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ABSTRAK 

 Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) bersifat sosial dan hidup 
dalam kelompok. Salah satu interaksi perilaku sosial yang umum dilakukan 
dalam kelompok monyet ekor panjang ialah menelisik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mempelajari aktivitas menelisik (grooming) monyet ekor 
panjang di kawasan wisata Pura Gunung Pengsong dan mengelompokkannya 
secara autogrooming ataupun allogrooming. Selain itu, penelitian ini juga 
bertujuan untuk membuat sosiogram berdasarkan aktivitas menelisik. Jenis 
penelitian ini adalah deskriptif eksploratif. Penelitian menggunakan metode 
ad libitum sampling dan scan sampling. Penelitian ini telah dilaksanakan 
pada bulan April 2017 hingga Agustus 2017. Hasil penelitian menunjukkan 
aktivitas menelisik (grooming) monyet ekor panjang di Pura Gunung 
Pengsong dilakukan secara autogrooming yang di dominasi oleh individu 
jantan dan secara allogrooming yang lebih di dominasi oleh individu betina 
dewasa sebagai pelaku dan juvenil sebagai penerima. Berdasarkan bagan 
sosiogram Jv1 dengan Bd1 dan Jv2 dengan Bd2 memiliki hubungan yang erat 
dengan AM sehingga Jv1, Jv2, Bd1, dan Bd2 merupakan individu yang 
dominan . 
 
Kata Kunci : Monyet ekor panjang, Allogroming, Autogrooming, Sosiogram, 

Lombok. 
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ABSTRACT 

The long-tailed macaques (Macaca fascicularis) are social and live in group(s). 
Gunung Pengsong Temple is one of the largest habitat for long-tailed Macaques in 
Lombok Island. They have patern for specific behaviour, and one of them is 
grooming. This research aims to study their grooming activity; while the 
grooming is divided into two different kind of type Allogrooming and 
Autogrooming. Another aims of this study is making a sociogram based on their 
exploration activity. The type of this research is descriptive explorative and the 
methods are ad-libitum and scan-sampling. This research was conducted in April 
2017 to August 2017. The result showed that the grooming activity of long-tailed 
macaques in Gunung Pengsong Temple was done by Autogrooming which is 
dominated by males and Allogrooming which is dominated by adult females (as 
perpetrator) and juvenils (as receiver). Based on the sociogram chart, Jv1 with 
Bd1 and Jv2 with Bd2 have close relationship with AM so that Jv1, Jv2, Bd1, and 
Bd2 are dominants. 

Keywords: the long-tailed macaques, Allogroming, Autogrooming, Sociogram, 
Lombok. 



PENDAHULUAN 

Monyet ekor panjang 

(Macaca fascicularis) merupakan 

jenis primata yang bersifat sosial dan 

hidup dalam kelompok. Primata ini 

terdiri atas banyak jantan dan banyak 

betina (multi male-multi female). 

Monyet ekor panjang terdiri atas 6-

58 individu dalam satu kelompok 

(Hilda,2008). Dalam kesehariannya, 

monyet ini melakukan interaksi 

sosial yang melibatkan individu-

individu anggota kelompok (Napier 

& Napier, 1985). Interaksi perilaku 

sosial tersebut antara lain perilaku 

menelisik (grooming), bermain, 

seksual, bersuara, dan perselisihan 

(Septiana, 1996). Menelisik 

merupakan salah satu perilaku sosial 

dalam bentuk manual yang umum 

dilakukan dalam individu-individu 

kelompok primata.  

Menelisik merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan 

tujuan untuk merawat dan mencari 

kutu di rambut antara monyet satu 

dengan yang lainnya (Kartikasari, 

1986). Ada dua macam cara 

menelisik yaitu allogrooming 

(menelisik yang dilakukan secara 

berpasangan atau dilakukan dengan 

individu lain), dan autogrooming 

(menelisik yang dilakukan  sendiri 

atau tidak berpasangan). 

