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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang 

cukup tinggi, terdapat 10% spesies tanaman, 12% spesies mamalia, 16% spesies 

reptilia dan amphibi, 25% spesies ikan, dan 17% spesies burung yang diketahui di 

dunia. Terkait dengan kekayaan avifauna, lebih dari 8.000 spesies burung yang 

diketahui, Indonesia memiliki 1.539 jenis burung dan merupakan 17% dari total 

burung di dunia. Hal ini menjadikan Indonesia berada pada peringkat kelima 

negara yang kaya akan spesies burung (Sujatnika,  1995).    

Salah satu kawasan dengan keanekaragaman burung yang penting adalah 

Pulau Jawa dan Bali. Kawasan tersebut mempunyai kekayaan avifauna sebanyak 

494 spesies. Jumlah tersebut mencakup setengah dari famili burung di dunia. 

Jenis burung yang dijumpai tersebut dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu 

burung penetap (368 spesies, 24 endemik) dan burung migran (126 spesies). 

Sebagian besar dari jenis burung tersebut hidup di hutan-hutan pegunungan relatif 

terhadap hutan dataran rendah (Mackinnon, 1995). 

Nilai penting yang dapat dijadikan tolak ukur suatu peran dan fungsi 

burung di dalam suatu kawasan diantaranya berupa struktur morfologis burung. 

Secara umum beberapa struktur morfologis seperti lapisan bulu memiliki peranan 

penting untuk pengenalan berbagai spesies, menunjang perilaku dan penampilan 

yang agresif maupun di dalam pola breeding interaction. Selain itu, spesialisasi 
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pilihan makanan oleh berbagai spesies juga dapat dijadikan acuan untuk 

penggolongan, beberapa adaptasi pada kebiasaan makanan dapat berpengaruh 

pada struktur morfologis terutama pada bentuk paruh dan tungkai. 

Faktor yang mendukung suatu persebaran dan kemampuan bertahan suatu 

jenis burung pada satu area diantaranya adalah variasi karakter morfologi yang 

secara umum terdapat pada variasi ukuran, lapisan bulu, bentuk paruh, bentuk 

tungkai. Karakter morfologis tersebut memiliki relevansi dengan proses fisiologis, 

tingkah laku maupun fungsi ekologis tiap spesies pada suatu habitat (Shiu et al., 

2005). 

Sebagai contoh ; Walet sapi (Collocalia esculenta) mampu berada pada 

semua tipe hutan sampai puncak tertinggi, hal ini dikarenakan sayap walet yang 

panjang dan sangat ramping sehingga bentuk tubuhnya cocok untuk menghadapi 

arus udara dari depan. Bangsa Falconiformes umumnya berada di ketinggian 

1.400 – 3000 m, dimana aliran udara di ketinggian tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk terbang melayang (soaring), bentuk sayapnya cenderung lebar dan bundar, 

serta ekor panjang yang menanjak secara bertingkat atau terpangkas bundar yang 

juga memberikan keterampilan berbelok ketika terbang (Peterson,1971). 

Keanekaragaman jenis burung sangat penting untuk mendeskripsikan 

struktur komunitas pada habitat yang ditempati (Zakaria et al, 2009). Perbedaan 

dan keunikan tersebut dapat diketahui dengan mempelajari sifat dari suatu spesies 

dan mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies yang satu dengan spesies 

yang lainnya (Setyawan, 1999). 
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Keanekaragaman sifat dan ciri yang dimiliki suatu makhluk hidup 

sesungguhnya menggambarkan keanekaragaman potensi dan manfaat yang dapat 

digali. Bila data dan informasi ilmiah mengenai sumber daya hayati belum 

sepenuhnya dapat diungkap maka kepunahan suatu makhluk hidup sama artinya 

dengan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki 

makhluk hidup tersebut (Retnoningsih, 2008). 

Penelitian mengenai keanekaragaman jenis burung pada kawasan Taman 

Nasional Gunung Merbabu di jalur pendakian Tekelan Kopeng yang berdasarkan 

pada tinjauan taksonomik masih sedikit dilakukan. dan mengingat pentingnya 

peranan jenis-jenis burung dalam menjaga keseimbangan ekosistem, maka 

penelitian ini perlu dilakukan.   
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan  

masalah sebagai berikut ;   

1. Bagaimana keanekaragaman jenis burung di Kawasan Taman Nasional 

Gunung Merbabu? 

2. Bagaimana hubungan kekerabatan jenis burung di Kawasan Taman Nasional 

Gunung Merbabu? 

C. Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk   :  

1.  Mengetahui keanekaragaman jenis burung di Kawasan Taman  Nasional 

Gunung Merbabu  

2. Mengetahui hubungan kekerabatan jenis burung di Kawasan Taman Nasional 

Gunung Merbabu 

D. Manfaat Penelitian 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan  : 

1. Memberikan informasi jenis-jenis burung yang terdapat di Kawasan Taman 

Nasional Gunung  Merbabu.  

 2. Memberikan masukan dan referensi berupa database yang berisi klasifikasi 

taksonomi burung dan deskripsi  yang berguna terhadap upaya konservasi dan 

pelestarian burung di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan 

Taman Nasional Gunung  Merbabu. 
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Gambar 12. Topografi Burung I (Pettingill, 1957) 
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 Gambar 13. Topografi Burung II (Pettingill, 1957) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Topografi burung III (Pettingill, 1957) 
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Gambar 15. Ukuran bagian tubuh burung (Coates,1997) 
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Gambar 15. Ukuran bagian tubuh burung (Coates,1997) 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 
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umum dipetakan dalam gambar 17. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket :                         

                : Jalur Pengamatan 

           : Puncak Merbabu 

( Skala 1: 25.000)  

                     Gambar 17.  Peta lokasi pengamatan                            

B. Bahan dan Alat 

1.  Bahan yang digunakan  : 

Bahan untuk penelitian ini menggunakan spesies burung yang teramati di  

sepanjang jalur pendakian Tekelan Kopeng.  

