
 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELTIAN 

 

 

 

 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang keberadaan populasi kokah (Presbytis siamensis) dilaksanakan 

di Cagar Alam Lembah Harau Sumatera Barat (Gambar 6) pada bulan Mei sampai 

Juni 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.  Lokasi penelitian kokah (Presbytis siamensis) di Cagar Alam Lembah 

Harau Sumatera Barat pada bulan Mei-Juni 2015. 
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B. Objek dan Alat Penelitian 

Objek yang diamati dalam penelitian ini adalah satwa kokah yang berada di Cagar 

Alam Lembah Harau Sumatera Barat. Alat yang digunakan yaitu lembar kerja, 

binokuler dengan 7x perbesaran, GPS (Global positioning system) Garmin 

Montana 350, kamera SLR Canon EOS 50D, arloji atau jam tangan digital Puma, 

komputer dan peta lokasi. 

 

 

C. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Areal pengamatan adalah Cagar Alam Lembah Harau yaitu pada pohon pakan 

dan pohon naungan kokah.  

2. Penelitian dilakukan selama 3 bulan.  

3. Waktu pengamatan dilakukan mulai pukul 05.30-17.00 WIB. 

4. Pengamatan kokah hanya dilakukan pada kelompok kokah yang ditemukan 

pertama kali pada saat survei pendahuluan. 

 

D. Jenis Data 

1. Data Primer  

Data primer yang digunakan pada penelitian yaitu data ukuran kelompok,  rasio 

seksual dan komposisi umur kokah di Cagar Alam Lembah Harau Sumatera 

Barat. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dikumpulkan dari hasil studi literatur dan instansi terkait. Data 

sekunder berupa kondisi umum dan peta lokasi Cagar Alam Lembah Harau 

Sumatera Barat, serta data pendukung lainnya yang mendukung topik penelitian 

keberadaan populasi kokah di Cagar Alam Lembah Harau Sumatera Barat. 

E. Pengumpulan Data 

 

1. Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan adalah langkah awal untuk memulai penelitian, tujuan survei 

pendahuluan agar peneliti mengetahui kondisi umum lokasi penelitian (Man, 

2012). Survei pendahuluan untuk mengumpulkan informasi mengenai keberadaan 

lokasi kokah dilakukan dengan cara wawancara dengan masyarakat sekitar hutan, 

kemudian dilakukan pengecekan ke lapangan selama satu minggu dengan cara 

jelajah. 

2. Pengambilan Data di Lapangan 

Data yang dicatat selama penelitian adalah jumlah individu dalam kelompok, 

jumlah individu pada setiap tingkatan umur, jenis kelamin kokah dan jenis pohon 

di titik pengamatan, pengumpulan data menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Metode Area Terkonsentrasi (consentration count method) 

Penelitian mengenai keberadaan populasi kokah di Cagar Alam Lembah Harau 

Sumatera Barat menggunakan metode area terkonsentrasi untuk mengetahui  
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ukuran kelompok, rasio seksual dan komposisi umur dalam populasi. Menurut 

Alikodra (1990), metode terkonsentrasi dilakukan dengan cara menetapkan lokasi-

lokasi yang sesuai dengan pergerakan dan kondisi lingkungan. 

Metode area terkonsentrasi dilaksanakan terkonsentrasi pada suatu titik yang 

diduga sebagai tempat dengan peluang perjumpaan satwa tinggi. Misalnya tempat 

tersediaanya pakan, air untuk minum dan lokasi tidurnya. Pengamatan dapat 

dilakukan pada tempat yang tersembunyi sehingga tidak mengganggu aktivitas 

satwa (Bismark, 2011 dan Sartono, 2013). 

Data keberadaan populasi kokah meliputi jumlah individu dalam kelompok, 

jumlah individu kokah disetiap tingkat umur dan jenis kelamin yang diperoleh 

dilapangan dengan metode area terkonsentrasi kemudian dicatat dalam lembar 

pengamatan. Lembar kerja mencakup hari, waktu, lokasi, jumlah individu kokah, 

jenis kelamin dan keterangan. 

b. Metode Rapid Assesment 

Pengamatan mengenai keadaan umum habitat kokah di Cagar Alam Lembah 

Harau Sumatera Barat menggunakan metode rapid assessment. Menurut IUCN 

(2007), rapid assessment adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

serta mencatat secara cepat dan akurat data pengamatan yang relevan, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif pada lokasi pengamatan untuk mengetahui  jenis 

pohon pakan, jenis pohon tidur dan jenis pohon tempat kokah melakukan perilaku 

sosial.  
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Metode rapid asessment ini dapat digunakan untuk mengetahui jenis‐jenis 

tumbuhan yang berada di lokasi pengamatan dengan cara menyisir habitat kokah 

yang merupakan gabungan dari titik pengamatan populasi di Cagar Alam Lembah 

Harau. Penyisiran dilakukan dengan cara berjalan lurus di dalam areal habitat 

kokah dan mengamati tumbuhan penyusun vegetasi habitat yang meliputi bagian 

depan, belakang, kanan dan samping pengamat, kemudian mengidentifikasi serta 

mencatat jenis dan jumlah tumbuhan yang ditemui.  

