
III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2015 di Repong Damar, Pekon 

Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat (Gambar 2). 

 

Gambar 2.  Peta Lokasi Penelitian Studi Populasi Siamang di Repong Damar      

Pekon Pahmungan Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir 

Barat. 
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B. Alat dan Objek Penelitian 

 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: GPS (Global Positioning 

System), kamera digital, binokular, jam tangan digital, alat tulis, laptop dan 

lembar data/kerja. Sedangkan objek penelitian adalah siamang (Hylobates 

syndactylus) yang berada di areal Repong Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan 

Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. 

 

C. Batasan Penelitian 

 

 

Batasan penelitian ini meliputi: 

1. Pengamatan ini dilakukan selama 14 hari efektif dari pukul 06.00-18.00 WIB. 

2. Objek penelitian adalah kelompok siamang yang ditemui di areal penelitian di 

Repong Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten 

Pesisir Barat. 

3. Lokasi penelitian berada di Repong Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan 

Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat. 

 

D. Jenis Data yang Dikumpulkan 

 

 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari kegiatan pengamatan 

di lapangan menggunakan metode pengambilan data yang sudah ditentukan, serta 

semua informasi dan keterangan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek 

penelitian yang diperoleh di lapangan, informasi yang terkait meliputi ukuran 
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kelompok, komposisi umur, dan rasio seksual siamang di Repong Damar, Pekon 

Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.  

 

2. Data Sekunder 

 

 

Data sekunder meliputi data penunjang yang terkait dengan penelitian ini berupa 

kondisi umum lokasi penelitian, dan peta lokasi dan gambaran umum mengenai 

siamang yang diperoleh melalui studi literatur dari pustaka, jurnal, dan sumber 

pustaka lainnya untuk melengkapi data primer yang diambil di lapangan.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

 

1. Pengumpulan Data Primer  

 

a. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan dilakukan untuk menentukan lokasi penelitian, mengetahui 

kondisi umum lokasi penelitian dan menentukan jalur dan titik yang memiliki 

peluang tinggi ditemukannya siamang (Hylobates syndactylus) yang akan 

dijadikan sebagai objek pengamatan serta untuk mengetahui kondisi habitat 

siamang.  Berdasarkan survey pendahuluan yang telah dilakukan telah 

teridentifikasi 3 titik lokasi yang memiliki intensitas perjumpaan terhadap 

siamang tinggi. Titik pertama merupakan kebun masyarakat yang dijadikan 

sebagai pohon tidur oleh siamang, kebun ini didominasi oleh pohon damar 

(shorea javanica), pohon damar ini dijadikan pohon tidur oleh simang.  Titik 

kedua juga berada dikebun masyarakat namun titik ini lebih didominasi oleh 

tanaman duku (Lansium domesticum) dan manggis (Garcinia mangostana 
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mangostama), titik ini dijadikan salah satu sumber pakan oleh siamang, dan 

kondisi lokasi pengamatan ketiga juga berada pada kebun milik masyarakat 

namun vegetasinya lebih rapat dibandingkan dengan lokasi pengamatan pertama 

dan kedua.  Pada titik ini lebih didominasi oleh tanaman duku, manggis dan tupak. 

Titik ini merupakan salah satu sumber pakan siamang. 

 

b. Observasi Langsung (Direct Observation) 

 

 

Sebelum dilakukan pengamatan terlebih dahulu dilakukan habituasi selama 7 hari 

dengan tujuan untuk membiasakan siamang terhadap keberadaan pengamat 

sehingga memudahkan pengamat melakukan pengambilan data. Pengambilan data 

populasi siamang menggunakan metode terkonsentrasi (Concentration Count) 

(Bismark, 2009 dalam Setya, 2012), yaitu pengamatan dilaksanakan 

terkonsentrasi pada satu titik yang diduga memiliki intensitas penjumpaan 

terhadap satwa tinggi.  Pengamatan dilakukan selama 14 hari efektif.  Pengamatan 

populasi siamang dimulai pukul 06.00 WIB pada saat siamang tersebut masih 

berada di tempat tidur hingga pukul 18.00 WIB saat siamang tersebut mencari 

tempat untuk tidur (Harianto, 1988).  Siamang yang ditemukan di lokasi 

pengamatan kemudian dihitung ukuran kelompoknya kemudian mencatat 

komposisi umur serta rasio seksual siamang pada lembar kerja. 

