
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tempat dan Waktu 

 

Penelitian dilakukan di penangkaran Rusa Unila, Bandar Lampung selama dua 

minggu pada Maret 2009 dan diambil data tambahan pada Agustus 2010. 

 

B. Bahan dan Alat 

 

Bahan dan alat yang digunakan selama penelitian adalah: Rusa Sambar Jantan 

bernama Lingga, Theodolit Nikon N20H, pita ukur (merek Sellery, panjang 50 

m, dan tingkat ketelitian 0,2),  higrometer (TFA by Germany), kamera, jam 

tangan, komputer, kalkulator, dan alat tulis. 

 

C. Rancangan Penelitian 

 

a. Jenis Data 

 

1. Data primer 

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mengamati 

langsung aktivitas, intensitas, frekuensi, dan pola penggunaaan ruang 

oleh Rusa Sambar selama di dalam areal penangkaran rusa di Unila. 
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2. Data Sekunder 

 

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pustaka berupa buku-

buku yang berkaitan dengan Rusa Sambar yang diperoleh dari 

perpustakaan Unila, laporan-laporan berupa skripsi mahasiswa yang 

berkaitan dengan penangkaran rusa Unila yang juga diperoleh dari 

perpustakaan umum Unila, dan bentuk publikasi lain yang terkait 

dengan penelitian ini. 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

 

Langkah kerja yang diambil dalam penelitian ini adalah pertama kali 

dilakukan pengukuran luas areal penangkaran, yang terdiri dari  luas efektif 

(luas daratan) dan luas nonefektif (kolam) serta dilakukan pembuatan peta 

penangkaran. Pembagian areal penangkaran ke dalam blok-blok sesuai dengan 

penutupan vegetasinya. Blok-blok tersebut adalah blok jati, blok soga, semak-

semak, dan  alang-alang. Masing-masing blok dibatasi dengan menggunakan 

tali plastik. Selama penelitian, pengamatan hanya dilakukan untuk 1 ekor Rusa 

Sambar jantan bernama Lingga. 

 

Penelitian ini dilakukan selama 14 hari, pukul 06.00 sampai dengan pukul 

18.00 WIB dan 4 hari dari pukul 18.00—06.00 WIB. Pengamatan selama 

penelitian ini yaitu pergerakan Rusa Sambar dalam pemanfaatan ruang di 

dalam penangkaran, intensitas kunjungan Rusa Sambar di setiap blok di areal 

penangkaran, dan aktivitas yang dilakukan rusa selama berada di dalam blok. 
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Pembuatan peta dilakukan untuk mengetahui pola pergerakan rusa di dalam 

penangkaran. 

 

E. Peubah yang Diamati 

 

Peubah yang diamati yaitu frekuensi kunjungan di dalam tiap blok, intensitas 

kunjungan, dan aktivitas yang dilakukan Rusa Sambar jantan. Data yang 

diperoleh selama penelitian diolah dengan menggunakan sistem tabulasi 

kemudian dideskripsikan dan selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pola 

penggunaan ruang oleh Rusa Sambar di areal penangkaran  rusa Unila. Tabel 

yang digunakan dalam penelitian ini tertera di bawah ini. 

 

Tabel 2. Aktivitas dan intensitas pergerakan Rusa Sambar. 

 

Hari/Tanggal Waktu Blok Aktivitas Intensitas  

     

     

     

 

 

Tabel 3. Aktivitas dan frekuensi pergerakan Rusa Sambar 

 

 

Hari/Tanggal Blok  Aktivitas Frekuensi 
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Dari hasil pengamatan ini kemudian akan dipersentasekan hasil keseluruhan 

intensitas dan frekuensi kunjungan rusa dalam setiap tegakan sehingga dapat 

dilihat tegakan yang paling sering dikunjungi rusa berikut aktivitasnya. 

 

F. Analisis Data 

Hasil pengamatan akan dianalisis dengan metode Chi Square (X 
2 

) untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara blok dan waktu pengamatan.  

Metode Chi Square banyak digunakan untuk menguji kebebasan antara dua 

sampel (variabel) yang disusun dalam tabel b dan k, dimana b menyatakan 

baris dan k menyatakan kolom. Banyaknya kategori dalam setiap sampel bisa 

dua atau lebih. 

Hipotesis hubungan antara waktu pengamatan dan blok adalah sebagai 

berikut: 

1. H0:  tidak ada hubungan antara waktu pengamatan dan kunjungan rusa ke  

                  dalam blok. 

