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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitiandeskriptif, untuk mengidentifikasi adanya 

telur dan cacing pada keong (Pila ampullacea) yang berada di Desa Amesiu 

Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Mikrobiologi Jurusan Teknologi 

Laboratorium Medik (TLM) Poltekkes Kemenkes Kendari. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitan dilaksanakan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan 

Juni 2020. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini yaitu keong sawah/boiku (Pila ampullacea), dan 

objek penelitiannya yaitucacing parasit dan telur cacing parasit. 

D. Bahan Uji 

Bahan uji dalam penelitian ini yaitu keong sawah/boiku yang dijadikan 

sampel yang sebelumnya diambil dari Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha 

Kabupaten Konawe dipisahkan antara cangkang dan dagingnya yang kemudian 

daging keong sawah tersebut diletakkan di atas kaca objek yang sudah ditetesi 

dengan NaCl 0,9%. Diidentifikasi dibawah mikroskop dengan perbesaran 10x dan 

40x. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Data untuk penelitian ini dikumpulkan mulai dari awal penyusunan 

proposal, dimana data yang dikumpulkan berasal dari buku, jurnal penelitian 

sebelumnya dan literatur yang mendukung penelitian ini. Kemudian dilakukan 

pengambilan sampel pada keong (Pila ampullacea) yang berada di Desa Amesiu
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Kecamatan PondidahaKabupaten Konawe. Hasil dari pemeriksaan kemudian 

diolah dan dilaporkan sebagai hasil penelitian. 

F. Instrumen Penelitian 

1. Alat  

Kaca objek, cover gelas, pipet tetes, mikroskop, pinset, cutter, cawan petri, 

spidol. 

2. Bahan 

Aquadest, , sampel daging  keong, NaCl 0,9%, kertas label, aluminium 

foil, tissue. 

G. Prosedur Penelitian 

1. Pra Analitik : 

a. Persiapan Sampel:  

Daging keong sawah dalam penelitian ini dipisahkan terlebih 

dahulu dari cangkangnya dan diletakkan di cawan petri. 

b. Metode Pemeriksaan :    

Metode langsung atau natif.Prinsip pemeriksaan dicampur 

sampel yang akan diidentifikasi menggunakan Nacl 0,9% dan ditutup 

dengan cover gelas dan memeriksanya di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 10x dan 40x. 

d. Persiapan Alat dan Bahan 

2. Analitik 

a. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. 

b. Ambil keong yang akan diidentifikasi dan dipisahkan antara 

cangkang dan dagingnya. 

c. Lakukan pemotongan pada daging keong agar menjadi bagian yang 

kecil dan mudah diamati di bawah mikroskop. 

d. Teteskan larutan NaCl 0,9% di atas objek gelas dan daging keong 

diletakkan diatas objek gelas tersebut dan ditutup menggunakan 

cover gelas. 
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e. Amati sampel keong tersebut dibawah mikroskop dengan perbesaran 

10x dan 40x. 

f. Catat hasil yang didapatkan. 

3. Pasca Analitik 

a. Pencatatan Hasil 

Pencatatan hasil penelitian merupakan hasil penelitian yang 

dilakukan dengan pencatatan suatu aktifitas dalam bentuk tulisan 

baik di ketik maupun di tulis tangan atau dalam bentuk grafik atau 

gambar dari hasil pengukuran atau pengamatan yang telah dilakukan.  

b. Dokumentasi Hasil Penelitian 

Kegiatan selama meneliti didokumentasikan dalam bentuk foto 

atau gambar dan hasil pengukuran, pengamatan, pengambilan 

sampel dan lain lain yang berhubungan dengan hasil penelitian mulai 

dari pra analitik, analitik sampai pasca analitik.  

c. Pelaporan Hasil 

Hasil penelitian dilaporkan berdasarkan hasil pengukuran yang 

dijadikan sebagai hasil penelitian.  

a. Positif (+) : Ditemukan adanya telur dan cacing pada keong yang 

diidentifikasi 

b. Negatif (-) : Tidak ditemukan adanya telur dan cacing pada keong 

yang diidentifikasi. 

H. Jenis Data 

1. Data primer diperoleh dari hasil pemeriksaan cacing pada keong sawah (Pila 

ampullacea) yang berada di Desa Amesiu Kecamatan Pondidaha Kabupaten 

Konawe. 

2. Data sekunder diperoleh dari data-data dan penelitian sebelumnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini. 

I. Pengolahan Data 

Pengolahan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dikerjakan 

melalui beberapa proses dengan tahapan sebagai berikut:  
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1. Pengkodean data (coding) bertujuan untuk memberikan kode pada sampel 

keong sawah yang diteliti untuk memudahkan dalam memasukkan ke 

dalam program komputer.  

2. Pemeriksaan data (editing) bertujuan untuk mengkaji dan meneliti data 

yang telah diperoleh. 

3. Mentabulasi (tabulating) bertujuan untuk merangkap data yang telah 

didapat dan kemudian dibuat dalam bentuk tabel agar dapat dibaca 

dengan mudah. 

J. Analisis Data 

Untuk mengetahui ada atau tidak adanya telur dancacing pada keong yang 

diidentifikasi, maka data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan analisis 

deskriptif. Analisis data deskriptif merupakan analisis yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan menggambarkan data-data yang sudah dikumpulkan 

seadanya tanpa ada maksud membuat generalisasi dari hasil penelitian. Dimana 

analisis deskriptif dilakukan dengan melihat ada atau tidak adanya parasit pada 

keong yang diidentifikasi. 

K. Penyajian Data 

Data yang telah dianalisis disajikan dalam bentuk tabel dan kemudian 

dijelaskan dalam bentuk narasi.  

 