Allogrooming yang dilakukan secara 

berpasangan diasumsikan sebagai 

perilaku kooperatif bergabung yang 

akan menghasilkan keuntungan bagi 

kedua pihak. Allogrooming juga 

merupakan salah satu cara untuk 

mempererat hubungan antar individu 

(Raharjo, 2008). 

Monyet ekor panjang di 

Pulau Lombok,  dapat kita jumpai di 

tujuh tempat. Tujuh tempat tersebut 

adalah Hutan Pusuk, Hutan Suranadi, 

Taman Nasional Gunung Rinjani, 

Desa Sambelia, Hutan Obel-obel, 

Hutan Lemor dan Pura Gunung 

Pengsong. Total jumlah kelompok 

yang ada sampai saat ini adalah 21 

kelompok monyet ekor panjang 

(Hadi, 2005).  

Kawasan Pura Gunung 

Pengsong terletak di Kabupaten 

Lombok Barat. Kawasan pura ini 

merupakan area bukit batu hitam 

yang di tutupi vegetasi pepohonan 

dengan ketinggian puncak sekitar 

200 meter diatas permukaan laut. 

Saat ini kawasan Pura Gunung 

Pengsong menjadi salah satu daerah 

tujuan wisata dengan daya tarik 

monyet ekor panjang dan habitatnya. 



Monyet ekor panjang di kawasan 

tersebut bersifat komunal, yaitu 

termasuk satwa yang hidup 

berdampingan dengan manusia dan 

juga mendapat manfaat dari manusia 

(Jelantik, 2016) . 

Monyet ekor panjang di Pura 

Gunung Pengsong menunjukkan 

perilaku-perilaku yang sama dengan 

monyet ekor panjang di tempat lain. 

Salah satu dari perilaku tersebut 

adalah perilaku menelisik 

(grooming). Namun penelitian 

khusus tentang perilaku menelisik 

(grooming) di Pura Gunung 

Pengsong belum pernah di lakukan. 

Berdasarkan hal tersebut maka perlu 

diadakan penelitian tentang aktivitas 

menelisik (grooming), agar dapat 

membandingkan aktivitas antara 

pasangan usia dan jenis monyet ekor 

panjang dalam melakukan aktivitas 

menelisik (grooming).  

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk 

Mempelajari aktivitas menelisik 

(grooming) monyet ekor panjang dan 

mengelompokkannya secara 

autogrooming ataupun allogrooming 

di kawasan wisata Pura Gunung 

Pengsong, Kabupaten Lombok 

Barat.Mengkonstruksi hubungan 

antar individu monyet ekor panjang 

berdasarkan aktivitas menelisik 

berpasangan dalam bentuk diagram 

sosiometri. 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif eksploratif dimana 

penelitian yang mengungkapkan 

fakta keadaan yang terjadi saat 

penelitian berlangsung. Penelitian 

jenis ini bertujuan untuk 

menggambarkan aktivitas menelisik 

dari monyet ekor panjang yang ada 

di kawasan wisata Pura Gunung 

Pengsong. Metode pengambilan 

sampel menggunakan ad libitum 

sampling dan scan sampling. Hasil 

pengamatan berupa kegiatan 

menelisik menjadi data penelitian 

yang selanjutnya digunakan untuk 

menyusun sosiogram. Sehingga 

hubungan sosial tiap individu dalam 

kelompok monyet ekor panjang 

dapat diketahui. 

Waktu dan Tempat  Penelitian 

Penelitian ini telah dilaksanakan 

pada bulan April hingga Agustus 

2017 di kawasan wisata Pura 

Gunung Pengsong, Kecamatan 

Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (3.1). 