2.  Alat  yang digunakan : 
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Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : Binokuler 

Bushnell 10-120 x 80 (1 buah) , Binokuler Tasco (1buah), Binokuler waterproof 

12 x 26 (1 buah), Monokuler (1 buah), GPS elektrik, penunjuk waktu (jam), peta 

lokasi, lembar pengamatan, pensil, kamera DSLR Canon 1000D,  Buku panduan 

pengenalan lapangan burung-burung di Jawa dan Bali karangan John Mackinnon. 

  

C. Cara Kerja 

1. Penentuan lokasi  

Penelitian tahap awal mengambil satu jalur pendakian dari satu sisi 

Gunung Merbabu, pada jalur pendakian Tekelan Kopeng, Getasan. 

2. Pengamatan sampel 

Pengamatan sampel untuk penelitian tersebut dilakukan dengan metode 

jelajah, dimana burung yang berada pada kanan dan kiri jalur pendakian 

diamati secara langsung dengan radius pandangan mata. Pencatatan dilakukan 

pada semua jenis burung yang terlihat di sekitar rute tersebut. (Hidayat et al., 

1996). 

  Pengamatan di tiap area dilakukan pada pagi hari, antara jam 06.00 – 

11.00. WIB dan untuk sore hari antara jam 14.30-17.30 WIB. Sebab burung 

(terkecuali burung malam) adalah satwa yang paling aktif pada pagi hari 

sehingga pagi hari merupakan waktu yang paling baik untuk melakukan 

pengamatan, aktivitas burung menurun menjelang tengah hari dan kembali 

lagi menjelang sore hari  (Mackinnon, 1995). 

3. Identifikasi  Sampel  
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Pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian jenis, dimana spesies 

diidentifikasi berdasarkan karakter morfologi. Karakter morfologi yang 

diamati sebanyak 37 karakter, yaitu ;  

 

 

 

 

 

No Deskripsi Ket 

1 Panjang Tubuh Total  
2 Panjang Culmen / Paruh atas  
3 Panjang Sayap  
4  Panjang Ekor  
5 Panjang Tungkai  
6 Warna Paruh  
7 Tipe Paruh  
8 Warna Kaki  
9 Tarsometatarsus   
10 Tipe Kaki  
11 Hallux  
12 Bentuk Cakar  
13 Cara Bertengger  
14 Warna Mata  
15 Warna Sekitar Mata  
16 Bentuk Sayap  

17 Warna Dominan Tubuh  
18 Warna Bulu Punggung  
19 Warna Jugulum  
20 Warna Nade   
21 Warna Side  

22 Lubang Hidung  

23 Bentuk Ekor  
24 Warna Crissum  
25 Warna Breast  
26 Warna Abdomen  
27 Warna Rump  
28 Warna Sides  
29 Warna flanks  
30 Warna Bulu Forehead  
31 Warna Bulu Orbital Region  
32 Warna Bulu Occiput  
33 Warna Bulu Lore  
34 Warna Bulu Chin  
35 Warna Bulu Gular  

36 Warna Bulu Malar Region  

37 Warna Bulu Crown  
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Tabel 1. List karakter morfologi burung 
 

Setiap spesies diidentifikasi dengan mencocokkan antara fakta yang 

diperoleh di lapangan melalui observasi langsung, sketsa yang dibuat, maupun 

hasil pemotretan dengan sumber pustaka yang ada, yaitu buku panduan 

lapangan burung-burung di Jawa dan Bali, serta burung-burung di Sumatera, 

Jawa, Bali dan Kalimantan dari John Mackinnon (1995).  

4. Penentuan Kekerabatan dengan karakter morfologi 

Pada tahap ini langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

a. Penentuan Satuan Taksonomi Operasional (STO) 

b. Pemilihan Karakter 

c. Dalam pemilihan karakter diusahakan sebanyak mungkin dengan 

menghindari 5 tipe karakter yang tidak dapat digunakan yaitu: meaningles 

characters, partial logical correlations, logically correlated characters, 

invariant characters, empirical characters. Pemilihan karakter taksonomi 

menggunakan karakter morfologi. Karakter yang telah dipilih diterapkan 

pada setiap STO 

d. Pemberian kode karakter 

e. Karakter taksonomi yang telah dipilih diberi nilai dengan angka 0, 1, 2, 3 

dst. 

f. Menghitung Jarak Taksonomi 

g. Untuk menentukan hubungan kekerabatan antar STO dilakukan 

pengukuran disimilaritas dengan menghitung jarak taksonomi 

menggunakan rumus Euclidean. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data metode yang digunakan yaitu dengan 

penelitian lapangan meliputi observasi lapang dan identifikasi sampel. Untuk 

lebih memperjelas pengumpulan data digunakan lembar tabel pengumpulan 

data lapangan di bawah ini : 

Tabel 2. List Pengamatan Jenis Burung di Kawasan Gunung Merbabu 

Hari/tanggal :  

 

 

 

 

 

 

E. Analisis Data 

1. Keanekaragaman jenis 

 Analisis data keanekaragaman jenis digunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif yaitu dengan cara memberikan penjelasan dan keterangan mengenai 

hasil yang diperoleh dari pengambilan dan pengamatan sampel. Setiap jumlah 

spesies yang didapat kemudian dilakukan pengamatan , mendeskripsikan ciri-ciri 

morfologis, serta mengidentifikasi dengan menggunakan literatur buku panduan 

pengenalan lapangan Burung – burung Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan 

karangan Mac Kinnon tahun 2000. 

