
III.METODE PENELITIAN

3.1  Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan selama tiga bulan, pada bulan Mei-Juli 2013 di

Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.

3.2  Materi

Materi penelitian adalah ternak domba yang dikelompokkan berdasarkan

umur (< 1 tahun, 1 - 1,5 tahun, 1,6-2 tahun, > 2 - 3 tahun, > 3 tahun) dan jenis

kelamin (jantan dan betina). Total sampel diamati adalah 193 ekor, terdiri dari

jantan 62 ekor dan betina 131 ekor.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbangan gantung, tongkat

ukur, pita ukur, alat tulis, tali dan kamera digital.

3.3  Metode

Penelitian dilakukan  dengan metode survey dan pengukuran langsung di

lapangan. Pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling.

Ternak dikelompokkan berdasarkan umur dengan memperhatikan susunan gigi

geligi (Tabel 3.3.1) dan bobot badan ditimbang menggunakan timbangan gantung

kapasitas 50 kg (Salter).

Tabel 3.3.1 Penentuan Umur Berdasarkan Susunan  Gigi Geligi

Umur Jumlah Gigi Seri                          Kode Umur

<  1  tahun                 Belum ada gigi seri tetap                                I0

1-1,5   tahun                   Sepasang gigi seri tetap I1

1,6 – 2 tahun                 Dua pasang gigi seri tetap                               I2

> 2 - 3 tahun Tiga pasang gigi seri tetap                              I3

>  3  tahun                 Gigi seri tetap serta mulai lepas I4

Sumber : Devendra dan McLeroy (1982)



3.4  Peubah yang Diamati

Pengukuran tubuh ternak domba pada Gambar (1, 2, 3, 4, 5, 11,12, 13 dan 14)

dilakukan berdasarkan (Kartanugraha, 2006). Bagian-bagian  tubuh ternak yang

diukur antara lain:

1. Bobot Badan (BB), dilakukan dengan penimbangan lansung pada ternak (kg).

2. Tinggi Pundak (TP), merupakan jarak tertinggi pundak sampai tanah, diukur

menggunakan tongkat ukur (cm).

3. Panjang Badan (PB), jarak garis lurus dari anterior tepi depan luar  tulang

scapula sampai posterioe tulang duduk/os ischium, diukur menggunakan pita

ukur (cm).

4. Lingkar Dada (LD), diukur melingkar rongga dada di belakang sendi bahu (os

scapula) menggunakan pita ukur (cm).

5. Dalam Dada (DD), jarak antara titik tertinggi pundak dan tulang dada, diukur

menggunakan tongkat ukur (cm).

6. Lingkar Leher Atas (LLA), diukur melingkar sekeliling leher atas pangkal

kepala (wing of atlas) menggunakan pita ukur (cm).

7. Lingkar Leher Bawah (LLB), diukur melingkar sekeliling tulang cervical ke 7

menggunakan pita ukur (cm).

8. Panjang Leher (PL), jarak antara tulang atlas dengan cervical ke 7, diukur

menggunakan pita ukur (cm).

9. Panjang Kepala (PK), jarak ujung dahi sampai ujung moncong, diukur

menggunakan pita ukur (cm).

10. Lingkar Moncong (LM), diukur melingkar sekeliling moncong,

menggunakan pita ukur (cm).



11. Panjang Telinga (PT), jarak antara pangkal daun telinga sampai titik ujung

telinga, diukur menggunakan pita ukur (cm).

12. Lebar Telinga (LT), jarak dua titik terluar daun telinga secara tegak lurus

terhadap panjang telinga, diukur menggunakan pita ukur (cm).

13. Panjang Ekor (PE), jarak dari pangkal ekor sampai ujung ekor, diukur

menggunaka pita ukur (cm).

14. Lebar Pangkal Ekor (LPE), jarak antara titik sisi kiri dan kanan pangkal ekor,

diukur menggunakan pita ukur (cm).

15. Lingkar Sendi Siku (LSS), diukur melingkar sekeliling sendi siku (melingkar

persendi tulang stifle joint) menggunakan pita ukur (cm).

16. Lingkar Pergelangan Kaki Depan (LPKD), diukur melingkar bagian tengah

kaki depan (melingkar persendian tulang carpus) menggunakan pita ukur

(cm).

17. Lingkar Sendi Jari Kaki Depan (LSJKD), diukur melingkar sekeliling ujung

bawah kaki depan di atas kuku (melingkar persendian tulang metacarpus)

menggunakan pita ukur (cm).

18. Lingkar Sendi Lutut (LSL), diukur melingkar sekeliling pangkal atas kaki

belakang (melingkar persendian tulang stifle joint) menggunakan pita ukur

(cm).

19. Lingkar Pergelangan Kaki Belakang (LPKB), diukur melingkar bagian

tengah (lutut) kaki belakang (melingkar persendian tulang tarsus)

menggunakan pita ukur (cm).



20. Lingkar Sendi Jari Kaki Belakang (LSJKB), diukur melingkar sekeliling

ujung bawah kaki belakang di atas kuku (melingkar persendian tulang

metatarsus) menggunakan  pita ukur (cm).

Gambar 3.4.1. Ukuran-ukuran tubuh ternak domba

3.5 Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk

rataan, simpangan baku dan koefisien keragaman (Sudjana, 1999). Uji normalitas

data dilakukan untuk mengetahui sebaran data bantuan program SPSS 18 dengan

alat uji Shapiro-Wilk serta gambar normal probabiliti plost. Hasil uji normalitas

menunjukan data tidak terdistribusi secara normal sehingga dilanjutkan dengan

menggunakan uji non parametrik Mann-Whitney dilakukan untuk mengetahui

perbedaan marfometrik jantan dan betina pada kelompok umur yang sama

(Santoso, 2013).

a. 	= ∑
b. Simpangan baku (standar deviasi)



s  =
∑( − )2− 1

c. Koefisien Keragaman

kk  = 	 x 100 %

Keterangan :

= Nilai rataan sampel

s = Standar deviasi (simpangan baku)∑ = Jumlah nilai 	pengamatan ke-i hingga pengamatan ke - n (i

=1,2,3, . . .,  n)

= Nilai pada pengamatan ke - i

n = Jumlah sampel

kk = Koefisien keragaman