Kawasan wisata Pura Gunung 

Pengsong merupakan daerah 

perbukitan yang dikelilingi areal 

pertanian dan dekat dengan daerah 

pemukiman penduduk. Luas daerah 

tersebut adalah 11,48 Ha, dimana 

terdapat dua pura yang terletak di 

sekitaran halaman utama kawasan 

wisata dan satu pura yang ukurannya 

cukup luas di bagian atas (puncak) 

Gunung Pengsong. Kawasan wisata 

Pura Gunung Pengsong ini di 

tumbuhi oleh berbagai macam jenis 

pepohonan, yang diantaranya 

terdapat pohon jambu, pohon 

mangga, pohon beringin, pohon 

ketapang, dan berbagai macam jenis 

pohon lainnya yang tumbuh di 

sekitaran tangga menuju ke puncak 

Gunung Pengsong. 
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Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian 
(Sumber : Google Earth, 2017) 

 

 

 

 

 

Pura 

Pintu Masuk Batas Kawasan Pura 

Tangga 

Berugak 

Pemukiman 

Bale (Balai) 

Pintu Masuk 

Sungai 

Toilet 



Alat dan Bahan 

 Alat-alat yang digunakan 

dalam penelitian ini, antara lain 

teropong  binokuler, stop watch, 

tabel data lapangan, alat tulis, dan 

kamera. Bahan untuk penelitian ini 

adalah monyet ekor panjang 

(Macaca fascicularis) yang lebih di 

fokuskan ke pada kelompok utara, 

dimana kelompok utara tersebut 

lebih sering terlihat di sekitaran 

kawasan wisata Pura Gunung 

Pengsong sehingga memudahkan 

peneliti dalam pengambilan data. 

 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini didasarkan pada 

Altmann (1974) dengan 

menggunakan metode ad libitum 

sampling dan scan sampling. Metode 

ad libitum sampling adalah mencatat 

semua perilaku menelisik (grooming) 

yang dilakukan satu atau beberapa 

individu yang teramati. Metode scan 

sampling adalah mencatat perilaku 

individu yang pertama kali terlihat 

pada suatu interval waktu. 

Pengambilan data dilakukan mulai 

dari pukul 07.30-12.00 WITA dan 

dilanjutkan kembali pada pukul 

14.00-18.00 WITA dengan selang 

waktu 5 menit. 

Sebelum pengambilan data 

aktivitas menelisik (grooming), 

dilakukan habituasi terlebih dahulu 

yang bertujuan untuk membiasakan 

obyek dengan kehadiran pengamat. 

Habituasi dilakukan dengan cara 

meningkatkan frekuensi kehadiran 

pengamat disekitar kelompok 

monyet ekor panjang yang menjadi 

subjek penelitian (Suchinda et al., 

2008). Proses habituasi dilakukan 

selama dua minggu. Selama proses 

habituasi berlangsung, pengamat 

mengikuti pergerakan salah satu 

kelompok monyet ekor panjang dan 

melakukan identifikasi individu-

individu yang ada. Proses identifikasi 

didasarkan pada ciri morfologi yang 

meliputi bentuk tubuh, bentuk wajah, 

bentuk kepala, jenis kelamin, 

kelompok usia dan cacat fisik, seperti 

pada Tabel (3.4). 

 



 

 

 

Tabel 3.4 Ciri morfologi monyet ekor panjang berdasarkan jenis kelamin dan usia. 

No Bagian Tubuh Yang Diamati Ciri-Ciri Fisik Yang Diamati 

1 Bentuk tubuh (gambar 3.4 a) a. Besar 

b. Kecil 

2 Bentuk wajah (gambar 3.4 b) a. Oval 

b. Bulat 

3 Bentuk kepala (gambar 3.4 b) a. Lonjong 

b. Bulat 

4 Jenis kelamin (gambar 3.4 c dan d) a. betina (adanya puting susu 

yang terlihat jelas) 

b. jantan (puting susu 

tersembunyi dan terdapat 

penis) 

