BAB III. METODE PENELITIAN
A. Lokasi penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Cagar Alam Gunung Picis Desa Gondowido,
Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Cagar Alam ini merupakan salah satu
habitat Elang Jawa (Nisaetus bartelsi). Di wilayah ini masih ada masyarakat yang
belum mengetahui keberadaan burung dilindungi tersebut. Oleh karena itu perlu
adanya sosialisasi dan kerjasama kepada masyarakat sekitar dalam menjaga
kelestarian dan jumlah populasi Elang Jawa.
B. Waktu Penelitian
Tabel 2. Waktu Penelitian
No.

Kegiatan

1

Tahap
Persiapan
Observasi
Awal
Identifikasi
Masalah
Penentuan
Tindakan
Pengajuan
Judul
Pembuatan
Proposal
Seminar
Proposal
Pengurusan
Izin Penelitian
Tahap
Pelaksanaan
Evaluasi
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Lanjutan
Pengumpulan
Data
Analisis Data
Tahap
Pelaporan
Tahap
Penyelesaian

I

2

3

II

III

√

√

V

Bulan Ke
VI VII VIII

√

√

√

√

√

√

√

√

√

IV

IX

X

XI

XII

√

√

√

√
√
√
√
√
√

√
√

√

√

√
√

√
√

√
√
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C. Alat dan Bahan
Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
Tabel 3. Alat dan Bahan Penelitian
No.

Nama Alat

Gambar

Kegunaan
Untuk melihat
objek yang letaknya
jauh dan
menghasilkan
bayangan
sebenarnya (tidak
terbalik)

1

Binokuler

2

Kamera

Untuk menangkap
suatu gambar dari
objek tertentu

3

GPS

4

Kompas

Untuk menentukan
letak lokasi di
permukaan bumi
dengan bantuan
sinyal satelit yang
mengirimkan sinyal
gelombang mikro
ke bumi
Untuk menentukan
arah mata angin

5

Buku Panduan
Burung
Sumatera, Jawa,
Bali, dan
Kalimantan

Untuk panduan
identifikasi burung
yang telah ditemui
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6

Untuk panduan
identifikasi burung
Elang

Buku Panduan
Elang

7

Buku Panduan
Tanaman Obat

Untuk panduan
identifikasi tanaman
obat

8

Meteran

Untuk mengukur
kerapatan flora

9

Rafia

Untuk memberi
batas dalam
pengukuran
kerapatan flora

10

ATK

Untuk mencatat
hasil pengamatan
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11

12

Tally Sheet

Untuk lembar kerja
hasil pengamatan

Untuk mengetahui
letak lokasi
penelitian

Peta Lokasi

D. Tata Laksana Penelitian
1.

Metode Penelitian
Menurut Sugiyono (2014: 3) bahwa pengertian metode penelitian adalah

sebagai berikut:
“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan
metode penelitian kombinasi (mixed methods). Metode penelitian kombinasi
adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan
antara metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif untuk
digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga
diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan obyektif
(Sugiyono, 2014: 404). Metode penelitian ini dilakukan dengan tujuan saling
melengkapi gambaran hasil studi mengenai kejadian yang diteliti dan untuk
memperkuat analisis penelitian.

2.

Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data

primer dan data sekunder. Data primer berupa pengukuran kodisi fisik maupun
biologi Cagar Alam Gunung Picis yang diperoleh dari hasil pengamatan di
lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti
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peneliti terdahulu, hasil studi pustaka, laporan serta dokumen dari berbagai
instansi yang berhubungan dengan topik yang dikaji.

3.

Variabel Penelitian
Variabel penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (Sugiyono,

2014: 64)
a.

Variabel Independen: sering disebut variabel bebas, merupakan variabel
yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau
timbulnya variabel dependen (terikat). Variabel independen dalam
penelitian ini adalah peran masyarakat di sekitar kawasan Cagar Alam
Gunung Picis, peran

Bidang KSDA Wilayah

I Madiun

dan

keanekaragaman hayati.
b.

