
 
 

 

 

 

 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Waktu dan Tempat 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2015 di Resort Pemerihan Taman 

Nasional Bukit Barisan Selatan. Lokasi pengambilan sampel tanah dan lumpur 

yang digunakan gajah untuk menggaram dideskripsikan pada Gambar 2.  

 

Gambar 2.  Peta lokasi menggaram gajah pada penelitian perilaku makan dan 

menggaram gajah sumatera di Resort Pemerihan TNBBS 2015 skala 

1:4000 (Sumber: Nugraha dan Resphaty, 2015) 

 

B. Alat dan Objek  

 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kantong plastik sebagai tempat sampel tanah yang mengandung garam. 
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2. Global Position System (GPS) untuk mencatat titik koordinat lokasi gajah 

menggaram.  

3. Kamera digital untuk mendokumentasikan kegiatan penelitian.  

4. Jam tangan digital untuk mencatat waktu pengamatan. 

5. Alat tulis untuk mencatat data pengamatan. 

6. Tally sheet untuk lembar isian data pengamatan. 

Objek penelitian yang diamati yaitu: 

1. Gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang berada di Resort 

Pemerihan TNBBS.  

2. Tanah yang mengandung garam mineral di tempat gajah menggaram di Resort 

Pemerihan TNBBS. 

 

C. Batasan Penelitian  

 

Batasan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian ini adalah dua ekor gajah sumatera jantan dan betina yang 

tergabung dalam Elephant Patrol Team (EPT) di Resort Pemerihan TNBBS. 

2. Perilaku gajah yang dicatat meliputi: 

a. Makan   : Perilaku mengambil pakan, memasukkan ke mulut dan 

mengunyah.  

b. Minum : Perilaku meneguk air dengan mulut atau mengambil air 

dengan menggunakan belalai dan menuangkan ke dalam 

mulut.  
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c. Istirahat  : Perilaku seperti berdiri, duduk, berbaring atau diam di suatu 

lokasi dengan menggerakan ekor, telinga atau belalai. 

d. Pindah : Perilaku berpindah dari satu tempat ke tempat lain.  

e. Berkubang : Perilaku mandi, berendam di dalam sungai, membasahi 

tubuh dengan air dan menyemburkan tanah ke tubuh. 

f. Menggaram  : Perilaku mencari garam mineral dengan memakan tanah. 

g. Kawin : Perilaku gajah jantan saat menaiki gajah betina. 

3.  Perilaku gajah diamati selama sembilan jam sehari yaitu pada pukul 08.00 

WIB – 17.00 WIB. Waktu tersebut merupakan waktu aktifitas gajah yang ada 

di Resort Pemerihan TNBBS. 

4.  Kandungan garam diperoleh dari sampel tanah di tempat gajah menggaram  di  

Resort Pemerihan TNBBS. 

 

D. Jenis Data 

 

Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder.  

 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan yaitu 

data mengenai perilaku makan dan menggaram gajah sumatera serta sampel tanah 

yang digunakan gajah untuk menggaram di Resort Pemerihan TNBBS. 

2. Data Sekunder   

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian 
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ini meliputi beberapa informasi mengenai gambaran umum Resort Pemerihan 

TNBBS, dan data mengenai perilaku gajah sumatera. 

E. Metode Pengumpulan Data  

 

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

 

1. Data Primer  

 

Pengumpulan data perilaku harian dilakukan dengan menggunakan metode Focal 

Animal Sampling (Altman, 1973) merupakan metode pencatatan perilaku harian 

tanpa menggunakan interval waktu tertentu. Perilaku harian yang dicatat meliputi 

perilaku makan, minum, istirahat, pindah, berkubang, menggaram, dan kawin. 

Perilaku makan dicatat secara deskriptif.  Penelitian deskriptif yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk mendeskrisikan secara sistematis, faktual, dan akurat 

mengenai fakta-fakta, dan sifat-sifat populasi daerah tertentu (Suryana, 2010). 

Perilaku makan yang diamati meliputi: waktu makan, jenis pakan, bagian yang 

dimakan, cara makan, sumber pakan, dan palatabilitas pakan. 

 

Perilaku menggaram gajah diperoleh dari pengamatan secara deskriptif, dan 

wawancara terhadap mahout gajah yang meliputi cara menggaram, lokasi 

menggaram, sumber garam, dan waktu menggaram. Sedangkan data mengenai 

kandungan garam dalam tanah diperoleh dengan cara mengambil sampel tanah 

yang dijadikan sumber garam oleh gajah sumatera secara komposit. Sampel tanah 

komposit adalah campuran beberapa tanah individu atau gabungan sampel tanah 

dari lokasi pengambilan yang berbeda (Turang, Moningka, Kumontoi, dan 

Sudarti, 2013). 
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2. Data Sekunder 

 

Data sekunder digunakan sebagai data pendukung hasil penelitian. Data sekunder 

diperoleh dan dikutip dari studi literature yaitu buku-buku ilmiah, laporan 

penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, peraturan-peraturan, buku tahunan, dan 

sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik. 

 

F. Analisis Data  

 

1. Analisis  Perilaku Harian Gajah sumatera  

 

Analisis perilaku harian dilakukan dengan perhitungan menggunakan rumus 

metode Focal Animal Sampling (Altman, 1973).  

 

Rumus metode Focal Animal Sampling: 

Analisis Kegiatan  =  x 100 % 

Analisis Waktu  =  x 100 % 

Proporsi perilaku makan gajah terhadap perilaku harian lainnya dapat diketahui 

dari analisis waktu dan kegiatan rumus tersebut. Sedangkan perilaku makan gajah 

dianalisis secara deskriptif.  

 

2. Analisis Perilaku Menggaram Gajah sumatera  

 

Data perilaku menggaram yang diperoleh dari pengamatan ditabulasikan, dan 

dianalisis secara deskriptif. Sedangkan data mengenai kandungan garam mineral 

dalam tanah yang dijadikan sumber garam (Salt lick) oleh gajah di analisis dengan 
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menggunakan metode Microwafe Plasma-Atomic Emission Spectrometer (MP-

AES) yang merupakan metode untuk menganalisis kandungan unsur pada larutan 

(Drvodelic dan Cauduro, 2013). Analisis dilakukan di laboratorium Fakultas 

Matematikan dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung. Kandungan 

garam mineral yang dianalisis yaitu kandungan kalsium (Ca), magnesium (Mg), 

dan kalium (K) yang diperlukan oleh gajah. 


