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III. METODE PENELITIAN

A.  Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan mangrove   Desa Margasari

Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur selama 9 hari mulai

tanggal 01 - 09 April 2013.

Gambar 2. Peta Lokasi Pengamatan Burung di Desa Margasari Kecamatan
Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur dengan skala
1 : 50.000. (Peta Jalur Interpretasi LMC, 2009).
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B.  Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah teropong binokuler untuk melihat

objek pengamatan yang jauh, kamera untuk mendokumentasikan objek

pengamatan,  GPS (Global  Positioning  System) untuk  mencatat  titik  koordinat

lokasi pengamatan, jam tangan untuk mencatat waktu pengamayan, alat tulis dan

buku identifikasi spesies burung “Seri Buku Panduan Lapangan Burung-Burung

di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan” oleh Mac Kinnon, Phillipps, dan Belen

(1998) untuk mengidentifikasi objek yang diamati.

Bahan yang digunakan adalah spesies burung yang ada di dalam kawasan hutan

mangrove Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung

Timur.

C.  Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer meliputi data-data spesies burung yang ditemukan di area

pengamatan burung dan kondisi vegetasinya.

2.      Data Sekunder

Data sekunder meliputi studi literatur yang mendukung penelitian, yaitu:

a) Karakteristik lokasi penelitian berupa keadaan umum lokasi penelitian

b) Jenis predator bagi burung di lokasi tersebut.

c) Sumber pakan bagi burung di lokasi tersebut.
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D. Batasan Penelitian

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sampel yang digunakan adalah burung yang ditemukan di areal

pengamatan.

2. Pengambilan sampel dilakukan di lokasi mangrove (Rhizopora spp.,

Soneratia spp,. Avicenia spp dan Bruguiera spp.), hutan mangrove yang

berdampingan dengan tambak, dan areal persawahan yang berdampingan

dengan hutan mangrove.

3. Pengamatan burung dilakukan pada saat cuaca cerah dan mendung.

E. Metode dan Cara Kerja

Studi pendahuluan dilakukan pada tanggal 13 Maret 2012 yang bertujuan untuk

menentukan lokasi penelitian yang representatif berdasarkan karakteristik habitat

dengan frekuensi perjumpaan berbagai jenis burung.

F. Pengamatan Burung

Pengamatan ini dilakukan dengan metode titik hitung (point count)  menurut

Bibby, Jones dan Marsden (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 (5-10 menit) sebelum

bergerak ke titik selanjutnya. Jarak terjauh yang akan di amati adalah sejauh mata

memandang pada areal yang terbuka atau kurang lebih 100 m.



G. Analisis Data
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Pengamatan dilakukan di tiga tipe lahan mangrove, yaitu hutan mangrove

(Rhizopora spp., Soneratia spp,. Avicenia spp dan Bruguiera spp.), hutan

mangrove yang berdampingan dengan tambak, dan areal persawahan yang

berdampingan dengan hutan mangrove. Pada setiap lokasi pengamatan dicatat

spesies dan jumlah burung yang dapat dilihat oleh pengamat. Pengamatan pada

setiap lokasi untuk masing-masing titik pengamatan dilakukan selama 10 menit

kemudian bergerak ke titik berikutnya. Pengamatan dilakukan pada pagi hari

pukul 06.00—09.00 WIB dan pada sore hari pukul 15.00—18.00 WIB.

Pengamatan dilakukan secara berulang sebanyak tiga kali pengulangan untuk

setiap lokasi pengamatan. Perhitungan populasi dilakukan dengan menghitung

langsung jumlah burung yang diamati dengan data populasi tertinggi yang

digunakan untuk perhitungan indeks keanekaragaman.

Tegakan Mangrove

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8 PC 9 PC 10

Hutan Mangrove yang berbatasan dengan areal persawahan.

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8 PC 9 PC 10

Hutan Mangrove yang berbatasan dengan areal tambak.

PC 1 PC 2 PC 3 PC 4 PC 5 PC 6 PC 7 PC 8 PC 9 PC 10



J = H’/ H max atau J = -∑Pi ln (Pi)/ ln(S)
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1. Analisis Keanekaragaman Burung

Kekayaan spesies dihitung berdasarkan ukuran sampel dengan menggunakan

Indeks Margalef (Odum, 1993 dalam Indriyanto, 2006) yang rumusnya sebagai

berikut :

R = S-1/ln N

Keterangan :

R= Indeks kekayaan spesies

S= Jumlah spesies yang diamati

N= Jumlah seluruh spesies yang teramati

Keanekaragaman spesies dihitung dengan menggunakan indeks Shannon-Wienner

(Krebs dan Davies, 1989 dalam Santosa dkk,  2008), dengan rumus sebagai

berikut:

H’= -∑ Pi ln(Pi), dimana Pi = (ni/N)

Keterangan :

H’ = Indeks keanekaragaman Shannon-Wienner

ni = Jumlah individu spesies ke-i

Indeks kesamarataan digunakan untuk mengetahui kemerataan setiap spesies

dalam setiap komunitas yang dijumpai, dihitung dengan menggunakan rumus:



17

Keterangan :

J = Indeks kesamarataan

S = Jumlah spesies

Rumus ini digunakan karena nilai H’ sudah diperoleh sebelumnya sehingga lebih

mudah dalam perhitungannya. 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 sebagai berikut (Odum, 1993).

IS = 2C/(A+B)

Keterangan : C = jumlah spesies yang sama pada kedua komunitas

A = jumlah spesies yang hanya dijumpai pada lokasi 1

B = jumlah spesies yang hanya dijumpai pada lokasi 2

3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif   digunakan dalam menggambarkan kondisi dan pemanfaatan

habitat dan vegetasi burung.   Data yang diperoleh ditabulasikan dan diuraikan

secara deskriptif berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan.