Variabel Dependen: sering disebut variabel terikat, merupakan variabel
yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah konservasi Elang Jawa di
kawasan Cagar Alam Gunung Picis.

4.

Popolasi dan Sampel

a.

Populasi
Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian berupa kumpulan

atau bagian dari wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011: 61). Populasi
adalah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulannya (Setiawan dan Rusdiansyah, 2016).
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat, instansi Bidang KSDA
Wilayah I Madiun, dan keanekaragaman hayati.
b. Sampel
Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh
populasi (Sugiyono, 2011: 62). Sampel adalah sebagian dari subyek penelitian
yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis (Setiawan dan
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Rusdiansyah, 2016). Pengambilan sampel harus dilakukan sedemikian rupa,
sehingga dapat memperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili populasi
sebenarnya. Sampel dalam penelitian ini sejumlah 30 responden.

5.

Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2014: 308) bahwa teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama
dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik
pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi
standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan
dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket (questioner).
a.

Observasi
Observasi (pengamatan langsung) merupakan bagian dalam pengumpulan

data. Menurut Kristanto (2018) bahwa observasi merupakan suatu proses yang
didahului dengan pengamatan langsung, kemudian pencatatan bersifat
sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena
dalam situasi dan kondisi baik sebenarnya maupun buatan. Kunci keberhasilan
observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh pengamat
itu sendiri, karena pengamat melihat, mencium, mendengarkan suatu objek
penelitian kemudian pengamat menyimpulkan ada yang diamati. Pengamat
merupakan sebuah kunci keberhasilan dan ketepatan hasil penelitian (Yusuf,
2014).
Menurut Hasanah (2017) bahwa observasi mempunyai tujuan yang
bervariasi. Tujuan dari observasi yaitu berupa deskripsi yang melahirkan teori
dan hipotesis (penelitian kualitatif), atau menguji teori dan hipotesis (penelitian
kuantitatif). Fungsi observasi yaitu terdiri dari deskripsi yang berfungsi untuk
menjelaskan, memberikan, dan merinci masalah yang terjadi; mengisi data
yang berfungsi melengkapi informasi ilmiah atas masalah sosial yang akan
diteliti melalui teknik penelitian; dan memberikan data yang dapat
digeneralisasikan pada setiap kegiatan penelitian, sehingga subjek yang
diamati akan merespon dan bereaksi.
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Salah satu keuntungan dari observasi (pengamatan langsung) yaitu bahwa
sistem analisis dapat lebih mengenal lingkungan fisik, seperti tata letak lokasi,
peralatan yang digunakan untuk penelitian, dan formulir yang digunakan untuk
melihat proses serta kendala-kendalanya; dan teknik observasi juga merupakan
salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari
suatu sistem (Sutabri, 2012).
Observasi (pengamatan lapangan) dilakukan untuk mengamati dan
menganalisis kondisi wilayah penelitian, meliputi aktivitas Elang Jawa,
keanekaragaman hayati, aktivitas masyarakat sekitar kawasan, serta petugas
(instansi Bidang KSDA Wilayah I Madiun) yang bertugas di kawasan Cagar
Alam Gunung Picis.
b. Wawancara
Menurut Moleong (2009) bahwa wawancara merupakan percakapan yang
dilakukan antara dua pihak, yaitu orang yang melakukan wawancara dan
memberi pertanyaan (interviewer) dan orang yang diwawancara (interviewee)
dan memberikan jawaban. Menurut Benney dan Hughes (dalam Denzin, 2009)
bahwa wawancara merupakan seni bersosialisasi, pertemuan “antara dua
manusia yang saling berinteraksi dalam jangka waktu tertentu dan apakah
kejadian tersebut benar-benar terjadi atau tidak”. Menurut Faisal (1982) bahwa
wawancara

adalah

angket

lisan,

artinya

responden

(interviewee)