5 Kelompok usia (gambar 3.4 e) a. Jantan dewasa 

b. Betina dewasa 

c. Jantan remaja 

d. Betina remaja 

e. Juvenil 

f. Bayi 

6 Cacat fisik (gambar 3.4 f) a. Ekor keriting 

b. Bengkok pada tangan 

c. Luka pada tubuh 

d. Mata sipit sebelah 

Dari Tabel (3.4) ciri morfologi monyet ekor panjang berdasarkan jenis 

kelamin dan usia yang telah di sebutkan di atas, maka dapat diperlihatkan pada 

gambar (3.4) 
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Gambar 3.4 Ciri-ciri morfologi 

(a) Bentuk tubuh (b) bentuk muka, dan bentuk kepala (c) dan (d) jenis kelamin, 
(e) Kelompok usia, (f) Cacat fisik. 

 
Pengambilan data di 

lakukan setelah habituasi dan 

penandaan individu-individu monyet 

ekor panjang selesai dilakukan. Hal 

ini bertujuan agar mempermudahkan 

pengamat saat mengenali individu 

yang sedang melakukan selisik. 

Pengamatan perilaku menelisik 

monyet ekor panjang di lakukan dari 

pukul 07.30 hingga 18.00, dengan 

selang waktu 5 menit. Pencatat 

waktu (stopwatch) digunakan untuk 



 

 

 

memberikan tanda tiap selang waktu 

5 menit,  kemudian dicatat dalam 

tabel harian setiap individu yang 

teramati melakukan selisik.  

Pengamatan lebih sering 

dilakukan di tempat yang sering di 

singgahi individu-individu monyet 

ekor panjang. Apabila monyet ekor 

panjang yang melakukan selisik 

berada di atas pohon maka 

digunakanlah teropong binokuler 

untuk mempermudah pengamatan. 

Peneliti akan berhenti mengambil 

data apa bila monyet ekor panjang 

berada di tempat yang sulit untuk di 

lakukan  pengamatan meskipun 

dengan menggunakan teropong 

binokuler. 

3.5 Analisis Data 

Hasil yang didapat disajikan dalam 

bentuk tabel dan penjelasan sesuai 

apa yang di temukan dilapangan. 

Tabel data yang digunakan 

memperlihatkan matriks menelisik 

antar individu kelompok utara 

monyet ekor panjang di Gunung 

Pengsong. Dari tabel tersebut 

kemudian dikonstruksi hubungan 

antar individu berdasarkan ada 

tidaknya interaksi menelisik antar 

individu dalam bentuk bagan 

sosiogram. Bagan ini menunjukkan 

hubungan sosial antar individu dalam 

kelompok monyet ekor panjang.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Studi Populasi 

Berdasarkan hasil 

pengamatan di dapatkan dua 

kelompok monyet ekor panjang di 

kawasan wisata Pura Gunung 

Pengsong, yaitu kelompok utara dan 

kelompok selatan. Total keseluruhan 

monyet ekor panjang di kawasan 

wisata Pura Gunung Pengsong 

sejumlah 203 individu, yang terbagi 

menjadi 135 individu kelompok utara 

dan 68 individu kelompok selatan 

(Tabel 4.1). Pengambilan data 

perilaku menelisik lebih di fokuskan 

ke pada satu kelompok saja, yakni 

pada kelompok utara yang berjumlah 

135 individu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.1 Jumlah Populasi Monyet Ekor Panjang di Kawasan Wisata Pura 
Gunung Pengsong. 