2. Hubungan Kekerabatan 

No. Nama Species Ciri
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  Fry (1993) menyatakan penentuan jauh dekatnya hubungan kekerabatan 

dilakukan dengan metode taksonomi numerik yang dapat dibagi ke dalam 

beberapa langkah, yaitu sebagai berikut : 

a. Mengumpulkan data tentang karakter-karakter tiap spesimen yang akan 

dibandingkan. Pemilihan karakter diusahakan sebanyak mungkin. 

b. Data beberapa karakter taksonomik dikodekan menurut nilainya dengan 

menggunakan angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 

c. Untuk menentukan hubungan kekerabatan antar famili dilakukan 

pengukuran disimilaritas dengan menghitung jarak taksonomik 

menggunakan rumus jarak Euclidean, sebagai berikut : 

  

(X )i j ik

n
i

n

 - X
2

=1Δ jk =
 

 Keterangan : 

 ∆jk  = jarak taksonomi antara dua individu j dan individu k 

 Xij  = nilai karakter taksonomik ke-i pada individu j 

 Xik = nilai karakter taksonomi ke-i pada individu k 

 n     = jumlah karakter yang dipakai 

d. Dari perhitungan jarak taksonomi, famili-famili kemudian dikelompokkan 

dengan metode cluster. Hasil pengelompokan kemudian digambarkan 

sebagai sebuah dendogram jarak taksonomi 

e. Hubungan kekerabatan ditentukan berdasar nilai jarak taksonomi masing-

masing cluster yang terbentuk. Semakin kecil jarak taksonomi suatu 

pasangan familia pada dendogram, maka semakin dekat hubungan 
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kekerabatanya dan semakin besar nilai jarak taksonomi, maka semakin jauh 

hubungan kekerabatannya. 

f. Data yang diperoleh dari pengamatan karakter avifauna ditabulasikan, 

dianalisis dengan metode cluster menggunakan jarak Euclidean dan dibuat 

dendogram untuk hubungan kekerabatannya menggunakan program SPSS 

versi 12. 
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Gambar 31. Dendogram Jarak Taksonomi 13 Spesies Burung Taman Nasional 
G.Merbabu  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

Gunung Merbabu dikukuhkan menjadi taman nasional berdasarkan SK 

(Surat Keputusan) Menhut No. 135/Kpts-II/2004, 4 Mei 2004. Kawasan ini 

berada di wilayah propinsi Jawa Tengah dan terbagi ke dalam wilayah 

administratif tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Magelang (sebelah barat), 

Kabupaten Boyolali (sebelah timur) dan Kabupaten Semarang (sebelah utara). 

Secara geografis Gunung Merbabu terletak di sebelah utara Gunung 

Merapi dengan koordinat 70 27` 13” LS dan 1100 26’22”BT dengan luas 5.725 

Ha. Gunung Merbabu memiliki ketinggian 3.142 meter di atas permukaan laut 

(dpl) dan luas ± 6.015,6 Ha. Namun saat ini sekitar 430 Ha kawasan hutan, gundul 

akibat kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2006. Terdapat tiga puncak di 

Gunung Merbabu, yaitu Kenteng Songo (3.167 m dpl), Puncak Syarif (3142 m 

dpl), Puncak Antena (2920 m dpl) (Suprapto, 2008). 

Penelitian mengambil lokasi di salah satu jalur pendakian Gunung 

Merbabu, yaitu jalur pendakian Tekelan, Kopeng.  Jarak tempuh dari awal jalur 

pendakian menuju puncak sekitar 5.519 m. Area pengamatan berada di antara 

ketinggian  1900 mdpl – 2920 mdpl. 

 Pada lokasi penelitian, terdapat beberapa karakteristik vegetasi yang dapat 

dijumpai dan spesifik untuk setiap lokasi. Pembukaan area untuk digunakan 

sebagai lahan pertanian dijumpai di awal jalur pendakian. Lahan pertanian 
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tersebut secara umum mempunyai tingkat keragaman dan vegetasi yang rendah 

Dan merupakan lokasi yang relatif terbuka. Tegakan Pinus (Pinus merkusii) 

mendominasi areal kajian mulai dari ketinggian rendah (1000 m dpl) sampai 

ketinggian 2500 dpl. Pada semua lokasi kajian yang berupa jalur pendakian pada 

ketinggian 2500 m dpl mulai dijumpai tipe hutan sub-alpin. Ditandai dengan 

tingkat keterbukaan lahan yang semakin tinggi.  

 

B. Jenis–Jenis Burung di Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu  

Keanekaragaman spesies yaitu keanekaragaman jenis organisme yang 

menempati suatu ekosistem dan masing-masing organisme memiliki ciri yang 

tidak dapat disamakan satu dengan yang lainnya. Disebut juga keanekaragaman 

taksonomik yang diinterprestasikan sebagai variasi diantara dan di dalam spesies 

mencakup variasi satuan taksonomik seperti filum, famili, genus dan lain-lain 

(Surjadi, 2002). 

Penelitian yang dilakukan di Gunung Merbabu pada jalur pendakian 

Tekelan, Kopeng mendapatkan 13 spesies burung yang diidentifikasi secara 

deskriptif dengan membandingkan karakter spesies sampel dengan buku panduan 

pengenalan lapangan burung – burung Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan dari 

Mac Kinnon. Masing-masing spesies dicatat karakter morfologinya dalam 

penelitian ini peneliti mencatat 37 karakter morfologi dari tiap spesies, karakter 

ini dapat dilihat pada lampiran 1. 

Setelah dilakukan pengamatan karakter morfologi dilanjutkan dengan 

pembuatan kunci identifikasi untuk jenis-jenis burung yang ditemukan di  Gunung 
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Merbabu pada jalur pendakian Tekelan, Kopeng, kunci ini dapat dilihat pada 

lampiran 2. 

 Klasifikasi dan deskripsi masing-masing jenis burung yang ada di Gunung 

Merbabu pada jalur pendakian Tekelan, Kopeng adalah sebagai berikut. 

1. Bentet Kelabu (Lanius schach) 

Klasifikasi  

Domain  :  Eukaryota 

       Kingdom  :  Animalia 

       Phylum  :  Chordata 

       Class  :  Aves  

       Ordo       :  Passeriformes 

Family       :  Laniidae 

Genus        :  Lanius 

Species      :  Lanius schach  Linn. 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 18. Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai Lanius schach (5). 
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Deskripsi : 

     Paruh Hitam dengan ujung berbentuk seperti kait, Mahkota dan tengkuk abu-

abu atau abu-abu hitam. Dahi hitam. Dada, perut tengah dan tenggorokan 

berwarna putih.Tubuh berwarna coklat kemerahan. Sayap hitam dengan strip 

putih, Tunggir berwarna cokelat kemerahan. Ekor berwarna Hitam. Kaki 

berwarna hitam. Memiliki nama daerah Pentet atau Bentet. 