mengemukakan informasinya secara lisan dalam kejadian bertemu langsung
(tatap muka), sehingga responden tidak perlu menulis jawaban atas pertanyaan
yang diberikan oleh orang yang melakukan wawancara (interviewer).
Menurut Sunyono (2011) bahwa wawancara atau interview adalah salah
satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan,
baik langsung maupun tidak langsungdengan sumber dara responden
(interviewee). Wawancara langsung adalah wawancara yang ditujukan
langsung kepada orang yang diperlukan data/ keterangannya dalam penelitian,
sedangkan wawancara tidak langsung adalah wawancara yang ditujukan
kepada orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan terkait
keadaan orang yang diperlukan data/ keterangannya dalam penelitian.
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Berdasarkan fungsinya maka terdapat wawancara diagnostic, wawancara
penyembuhan (perawatan), wawancara penelitian, wawancara sample,
wawancara bantuan hukum, dan lain-lain (Milan and Sally, 2001). Wawancara
dibedakan antara beberapa tipe, yaitu wawancara pembicaraan informal,
wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum, dan wawancara
baku terbuka (Moleong, 2009). Berdasarkan data dan informasi yang
diinginkan, maka wawancara dibedakan menjadi wawancara sejarah
kehidupan, wawancara ethnografi, wawancara postmodem, dan wawancara
feminis (Pattilima, 2007). Menurut Esterberg (2002, dalam Sugiyono 2009)
bahwa wawancara dibagi menjadi wawancara terstruktur, wawancara tak
terstruktur, dan wawancara semiterstruktur.
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada masyarakat serta
petugas (instansi Bidang KSDA Wilayah I Madiun) yang bertugas di kawasan
Cagar Alam Gunung Picis untuk memperoleh informasi terkait topik yang
dikaji. Responden (interviewee) yang dipilih adalah masyarakat sekitar
kawasan.
c.

Dokumentasi
Selain melalui teknik observasi (pengamatan langsung) dan wawancara,

informasi juga dapat diperoleh dari fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan
harian, surat, hasil rapat, arsip foto, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Data
berupa dokumen biasanya digunakan untuk menggali informasi yang terjadi di
masa silam.
Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang tertulis,
metode dokumentasi berarti tata cara pengumpulan data dengan mencatat datadata yang sudah ada. Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan
data yang digunakan untuk menelusuri data tentang sekelompok atau
perorangan dan peristiwa atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat
berguna dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014).
Dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam
penelitian mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu sebagai berikut
(Dimyati, 2013).
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1) Kelebihan Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi mempunyai kelebihan yaitu lebih efisien dari segi
waktu, tenaga, dan biaya. Metode ini menjadi efisien karena data yang kita
butuhkan tinggal mengutip atau mengkopi dari dokumen yang sudah ada.
2) Kelemahan Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi mempunyai kelemahan yaitu validitas dan reabilitas
data rendah dan masih bisa diragukan.
d. Angket (Questioner)
Angket mempunyai fungsi seperti wawancara, namun berbeda dengan
implementasinya. Wawancara disampaikan oleh peneliti kepada responden
(interviewee) secara lisan, sedangkan angket disampaikan peneliti kepada
responden (interviewee) untuk mengisi kuesioner yang telah disusun oleh
peneliti. Hasil data angket bukan berupa angka, namun berupa deskripsi.
Teknik pengisian kuesioner dalam penelitian lebih efisien dari pada teknik
pengumpulan data lainnya (Iryana dan Kawasati, 2017).
Teknik angket (questioner) mempunyai kelebihan dan kekurangan, yaitu
sebagai berikut (Sutabri, 2012).
1) Kelebihan Teknik Angket
Teknik angket mempunyai kelebihan yaitu daftar pertanyaan untuk
sumber data dalam jumlah banyak dan dapat tersebar; responden
(interviewee) tidak merasa terganggu, karena dalam mengisi daftar
pertanyaan dapat memilih waktu sendiri; daftar pertanyaan secara relatif
lebih efisien untuk sumber data yang banyak; dan daftar pertanyaan tidak
mencantumkan identitas, sehingga hasilnya lebih objektif.
2) Kelemahan Teknik Angket
Teknik angket mempunyai kelemahan yaitu tidak ada jaminan bahwa
dalam menjawab pertanyaan harus dengan sepenuh hati; daftar pertanyaan
cenderung tidak fleksibel, dan harus dijawab secara terbatas saja sesuai
yang tercantum dalam daftar pertanyaan, sehingga jawaban tidak dapat
berkembang sesuai keadaan; dan pengumpulan data tidak dapat dilakukan
secara bersamaan dan daftar pertanyaan yang lengkap sulit untuk dibuat.
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Angket dalam penelitian ini akan dibagikan kepada masyarakat yang
tinggal di sekitar kawasan Cagar Alam Gunung Picis dan petugas (instansi
Bidang KSDA Wilayah I Madiun) yang bertugas di kawasan Cagar Alam
Gunung Picis.
Kuesioner yang akan digunakan perlu diuji terlebih dahulu menggunakan
beberapa uji, yaitu sebagai berikut.
1) Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat validitas atau kesahihan
dari setiap pertanyaan. Kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaan pada
kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Menurut Triana dan Widyarto (2013)
bahwa Validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen
pengukuran mampu mengukur apa yang akan diukur. Macam-macam uji
validitas instrumen adalah sebagai berikut.
a)

