesies dalam komunitas B
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3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif  digunakan dalam penggunaan habitat dan vegetasi oleh burung,

ditabulasikan dan diuraikan secara deskriptif berdasarkan hasil pengamatan yang

dilakukan.