 
Kelompok 
Sosial 

 
JD 

 

 
BD 

 

 
JR 

 

 
BR 

 

 
JV 

 

 
BY 

 

 
Total 

 
Utara 14 25 34 15 36 11 135 

Selatan 9 11 15 6 19 8 68 

Total 23 36 49 21 55 19 203 

 Keterangan:  JD    = Jantan Dewasa 
          BD   = Betina Dewasa 
          JR    = Jantan Remaja  
          BR   = Betina Remaja 
          JV    = Juvenil 
          BY   = Bayi 

Jumlah populasi monyet ekor 

panjang di kawasan wisata Pura 

Gunung Pengsong selama satu tahun 

ini mengalami peningkatan, terlihat 

dari hasil Jelantik (2016) yang 

memperoleh 120 individu monyet 

ekor panjang. Peningkatan jumlah 

populasi ini dipengaruhi oleh 

kemampuannya dalam beradaptasi 

terhadap berbagai kondisi yang 

kurang menguntungkan bagi satwa 

primata lainnya (Dolhinow dan 

Fuetes, 1999). Adanya ketersediaan 

makanan, kondisi vegetasi, sumber 

air yang melimpah dan keberadaan 

predator juga mempengaruhi 

keberadaan monyet ekor panjang 

sehingga monyet ekor panjang yang 

mendiami suatu kawasan dengan 

kondisi makanan yang melimpah 

akan mebantu proses terjadinya 

pertambahan populasi dalam satu 

kelompok. 

Perilaku Menelisik Monyet Ekor 

Panjang di Kawasan wisata Pura 

Gunung Pengsong. 

Aktivitas menelisik (grooming) 

di kawasan wisata pura gunung 

pengsong di bedakan menjadi dua 

yakni secara allogrooming dan 

autogrooming. Hasil pengamatan 

perilaku menelisik dapat di lihat pada 

Tabel 4.2 dan Tabel 4.3. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabel 4.2 Perilaku menelisik secara Allogrooming Monyet Ekor Panjang Kelompok Utara 

  Am Bm 
Jd     
1 

Jd   
3 

Jd 
5 

Jd 
6 

Jd 
7 

Jd 
8 

Jd 
9 

Jd   
10 

Jd   
12 

Bd  
1 

Bd 
2 

Bd 
3 

Bd 
4 

Bd 
5 

Bd 
6 

Bd 
7 

Bd 
8 

Bd 
9 

Bd 
11 

Bd 
12 

Bd 
13 

Bd 
14 

Bd 
15 

Jr 
1 

Jr  
2 

Jr    
3 

Jr    
4 

Jr    
5 

Br 
1 

Br 
2 

Br 
3 

Jv 
1 

Jv 
2 

Jv 
3 

Jv 
4 

Jv 
5 

By 
1 

By 
3 

By 
4 

TPL 

Bd3       
  
 

          1                       1 1 1         1     1   2 1     1 7     17 

Bd1 1                       1       1                 1     1   2     5 1 2           15 

Bd12                                         3       1   1         1   1   2   1   4   14 

Bd2 1   1           1     1   2       1       1           1             3             12 

Bd9             1           1   1     2 1       1                     2 1   2         12 

Jv1                         1   1                       2 2     1       3       2     12 

Br1       2               1 2 1                       1     1     2   1               11 

Bd7     1                                                         1   3   1 2     1   9 

Jr1 1     1               1       1                     5                             9 

Jr2       1   1       1   1                           2   2             1             9 

Bd4   1 1               1                             1   1             1 2           8 

Bd8                             2   1                   1               2 1           7 

Jd3                         2   1 1                             2                     6 

Bd5                                 1                 2   1     1         1           6 

Bd6   1                                           1   2     1         1               6 

Bd11                                           2   1     1                 1   1       6 

Bd14                           1     1         1     1     1                   1       6 

Jr3                       1         1                 1         1       2             6 

Br2   1                 1     1       1       1                       1               6 

Bm                         1   2     1 1                                             5 

Jd12                         1   1               2                 1                   5 

Bd10 2             1                             1             1                       5 

Bd13                               1                                         2       2 5 

Bd16     1                       1                                       2             4 

Jr4 1         1                                           1   1                       4 

Bd15                                                     1   1               1         3 

Jd1                                           2                                       2 

Jd4                       2                                                           2 

Jd6                       1               1                                           2 

Jd9                                                   1         1                     2 

Jr5                                                       1         1                 2 