Metode rapid assesment tidak dapat digunakan untuk menghitung pendugaan 

populasi. Pengamatan tidak harus dilakukan pada suatu jalur khusus atau lokasi 

khusus. Pengamat cukup mencatat jenis‐jenis tumbuhan yang ditemukan 

(Bismark, 2011 dan CWMBC, 2013). Lembar pengamatan habitat meliputi 

koordinat, nama lokal dan nama ilmiah tumbuhan, fase tumbuhan, jumlah dan 

keterangan. 

F. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif 

merupakan analisis data yang menceritakan dalam bentuk kalimat data hasil 

penelitian yang diperoleh. Data yang diperoleh dilapangan meliputi jumlah 

individu dalam kelompok, jumlah pada tingkat umur, jenis kelamin dan jenis 

pohon di titik pengamatan, kemudian dianalisis.  Menurut Badriah (2006), analisis 

deskriptif kualitatif yaitu peneliti menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan 

hasil data yang di dapat di lapangan dan disusun dalam bentuk kalimat ilmiah dan 

sistematis. Analisis data keberadaan populasi kokah meliputi: 
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1. Ukuran kelompok 

Menurut Kwatrina, Kuswanda dan Setyawati (2013), ukuran kelompok 

merupakan jumlah individu dalam kelompok. Data ukuran kelompok 

dikumpulkan dengan mencatat jumlah individu dan lokasi spasial sesuai 

keberadaan kelompok yang ditemukan. 

2. Komposisi Umur 

Komposisi umur adalah perbandingan jumlah individu didalam setiap kelas umur 

dari suatu populasi (Alikodra, 2002). Komposisi umur dalam penelitian dianalisis 

pada tingkat umur anak, muda dan dewasa. Pengamatan komposisi umur 

dilakukan dengan memperhatikan ciri yang membedakan individu kokah meliputi 

ukuran tubuh dan perilaku sosial. Menurut Bennet dkk. (1995), ciri pada individu 

anak (infant) ditandai dengan ukuran tubuh yang masih kecil dan masih 

bergantung pada induk. Ciri individu muda (juvenile) yaitu ditandai dengan 

individu sudah mampu bergerak sendiri, tidak bergantung lagi pada induknya. 

Secara fisik, ditandai dengan tumbuhnya gigi permanen pertama serta 

pertumbuhan ukuran lengan dan kaki. Sedangkan pada individu dewasa (adult) 

ditandai dengan kestabilan morfologi tubuh, yang telah mengalami perkembangan 

secara bertahap selama beberpa tahun. Usia ini telah matang secara seksual yang 

berhubungan dengan perkembang biakan atau perkawinan.  

3. Rasio Seksual 

Nisbah kelamin atau rasio seksual merupakan perbandingan jumlah jantan dengan 

jumlah betina dalam suatu populasi (Alikodra, 1990). Pengamatan rasio seksual 
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dilakukan dengan cara memperhatikan ciri pembeda individu jantan dan betina. 

Menurut Fedigan (1992), ukuran tubuh ndividu betina relatif lebih kecil dari 

individu jantan. Ciri lain yang membedakan yaitu pada individu jantan memiliki 

skrotum diantara kedua paha. Rasio seksual kokah dapat dihitung menggunakan 

persamaan sebagai berikut: 

S = J/B 

Keterangan : 

S : Rasio Seksual 

J : Individu Jantan 

B : Individu Betina 

4. Habitat 

Defenisi habitat menurut Alikodra (1990), adalah sebuah kawasan yang terdiri 

dari komponen fisik maupun abiotik yang merupakan satu kesatuan dan 

dipergunakan sebagai tempat hidup serta berkembang biaknya satwa liar. Satwa 

liar menempati habitat yang sesuai dengan lingkungan yang diperlukan untuk 

mendukung kehidupannya, karena habitat mempunyai fungsi menyediakan 

makanan, air dan pelindung. Habitat yang sesuai untuk suatu jenis, belum tentu 

sesuai untuk jenis yang lain, karena setiap satwa menghendaki kondisi habitat 

yang berbeda. Pada penelitian ini dianalisis komponen penyusun habitat yang 

meliputi tempat naungan, perilaku sosial dan pakan kokah di Cagar Alam Lembah 

Harau. 

 

 

 


