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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Eksperimental 

Laboratory. Dengan menggunakan Desain posstest only group dimana terbagi 

menjadi dua kelompok. Kelompok pertama disebut kelompok Eksperimen 

yang diberi sari daun petai cina dengan konsentrasi 60%,80%, dan 100% 

dilakukan hingga dua kali pengulangan. Sedangkan kelompok kedua 

diberikanpirantel pamoat sebagai kontrol positif. 

B. Tempat dan waktu penelitian 

1. Tempat penelitian 

Tempat pengambilan sampel penelitian dilakukan di Desa Soropia, 

Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Sedangkan untuk pemerikasaan 

laboratorium dilakukan dilaboratorium parasitologi Jurusan Teknologi 

Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Kendari. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juni 2020 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sari daun petai cina (Leucaena leucocephala) 

yang dibuat dengan menimbang 300 gram daun petai cina (Leucaena 

leucocephala)  kemudian di blender untuk diperoleh sari pekat. Sedangkan 

objek penelitian ini yaitu cacing kremi(Enterobius vermicularis) yang 

diperoleh dari anak-anak didusun III , Desa Soropia, Kecamatan Soropia. 

D. Bahan Uji 

Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun petai cina 

(Leucaena leucocephala) yang dibuat dalam bentuk sari dan dilarutkan denagn 

aquadest untuk membuat berbagai konsentrasi yang kemudian di ujikan pada 

sampel cacing kremi (Enterobius vermicularis). 
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini di awali dengan 

perlakuan terhadap sari daun petai cina terlebih dahulu dilakukannya 

pengenceran dengan varian konsentrasi 60%,80% Dan 100%. Selanjutnya 

pemeriksaan dengan menggunakan larutan Pirantel pamoat(control). 

Penentuan persentase  sari daun petai cina bertujuan untuk mengetahui 

konsentrasi sari daun petai cina yang dapat digunakan sebagai antihelminth. 

Persentase  kematian >50% yang nantinya menjadi indikator efektivitas sari 

sari daun petai cina sebagai antihelminth cacing kremi (Enterobius 

vermicularis.) 

F. Instrumen Penelitian 

1. Pra Analitik 

a. Persiapan sampel 

b. Persiapan alat dan bahan 

1) Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah,Botol semprot, 

Time, Kamera,Cawan petri,Blender, Saringan plastic, Gelas kimia 

250ml, Batang pengaduk, Pisau, Ball filler, Pipet ukur, Timbangan, 

Kain halus  

2) Bahan 

Sedangkan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sari daun petai cina dan Aquadest 

c. Pembuatan sari daun petai cina 

1) Ambil daun petai cina tua diperkirakan sebanyak yang diinginkan 

2) Timbang 300 gram daun petai cina  

3) Cuci daun petai cina hingga bersih dan di tiriskan 

4) Masukkan dalam blender hingga halus 

5) Kemudian saring dengan kertas saring/kain saring sampai cairan 

terpisah, maka diperoleh larutan uji. 

6) Tampung pada gelas beaker steril dan ditutup 



24 
 

 

7) Peroleh sari daun petai cina 100% tanpa ada penambahan larutan 

lain. 

d. Pembuatan larutan sari daun petai cina (Leucaena leucocephala) 

konsentrasi 60%,80% dan 100%. 

 

 

(Purwiyanto,2013) 

Keterangan ; 

V1 : Volume Larutan Stok 

M1 : Konsentrasi Larutan Stok 

V2 : Volume Larutan Perlakuan 

M2 : Konsentrasi Larutan Yang Diinginkan 

1) Dik : 

M1 = 100% 

M2 = 60% 

V2  = 20ml 

V1  = ..? 

Penyelesaian : 

V1.M1  = V2.M2 

V1.100% = 20.60% 

V1.100% = 1200 mL% 

V1 = 1200 mL% 

100% 

V1 = 12 mL 

Jadi untuk membuat sari daun petai cinadengan konsentrasi 60% 

di ambil 12 ml sari daun petai cina murni. Kemudian ditambahkan 

dengan 8 ml aquadest dan kemudian di homogenkan. 

 

 

V1 x M1 = V2 x M2 
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2) Dik : 

M1 = 100% 

M2 = 80% 

V2  = 20 mL 

V1  = ..? 

Penyelesaian : 

V1.M1  = V2.M2 

V1.100% = 20.80% 

V1.100% = 1600 mL% 

V1 = 1600 mL% 

100% 

V1 = 16 mL 

Untuk membuat sari daun petai cinadengan konsentrasi 80% di 

ambil 16 ml sari daun petai cina murni. Kemudian ditambahkan 

dengan 4 ml aquadest dan kemudian di homogenkan. 

