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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini telah dilakukan di kawasan Cagar Alam Maubesi yang secara 

administratif terletak di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Cagar 

Alam Maubesi secara geografis terletak pada 124°57'5,692"-125°0'38,904"BT dan  

9°30'40,819"–9°35'47,391"LS. Kisaran ketinggian adalah 0 sampai dengan 50 m 

dpl dengan topografi relatif datar sampai dengan bergelombang ringan. Jenis 

tanah berupa endapan tanah alluvial. 

Curah hujan rata-rata kurang dari 500 mm per tahun dan termasuk tipe iklim D 

dalam sistem klasifikasi iklim Schmidt dan Ferguson. Klasifikasi ini didasarkan 

pada nilai Q (rasio antara jumlah bulan basah dan bulan kering setiap tahun). Tipe 

iklim D memiliki nilai Q 0,6–1,0 dan dikategorikan moderat yang 

mengindikasikan bahwa tipe iklim kawasan adalah iklim transisi (Irfan, 2006 

dalam Pujiono et al., 2013).  

Akses menuju kawasan Cagar Alam Maubesi dapat ditempuh dengan 

menggunakan kendaraan darat dari Kota Kupang dengan jarak sekitar 300 

kilometer. Kondisi umum jalan adalah beraspal dan dapat ditempuh dalam waktu 

lebih kurang dari  7 jam. Perjalanan dilanjutkan ke lokasi dengan jarak tempuh 

sekitar 65 kilometer menggunakan bis umum atau kendaraan bermotor dalam 

waktu lebih kurang 1 jam (Laporan Hasil Inventaris Kawasan Cagar Alam 

Maubesi) 

 



19 
 

Pada lokasi pengamatan, akan diletakkan 4 stasiun pengamatan yaitu stasiun 1 

pada ekosistem hutan gugur dengan 5 titik pengamatan yaitu T1: 09°30'59.30"S, 

125° 0'43.30"E,  T2 : 09°31'0.31"S, 125° 0'40.84"E, T3 : 09°31'1.12"S, 125° 

0'38.33"E, T4 :  09°31'3.13"S, 125° 0'34.99"E dan T5 : 09°31'6.91"S, 125° 

0'33.54"E.  

Stasiun 2 pada eksistem tambak ikan dengan 5 titik pengamatan yaitu T1 : 

09°30'42,88''E, 125°00'49,63''S, T2 : 09°30'41.10"S, 125° 0'44.56"E, T3 : 

09°30'43.82"S, 125° 0'47.39"E, T4 : 09°30'39.11"S, 09°30'39.11"S dan T5 : 

09°30'40,01'' S, 125°00'53,5'' E.  

Stasiun 3 pada eksoistem mangrove dengan 5 titik pengamatan yaitu T1: 

09°31'17,69''S, 125°00'41,39'' E, T2 : 09°31'23,11'' S, 125°00'36,72'' E, T3 : 

09°31'29,23'' S, 125°00'32,03'' E, T4 : 09°31'20,7'' S, 125°00'26,8'' E, dan T5 : 

09°31'16,8'' S, 125°00'30,2'' E.  

Stasiun 4 pada eksoistem cemara laut dengan 5 titik pengamatan yaitu T1 : 

09°36'27,0'' S, 124°59'05,8'' E, T2:  09°36'2.30"S, 124°59'5.90"E, T3 : 

09°35'39.54"S, 124°59'8.37"E, T4 : 09°35'53,9'' S, 124°59'07,9'' E dan T5 : 

09°36'10,3'' S, 124°59'02,0'' E.  

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Agustus–September 2018. Berikut 

adalah gambar peta lokasi kawasan Cagar Alam Maubesi.  
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian di Kawasan Cagar Alam Maubesi 

Sumber : Google Earth, 2018 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang diperlukan dalam penelitian ini adalah binokuler dan 

monokuler (untuk melihat burung), tripod (kaki tiga untuk menompang 

monokuler dan kamera), jam (untuk melihat waktu pada setiap titik pengamatan), 

buku catatan lapangan, GPS (untuk menentukan titik koordinat pada setiap lokasi 

pengamatan), kamera (untuk mendokumentasi) dan buku panduan lapangan 

burung–burung di kawasan Wallacea mengacu kepada Coates J.B dan K. David, 

2000. 

 

3.3 Populasi dan Sampel  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009 dalam 

Rochmawaty, 2013).  Secara singkat dalam Banilodu (2015) populasi merupakan 

keseluruhan pengamatan yang menjadi titik perhatian sedangkan sampel 

merupakan suatu himpunan bagian dari populasi. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh jenis burung yang ditemukan di lokasi penelitian dan sampel penelitian 

adalah jenis burung  yang terdapat di setiap titik pengamatan pada masing-masing 

stasiun.  

 

3.4 Teknik Penarikan Sampel 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode point count (titik 

hitung). Pengamatan dilakukan dengan diam pada titik tertentu kemudian 

mencatat perjumpaan terhadap burung. Berikut adalah beberapa tahapan 

pengamatan dengan menggunakan metode point count yaitu melakukan survei 

pada lokasi yang ingin dijadikan tempat pengamatan (Bibby et al., 2000). Pada 

survei ini, ditentukan titik yang biasa dijadikan tempat peristirahatan, mencari 

makan atau aktivitas lainnya oleh burung yang ingin diteliti. Setelah mengetahui 

titik atau lokasi yang sering dijumpai burung, dilakukan pengambilan data 

pertama dengan menentukan titik koordinat dari setiap lokasi pengamatan dengan 

menggunakan GPS. 

