
III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan yaitu pada bulan Oktober-

November 2013 dan dilakukan update data pada bulan April 2015 di kawasan

budidaya Desa Fajar Baru Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu

dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian Pelepasliaran dan Perilaku Harian Burung
Perkutut (Geopelia striata) di Kawasan Budidaya Desa Fajar Baru
Kecamatan Pagelaran Utara Kabupaten Pringsewu (foto: Prabowo,
2013).
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B. Alat dan Objek

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

jam tangan, alat tulis dan Global Positioning System (GPS). Objek yang diamati

adalah jenis burung perkutut (Geopelia striata).

C. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini meliputi:

1. Waktu penelitian selama 1 bulan merupakan waktu efektif selama

pengamatan.

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

mendung.  Apabila hujan maka penelitian tidak dilakukan.

3. Pengamatan pasca pelepasliaran dilakukan dengan radius kurang lebih 10

meter atau selama tidak mengganggu aktifitas burung.

4. Sampel yang digunakan dalam penelitian adalah jenis burung yang telah

dilepasliarkan yaitu jenis burung perkutut (Geopelia striata).

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer meliputi perilaku harian 1 jenis burung perkutut yang telah

ditangkarkan dan kemudian dilepasliarkan serta jenis perkutut lainnya bila

ditemui di lokasi pengamatan.
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2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi studi pustaka yang mendukung penelitian berupa

karakteristik lokasi penelitian (keadaan umum lokasi penelitian) serta 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

Sebelum dilakukan pelepasliaran burung telah diberi penanda pada kaki. Data

mengenai perilaku harian burung sebelum pelepasliaran diperoleh menggunakan

metode scan sampling.  Metode ini merupakan metode yang digunakan untuk

mengetahui perilaku satwa (bisa lebih dari satu ekor) dengan menggunakan

interval waktu dalam pengamatan dan hasil pengamatan dapat digambarkan

dengan grafik. Pengamatan dilakukan pada pagi hari pukul 06.00-08.00 WIB dan

pada sore hari pada pukul 16.00-18.00 WIB. Interval waktu yang digunakan

adalah 5 menit.

Data mengenai perilaku harian burung perkutut pasca pelepasliaran dengan

menggunakan metode observasi langsung. Metode ini untuk mengetahui perilaku
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satwa (dapat lebih dari satu ekor), tidak tergantung pada interval waktu tertentu,

dapat mengetahui perilaku sosial, hasil pengamatan digambarkan secara deskriptif

atau dengan bagan serta dapat mengetahui respon satwa terhadap lingkungannya.

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 dkk, 1990).

F. Analisis Data

1. Analisis Perilaku harian

Data yang diperoleh selama pengamatan dengan menggunakan metode scan

sampling dirata-rata dan dipersentasekan untuk mengetahui persentase aktivitas

harian perkutut jantan dan betina.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif  digunakan dalam penggunaan habitat dan vegetasi oleh

burung, ditabulasikan dan diuraikan secara deskriptif berdasarkan hasil

pengamatan yang dilakukan.