Validitas isi (Content – related evidence)
Validitas isi merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur
sejauh mana kuesioner mewakili semua aspek yang dianggap sebagai
kerangka konsep. Validitas isi juga digunakan untuk menguji
ketepatan item pertanyaan dengan isi atau materi yang seharusnya
terukur.

b) Validitas kriterion (Criterion – related evidence)
Validitas kriterion merupakan kemampuan dari kuesioner dalam
memprediksi perilaku dari konsep.
c)

Validitas konstruk (Construct Validity)
Validitas konstruk dibatasi ketepatan item kuesioner dengan
bangunan variabel. Sejauh mana item-item ini mengukur indikatorindikator yang dihipotesiskan dalam batasan variabel yang diukur.
Bukti empiris variable konstruk ditunjukkan dengan koefisien korelasi
antara skor per item dengan skor total.

Berdasarkan hasil validitas di lapangan kuesioner terdapat 30 butir soal
dengan hasil valid dari 30 soal yang digunakan, seperti pada tabel 4., tabel
5., tabel 6., tabel 7., tabel 8.
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Tabel 4. Hasil Uji Validitas Aspek Jaringan
No Soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

r Hitung
0,801
0,723
0,790
0,780
0,553
0,860
0,782
0,685
0,760
0,807

r Tabel
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data Primer, 2020

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Aspek Resiprocity
No Soal
11
12
13
14

r Hitung
0,783
0,767
0,654
0,650

r Tabel
0,361
0,361
0,361
0,361

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data Primer, 2020

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Aspek Norm of Trust
No Soal
15
16
17
18
19

r Hitung
0,792
0,750
0,737
0,688
0,543

r Tabel
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data Primer, 2020

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Aspek Tindakan Proaktif
No Soal
20
21
22
23
24
25
26

r Hitung
0,762
0,591
0,664
0,500
0,648
0,557
0,522

r Tabel
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Sumber: Data Primer, 2020
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Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Aspek Keberlangsungan Hidup
No Soal
27
28
29
30

r Hitung
0,706
0,625
0,601
0,606

r Tabel
0,361
0,361
0,361
0,361

Keterangan
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Data Primer, 2020

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan rhitung dengan rtabel, untuk
degree of freedom (df) = n – 2, n adalah jumlah sampel. Dalam penelitian
ini n = 30 dan besar df adalah 30 – 2 = 28 dan α = 0,05 dengan demikian
rtabel sebesar 0,361. Jika rhitung lebih besar dari rtabel dan nilai positif maka
butir/ pernyataan/ indicator tersebut dinyatakan valid (Ghozali, 2016).
2) Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi suatu
kuesioner. Reliabilitas menunjukkan seberapa besar hasil pengukuran
relatif konsisten apabila pengukuran diulang lebih dari sekali (Miswanto,
2018). Menurut Triana dan Widyarto (2013) bahwa reliabilitas dibatasi
seberapa konsisten hasil pengukuran suatu variabel. Macam-macam uji
reliabilitas adalah sebagai berikut.
a)