Jr6         1                                                         1               2 

Jv2                             1                                         1           2 

Jv3                                                                   2               2 

Am                         1                                                         1 

Jd5                                                                 1                 1 

Jd7                                       1                                           1 

Jd10                           1                                                       1 

TPN 6 3 4 4 1 2 1 1 1 2 2 8 10 6 10 3 5 5 2 2 3 8 5 3 2 11 11 10 5 2 8 6 2 19 17 11 7 4 9 5 2 228  

Keterangan: Am = Alpha male, BM = Beta male, Jd = Jantan dewasa, Bd= Betina dewasa  Jr = Jantan remaja, Br = Betina remaja, Jv = Juvenil, By = Bayi, TPL= Total Pelaku, TPN= Total Penerima. 



 

 

 

Perilaku allogrooming pada 

Tabel 4.2 menunjukkan hasil 

keseluruhan, baik sebagai penerima 

ataupun pelaku sebanyak 228 kali, 

dengan selang waktu 5 menit. Hasil 

tersebut memperlihatkan bahwa 

individu monyet ekor panjang yang 

paling sering bertindak sebagai 

pelaku yaitu Bd3 dengan total 17 

kali, sedangkan monyet ekor panjang 

yang paling sedikit bertindak sebagai 

pelaku yaitu Am, Jd5, Jd7, dan Jd10 

sebanyak satu kali. Betina dewasa 

lebih sering bertindak sebagai pelaku 

di karenakan betina memiliki sifat 

sosial yang kuat sehingga dapat 

meningkatkan frekuensi selisiknya 

(Cooper & Bernstein, 2000). Bd3 

yang memperoleh nilai tertinggi 

memiliki 10 pasang selisik dimana 

dari ke 10 pasang tersebut yang 

paling sering di selisisik adalah By1 

yang memperoleh tujuh kali selisik 

dari Bd3, sedangkan pasangan selisik 

yang lainnya seperti Jv2 yang 

memperoleh dua kali selisik, Jd10, 

Bd12, Bd13, Bd14, Jr4, Br2, Jv3, dan 

Jv5 hanya memperoleh satu kali 

selisik dari Bd3. By1 yang paling 

dominan mendapatkan selisik 

terbanyak dikarenakan By1 

merupakan anak dari Bd3 itu sendiri. 

Monyet ekor panjang yang 

bertindak sebagai penerima di 

dominasi oleh Jv1 sebanyak 19 kali 

dan terendah sebanyak satu kali 

ditemukan pada Jd5, Jd7, Jd8, dan 

Jd9 sehingga Jv1 merupakan 

individu paling favorit atau paling di 

sukai oleh individu-individu lainnya. 

Individu-individu yang melakukan 

selisik terhadap Jv1 antara lain Bd1, 

Bd7, Bd3, Bd9, Jv3, Bd12, Br1, Bd6, 

Br2, dan Jr6. Aktivitas menelisik 

secara allogrooming paling sering 

dilakukan oleh betina dewasa dengan 

remaja ataupun juvenil. Hal ini 

disebabkan oleh hubungan 

kekerabatan di antara betina dewasa 

dengan remaja ataupun juvenil. 

Sesuai dengan pernyataan Cooper & 

Bernstein (2000) yang berpendapat 

bahwa betina merupakan anggota inti 

yang stabil dalam kelompok 

sehingga menyebabkan ikatan sosial 

di antara betina lebih kuat di 

bandingkan dengan jantan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabel 4.3 Hasil Perilaku Menelisik 
Secara Individu (Autogrooming) 

 
NAMA JUMLAH 

JR1 8 
JR3 7 
JD6 6 
JR4 5 
JR2 5 
AM 5 
JV3 4 
JR6 4 
JR5 4 
JV1 3 

JD12 3 
JD10 3 
JD1 3 
BD7 3 

BD10 3 
BD1 3 
JV2 2 
JD3 2 

JD11 2 
BM 2 
BR1 2 
BD5 2 
JD8 1 
JD7 1 
JD5 1 
JD4 1 
JD2 1 
BR2 1 
BD2 1 

BD14 1 
BD12 1 

TOTAL  90 

 