2. Cucak Kutilang (Pycnonotus aurigaster) 

    Klasifikasi  

Domain  :  Eukaryota 

       Kingdom  :  Animalia 

       Phylum  :  Chordata 

       Class  :  Aves 

Ordo : Passeriformes 

Family : Pycnonotidae 

Genus : Pycnonotus 

Species       : Pycnonotus aurigaster Vieill. 

 

 

 

 

  

 

Gambar 19. Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai Pycnonotus aurigaster (5). 
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Deskripsi  : 

Paruh berwarna hitam. Dagu dan kepala atas  hitam. Leher, dada dan perut 

berwarna putih gelap. Tubuh berwarna Hitam, Abu-abu. Sayap hitam. 

Tungging berwarna putih., Tunggir berwarna kuning. Ekor berwarna hitam. 

Kaki berwarna hitam. 

3. Sepah Kecil (Pericrocotus cinnamomeus) 

    Klasifikasi  

Domain  :  Eukaryota 

       Kingdom  :  Animalia 

       Phylum  :  Chordata 

       Class  :  Aves 

             Ordo       :  Passeriformes 

Family        : Campephagidae 

Genus : Pericrocotus 

Species       : Pericrocotus cinnamomeus Linn. 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 20. Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai Pericrocotus cinnamomeus (5). 
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Deskripsi  : 

Paruh hitam, Kepala berwarna abu-abu. Tubuh bagian atas berwarna abu-

abu, Dada dan bagian perut berwarna merah kekuningan. Sayap hitam dengan 

strip merah kekuningan. Ekor berwarna hitam dan memiliki strip merah 

kekuningan pada sisi terluar. Kaki hitam. Memiliki nama daerah Mantenan 

4.  Sepah Hutan ( Pericrocotus flammeus ) 

     Klasifikasi  

Domain  :  Eukaryota        

Phylum  :  Chordata 

       Class  :  Aves 

             Ordo       :  Passeriformes 

Family        : Campephagidae 

Genus : Pericrocotus 

Species       : Pericrocotus flammeus Forst. 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
Gambar 21. Panjang Tubuh (1) , Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 

Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai Pericrocotus flammeus (5). 
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Deskripsi  : 

Paruh hitam dengan ujung berbentuk seperti kait. Kepala berwarna hitam. 

Tubuh bagian atas berwarna hitam. Dada dan bagian perut berwarna merah 

kekuningan. Sayap hitam dengan strip merah kekuningan. Ekor berwarna 

hitam dan memiliki strip merah kekuningan pada sisi terluar. Kaki hitam. 

Warna merah pada jantan diganti dengan warna kuning pada betina.  

5.  Cikrak Daun ( Phylloscopus trivirgatus ) 

     Klasifikasi  

Domain  :  Eukaryota 

       Kingdom  :  Animalia 

       Phylum  :  Chordata 

       Class  :  Aves 

             Ordo       :  Passeriformes 

Family       :  Sylviidae  

Genus       :  Phylloscopus 

Species      :  Phylloscopus trivirgatus Strick. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 22.Panjang Tubuh (1) , Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai Phylloscopus trivirgatus (5). 
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Deskripsi  :  

Paruh hitam. Pada bagian kepala terdapat strip hitam. Alis mata 

kekuningan mencolok. Tubuh bagian atas berwarna hijau kekuningan. Tubuh 

bagian bawah kuning. Sayap hitam pada tepi terluar terdapat strip kuning 

kehijauan. Ekor kuning kehijauan. Kaki berwarna hitam.  

6.  Cekakak Sungai (Todirhamphus chloris) 

     Klasifikasi  

Domain   :  Eukaryota 

       Kingdom   :  Animalia 

       Phylum   :  Chordata 

       Class   :  Aves 

             Ordo        : Coraciiformes 

Family        : Alcedinidae 

Genus  : Todirhamphus  

Species      : Todirhamphus chloris Bodd. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 23. Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), Panjang 

Ekor (4), Panjang Tungkai  Todirhamphus chloris (5). 
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Deskripsi  :  

Paruh atas hitam panjang. Paruh bawah berwarna lebih pucat. Tubuh 

bagian atas berwarna hijau kebiruan. Tubuh bagian bawah putih. Dada dan 

perut berwarna putih bersih. Kepala dan sayap berwarna hijau kebiruan. Ekor 

berwarna hijau kebiruan. Kaki hitam, memiliki cara bertengger syndactile.  

7.   Tekukur Biasa (Streptopelia chinensis)   

Klasifikasi  

Domain   :  Eukaryota 

       Kingdom   :  Animalia 

       Phylum   :  Chordata 

       Class   :  Aves 

             Ordo        : Columbiformes 

Family        : Columbidae 

Genus  : Streptopelia 

Species      : Streptopelia chinensis  Scop. 

 

 

 

 
 

 

 
 

Gambar 24. Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai Streptopelia chinensis (5). 
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Deskripsi  :  

Paruh berwarna hitam. Lubang hidung pada pangkal paruh bagian samping 

menggembung. Pada leher terdapat garis hitam khas berbintik putih. Tubuh 

berwarna cokelat. Dada berwarna cokelat kelabu. Perut cokelat muda. Sayap 

berwarna cokelat, lebih gelap daripada bulu tubuh. Ekor hitam, memiliki strip 

putih tebal  pada tepi terluar. Kaki berwarna merah. 

8. Gelatik Batu-Kelabu (Parus major) 

Klasifikasi  

Domain   : Eukaryota 

       Kingdom   : Animalia 

       Phylum   : Chordata 

       Class   : Aves 

            Ordo  : Passeriformes 

Family       : Paridae 

Genus  : Parus 

Species      : Parus major  Linn. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 25. Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Ekor (3),  
Panjang Sayap (4), Panjang Tungkai Parus major (5). 
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Deskripsi  :  

Paruh kecil berwarna hitam. Mata berwarna hitam. Kepala berwarna 

hitam. terdapat warna putih mencolok di sisi muka dan bagian belakang kepala. 

Tubuh berwarna Abu-abu. Dada berwarna putih kelabu. Perut putih kelabu. 

Sayap berwarna hitam dengan strip putih di tepi pada bagian bulu sekunder. 

