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III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan pada bulan Mei-Juli 2015 di Repong Damar, Pekon

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

Gambar 2. Lokasi Penelitian Studi Populasi Cecah 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 kamera DSLR Nikon D 3100,

binokular, jam tangan digital Casio Illuminator, dan lembar kerja. Sedangkan

objek dari penelitian ini adalah cecah di areal Repong Damar, Pekon Pahmungan,

Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.

C. Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini adalah:

1. Objek penelitian adalah kelompok cecah yang ditemui di lokasi perjumpaan

tertinggi di Repong Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah,

Kabupaten Pesisir Barat.

2. Pengamatan dilakukan pada pagi hari mulai pukul 05.30-10.00 WIB dan pada

sore hari pukul 15.00-18.00 WIB

D. Metode Pengumpulan Data

1. Ukuran Kelompok

Ukuran kelompok cecah dapat diketahui dengan menggunakan metode

pengamatan terkonsentrasi (concentration count). Metode pengamatan

terkonsentrasi dilakukan dengan penghitungan langsung pada saat ditemukan

cecah. Jumlah individu terbesar yang ditemui dari seluruh rangkaian pengamatan

diasumsikan sebagi jumlah individu yang mewakili satu kelompok. Apabila

jumlah inidividu terkecil yang ditemui diasumsikan bahwa individu yang lain
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tidak terlihat pada saat pengamatan (Fachrul, 2007; Qiptiyah dan Setiawan, 2012).

Data ukuran kelompok dikumpulkan dengan mencatat jumlah individu, komposisi

umur dalam satu kelompok, dan lokasi keberadaan primata yang ditemukan

menggunakan GPS (Kwatrina, Kuswanda, dan Setyawati, 2013).

Pengamatan dilaksanakan terkonsentrasi pada suatu titik yang diduga sebagai

tempat dengan peluang perjumpaan satwa tinggi. Misalnya tempat tersedianya

pakan, air untuk minum dan pohon tidurnya. Menurut Iskandar (2007) dan

Bangun, 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 sehingga tidak mengganggu aktivitas

satwa (Bismark, 2011).

2. Struktur Umur Cecah

Penentuan struktur umur cecah dapat diketahui berdasarkan ukuran tubuh, warna

rambut dan aktivitas cecah saat makan (Nasrullah, 2009 dan Fitri dkk, 2013).

Individu cecah anak memiliki ciri tubuh rambut berwarna putih, ukuran tubuh

paling kecil dan selalu berada di pelukan induk dewasa betina. Individu cecah

remaja jantan dan betina memiliki ciri bagian rambut berwarna agak gelap, mulai

terbentuk jambul, namun mulai terlihat glandula mamae pada individu remaja

betina, dan pada individu remaja jantan mulai terlihat skrotum. Ciri pada individu

dewasa jantan dan betina terlihat dari rambut yang berwarna gelap, terlihat jelas

glandula mamae pada individu betina dewasa, dan terlihat jelas skrotum pada
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individu jantan dewasa. individu jantan dewasa terlihat lebih agresif

dikelompoknya dan selalu aktif bergerak.

3. Rasio seksual

Nilai dugaan terhadap rasio seksual populasi cecah ditentukan dengan persamaan

yang menunjukkan perbandingan antara jumlah jantan dan betina (Alikodra,

1990) :

S =

Keterangan : S = seks rasio B = jumlah betina J  = jumlah jantan