2. H1: waktu pengamatan ada hubungan dengan kunjungan rusa ke                     

dalam blok. 

 

Hipotesis hubungan antara waktu pengamatan dan aktivitas rusa adalah 

sebagai berikut: 

1.  H0: tidak ada hubungan antara waktu pengamatan dengan aktivitas rusa di  

                  dalam blok. 

2. H1: waktu pengamatan ada hubungan dengan aktivitas rusa di                    

dalam blok. 
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      Hipotesis hubungan antara blok dan aktivitas Rusa Sambar adalah sebagai    

berikut: 

1.  H0: tidak ada hubungan antara blok dan aktivitas rusa di dalam blok.       

2.  H1: ada hubungan blok dengan aktivitas rusa. 

      Hipotesis hubungan antara blok dan intensitas aktivitas Rusa Sambar adalah 

sebagai berikut: 

1.  H0: tidak ada hubungan antara blok dengan intensitas aktivitas rusa di 

dalam blok. 

2. H1: blok ada hubungan dengan intensitas aktivitas rusa di dalam  

                   blok. 

      Hipotesis hubungan antara blok dan intensitas aktivitas Rusa Sambar adalah 

sebagai berikut: 

1.  H0: tidak ada hubungan antara blok dengan frekuensi kunjungan rusa. 

2. H1: blok ada hubungan dengan frekuensi kunjungan rusa. 

Kesimpulan yang diambil adalah : 

1. apabila X
2
 hitung < X

2
 tabel maka H0 diterima 

2. apabila X
2
 hitung > X

2
 tabel maka H1 diterima. 

Rumus untuk X
2
 hitung (Nazir,2004) adalah: 

  X
2
 = 

  




i

ii

E

EO
2

 

   Untuk mengetahui Ei digunakan rumus: 

      Ei =
  

N

kibi 
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       Derajat bebas untuk X
2 

= (k-1) (b-1), dimana: 

       Oi: frekuensi observasi 

       Ei: frekuensi harapan  

       X
2
 tabel diketahui dengan menggunakan tabel Khi-Kuadrat   

       dengan taraf nyata 95 % (α = 0,05) (Nazir, 2004). 

 

G. Batasan Penelitian 

 

Penelitian ini hanya mengamati satu ekor Rusa Sambar jantan bernama Lingga. 

Penelitian ini pada dasarnya dilakukan pada siang hari karena lingkungan 

kampus yang aktif pada siang hari. Pengamatan pada malam hari juga 

dilakukan selama 4 hari yaitu 2 hari sebelum penelitian siang dan 2 hari setelah 

penelitian siang karena pada kondisi habitat aslinya Lingga merupakan hewan 

nokturnal yaitu hewan yang aktif pada malam hari. Penelitian siang dilakukan 

selama 14 hari karena waktu tersebut sudah dianggap mampu mewakili 

aktivitas Lingga di dalam penangkaran. 

 

Istilah yang dipakai: 

 

Aktivitas : menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka (1991)  

adalah keaktivan atau kegiatan. Dalam penelitian ini aktivitas 

adalah kegiatan yang dilakukan Rusa Sambar dalam penangkaran. 

Blok   : area yang diklasifikasikan berdasarkan tipe vegetasi di dalam                                      

                          penangkaran.   

Frekuensi : jumlah kunjungan Rusa Sambar di dalam tiap-tiap blok. 
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Intensitas : waktu yang dipakai (menit) Rusa Sambar dalam melaksanakan  

 

                           aktivitas pada setiap blok. 

Waktu  : penelitian dilakukan mulai pagi pukul 06.00 WIB sampai sore  

                          hari pukul 18.00 WIB. 

                          Batasan Waktu yang dipakai: 

1. pagi : 06.00 sampai 10.59 

2. siang : 11.00 sampai 13.59 

3. sore : 14.00 sampai 18.00 

Penelitian Siang : penelitian yang dilakukan pada pukul 06.00-18.00 

Penelitian Malam: penelitian yang dilakukan pada pukul 18.00-06.00 

Ruang                  : Ruang berasal dari bahasa Latin spatium yang berarti naungan 

       atau luas dan bahasa Yunani yaitu tempat (topos) atau lokasi  

       (choros) dimana ruang memiliki ekspresi kualitas tiga   

       dimensional. Dalam penelitian ini adalah areal penangkaran 

        Rusa Sambar yang berada di areal kampus Unila. 