Reliabilitas tes-ulang (retest)
Uji reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencoba beberapa kali
instrumen yang sama kepada responden yang sama tetapi pada waktu
yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara
percobaan pertama dengan berikutnya. Apabila koefisien korelasi
positif dan signifikan maka instrumen tersebut sudah dinyatakan
reliabel. Pengujian dengan cara ini disebut dengan stability.

b) Reliabilitas ekuivalen
Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa
berbeda, tapi mempunyai maksud sama. pengjuian dengan cara ini
cukup dilakukan sekali saja, tetapi instrumen 2 (dua), pada responden
yang sama, instrumen berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan
cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data
instrumen yang dijadikan ekuivalen.
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c)

Reliabilitas konsistensi internal
Reliabilitas hasil pengukuran satu variabel antara kelompok item
tertentu dengan kelompok item lainnya dalam satu perangkat
pengukuran yang diberikan dalam satu kali pengukuran.

Reliabilitas sebenarnya merupakan alat ukur untuk mengukur kuesioner
yang merupakan indicator dari variable konstruk (Ghozali, 2011). Uji
reliabilitas pada penelitian ini menggunakan bantuan program IBM SPSS,
menggunakan uji Cronbach's Alpha. Instrument penelitian dinyatakan
reliable jika memiliki nilai Cronbach's Alpha ≥ 0,60 (Sugiyono, 2013).
Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai Cronbach's Alpha ≥ 0,60,
sehingga ada 4 instrument penelitian yang dinyatakan reliable dan
diperoleh nilai Cronbach's Alpha ≤ 0,60, dan ada 1 instrument penelitian
yang dinyatakan non reliable (Tabel 9.).
Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas
No

Aspek

1

Aspek Jaringan
Aspek
Resiprocity
Aspek Norm of
Trust
Aspek Tindakan
Proaktif
Aspek
Keberlangsungan
Hidup

2
3
4
5

Cronbach's Nilai
Kesimpulan
Alpha
Kritis
0,915
0,60
Reliabel
0,680

0,60

Reliabel

0,743

0,60

Reliabel

0,695

0,60

Reliabel

0,500

0,60

Non
Reliabel

Sumber: Data Primer, 2020

6.

Teknik Analisis Data
Analisis data adalah usaha untuk memperkirakan atau menentukan

besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu (beberapa) kejadian
terhadap sesuatu (beberapa) kejadian lainnya, serta usaha meramalkan atau
memperkirakan kejadian lainnya (Hasan, 2004: 29). Analisis data bertujuan
untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan
diinterpretasikan (Singarimbun dan Sofian, 1989: 263).
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Teknik analisis data diketahui dengan menggunakan alat analisis yaitu
sebagai berikut.
a.

Alat Analisis Kualitatif
Merupakan cara dengan melakukan perbandingan antara teori-teori yang
sudah ada dengan praktek yang sebenarnya, sehingga terlihat perbedaanperbedaan yang terjadi dan cara penyelesaiannya.

b.

