
 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2014 di Desa 

Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus (Gambar 2), bekerja sama 

dengan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). 

 

Gambar 2.  Lokasi Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus. 
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B. Alat dan Objek Penelitian 

 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah GPS (Global Positioning System) 

Garmin78S, kamera digital Sony 141 MP, jam tangan digital casio.   

Objek dalam penelitian adalah gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) dan 

masyarakat di Dusun Kuyung Arang dan Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan 

Semaka, Kabupaten Tanggamus. 

 

C. Survei Pendahuluan 

 

Survei pendahuluan dilakukan di Resort Sukaraja Atas, Taman Nasional Bukit 

Barisan Selatan.  Survei pendahuluan dilakukan untuk melihat lokasi yang sering 

terjadi konflik antara gajah sumatera dan masyarakat di TNBBS secara langsung 

dan berdasarkan data sekunder konflik manusia dengan satwa dari Balai Besar 

TNBBS.  Berdasarkan data tersebut Sedayu merupakan salah satu wilayah yang 

sering terjadi konflik antara gajah sumatera dengan manusia (Taman Nasional 

Bukit Barisan Selatan, 2014). 

 

D. Batasan Penelitian 

 

Batasan pada penelitian ini adalah  

1. Responden pada penelitian ini adalah masyarakat Dusun Kuyung Arang dan 

Sridadi, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus (N=71). 

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah perilaku gajah sumatera yang 

memasuki lahan pertanian dan pemukiman masyarakat. 
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2. Pengamatan gajah masuk ke dalam pemukiman masyarakat dilakukan secara 

tidak langsung.  Berdasarkan pada info dan dibantu oleh Masyarakat Mitra Polhut 

(MMP) (Sutrisno, press.comm) untuk dilakukan pencatatan jumlah gajah yang 

masuk, titik masuk dan titik keluar gajah, kerusakan yang terjadi saat gajah masuk 

ke dalam pemukiman, dan karakteristik wilayahnya. Kemudian dilakukan 

pengamatan langsung setelah gajah berhasil masuk ke dalam kawasan dengan 

mencatat kerusakan. 

 

E. Jenis Data 

 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini meliputi data mengenai perilaku gajah sumatera 

saat masuk ke pemukiman dan lahan pertanian warga, interaksi masyarakat 

dengan gajah sumatera, dan dampak akibat interaksi tersebut. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan untuk mendukung data 

primer. Data sekunder berupa  data statistik konflik manusia dengan satwa, 

monografi desa yaitu jumlah kepala keluarga (KK), batasan desa, luas desa, dan 

literatur-literatur yang menunjang penelitian. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

 

1. Data Primer 

Pengambilan data primer dilakukan dengan observasi.  Pengamatan ini dilakukan 

menggunakan metode pengamatan langsung dan tidak langsung. Pengamatan 
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gajah masuk ke dalam pemukiman masyarakat dilakukan secara tidak langsung.  

Berdasarkan pada info dan dibantu oleh Masyarakat Mitra Polhut (MMP) 

(Sutrisno, press.comm) untuk dilakukan pencatatan jumlah gajah yang masuk, 

titik masuk dan titik keluar gajah, kerusakan yang terjadi saat gajah masuk ke 

dalam pemukiman, lalu dilakukan pengamatan langsung setelah gajah berhasil 

masuk ke dalam kawasan dengan mencatat kerusakan akibat gajah masuk. 

 

Teknik wawancara menggunakan kuisioner dilakukan dengan ditujukan kepada 

masyarakat Desa Sedayu. Kuisioner merupakan pertanyaan tertulis untuk 

memperoleh informasi dari responden tentang gajah sumatera yang berinteraksi 

dengan masyarakat (Arikunto, 2010). Masyarakat yang dijadikan responden 

adalah masyarakat Dusun Kuyung Arang dan Sridadi, pemilihan kedua dusun dari 

lima dusun dilakukan secara purposive sampling dikarenakan letak dari kedua 

dusun tersebut dekat dengan kawasan TNBBS dan paling sering berinteraksi 

dengan gajah sumatera (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, 2014). 

 

Jumlah kepala keluarga (KK) Kuyung Arang 21 dan Dusun Sridadi 55 KK, 

sehingga didapatkan jumlah responden sebanyak 76 KK.  Menurut Arikunto 

(2010) jika populasi kurang dari 100 orang sebaiknya diambil semua secara 

sensus, namun jika populasi lebih dari 100 orang pengambilan jumlah responden 

dilakukan secara sampel dengan batas error 10-15% atau 20-25%.  Sehingga pada 

penelitian ini dilakukan dengan metode sensus, menggunakan kuisioner dengan 

jumlah responden sebanyak 76 KK. 
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2. Data sekunder 

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan mendapatkan informasi tentang 

gajah sumatera yang ada di daerah Sukaraja Atas dari kantor Balai Besar Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan. 

 

G. Analisis Data 

 

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan secara 

menyeluruh tentang interaksi yang terjadi antara gajah sumatera dengan 

masyarakat Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus serta 

dampak yang terjadi akibat interaksi tersebut. 


