
III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 

 

Penelitian populasi siamang dilakukan di Hutan Desa Cugung Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan pada April-

Mei 2015. Lokasi penelitian disajikan pada Gambar 2. 

 

 

B. Alat dan Bahan 

 

 

Alat  yang digunakan adalah binokuler Bushnell, kamera Nikon D3100, jam 

tangan Casio, GPS (Global Positioning System) 60CSx.  Adapun bahan penelitian 

yang digunakan adalah lembar data, peta wilayah Hutan Desa Cugung Kesatuan 

Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan dan satu 

kelompok siamang yang berada di Hutan Desa Cugung Kesatuan Pengelolaan 

Hutan Lindung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 
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Gambar 2. Hutan Lindung Register 3 Gunung Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan. 
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C. Batasan Penelitian 

 

 

1. Objek penelitian yaitu kelompok siamang yang ditemui di Hutan Desa 

Cugung Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa Kabupaten Lampung 

Selatan. 

2. Penelitian dilaksanakan dari April-Mei 2015, pengambilan data  dimulai pukul 

06.00-17.00 WIB. 

 

D. Jenis Data 

 

 

1. Data Primer 

 

Data primer merupakan data yang didapatkan saat pengamatan. Data yang dicatat 

adalah ukuran kelompok, komposisi umur dan rasio seksual siamang di Hutan 

Desa Cugung Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rajabasa Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

2. Data Sekunder 

 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2010).  

Data sekunder meliputi data pendukung penelitian berupa kondisi lokasi 

penelitian dan gambaran umum mengenai siamang. Data sekunder diperoleh 

melalui studi literatur dari, jurnal, hasil penelitian sebelumnya yang dapat 

digunakan oleh peneliti sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang 

dilakukan, buku dan karya ilmiah lainnya. 
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E. Metode Pengambilan Data 

 

 

Penelitian dilakukan dalam dua tahap yaitu penelitian pendahuluan dan 

pengambilan data. 

 

 

1. Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan merupakan langkah awal sebelum memulai penelitian 

dengan tujuan mengenal kondisi areal penelitian, menemukan lokasi keberadaan 

dan habituasi terhadap siamang sebelum pengambilan data yang dimulai tanpa 

mengganggu atau mempengaruhi aktivitasnya.  Keberadaan siamang diketahui 

dengan suara panggilan yang dihasilkan, kemudian lokasi keberadaannya ditandai 

menggunakan GPS (Global Positioning System).  Tiga lokasi pengamatan 

siamang yang ditentukan meliputi, Lokasi 1 (Cemara), Lokasi 2 (Bukit), dan 

Lokasi 3 (Belerang). Lokasi penelitian disisipkan pada Gambar 3. 

 

Lokasi Cemara merupakan lokasi dengan vegetasi seperti kakao (Theobroma 

cacao), kopi (Coffea sp) dan pohon berkayu seperti melinjo (Gnetum gnemon) 

mindi (Melia azedarach ) dan durian (Durio zibethinus).  Lokasi Bukit merupakan 

lokasi dengan vegetasi rapat dan tinggi dengan pohon-pohon berkayu dan 

topografi berlembah.   Lokasi Belerang tidak jauh berbeda dengan lokasi Bukit, 

namun vegetasi lebih rapat dan terdapat semak belukar.  
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Gambar 3. Lokasi (a) Cemara, (b) Bukit, dan (c) Belerang di hutan Desa Cugung. 
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2. Pengambilan Data Lapangan 

 

 

a. Ukuran kelompok 

Pengambilan data ukuran kelompok dilakukan dengan cara mencatat jumlah 

individu pada saat perjumpaan langsung.  Umur dan jenis kelamin dicatat untuk 

mengetahui komposisi kelompok (Kwatrina, Kuswanda, dan Setyawati, 2013).   

 

Komposisi umur dikategorikan ke dalam anakan, muda dan dewasa yang 

merupakan modifikasi dari Grittin dan Raemaker (1980).  Jenis kelamin antara 

individu jantan dan betina ditentukan oleh ukuran tubuh individu betina yang 

relatif lebih kecil dari individu jantan dan adanya rambut skrotal yang menjuntai 

di antara kedua paha dari individu jantan (Fedigan, 1992; Baren, 2002).  Nilai 

dugaan terhadap rasio seksual populasi siamang ditentukan dengan persamaan 

yang menunjukkan perbandingan antara jumlah jantan dan betina (Alikodra, 

1990). 