Alat Analisis Kuantitatif
Merupakan proses penyelesaian, pengklasifikasian, dan penyusunan
secara sistematis dari data kuantitatif yang telah terkumpul guna
memudahkan analisis data selanjutnya dan pengambilan kesimpulan.
Menurut Sugiyono (2014) bahwa skala Likert digunakan untuk mengukur

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang
fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara
spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
Melalui skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi
indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak
untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau
pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert
mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Data interval
dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan skoring
setiap jawaban dari responden.
Penelitian ini menggunakan metode korelasi dan survey, sehingga penulis
menggunakan analisis korelasi untuk menganalisis data. Analisis korelasi
adalah suatu analisis statistik yang mengukur tingkat asosiasi atau hubungan
antara dua variabel, yaitu variabel bebas (independent variable) yang
disimbolkan dengan “X” dan variabel terikat (dependent variable) yang
disimbolkan dengan “Y” (Danang, 2009: 27). Penelitian ini menggunakan
pengukuran secara korelasi linier sederhana karena hanya melibatkan satu
variabel bebas dan satu variabel terikat.
Adapun untuk memudahkan analisis, penulis menggunakan langkahlangkah sebagai berikut:
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a.

Analisis Pendahuluan
Langkah awal yang dilakukan dalam menganalisis data adalah dengan

menganalisis

validitas

dan

reliabilitas

instrument

sosial

(X)

dan

keberlangsungan hidup (Y). Langkah analisis ini digunakan untuk
membeuktikan valid atau tidaknya sebuah instrument, serta reliabel atau tidak
sebuah instrument penelitian.
b.

Analisis Uji Hipotesis
Secara statistik hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan

populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari
sampel penelitian atau dengan kata lain taksiran keadaan populasi melalui data
sampel (Sugiyono, 2006: 179). Analisis uji hipotesis dilakukan dengan
menggunakan statistic inferensial, yaitu statistik yang digunakan untuk
menganalisis data dengan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Penulis
menggunakan salah satu rumus statistik yang berupa rumus korelasi Product
Moment dari Karl Pearson.
Analisis ini digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.
Langkah analisisnya yaitu melalui penggolongan data yang akan mencari
hubungan antara variabel X dan variabel Y dengan langkah-langkah sebagai
berikut:
1) Mencari Hasil Koefisien Korelasi
Perhitungan koefisien korelasi menggunakan rumus Product Moment
sebagai berikut:
𝑟 = 𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)
√ [𝑛 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2] [𝑛 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2]
Keterangan :
r

= Indeks angka Korelasi Product Moment antara X dan Y

∑X

= Jumlah nilai variabel X

∑Y

= Jumlah nilai variabel Y

∑ XY

= Jumlah hasil perkalian antara X dan Y

∑ X2

= Jumlah kuadrat nilai X

∑ Y2

= Jumlah kuadrat nilai Y

n

= Jumlah sampel responden
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2) Uji Keeratan Hubungan
Setelah dilakukan penghitungan data sehingga diketahui nilai koefisien
korelasi. Langkah selanjutnya yaitu memberikan interpretasi dari nilai
hasil hitung berdasarkan tingkat keeratan hubungannya. Untuk
mengetahui kuat lemahnya tingkat atau derajat hubungan antara variabel
X dan variabel Y secara sederhana dapat diterangkan berdasarkan tabel
nilai koefisien milik Sugiyono (2006: 207) sebagai berikut:
Tabel 10. Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi
Interval Koefisien
0
0 – 0,5
0,5 – 0,8
0,8 – 1
1

Kriteria Hubungan
Tidak Ada Korelasi
Korelasi Lemah
Korelasi Sedang
Korelasi Kuat
Korelasi Sempurna

3) Uji Arah Hubungan
Uji arah hubungan dimaksudkan untuk mengetahui tanda Angka Indeks
Korelasi yang diperoleh dalam penelitian. Angka Indeks Korelasi berkisar
antara 0 sampai dengan ± 1,00 (artinya paling tinggi ± 1,00 dan paling
rendah 0). Arah hubungan dapat diketahui dari tanda plus minus (±) pada
Angka Indeks Korelasinya, tanda ini untuk menunjukkan arah korelasi.
Apabila Angka Indeks Korelasi bertanda plus (+) maka korelasi tersebut
positif dan arah korelasi satu arah, sedangkan apabila Angka Indeks
Korelasi bertanda minus (-) maka korelasi tersebut negative dan arah
korelasi berlawanan; serta apabila Angka Indeks Korelasi sama dengan nol
(0) maka hal ini menunjukkan tidak ada korelasi (Abdurahman dan
Muhidin, 2007: 106).