Ekor hitam dengan strip putih pada sisi terluar. Kaki hitam.     

9. Wiwik Kelabu (Cacomantis merulinus) 

Domain   :    Eukaryota 

Kingdom :   Animalia  

Phylum :   Chordata    

Class  :   Aves  

Order  :   Cuculiformes  

Family  :   Cuculidae 

Genus  :   Cacomantis 

Species  :   Cacomantis merulinus Scop. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 26.  Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai Cacomantis merulinus (5). 
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Deskripsi  :  

Paruh atas berwarna hitam. paruh bawah hitam kekuningan. Mata 

berwarna hitam, warna sekitar mata kuning. Kepala Abu-abu. Tubuh berwarna 

cokelat kelabu. Dada berwarna kelabu. Perut cokelat muda. Sayap berwarna 

cokelat kelabu. Ekor Hitam dengan kombinasi garis putih halus pada bagian 

tepinya. Kaki berwarna kuning. 

10. Jalak Kerbau (Acridotheres javanicus) 

Domain   :  Eukaryota 

       Kingdom   :  Animalia 

       Phylum   :  Chordata 

       Class   :  Aves 

            Ordo  :  Passeriformes 

Family  :   Sturnidae 

Genus  :   Acridotheres 

Species :   Acridotheres javanicus Caban. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 27.  Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai  Acridotheres javanicus (5). 
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Deskripsi  :  

Paruh berwarna kuning. terdapat jambul pendek dipangkal culmen. Mata 

berwarna hitam. Kepala Abu-abu. Tubuh berwarna Abu-abu kehitaman. Dada 

berwarna kelabu. Perut berwarna kelabu. Sayap berwarna hitam dengan warna 

putih pada bagian tepi bulu primer. Tunggir berwarna putih kelabu, Ekor 

Hitam terdapat warna putih di bagian ujung ekor. Kaki berwarna kuning. 

11.  Walet Sarang-Hitam (Collocalia maxima) 

Domain   :  Eukaryota 

       Kingdom   :  Animalia 

       Phylum   :  Chordata 

       Class   :  Aves 

            Ordo  :  Apodiformes 

Family  :  Apodidae 

Genus  :  Collocalia   

Species :  Collocalia maxima  Hum. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gambar 28.  Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai (5) Collocalia maxima 
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Deskripsi  :  

Paruh berwarna hitam kekuningan. Mata berwarna hitam. Kepala hitam. 

Dagu berwarna coklat. Tubuh berwarna Abu-abu kehitaman. Dada berwarna 

coklat kelabu. Perut berwarna putih kelabu. Sayap berwarna hitam Tunggir 

berwarna putih kelabu, Ekor Hitam terdapat lingkaran putih di bagian ujung 

ekor. Kaki berwarna hitam. 

12. Kacamata Biasa (Zosterops palpebrosus) 

Domain   :  Eukaryota 

       Kingdom   :  Animalia 

       Phylum   :  Chordata 

       Class   :  Aves 

            Ordo  :  Passeriformes 

Family  :  Zosteropidae 

Genus  :  Zosterops 

Species :  Zosterops palpebrosus Temm. 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 29.  Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai (5) Zosterops palpebrosus 
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Deskripsi  :  

Paruh berwarna hitam. Mata berwarna hitam, terdapat bulu putih 

kecoklatan mengelilingi mata. Kepala hijau kekuningan. Tenggorokan 

berwarna kuning. Tubuh bagian atas hijau kekuningan. Tubuh bagian bawah 

kuning. Sayap hijau kekuningan. Tunggir berwarna kuning. Kaki Hitam.    

13.  Srigunting Hitam (Dicrurus macrocercus) 

Domain   :  Eukaryota 

       Kingdom   :  Animalia 

       Phylum   :  Chordata 

       Class   :  Aves 

            Ordo  :  Passeriformes 

            Family  :  Dicruridae 

 Genus  :  Dicrurus 

 Species :  Dicrurus macrocercus Vieill. 

           

 

 

 

 

 

 

 Gambar 30.  Panjang Tubuh (1), Panjang Paruh (2), Panjang Sayap (3), 
Panjang Ekor (4), Panjang Tungkai (5) Dicrurus macrocercus 
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Deskripsi  :  

Paruh berwarna hitam ujungnya berbentuk kait. Mata berwarna hitam. 

Area sekitar mata berwarna merah. Kepala hitam. Dagu berwarna hitam. 

Tubuh berwarna hitam. Dada berwarna hitam. Perut berwarna putih kelabu. 

Sayap berwarna hitam Tunggir berwarna hitam kepurihan, Ekor Hitam, 

panjang dan menggarpu. Kaki berwarna hitam.  

 

C.  Analisis Kekerabatan Fenetik Jenis-jenis Burung di Kawasan  

Taman Nasional Gunung Merbabu 

Keanekaragaman dapat diukur jika terdapat beberapa nilai kuantitatif yang 

mewakili kenaekaragaman tersebut dan nilai-nilainya dapat dibandingkan 

(Groombridge, 1992). 

Keanekaragaman tidak hanya mewakili presentase spesies yang ada di 

suatu wilayah, tetapi meliputi perbedaan dan keunikan antar spesies. Perbedaan 

dan keunikan tersebut dapat diketahui dengan mempelajari sifat dari suatu spesies 

dan mengetahui hubungan kekerabatan antar spesies yang satu dengan spesies 

yang lainnya dan hal ini dilakukan dengan studi taksonomik (Setyawan, 1999). 

Keanekaragaman spesies juga meliputi hubungan kekerabatan antara spesies satu 

dengan lainnya yang ditemukan di dalam satu wilayah. 

