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BAB IV 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survei yang bersifat deskriptif dengan 

melakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui gambaran hasil 

identifikasi jumlah dan jenis telur cacing pada lalapan kubis (Brassica oleracea) 

di warung makan lalapan. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini akan dilakukan di warung – warung makan lalapan yang berada 

di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal Kabupaten 

Badung. 

2. Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Pebruari – Juni 2018 

 

C. Unit Analisis dan Responden Penelitian 

Unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai objek 

penelitian, sedangkan responden adalah orang yang dijadikan sumber data 

penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah telur cacing sebagai objek. 

Sedangkan sebagai subjek penelitian atau responden adalah pedagang lalapan. 
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D. Populasi dan Total Populasi Sampling 

1. Populasi penelitian 

Berdasarkan data awal yang telah dikumpulkan jumlah seluruh pedagang 

lalapan di wilayah kerja Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal 

Kabupaten Badung yaitu sebanyak 20 pedagang. 

2. Sampel penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah semua warung lalapan yang 

menggunakan sayuran kubis sebagai lalapan yang dijual di wilayah kerja 

Puskesmas Abiansemal I Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung yang 

diambil secara Saturation Sampling. Saturation Sampling dalah metode 

pengambilan sampel dengan mengikutsertakan semua anggota populasi sebagai 

sampel penelitian (Yudistira, 2010). 

 

E. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Jenis data yang dikumpulkan 

a. Data primer 

Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini adalah terdapatnya 

telur cacing pada lalapan kubis. Data primer diperoleh langsung dengan 

melakukan wawancara menggunakan lembar kuesioner dan pengambilan sampel  

yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang 

yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada. Sumber data berupa 

sumber tertulis yang berupa gambaran umum lokasi, sumber buku, dan makalah 

ilmiah, sumber dari arsip, jurnal serta kepustakaan lainnya. 
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2. Teknik pengumpulan data 

Cara pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan 

wawancara kepada pedagang lalapan dalam bentuk lembar kuesioner. Selanjutnya 

melakukan pengambilan sampel lalapan kubis, kemudian akan dilakukan 

pemeriksaan laboratorium dengan metode sedimentasi. Pengambilan sampel 

lalapan kubis diambil sebanyak satu kali. Prinsip pemeriksaan metode sedimentasi 

adalah dengan adanya gaya sentrifugal dari sentrifuge dapat memisahkan antara 

suspensi dan supernatannya sehingga telur cacing akan terendapkan (Hadidjaja, 

1990). 

a. Berikut prosedur penelitian dengan menggunakan metode sedimentasi : 

1) Mengambil sampel lalapan kubis (Brassica oleracea), 

2) Memotong lalapan kubis menjadi bagian – bagian kecil, 

3) Merendam potongan kubis sebanyak 50 gram dengan 500 ml larutan NaOH 

0,2% dalam beaker glass 1000 ml, 

4) Setelah 30 menit, mengaduk sayuran dengan pinset hingga merata lalu 

sayuran dikeluarkan, 

5) Menunggu selama satu jam, kemudian membuang air yang berada 

dipermukaan beaker glass, dan mengambil air yang berada dibagian bawah 

beaker glass beserta endapannya dengan volume 5-10 ml menggunakan 

pinset serta memasukkan ke dalam tabung sentrifugasi,  

6) Menyetrifugasi air endapan dengan kecepatan 1500 putaran/menit selama 

lima menit, 

7) Membuang supernatan dan endapan bagian bawah diambil untuk diperiksa 

secara mikroskopis, 
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8) Mengambil larutan eosin menggunakan pipet dan meneteskan satu tetes pada 

object glass, 

9) Mengambil lendapan dari tabung sentrifugasi satu tetes lalu meneteskan pada 

object glass yang telah diberi eosin, 

10) Menutup object glass  dengan menggunakan cover glass secara hati – hati 

(cairan harus merata dan tidak boleh ada gelembung udara), 

11) Mengamati di bawah mikroskop dan melakukan identifikasi. 

b. Alat dan bahan 

Alat – alat yang digunakan dalam identifikasi telur STH pada lalapan kubis antara 

lain: 

1) Beaker glass 

2) Pipet tetes 

3) Alat sentrifugasi dan tabungnya 

4) Rak tabung 

5) Pinset  

6) Naraca analitik 

7) Object glass 

8) Cover glass 

9) Mikroskop 

Bahan – bahan yang digunakan: 

1) Larutan NaOH 0,2% 

2) Larutan eosin 1% 

3) Aquades 

4) Sampel lalapan kubis 
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F. Pengolahan dan Analisis Data 

1. Teknik pengolahan data 

Data yang terkumpul disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik diolah dalam 

bentuk deskriptif untuk mengetahui jumlah kontaminasi telur cacing dan jenis 

telur cacing yang ditemukan. 

2. Analisi data 

Data yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan telur STH pada lalapan 

kubis (Brassica oleracea) pada warung makan lalapan di wilayah kerja 

Puskesmas Abiansemal I selanjutnya dilakukan analisis deskriptif untuk 

mengetahui jumlah kontaminasi telur cacing dan jenis telur cacing yang 

ditemukan. 

 