Menurut Mapensa (2013) bahwa hal yang sangat penting dalam
pengamatan burung adalah keterampilan dalam mengenal jenis burung yang
ditemukan. Pengamat juga harus mengetahui klasifikasi aktivitas burung
dimana dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu burung yang aktif pada siang
hari (dekturnal) dan burung yang aktif pada malam hari (nokturnal). Maka dari
itu pengamat harus mengetahui istilah-istilah morfologi burung, cara
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mengukur tubuh burung, dan cara identifikasi. Morfologi burung meliputi
paruh, kaki, sayap, dan ekor.
Hal pertama kali yang perlu diperhatikan adalah bahwa penglihatan dan
pendengaran burung sangat tajam, sehingga akan segera terbang jika merasa
terusik. Oleh karena itu pengamat harus tenang dan hati-hati dalam berjalan,
serta mencari tempat persembunyian. Informasi yang harus dicatat dalam
pengamatan burung adalah lokasi pengamatan (desa, kota, propinsi), jenis
habitat (hutan, sungai, rawa, dan lain-lain), cuaca, waktu, tanggal, luas daerah
pengamatan, jenis burung, jumlah, dan keterangan lainnya yang dapat
mendukung informasi. Pengamatan dapat dilakukan pada tempat-tempat
dimana burung sering berkumpul dan beraktivitas, seperti tepi-tepi sungai,
tempat dimana satwa minum, di pantai, dan lain sebagainya.
Suara merupakan tanda keberadaan yang sangat penting dalam
pengamatan satwa karena prosentase mendengar lebih banyak daripada
prosentase melihat, hal ini pada umumnya karena satwa sulit untuk didekati
dan mereka mempunyai indera penciuman dan pendengaran yang tajam, serta
kecenderungan menghindari diri dari kehadiran manusia.
Metode yang digunakan dalam pengamatan burung adalah metode
transects line. Metode ini merupakan salah satu metode sensus burung dengan
cara pengamatan satwa pada jalur yang telah ditentukan dengan lebar jarak
pengamatan dari garis tengah jalur selebar 25 meter. Metode ini juga digunakan
untuk menjangkau wilayah yang luas dengan waktu yang relatif singkat,
sekaligus mencatat data dan beberapa jenis burung. Wilayah yang dijadikan
sampling dibagi menjadi beberapa jalur dengan jarak tiap jalur 1 km. Metode
ini biasanya hanya menemukan jenis-jenis burung yang umum terlihat,
mempunyai populasi yang relatif besar, dan tersebar merata serta jarang
bersembunyi. Metode kerjanya yaitu menentukan jalur pengamatan,
menentukan titik awal dan titik akhir, dan melakukan pengamatan sepanjang
jalur. Proses identifikasi dilakukan dengan mencocokkan ciri morfologi,
taksonomi, dan perilaku burung dengan menggunakan buku panduan lapangan
Burung-burung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan (MacKinnon, et al.
1998).
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Gambar 2. Metode Transects Line

Keterangan:
*

Posisi pencatat

•

Satwa yang terlihat

α Sudut pandang, sudut yang terbentuk antara arah transek dengan
posisi satwa.
Rumus cara menentukan densitas masing-masing jenis digunakan rumus
sebagai berikut:
D

=

n
lxdx2

x

106m2
km2

Keterangan:
D = densitas burung (jumlah individu/km2)
n = jumlah individu burung yang dicatat pada interval jarak garis transek
yang digunakan untuk dugaan densitas
l = panjang garis yang dibuat dalam meter
d = jarak dan posisi burung kepusat transek dalam meter
rumus d = sin α . r
sin α = sudut dimana kita melihat burung ke pusat transek
r

= jarak posisi kita ke tempat posisi burung

Data flora yang sudah ada akan dilakukan perhitungan menggunakan
analisa vegetasi. Menurut Balai TNMB (2013) bahwa analisa vegetasi
merupakan cara mempelajari susunan (komposisi) jenis dan bentuk (struktur)
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vegetasi atau tumbuh-tumbuhan. Parameter dalam analisa vegetasi yaitu
sebagai berikut.
a.