Titik pengamatan dibagi menjadi 4 stasiun yaitu : stasiun 1 (ekosistem hutan 

gugur), stasiun 2 (tambak ikan), stasiun 3 (mangrove ) dan stasiun 4 (ekosistem 

cemara laut). Adapun koordinat masing- masing stasiun adalah sebagai berikut: 
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Setiap stasiun ditentukan secara acak sebanyak 5 titik pengamatan dengan 

jarak setiap titik 100 m, sehingga total pengamatan ada 20 titik pengamatan. Pada 

setiap titik pengamatan dilakukan pengamatan selama 20 menit. Pengamatan akan 

dilakukan sesuai dengan aktivitas burung yaitu : pagi 05.30 – 09.00 WITA, dan 

sore hari pukul 16.00 – 18.00 WITA, penelitian dengan pengulangan sebanyak 2 

kali. Hal-hal yang perlu dicatat selama pengamatan adalah keterangan hari dan 

tanggal, waktu, nama jenis, jumlah jenis, cuaca, dan aktivitas-aktivitas yang 

dilakukan seperti makan, bertengger, terbang maupun aktivitas sosial lainya.  

 

3.5 Pengumpulan Data 

Guna memperoleh data jenis burung pada setiap titik pengamatan, maka 

peneliti melakukan hal-hal sebagai berikut : 

1) Identifikasi jenis burung yang ditemukan menggunakan buku panduan 

lapangan burung–burung di kawasan Wallacea mengacu kepada Coates J.B 

dan K. David (2000). Selain dokumentasi dengan kamera video dan kamera 

foto untuk pemeriksaan lebih lanjut. 

2) Menghitung jumlah individu masing-masing jenis. 

3) Mencatat aktivitas-aktivitas yang dilakukan burung seperti makan, bertengger, 

terbang maupun aktivitas sosial lainya.  
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3.6 Jenis Data 

3.6.1 Data Kualitatif 

Jenis data utama pada penelitian ini adalah data spesies burung. Setiap 

spesies burung  yang ditemukan dicatat jenis dan jumlah individunya. Burung–

burung yang ditemukan pada setiap stasiun pengamatan akan di identifikasi serta 

dilihat juga status perlindungan baik status  IUCN maupun Peraturan Menteri 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI P.20 Tahun 2018, sebagaimana dapat 

dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini.  

Tabel 3.1. Data Identifikasi Spesies Burung Pada Setiap Stasiun Pengamatan 

No. 
Nama  

Indonesia 

Nama 

Binomial 
Famili 

Status Konservasi 

Daftar Burung 

Indonesia 
IUCN 

PerMen. 

LH No. 

20/2018 

       

1…       

 

Selain itu, jenis pakan (feeding guild) juga didata yaitu pemakan serangga 

(Insektivora), pemakan buah-buahan (Frugivora), pemakan biji-bijian 

(Graminivora), pemakan nektar (Nektarivora), pemakan daging (Carinivora), 

(MacKinnon, 2010 dalam Ghifari et al., 2016) dengan menggunakan studi 

kepustakaan.  

 

3.6.2 Data Kuantitatif 

Data kuantatif dalam penelitian ini yaitu ; 

1) Indeks Keanekaragaman Shannon 

Analisis keanekaragaman jenis (H’) menggunakan indeks keanekaragaman 

Shannon-Wienner (Odum, 1993), dengan rumus sebagai berikut : 
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1. H’ = -∑PiLnpi, dimana H adalah indeks Indeks keanekaragaman 

Shannon-Weiner dan pi adalah proporsi individu yang ditemukan pada 

jenis ke –i 

2. E = H’/LnS dimana E= Kemerataan Shannon, H’ adalah 

keanekaragaman Shannon dan S adalah total jumlah jenis. 

3. Hmax = H’x E 

 

Magguran (1998) menunjukkan indeks keanekaragaman ekosistem di dunia 

antara (1,5 – 3,5). Selanjutnya untuk memudahkan pengelompokkan indeks 

keanekaragaman pada tempat penelitian, Banilodu dan Saka (1992) dan Banilodu 

et al. (2003), menggelompokkan indeks keanekaragaman dari Magguran, (1998) 

adalah sebagai berikut : 

- H < 1,5 ; Keanekaragaman termasuk ke dalam kategori buruk 

- 1,5 ≤ H ≤ 2,5 ; Keanekaragaman termasuk ke dalam kategori cukup 

- 2,5 ≤ H ≤ 3,5 ; Keanekaragaman termasuk ke dalam kategori baik 

- H >3,5 ; keanekaragaman termasuk ke dalam kategori amat baik 

 

2) Indeks Keanekaragaman Simpson 

Dominansi digunakan untuk mengetahui jenis yang mendominasi dalam suatu 

ekosistem. Adapun rumus dominansi adalah sebagai berikut :  

1. D = ∑pi
2 

dimana D adalah indeks dominansi Simpson dan pi adalah 

proporsi individu pada jenis ke-i. 

2. Bentuk resiprokal indeks Simpson adalah 1/D 

3. Indeks Keanekaragaman Simpson adalah 1-D  
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Nilai dominansi dapat dianalisis dalam beberapa kriteria (Odum, 1993) yakni : 

Tabel 3-2. Kriteria Nilai Dominansi menurut Odum 

No. Dominansi (C) Kategori 

1. 0,00 < C < 0,50 Rendah 

2. 0,50 < C < 0,75 Sedang 

3. 0,75 < C < 1,00 Tinggi 

 

 

 