Untuk mengetahui hubungan kekerabatan diantara masing-masing spesies 

dilakukan pengamatan karakter morfologi pada tiap sampel jenis burung. Karakter 

morfologi yang dianalisis berdasar anatomi topografi burung (Livezey, 2000). 
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Pada lampiran 1 dapat dilihat beberapa karakter morfologi yang berhasil 

diamati pada tiap jenis burung. Spesies burung yang diamati sebanyak 13 spesies, 

yaitu : 

Tabel 3. Nama ilmiah dan nama lokal spesies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semua spesies tersebut dianalisis hubungan kekerabatannya dengan 

metode taksonomi numerik yang berdasar pada sebanyak 52 karakter 

morfologinya. Mayr  dan Ashlock (1991) mendefinisikan bahwa karakter 

taksonomik adalah tiap ciri-ciri yang dapat membedakan anggota suatu takson 

dengan anggota takson lainnya. Karakter taksonomik dapat membuktikan asal 

mula diperolehnya hubungan kekerabatan antar takson. Semakin banyak 

kesamaan karakter antara 2 takson, maka semakin dekat hubungan 

kekerabatannya. Dalam penelitian ini, diamati 52 karakter taksonomik. Karakter 

No Nama Ilmiah Nama Lokal

1 Lanius schach Bentet kelabu

2 Pycnonotus aurigaster Cucak kutilang

3 Pericrocotus cinamomeus Sepah kecil

4 Todirhamphus chloris Cekakak sungai

5 Streptopelia chinensis Tekukur biasa

6 Phylloscopus trivirgatus Cikrak daun

7 Pericrocotus flammeus Sepah hutan

8 Parus major Gelatik batu

9 Acridotheres javanicus Jalak Kerbau

10 Cacomantis merulinus Wiwik kelabu
11 Zosterops palpebrosus Kacamata biasa
12 Collocalia maxima Walet sarang-hitam
13 Dicrurus macrocercus Srigunting hitam
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taksonomik ini disusun dengan metode numerasi yang dapat dilihat pada lampiran 

ke 4. Deskripsi masing-masing karakter tersebut dapat dilihat pada lampiran 5. 

Sneath dan Sokal (1973) menyatakan, seluruh pengelompokan dalam 

taksonomi numerik didasarkan pada karakter taksonomi. Setiap karakter 

taksonomi yang diamati disebut unit karakter, dalam penelitian ini digunakan 

metode dua pilihan (two states characther). Karakter yang dinyatakan dalam dua 

pilihan dapat disimbolkan dengan angka 0 bila karakter tersebut tidak terdapat 

pada obyek yang diamati, dan dinyatakan dalam angka 1 jika karakter tersebut 

dijumpai dalam obyek yang diamati. 

Karakter taksonomi masing-masing spesies disusun dalam suatu matriks 

yang dibuat berdasarkan banyak sedikitnya perbedaan yang dimiliki tiap spesies. 

Dari matriks ini akan diketahui jumlah perbedaan karakter antara spesies satu 

dengan lainnya. Matriks perbedaan karakter dapat dilihat pada tabel di bawah ini . 

Tabel 4. Matriks Perbedaan Karakter Taksonomi 13 Spesies Burung  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C D E F G H I J K L M

A X 9 6 12 14 12 7 10 13 15 11 17 6

B X 9 13 13 7 8 9 16 18 10 14 7

C X 10 14 12 3 12 11 13 11 17 8

D X 14 14 11 12 15 13 11 15 12

E X 14 15 10 15 19 11 17 14

F X 13 10 19 21 5 17 12

G X 11 14 16 12 16 5

H X 15 19 7 13 10

I X 10 16 20 15

J X 18 18 17

K X 14 11

L X 15

M X

STO Satuan Taksonomi Operasional
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Keterangan : 

A : Lanius schach  H : Parus major 

B : Pycnonotus aurigaster  I : Acridotheres javanicus 

C : Pericrocotus cinnamomeus  J : Cacomantis merulinus 

D : Todirhamphus chloris   K: Zosterops palpebrosus 

E : Streptopelia chinensis   L : Collocalia maxima 

F : Phylloscopus trivirgatus  M : Dicrurus macrocercus 

G : Pericrocotus flammeus 

Berdasar tabel di atas, maka dapat di lihat bahwa perbedaan karakter 

terbanyak terdapat antara Phylloscopus trivirgatus dengan Cacomantis merulinus 

sebanyak 21 karakter. Untuk perbedaan karakter yang paling kecil terdapat pada 

Pericrocotus cinnamomeus dengan Pericrocotus flammeus sebanyak 3 karakter.  

Numerasi perbedaan karakter ini dapat digunakan untuk menghitung jarak 

taksonomik dari 13 spesies burung yang ditemukan di kawasan Taman Nasional 

Gunung Merbabu. Jarak taksonomik dihitung dengan mengukur jarak indeks 

pasangan spesies dengan rumus jarak Euclidean guna mengetahui jarak taksonomi 

jenis-jenis burung tersebut. Jarak taksonomik antar spesies yang ditemukan di 

kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu dapat dilihat pada tabel di bawah : 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 35 

Tabel 5. Matriks Jarak Taksonomi Antar 13 Spesies Burung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak taksonomi terkecil dijumpai pada Pericrocotus cinnamomeus dengan 

Pericrocotus flammeus sebesar 1, 732. Menunjukkan kedua spesies ini memiliki 

hubungan kekerabatan yang paling dekat. Sedangkan Hubungan kekerabatan 

paling jauh ditemukkan pada spesies Phylloscopus trivirgatus dengan Cacomantis 

merulinus dengan jarak taksonomi sebesar 4,583. 

Berdasarkan tabel diatas dilakukan pengelompokan yang dimulai dari 

matriks 1 dengan menentukan jarak taksonomi terkecil sebagai klaster 1, 

selanjutnya dibuat matriks kedua sebagai klaster 2. Langkah ini dilanjutkan 

sampai diperoleh matriks 12. sehingga semua spesies dapat tergabung ke dalam 

satu klaster besar. Pengelompokan yang dimulai dari klaster-klaster kecil sampai 

akhirnya semua klaster dimasukan dalam satu klaster besar disebut metode 

A B C D E F G H I J K L M

A X 3.000 2.449 3.464 3.742 3.464 2.646 3.162 3.606 3.873 3.317 4.123 2.449

B X 3.000 3.606 3.606 2.646 2.828 3.000 4.000 4.243 3.162 3.742 2.646

C X 3.162 3.742 3.464 1.732 3.464 3.317 3.606 3.317 4.123 2.828

D X 3.742 3.742 3.317 3.464 3.873 3.606 3.317 3.873 3.464

E X 3.742 3.873 3.162 3.873 4.359 3.317 4.123 3.742

F X 3.606 3.162 4.359 4.583 2.236 4.123 3.464

G X 3.317 3.742 4.000 3.464 4.000 2.236

H X 3.873 4.359 2.646 3.606 3.162

I X 3.162 4.000 4.472 3.873

J X 4.243 4.243 4.123

K X 3.742 3.317

L X 3.873

M X

STO Satuan Taksonomi Operasional
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Klaster 1 Klaster 2