Perilaku menelisik secara 

autogrooming yaitu aktivitas 

menelisik (grooming) yang di 

lakukan secara individu atau sendiri 

lebih sering dilakukan oleh Jr1. Jr1 

melakukan aktivitas menelisik secara 

autogrooming sebanyak delapan kali 

dan yang terlihat paling sedikit 

melakukan aktivitas menelisik secara 

autogrooming yakni pada Jd8, Jd7, 

Jd5, Jd4, Jd2, Br2, Bd2, Bd14, dan 

Bd12 dimana masing- masing 

individu tersebut hanya di temukan 

satu kali melakukan aktivitas 

autogrooming. 

Berbeda halnya dengan 

aktivitas menelisik secara 

allogrooming, perilaku menelisik 

pada monyet ekor panjang secara 

autogrooming di kawasan wisata 

Pura Gunung Pengsong umumnya 

dilakukan oleh individu jantan, baik 

jantan dewasa maupun jantan remaja 

(Tabel 4.3). Hal ini disebabkan 

karena individu jantan baik jantan 

dewasa atupun remaja di kawasan 

wisata Pura Gunung Pengsong lebih 

sering melakukan aktivitas seperti 

bermain, makan dan berpindah 

tempat yang mengakibatkan kotoran 

lebih banyak menempel pada 

tubuhnya dan sifat individualis dari 

jantan lebih kuat dari pada betina. 

Hal inilah yang mengakibatkan 

individu jantan lebih sering 

melakukan selisik sendiri 

(autogrooming).  

 

 

  



 

 

 

Konstruksi Diagram Sosiogram 
Monyet Ekor Panjang di Kawasan 
Wisata Pura Gunung Pengsong. 

Berdasarkan hasil pengamatan 
perilaku menelisik dari Tabel 4.2 

dapat dibangun bagan hubungan 
antar individu dalam bentuk diagram 
sosiogram. Diagram tersebut dapat 
dilihat pada gambar 4.3.1 di bawah 
ini. 

 

 

Keterangan gambar: 

 Jantan Dewasa   Jantan Remaja 

 Betina Dewasa   Betina Remaja 

 Juvenil 

 

Gambar 4.3.1 Sosiogram hubungan antar individu monyet ekor panjang 
pada kelompok utara ( perbedaan warna dan bentuk garis 
digunakan untuk mempermudah pembaca). 

 
 

  



 

 

 

Bagan sosiogram memperlihatkan 

Jv1 dan Jv2 sebagai individu yang 

paling populer. Hal ini terkait dengan 

jumlah individu yang menelisik 

individu pada Jv1 dan Jv2. Jv1 dan 

Jv2 umumnya ditelisik oleh betina 

dewasa yaitu individu Jv1 dengan 

individu Bd1, dan individu Jv2 

dengan individu Bd2. 

Individu-individu betina dewasa 

tersebut juga memiliki hubungan 

menelisik yang cukup dekat dengan 

AM (alpha male). Adanya 

keterkaitan hubungan dengan AM 

akan menimbulkan ketertarikan 

tersendiri bagi individu lainnya untuk 

mendekat. Hal ini dikarenakan AM 

merupakan individu monyet ekor 

panjang yang memiliki hirarki 

tertinggi dalam satu kelompok 

tersebut, sehingga Bd1 dan Bd2 

merupakan betina dominan yang 

memiliki keturunan yang dominan 

pula seperti Jv1 dan Jv2. Hal ini juga 

didukung oleh pernyataan 

Mondoringin et al. (2016) alpha 

male akan selalu diikuti dan ditakuti 

serta diberikan perilaku khusus oleh 

individu monyet lain baik betina 

dewasa maupun juvenil dalam 

kelompoknya. 