3) Dik : 

M1 = 100% 

M2 = 100% 

V2  = 20 Ml 

V1  = ..? 

Penyelesaian : 

V1.M1  = V2.M2 

V1.100% = 20.100% 

V1.100% = 1000 mL% 

V1 = 2000 mL% 

100% 

V1 = 20 mL 

Jadi untuk membuat sari daun petai cina dengan konsentrasi 

100% di ambil 20 ml sari daun petai cina murni (100%) tanpa 

penambahan aquadest. 

2. Analitik 

a. Uji Antihelminth Menggunakan Pirantel pamoat 
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1) Siapkan 1 cawan petri 

2) Kemudian cawan petri yang berisi cacing kremi (Enterobius 

vermicularis) diteteskan pirantel pamoat sebanyak tiga tetes. 

3) Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah dan persentase  

kematian cacing kremi (Enterobius vermicularis) selama 30 menit. 

4) Catat hasil dalam bentuk persentasi jumlah kematian cacing kremi 

(Enterobius vermicularis) 

b. Uji antihelminthsari daun petai cina (Leucaena leucocephala) 

konsentrasi 60%,80%,100% dan Control Positif. 

1) Siapkan cawan petri. 

2) Cawan petri diisi 5 cacing kremi (Enterobius vermicularis) 

3) Kemudian cawan petri yang berisi cacing kremi (Enterobius 

vermicularis) diteteskan dengan sari daun petai cina sebanyak tiga 

tetes. 

4) Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah dan persentase  

kematian cacing kremi selama 30 menit yang ditandai dengan tidak 

adanya gerakan dari cacinga kremi saat disentuh menggunakan ose 

atau pinset.  

5) Catat hasil dalam bentuk persentasi jumlah kematian cacing kremi 

dan dilakukan pengulangan sebanyak dua kali.  

6) Lakukan dengan prosedur yang sama untuk pengujian antihelminth 

dengan sari daun petai cina konsentrasi 60%, 80%,100% dan 

Control Positif. 

3. Pasca Analitik 

Interpretasi hasil : 

a. Efektif : bila kematian cacing kremi ≥ 50% 

b. Tidak efektif : bila kematian cacing kremi < 50% 

G. Jenis Data 

a. Data Primer 

Data Primer Data primer yakni diambil dari antihelminth sari daun 

petai cina (Leucaena leucocephala) terhadap cacing kremi (Enterobius 
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vermicularis) yang mati selama 30 menit pada setiap konsentrasi sari daun 

petai cina. Data yang dikumpulkan dicatat dalam bentuk tabel. 

b. Data Sekunder 

dikumpulkan dari hasil penulitian terdahulu, jurnal dan dari buku-

buku yang dipublikasikan, kemudian dijadikan landasan teoritis dalam 

penulisan karya tulis ilmiah ini 

H. Pengolahan Data 

Data-data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperolehi dari 

hasil pengujian antihelminth cacing kremi (Enterobius vermicularis) 

menggunakan obat cacing Pirantel pamoat (control) dan sari daun petai cina 

dengan varian konsentrasi 60%, 80%, dan 100% selama penelitian untuk 

mengetahui kefektifan larutan sari daun petai cina sebagai  antihelminth. 

I. Analisis data 

Pada penelitian ini analisa dengan metode deskriptif yaitu analisis 

univariate yang merupakan analisa yang dilakukan untuk menganalisis 

variabel dari hasil penelitian. Kumpulan data hasil pengujian dilihat dari hasil 

persentase kematian cacing kremi (Enterobius vermicularis).Dalam 

menganalisa persentase kematian cacing kremi digunakan dua rumus yaitu 

probit dan rumus menghitung persentase yakni sebagai berikut ; 

a. Rumus probit 

Efektif : bila kematian cacing kremi ≥ 50% 

Tidak efektif : bila kematian cacing kremi < 50% 

b. Rumus menghitung persentase 

 

 

Keterangan ; 

X : persentase kematian cacing kremi 

f : jumlah kematian cacing kremi 

n : jumlah cacing 

K : konstanta (100) 

X =
𝑓

𝑛
 × K 
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J. Penyajian Data 

Data hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel kemudian 

dideskripsikan sehingga diperoleh hasil analisis antihelminth sari daun petai 

cina (Leucaena leucocephala) terhadap cacing kremi (Enterobius 

vermicularis). 

 