C G

F K

CG M

A CGM

CGMA B

FK H

12 CGMABDIJFKH E 3,514

10 CGMABDI J 3.280

11 FKHE L 3,386

8 FKH E 3.044

9 CGMABD I 3.107

7 CGMAB D 2,855

Jarak Taksonomi
Kombinasi Klaster

1,732

2,236

2,266

2,390

2,582

2,681

3

4

5

6

Tahapan Klastering

1

2

agglomerative (Annawaty, 2001). Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi 

sekelompok objek yang mempunyai kemiripan karakteristik tertentu yang dapat 

dilihat dengan jelas (Everitt, 1993). Dengan metode ini didapatkan rekapitulasi 

jarak taksonomi terkecil dari masing-masing matriks yang disajikan dalam tabel di 

bawah ini : 

Tabel 6. Rekapitulasi jarak taksonomi terkecil Antar Pasangan Spesies 

(Klaster) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan : 
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A : Lanius schach  H : Parus major 

B : Pycnonotus aurigaster  I : Acridotheres javanicus 

C : Pericrocotus cinnamomeus  J : Cacomantis merulinus 

D : Todirhamphus chloris   K: Zosterops palpebrosus 

E : Streptopelia chinensis   L : Collocalia maxima 

F : Phylloscopus trivirgatus  M : Dicrurus macrocercus 

G : Pericrocotus flammeus 

 Dasar dari analisis cluster yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan pengukuran jarak atau ketidaksamaan (Everitt, 1993). Nilai-nilai yang 

diperoleh dari perhitungan jarak Euclidean selanjutnya disusun dalam matriks 

berukuran p x p. Nilai terkecil yang ada dalam matriks p x p tersebut 

menunjukkan nilai jarak atau ketidaksamaannya kecil.  

Hal ini berarti obyek yang bersangkutan memiliki kesamaan yang besar 

sehingga memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat. Kedua obyek yang 

memiliki nilai jarak Euclidean terkecil selanjutnya bergabung menjadi satu cluster 

yang pertama. Langkah berikutnya adalah menghitung jarak antara cluster 

pertama dengan obyek-obyek lainnya.  

Klasifikasi bertingkat hasil analisis ini selanjutnya dapat disajikan dalam 

diagram dua dimensi, yang dikenal dengan dendrogram, yang menggambarkan 

penggabungan yang dibuat bertahap (Purwantoro et al. 2005) Berdasar 

rekapitulasi jarak taksonomi terkecil pada tabel 5 maka dapat dibuat 

dendogramnya,yaitu pada gambar berikut: 
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Dendogram dapat memberikan informasi jauh dekatnya hubungan antar 

famili dan informasi jumlah klaster dalam data tersebut. Tinggi jauhnya simpul 

dalam dendogram sebanding dengan jarak antar kelompok yang dihubungkan. 

Dengan memotong dendogram secara vertikal pada titik tertentu dapat 

menunjukkan jumlah pengelompokkan (Ribert et al., 1999). 

Dendogram hubungan kekerabatan yang terlihat pada gambar 16. 

Merupakan gambaran kedekatan kekerabatan 13 jenis species burung di kawasan 

Taman Nasional Gunung Merbabu.  

Dari dendogram diatas dapat dilihat terjadi pengelompokan yang 

membagi 13 spesies tersebut ke dalam 2  kluster yang berbeda, yaitu ;  

a. Kluster I (Pericrocotus cinnamomeus, Pericrocotus flammeus, 

Dicrurus macrocercus, Lanius schach, Pycnonotus aurigaster, 

Todirhamphus chloris, Acridotheres javanicus, Cacomantis 

merulinus) 

b. Kluster II (Phylloscopus trivirgatus, Zosterops palpebrosus, Parus 

major, Streptopelia chinensis, Collocalia maxima )  

Pada skala jarak kuadrat Euclidean 1,732 (Kluster I) terdapat tiga jenis 

ordo yang tergabung pada cluster yang sama, yaitu ordo Passeriformes 

(Pericrocotus cinnamomeus, Dicrurus macrocercus¸ Lanius schach, Pycnonotus 

aurigaster, dan Acridotheres javanicus)  Ordo Coraciiformes (Todirhamphus 

chloris),  dan Ordo Cuculiformes (Cacomantis merulinus).  
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Pada kluster I juga tergabung jenis burung yang berasal dari satu genus 

yang sama, yaitu Pericrocotus, masing-masing adalah Pericrocotus cinnamomeus 

dan Pericrocotus flammeus. Kedua jenis burung ini pada jarak Euclidean tersebut 

(1,732) menunjukkan ketidakmiripan yang kecil.  

Dicrurus macrocercus bergabung dalam cluster yang sama pada skala 

jarak 2, 266. Lanius schach pada skala jarak 2,390, Pycnonotus aurigaster pada 

skala jarak  2,582.   

Jarak antara tiap individu dapat diketahui dengan membaca tabel 4,  pada 

Pericrocotus cinnamomeus dan Pericrocotus flammeus memiliki jarak terkecil 

yaitu sebesar 1,732 , sebab dari 52 karakter, kedua spesies hanya memiliki 3 

perbedaan karakter yaitu; Pada Pericrocotus cinnamomeus memiliki tengkuk 

kepala berwarna abu-abu sedangkan pada Pericrocotus flammeus memiliki 

tengkuk kepala berwarna hitam. Selain itu, Pericrocotus flammeus memiliki ciri 

ujung paruh berbentuk seperti kait yang tidak dimiliki oleh Pericrocotus 

cinnamomeus.  