 

Metode yang digunakan adalah metode terkonsentrasi (concentration count),  

dilakukan dengan perhitungan langsung pada individu primata yang ditemui 

(Fachrul, 2007; Qiptiyah, 2012).  Pengamatan dilaksanakan terkonsentrasi pada 

tiga lokasi yang diduga sebagai tempat dengan peluang perjumpaan satwa yang 

tinggi, yaitu Lokasi 1 (Cemara), Lokasi 2 (Bukit), dan Lokasi 3 (Belerang).  

Lokasi yang diduga sebagai tempat dengan peluang perjumpaan satwa yang 

tinggi, misalnya tempat tersedianya pakan, air untuk minum dan lokasi tidurnya.  

Pengamatan  dilakukan pada tempat yang tidak terlihat oleh satwa sehingga tidak 

mengganggu aktivitas satwa (Bismark, 2011).  

 



21 
 

 

Data yang dicatat selama penelitian adalah jumlah individu dalam kelompok, 

komposisi umur (anakan, muda dan dewasa) dan jenis kelamin jantan dan betina.  

Anakan mempunyai  ukuran tubuh kecil.  Pada tahun pertama selalu berada dekat 

dengan induknya dan tahun kedua berada dekat dengan induk jantan.  Individu 

anakan sesekali melakukan perjalanan sendiri tetapi tidak jauh dari induknya.  

Individu muda memiliki ukuran tubuh sedang dan sering melakukan perjalanan 

sendiri dan mencari makan sendiri.  Pada kelas umur dewasa siamang memiliki 

ukuran tubuh yang maksimal selalu hidup berpasangan dan selalu dekat dengan 

anaknya. 

 

b. Kondisi Umum Habitat Siamang 

 

 

Pengamatan mengenai kondisi umum habitat siamang di Hutan Desa Cugung 

KPHL Rajabasa Lampung Selatan menggunakan metode rapid assessment. 

Menurut IUCN (2007) prinsip umum rapid assessment adalah berbasis lapangan 

yang fokus pada suatu lokasi dan bentang alam untuk mengumpulkan serta 

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

kualitatif maupun kuantitatif pada lokasi tertentu.  

 

Metode rapid assessment digunakan untuk mengetahui jenis tumbuhan yang 

berada di sekitar lokasi pengamatan dengan cara menyisir habitat siamang pada 

lokasi pengamatan yang telah ditentukan. Penyisiran dilakukan dengan berjalan 

lurus di dalam areal pengamatan, kemudian mengidentifikasi dan mencatat jenis-

jenis tumbuhan yang ditemui. Metode rapid assessment digunakan untuk 

mengetahui jenis tumbuhan yang berada di sekitar lokasi pengamatan tetapi tidak 
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dapat digunakan untuk menghitung pendugaan populasi.  Pengamat cukup 

mencatat jenis tumbuhan yang ditemukan (ICWRMIP-CWMBC, 2013).  

 

F. Analisis data 

 

 

Analisis data penelitian menggunakan analisis deskriptif, yaitu menguraikan dan 

menginterpretasi data yang diperoleh di lapangan yaitu ukuran kelompok, umur 

dan rasio seksual agar dapat dipahami (Best, 1982; Sukardi, 2004).  

 

Data yang dianalisis meliputi: 

 

 

1. Ukuran kelompok 

Ukuran kelompok merupakan jumlah individu dalam kelompok. Data ukuran 

kelompok dikumpulkan dengan mencatat jumlah individu, komposisi umur dan 

jenis kelamin, (Kwatrina, Kuswanda, dan Setyawati, 2013). 

 

Jumlah individu terbesar yang ditemukan selama penelitian diasumsikan sebagai 

jumlah individu yang mewakili kelompok tersebut, sedangkan jumlah individu 

terkecil yang ditemukan diasumsikan bahwa individu yang lain tidak terlihat pada 

saat pengamatan (Fachrul, 2007; Qiptiyah, 2012). 

 

2. Komposisi umur siamang 

Jumlah siamang yang diamati di lapangan dikelompokkan ke dalam anakan, muda 

dan dewasa yang merupakan modifikasi menurut Grittins dan Raemakers (1980) 

dan Muhammad (2005). 
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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) : 

         J 

S = ---- 

  B 

Keterangan :   S = rasio seksual 

  J  = jumlah individu jantan 

  B = jumlah individu betina 

 

 

 

 

 

 

 