Bagan sosiogram menunjukkan 

ada tiga individu betina dewasa yang 

memiliki hubungan selisik dengan 

AM yakni individu Bd1, Bd2, dan 

Bd10. Individu-individu lain yang 

menelisik individu yang memiliki 

hirarki tinggi bertujuan ingin 

menaikkan posisi (hirarki) dengan 

cara menelisik terhadap individu 

dengan hirarki yang lebih tinggi 

karena individu yang memiliki 

hirarki tertinggi dapat melakukan 

aktivitas secara bebas tanpa ada 

gangguan dari individu yang lainnya. 

Hal ini di perkuat oleh pernyataan 

dari Gusnia (2010) yang mengatakan 

bahwa individu monyet ekor panjang 

yang dominan atau memiliki hirarki 

sosial yang tinggi dalam 

kelompoknya dapat melakukan 

segala aktivitas tanpa ada yang 

berani mengganggunya. 

 
 

Gambar 4.3.2 Sub-sub Kelompok 
Sosial Monyet Ekor Panjang di 
Gunung Pengsong Berdasarkan 
Sosiogram Menelisik. 



 

 

 

Bagan pada Gambar 4.3.2 
menunjukkan hubungan antara 
individu monyet-monyet ekor 
panjang membentuk sub-sub 
kelompok sosial yaitu cluster A  
yang beranggotakan  Jv1, Jv3, dan 
Bd1, sedangkan pada cluster B 
terdapat Jv2 dan Bd2. Cluster A dan 
cluster B dapat terhubung oleh AM 
yang merupakan individu jantan 
dominan melalui Bd1 dan Bd2 
sebagai perantaranya, terlihat dari 
arah panah yang menuju ke AM. 
Berdasarkan bagan tersebut diketahui 
bahwa individu-individu yang 
melakukan aktivitas menelisik akan 
membentuk sub-sub kecil (cluster), 
dimana masing-masing cluster 
memiliki individu yang dominan 
didalamnya, sehingga individu-
individu yang lainnya akan 
mengikuti individu dominan tersebut. 
Hal tersebut nantinya membuat 
masing-masing cluster akan 
memiliki wilayah tersendiri dalam 
melakukan aktivitas menelisik. 
Berbeda halnya dengan individu 
Bd4, dimana individu Bd4 yang 
terlihat pada bagan diatas 
memperlihatkan bahwa individu Bd4 
dapat melakukan aktivitas menelisik 
baik pada cluster A ataupun Cluster 
B. Individu Bd4 tersebut sering 
ditemukan bertindak sebagai pelaku 
ataupun penerima dalam melakukan 
aktivitas menelisik terlihat dari arah 
panah yang menuju ke cluster 
tersebut, sehingga nantinya Bd4 akan 
mampu menaikkan posisinya 
mendekati AM apabila cluster A atau 
cluster B telah membentuk kelompok 
yang baru. 

Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa : 
1. Aktivitas menelisik (grooming) 

monyet ekor panjang di kawasan 
wisata Pura Gunung Pengsong 
terbagi menjadi dua, yaitu secara 
autogrooming yang lebih di 
dominasi oleh individu jantan, 
baik jantan dewasa ataupun 
remaja dan secara allogrooming 
yang lebih di dominasi oleh 
individu betina dewasa sebagai 
pelaku dan juvenil sebagai 
penerima.  

2. Berdasarkan bagan sosiogram 
memperlihatkan bahwa Jv1 
dengan Bd1 dan Jv2 dengan Bd2 
memiliki hubungan yang erat 
dengan AM sehingga Jv1, Jv2, 
Bd1, dan Bd2 merupakan individu 
yang dominan dari individu-
individu yang lainnya. 

3. Hasil dari bagan sosiogram dapat 
membentuk dua cluster yakni 
cluster A dan Cluster B yang 
saling berkaitan dengan AM. 
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