Analisis jarak taksonomi menyatakan kedua spesies ini memiliki 

kekerabatan yang dekat, dan menurut analisis deskriptif kedua spesies masuk 

dalam satu genus yang sama yaitu genus Pericrocotus. Sehingga kedua spesies ini 

memiliki sedikit perbedaan karakter antara satu dengan lainnya. 

Jarak Taksonomi paling jauh ditemukan antara Phylloscopus trivirgatus 

dengan Cacomantis merulinus dengan jarak taksonomi sebesar 4,583. Terdapat 21 

perbedaan  karakter yang terdapat pada kedua spesies ini. Phylloscopus trivirgatus 

merupakan tipikal  “burung pengicau” dengan tipe kaki perching sedangkan 
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Cacomantis merulinus merupakan tipikal  “burung pemanjat” dengan tipe kaki 

climbing. Untuk detail perbedaan karakter kedua spesies ini dapat dilihat pada 

tabel di bawah : 

 

 

Tabel 7. Perbedaan karakter antara Phylloscopus trivirgatus dan Cacomantis 

merulinus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selain jarak terdekat dan terjauh, terdapat juga spesies yang memiliki 

sedikit perbedaan karakter yaitu Phylloscopus trivirgatus  dengan Zosterops 

Phylloscopus trivirgatus Cacomantis merulinus

Tipe kaki perching Tipe kaki climbing

Paruh bertipe pendek Paruh bertipe Acute

Paruh berwarna hitam Paruh kombinasi hitam-kuning

Cara bertengger Passerine Cara bertengger Zygodactile

Bentuk ekor rata Bentuk ekor lurus ramping

Tarsometatarsus Booted Tarsometatarsus Scutellata

Warna kaki hitam Warna kaki kuning

Memiliki crissum berwarna kuning Memiliki crissum berwarna abu-abu

Memiliki bulu "brown trasher" di bagian 
kepala

Memiliki kombinasi hitam-putih pada bulu 
ekor

Bulu bagian dada berwarna kuning Warna gonys berbeda dengan culmen

Memiliki strip hitam di kepala Tengkuk kepala berwarna Abu-abu

Perbedaan Karakter
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palpebrosus. Jarak taksonomi kedua spesies ini sebesar 2,236 dengan 5 perbedaan 

karakter. Phylloscopus trivirgatus  memiliki tarsometatarsus booted, bulu “brown 

trasher”dan strip hitam pada bagian kepala,  sedangkan Zosterops palpebrosus 

memiliki tarsometatarsus scutellata dan terdapat lingkaran coklat-putih 

mengelilingi mata.  

Pericrocotus flammeus  dan Dicrurus macrocercus  juga memiliki 5 

perbedaan karakter dengan jarak taksonomi sebesar 2,236. Pericrocotus flammeus 

memiliki bentuk ekor lurus ramping, bulu bagian dada berwarna merah 

kekuningan, memiliki strip merah-kekuningan pada bagian sayap, sedangkan 

Dicrurus macrocercus  memiliki bentuk ekor menggarpu, dan memiliki crissum 

berwarna putih kelabu.   

Dari analisis deskriptif ditemukan 5 ordo yang membedakan diantara 13 

spesies burung di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu. Kelima ordo 

tersebut adalah Passeriformes, Coraciiformes, Columbiformes, Cuculiformes, 

Apodiformes.  

Ditemukan 9 spesies yang masuk dalam ordo Passeriformes yaitu; Lanius 

schach, Pycnonotus aurigaster¸ Pericrocotus cinnamomeus, Phylloscopus 

trivirgatus, Pericrocotus flammeus¸ Parus major, Acridotheres javanicus¸ 

Zosterops palpebrosus, dan Dicrurus macrocercus.  

Terdapat 1 spesies pada Ordo Coraciiformes yaitu; Todirhamphus 

chloris, Ordo Columbiformes memiliki 1 spesies yaitu; Streptopelia chinensis, 

Ordo Cuculiformes memiliki 1 spesies yaitu; Cacomantis merulinus, dan Ordo 

Apdiformes juga memiliki 1 spesies yaitu; Collocalia maxima. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat 13 spesies (5 Ordo, 12 Famili) burung di Kawasan Taman 

Nasional Gunung Merbabu pada jalur pendakian Kopeng yaitu ; Lanius 

schach (Passeriformes, Laniidae), Pycnonotus aurigaster (Passeriformes, 

Pycnonotidae), Pericrocotus cinnamomeus (Passeriformes, 

Campephagidae), Pericrocotus flammeus (Passeriformes, 

Campephagidae), Phylloscopus trivirgatus (Passeriformes, Sylviidae),  

Todirhamphus chloris (Coraciiformes, Alcedinidae), Streptopelia 

chinensis (Columbiformes, Columbidae), Parus major (Passeriformes, 

Paridae), Cacomantis merulinus (Cuculiformes, Cuculidae),  Acridotheres 

javanicus (Passeriformes, Sturnidae) , Collocalia maxima (Apodiformes, 

Apodidae), Zosterops palpebrosus (Passeriformes, Zosteropidae), 

Dicrurus macrocercus (Passeriformes, Dicruridae).  

2. Kekerabatan paling dekat terdapat pada spesies Pericrocotus cinnamomeus 

dengan Pericrocotus flammeus dengan jarak taksonomi sebesar  1,732 dan 

3 perbedaan karakter morfologis. Kekerabatan paling jauh terdapat pada 

spesies Phylloscopus trivirgatus  dengan Cacomantis merulinus dengan 

jarak taksonomi sebesar 4,583 dengan 21 perbedaan karakter morfologis.  
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B. Saran 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dilakukan penelitian lebih lanjut, 

yang difokuskan pada : 

1. Hubungan antara habitat di sekitar jalur pendakian Kawasan Taman 

Nasional Gunung Merbabu dengan jenis-jenis burung yang ditemukan di 

wilayah tersebut 

2. Jenis-jenis burung endemik maupun burung migran yang ada di Kawasan 

Taman Nasional Gunung Merbabu 

3. Memfokuskan penelitian pada salah satu jenis spesies yang ada di 

Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu mengenai Pola parental, 

Perilaku, maupun jenis makanannya. 

4. Melakukan penelitian lanjutan di jalur pendakian lain pada kawasan 

Gunung Merbabu 
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