
 

 

 

 

  

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2013 di kandang habituasi dan hutan 

lindung Batutegi blok Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung (Gambar 2). Lokasi 

kandang habituasi dan hutan lindung adalah sama-sama di blok Rilau Batutegi 

Kabupaten Tanggamus Lampung. 

 

Gambar 2. Peta hutan lindung Batutegi blok Rilau Kabupaten Tanggamus 

Lampung skala 1:93.085 (Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, 

2013). 
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B. Alat dan Objek Penelitian 

 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: radio collar untuk mencari 

kukang yang sedang dimonitoring, kamera digital untuk mengambil gambar 

sebagai dokumentasi, head lamp untuk pencahayaan, jam tangan digital sebagai 

penunjuk waktu, alat tulis untuk menulis, tabel pengamatan untuk mencatat 

perilaku harian, dan komputer untuk mengolah data. Adapun objek yang diamati 

adalah kukang Sumatera (Nycticebus coucang) hasil pelepasliaran Yayasan IAR 

Indonesia yang berada di dalam kandang habituasi dan kukang Sumatera yang 

berada di hutan lindung Batutegi blok Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung. 

 

C. Batasan Penelitian 

 

Batasan penelitian ini meliputi: 

1.  Pengamatan dilakukan pada pukul 18.00-00.00 WIB, apabila cuaca hujan 

maka pengamatan dilakukan pada pukul 00.00-06.00 WIB pada hari yang 

sama. 

2.  Perilaku yang diamati adalah perilaku aktif, tidak aktif, makan, mencari 

makan, berpindah, menelisik, dan abnormal. 

3.   Kukang Sumatera di hutan lindung yang diamati perilakunya hanya kukang 

Sumatera yang sedang dimonitoring menggunakan radio collar. 

 

D. Jenis Data 

 

1. Data Primer 

 

Data mengenai perilaku harian kukang Sumatera diperoleh dari pengamatan 

langsung dengan metode  scan sampling. Dengan metode ini dilakukan 

pencatatan terhadap perilaku kukang dengan interval waktu selama lima 
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menit. Kukang yang menjadi objek penelitian adalah kukang Sumatera jantan 

dewasa yang berasal dari sitaan BKSDA. Kukang yang terdapat di dalam 

kandang habituasi diberi nama Erwin, sedangkan kukang yang sedang 

dimonitoring di hutan bernama Seblat.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder meliputi studi literatur yang mendukung penelitian, seperti 

karakteristik lokasi penelitian berupa keadaan umum lokasi penelitian. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 

1. Survey Pendahuluan 

Survey pendahuluan dilakukan untuk mengetahui keadaan di lapangan dan 

mengetahui lokasi pengamatan. Selain itu juga dilakukan studi literatur untuk 

mengetahui kondisi umum lokasi penelitian. 

2. Pengamatan perilaku kukang Sumatera (Nycticebus coucang) 

Data mengenai perilaku kukang Sumatera dapat diperoleh dengan 

menggunakan metode scan sampling pada kandang habituasi dan hutan 

lindung Batutegi blok Rilau Kabupaten Tanggamus Lampung.  Pengamatan 

dilakukan dengan interval waktu pengamatan selama lima menit, dimulai dari 

pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 00.00 WIB. Apabila cuaca hujan, 

maka pengamatan dilakukan pada pukul 00.00-06.00 WIB pada hari yang 

sama. Pengamatan kukang Sumatera di hutan lindung, dilakukan dengan 

mengikuti kukang hasil pelepasliaran yang sedang dimonitoring oleh tim 

Yayasan IAR Indonesia. 
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Tabel 1. Tabel pengamatan perilaku kukang Sumatera pelepasliaran Yayasan IAR 

Indonesia. 

 

Perilaku yang di amati selama pengamatan adalah: 

a. Perilaku aktif, yaitu perilaku kukang Sumatera ketika terlihat diam tidak 

bergerak (freeze) atau duduk di suatu dahan selama lebih dari satu menit 

dengan mata terbuka. 

b. Perilaku tidak aktif, perilaku kukang Sumatera ketika terlihat diam tidak 

bergerak atau duduk di suatu dahan selama lebih dari satu menit dengan mata 

tertutup. 

c. Perilaku makan, yaitu perilaku mengunyah, menelan, atau memasukkan 

hewan mangsa atau bagian tumbuhan jenis pakan atau material lainnya ke 

dalam mulut. 

d. Perilaku mencari makan, yaitu perilaku bergerak (biasanya lambat) terbatas 

pada suatu pohon, mengamati dan mencoba menangkap serangga di 

sekitarnya atau mencari, mendekati dan mencium obyek-obyek tertentu 

(bunga, buah, dan lain-lain). 

e. Perilaku berpindah, yaitu perilaku bergerak dari satu tempat ke tempat lain 

atau dari satu pohon ke pohon lain tanpa mengamati keberadaan sumber 

pakan di sekitarnya. 

Waktu                                               Perilaku                                                     Ket                 

  Aktif Tidak 

aktif 

Makan Mencari 

makan 

Berpindah Menelisik Abnormal 
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f. Menelisik, yaitu perilaku kukang Sumatera menelisik atau menjilati rambut-

rambut individu lain atau rambut-rambut tubuhnya sendiri. 

g. Perilaku abnormal, yaitu perilaku tidak biasa yang dilakukan oleh kukang 

Sumatera yaitu mondar-mandir, rolling kepala dan mutar-mutar. 

 

F. Analisis Data 

 

1. Analisis Kuantitatif 

Pengolahan data dilakukan dengan mencatat aktivitas selama kukang 

Sumatera melakukan perilaku harian. Perhitungan perilaku selama kukang 

aktif, tidak aktif, makan, mencari makan, berpindah, menelisik dan abnormal 

disajikan dalam bentuk persentase perilaku kukang Sumatera di kandang 

habituasi dan di hutan lindung. Perhitungan persentase perilaku harian 

kukang Sumatera dilakukan dengan menggunakan rumus: 

 

 

 

2. Analisis Deskriptif  

Penjelasan mengenai perilaku kukang Sumatera, bagaimana kukang Sumatera 

melakukan perilaku aktif, perilaku tidak aktif, perilaku makan, perilaku 

mencari makan, perilaku berpindah, perilaku menelisik dan perilaku 

abnormal. Perilaku-perilaku kukang tersebut dijelaskan berdasarkan 

pengamatan yang telah dilakukan dan berdasarkan persentase perilaku 

kukang yang telah didapatkan. 

% Perilaku = Lama aktivitas (menit)         X 100% 

    Total pengamatan (menit) 

 