Kerapatan (Density)
Banyaknya (abudance) merupakan jumlah individu dari suatu jenis pohon
dan tumbuhan lain yang besarnya dapat ditaksir/ hitung. Secara kualitatif
dapat dibedakan menjadi: jarang terdapat, kadang kadang terdapat, sering
kali terdapat, banyak terdapat, dan banyak sekali terdapat. Jumlah individu
yang dinyatakan dalam persatuan ruang disebut kerapatan, pada umumnya
dinyatakan dalam jumlah individu atau biomas populasi per satuan areal
atau volume, contohnya 200 pohon per-ha.
Kerapatan suatu jenis (Kj)

Kji =

ni
S

Pohon / Ha

Kerapatan Relatif Suatu Jenis (KR)

KRji =
b.

Kji
x 100%
Ks

Dominansi
Dominansi merupakan penguasaan suatu jenis terhadap jenis lain (bisa
dalam hal ruang, cahaya, dan lain-lain), sehingga dominansi data
dinyatakan dalam besaran: banyak individu (abudance) dan kerapatan
(density); persen penutuan (cover ercentage) dan luas bidang dasar (LBD)/
basal area (BA); volume; biomas; indeks nilai penting (Importance Value
Indeks/ IVI). Kebanyakan praktek penentuan dominansi menggunakan
LBD (Luas Bidang Dasar) dengan melakukan pengukuran diameter atau
keliling pada ketinggian setinggi dada (diameter breast height-dbh),
kurang lebih 1,3 meter.
Dominansi suatu jenis (Dj)

Dji =

Jumlah BA jenis i
S

m 2 / Ha

Dominansi relatif suatu jenis (DR)

DRi =

Dji
x 100 %
Ds
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c.

Frekuensi
Frekuensi memberikan gambaran bagaimana pola penyebaran suatu jenis,
apakah menyebar keseluruh kawasan atau mengelompok. Hal ini
menunjukkan daya penyebaran dan adaptasinya terhadap lingkungan.
Frekuensi suatu jenis (Fj)
FJ i =

Jumlah Plot yang terdapat suatu jenis i
Jumlah semua Plot

Frekuensi relatif suatu jenis (FR)

FRi =
d.

Fji
x 100 %
Fs

Indeks nilai penting (Importance Value Indeks/ IVI)
Indeks nilai penting merupakan gambaran lengkap mengenai karakter
sosiologi dalam komunitas. Nilai diperoleh dari menjumlahkan nilai
kerapatan relatif, dominansi relatif, dan frekuensi relatif sehingga jumlah
maksimalnya 300%.
IVIi = KRi + DRi + FRi

e.

Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’)
Keanekaragaman spesies tumbuhan dapat dihitung dengan menggunakan
Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener (H’).
Menurut Ludwig dan Reynolds (1998) bahwa indeks ini dapat dihitung
dengan rumus:
ni log ni
H’ = -∑
N
N
Keterangan:
H’

= Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener

ni

= Jumlah individu dari suatu jenis i

N

= Jumlah total individu seluruh jenis

Metode yang digunakan untuk analisa vegetasi adalah metode kuadran
(Balai TNMB, 2013). Cara kerja metode kuadran adalah sebagai berikut:
a.

Tentukan titik pengamatan (plot)

b.

Buat garis silang tegak lurus sehingga terbagi dalam 4 (empat) kuadran
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c.

Pilih 1 (satu) pohon terdekat dari titik pengamatan (plot) untuk masingmasing kuadran sesuai kriteria tegakan (poles atau pohon)

d.

Catat nama pohon, jarak dengan titik plot, dan diameter

Kuadran IV

Kuadran I

Kuadran III

Kuadran II

Gambar 3. Metode Kuadran
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