 

Ukuran kelompok siamang yang ditemui di titik pengamatan dicatat pada lembar 

kerja yang meliputi lokasi/titik koordinat, jumlah individu dan keterangan cuaca.   

Komposisi umur siamang dicatat pada lembar kerja, yang meliputi lokasi/titik 

koordinat, komposisi umur yang terbagi menjadi bayi, remaja, dan dewasa.  Rasio 

seksual siamang yang ditemui dicatat pada lembar kerja yang meliputi lokasi/titik 
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koordinat, rasio seksual yang terbagi atas jantan dan betina. Lembar kerja 

pengamatan kelompok siamang disajikan pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Lembar Kerja Pengamatan Kelompok Siamang. 

 

No  Lokasi Kel 

(ke) 

Bayi Jantan Betina Rm 

(?) 

D 

(?) 

∑ Keterang

an cuaca Rm  D  Rm  D  

1. Titik 1          

2. Titik 2           

3. Titik 3          

 

 Jumlah 

Total 

         

Keterangan lain (jenis satwa lain yang ditemukan di lokasi pengamatan) : 

Keterangan : 

Rm   : Remaja 

D   : Dewasa 

Rm (?)  : Remaja tidak teridentifikasi 

D (?)  : Dewasa tidak teridentifikasi 

∑   : Jumlah individu 

 

 

2. Pengumpulan Data Sekunder 

 

 

Pengumpulan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, melalui studi 

litetaratur dan kemudian data yang diperoleh digunakan untuk melengkapi data 

primer yang diambil di lapangan. 

 

F. Analisis Data 

 

 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

peneliti menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan hasil data yang di dapat 

di lapangan dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis. Data yang 

akan dianalisis meliputi:  
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1. Ukuran Kelompok  

Kwatrina, Kuswanda dan Setyawati (2013), menyatakan bahwa ukuran kelompok 

merupakan jumlah individu dalam kelompok. Data ukuran kelompok 

dikumpulkan dengan mencatat jumlah individu, komposisi kelompok  dan lokasi 

sesuai keberadaan kelompok siamang ditemukan. Ukuran kelompok siamang 

dapat diketahui dengan menggunakan metode area terkonsentrasi (Concentration 

Count).  Analisis data ukuran kelompok siamang dihitung langsung pada saat 

pengamatan dilakukan dan  jumlah individu terbesar yang ditemui dari seluruh 

rangkaian pengamatan d iasumsikan sebagai jumlah individu yang mewakili satu 

kelompok. Apabila jumlah inividu terkecil yang ditemui diasumsikan bahwa 

individu yang lain tidak terlihat pada saat pengamatan (Fachrul, 2007 dalam 

Qiptiyah dan Setiawan, 2012).  

 

Pengamatan dilaksanakan pada satu titik yang diduga sebagai tempat dengan 

pluang perjumpaan satwa tinggi. Misalnya tempat tersedianya pakan, air, untuk 

minum lokasi pohon tidurnya. Menurut Iskandar (2007) dalam  Bungun, Mansjoer 

dan Bismark (2009), menyatakan bahwa jenis pohon yang digunakan sebagai 

pohon tempat tidur primata adalah jenis pohon yang pada umumnya juga 

dimanfaatkan sebagai pohon sumber pakan. Pengamatan dapat dilakukan pada 

tempat yang tersembunyi (tidak terlihat oleh satwa yang diamati) sehingga tidak 

mengggangu aktivitas satwa (Bismark, 2011).  

 

2. Komposisi Umur Siamang 

Jumlah siamang yang diamati di lapangan dikelompokkan dalam kelas umur 

tertentu yaitu terbagi atas: bayi, remaja, dan dewasa.  
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3.  Rasio Seksual  

Nilai dugaan terhadap rasio seksual populasi siamang ditentukan dengan 

persamaan yang menunjukkan perbandingan antara jumlah jantan dan betina 

(Alikodra, 1990) : 

S = 
J

B
 

Keterangan :   S = rasio seksual 

  J  = jumlah jantan 

  B = jumlah betina 


