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III.   METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Situ Sangiang Resort Sangiang Taman Nasional

Gunung Ciremai Provinsi Jawa Barat. Luas Situ Sangiang adalah 107 Ha

yang di dalamnya terdapat telaga seluas 18,9 Ha (Gambar 3). Penelitian

dilakukan pada bulan Maret - April 2012. Kondisi vegetasi yang tumbuh di

hutan ini terdiri dari perdu, tiang dan pohon dengan habitat yang dikelilingi

lahan pertanian penduduk.

B. Alat dan Objek Penelitian

Objek penelitian adalah kelompok lutung Jawa yang ada di Situ Sangiang

Resort Sangiang Taman Nasional Gunung Ciremai. Alat yang digunakan

adalah sebagai berikut.

1. Binokuler Bushnell untuk mempermudah pengamatan lutung Jawa.

2. Alat navigasi darat (peta lokasi, kompas, dan GPS Garmin 60 CsX).

3. Kamera Nikon D3100 lensa 18-55 mm untuk mengambil gambar.

4. Jam tangan digital sebagai penunjuk waktu.

5. Tally sheet.

6. Alat tulis, komputer, dan software ArcView GIS 3.3.

7. Roll meter dan tali rapia.
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Gambar 3. Peta lokasi penelitian lutung Jawa (BTNGC, 2004)

Lokasi
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C. Batasan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di Situ Sangiang Resort Sangiang SPTN Wilayah

II Majalengka TN. Gunung Ciremai seluas 107 Ha.

2. Perilaku harian lutung Jawa yang diamati dalam 1 kelompok sosial.

3. Populasi lutung Jawa yang dicatat adalah jumlah individu dalam kelompok

yang terlihat pada saat pengamatan.

4. Pengambilan data tidak dilakukan saat hujan, dan digantikan hari lain,

dengan waktu pengamatan yang sama dan kondisi cuaca yang cerah.

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer yang digunakan pada penelitian berupa data populasi lutung

Jawa meliputi beberapa parameter yang dicatat, yakni jumlah individu

dalam kelompok yang terlihat, keadaan cuaca pada saat pengamatan,

waktu pengamatan, dan struktur umur dalam kelompok yang dibedakan

antara dewasa dan anak. Data perilaku harian diambil dari satu kelompok

lutung Jawa, meliputi aktivitas makan, beristirahat, pindah tempat, sosial

dan pergerakan harian.

2. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan dari hasil studi literatur yang relevan dengan

bidang kajian. Data sekunder yang digunakan dari studi kepustakaan

berupa kondisi umum lokasi penelitian seperti keadaan habitat dan iklim
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serta literatur penunjang lainnya sebagai bahan referensi dan peta lokasi

penelitian yang didapat dari pihak Taman Nasional Gunung Ciremai.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Populasi.

Sebelum memulai penelitian, dilakukan kegiatan habituasi selama satu

minggu dengan tujuan untuk membiasakan keberadaan pengamat dengan

lutung Jawa serta untuk mengetahui situasi dan kondisi agar memudahkan

dalam pengambilan data. Pengambilan data populasi lutung Jawa selama

tiga hari menggunakan metode pengamatan terkonsentrasi (Concentration

Count) (Bismark, 2009), yaitu pengamatan dilaksanakan terkonsentrasi

pada suatu titik yang diduga sebagai tempat dengan peluang perjumpaan

satwa tinggi di dalam Situ Sangiang Resort Sangiang TNGC.

Perhitungan populasi dilakukan pada 3 titik pengamatan. Penentuan 3 titik

pengamatan dalam menghitung populasi lutung Jawa di Situ Sangiang

didasarkan atas besarnya intensitas perjumpaan satwa tersebut baik secara

langsung oleh pengamat selama habituasi, informasi dari petugas, dan

petani yang memiliki lahan pertanian atau sayuran yang berbatasan

langsung dengan lokasi penelitian. Perhitungan dilakukan dengan interval

60 menit pada sore hari (17.00 – 18.00 WIB) dan pagi hari (06.00 – 07.00

WIB).
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2. Perilaku harian.

Untuk pengamatan aktivitas harian lutung Jawa dilakukan selama sepuluh

hari dengan menggunakan metode Scan Sampling. Metode ini merupakan

metode yang digunakan untuk mengetahui individu yang melakukan tiap

bentuk aktivitas kegiatan dengan interval waktu tertentu. Pengamatan

dilakukan dengan mengambil sampel jantan dominan, dengan alasan

bahwa jantan dominan merupakan pemimpin dalam kelompok lutung

Jawa. Dengan demikian, secara umum setiap individu dalam kelompok

tersebut akan melakukan aktivitas yang hampir sama dengan yang

dilakukan pemimpin kelompoknya. Oleh karena itu, jantan dominan

sudah dianggap dapat mewakili aktivitas dari masing – masing individu

dalam kelompok.

Pengamatan dan pencatatan aktivitas lutung Jawa dilakukan pada pukul

06.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. Interval waktu yang

digunakan adalah 10 menit dan dicatat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tabel pengamatan aktivitas lutung Jawa

Waktu
(WIB)

Aktivitas

Makan Bergerak
Mn

Istirahat
Bs Kw

Grooming

Bh Dn Ln Ml Bj Mj Tn Dd Mk Tt Sdr Ind

06.00-06.10

06.11-06.20

…………….

17.51-18.00
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F. Analisis Data

1. Perhitungan populasi.

Jumlah individu terbesar yang ditemui dari seluruh rangkaian pengamatan

diasumsikan sebagai jumlah individu yang mewakili satu kelompok.

Apabila jumlah individu terkecil yang ditemui diasumsikan bahwa

individu lain tidak terlihat pada saat pengamatan (Fachrul, 2007).

Kepadatan populasi lutung Jawa di lokasi penelitian dihitung

menggunakan rumus sebagai berikut (Yulianti, 2002).

Kepadatan Populasi =  Jumlah individu di area pengamatan
(ekor/ ha) Total area pengamatan

2. Perilaku harian.

Data yang diperoleh selama pengamatan dengan menggunakan metode

Scan Sampling dirata-rata dan dipersentasekan untuk mengetahui

persentase aktivitas harian dengan interval waktu perjam.

3. Analisis deskriptif.

Data populasi dan perilaku harian lutung Jawa di Situ Sangiang Resort

Sangiang TNGC ditabulasikan yang selanjutnya dijelaskan secara

deskriptif sehingga diperoleh informasi dan gambaran populasi dan

perilaku harian lutung Jawa di Situ Sangiang Resort Sangiang TNGC.


