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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan desain 

penelitian observasional analitik yakni melakukan pemeriksaan laboratorium 

untuk mengidentifikasi Soil Transmitted Helminths pada kerang pokea yang 

di jual di Pasar Mandonga Kota Kendari Sulawesi Tenggara.  

B. Tempat dan Waktu penelitian  

a. Tempat pengambilan sampel yaitu di Pasar Mandonga Kota Kendari 

Sulawesi Tenggara. 

b. Tempat pemeriksaan sampel yakni pada Laboratorium Mikrobiologi 

Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes kendari, 

yangdilaksanakan pada tanggal 16 juni sampai 25 Juni 2020. 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Dalam penelitian inipopulasi yang digunakan yaitusampel kerang 

pokea yang dijual di Pasar Mandonga Kota Kendari Sulawei Tenggara 

oleh 10 pedagang yakni masing-masing pedagang dibutuhkan sebanyak 1 

gram kerang pokea untuk diidentifikasi. 

b. Sampel  

Besarnya pengambilan sampel yang digunakan yaitu total 

sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama 

dengan populasi (Sugiyono,2009). Jadi jumlah keseluruhan sampel berasal 

dari pedagang kerang pokea yang akan di teliti. 

D. Instrumen penelitian 

 Instrument penelitian yang digunakan yaitu jenis kerang pokea yang 

berada di Pasar Mandonga Kota Kendari Sulawesi Tenggara 
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E. Metode Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data diperoleh dengan cara melakukan identifikasi Soil 

Transmitted Helminths pada kerang pokea yang jual di Pasar Mandoga Kota 

Kendari Sulawesi Tenggara. 

F. Prosedur Kerja 

1. Pra analitik 

a. Persiapan alatInstrumen  

 Tabung reaksi 

 Rak tabung 

 Kaca benda 

 Kaca penutup 

 Pipet tetes 

 Cawan petri 

 Batang pengaduk 

 Pisau 

 Tusuk gigi 

 Papan pemotong 

 Corong  

 Penjepit  

 Sentrifuge  

 Mikroskop  

 Penggaris  

 Neraca analitik  

b. Persiapan Bahan Bahan 

 NaCl 0,9% 

 Kerang pokea 

c. Pengambilan dan Persiapan Sampel 

              Pengambilan sampel kerang pokea di Pasar Mandonga Kota 

Kendari Sulawesi Tenggara 



 

 

d. Prosedur Persiapan   

 Membuka kerang pokea dan memisahkan antara cangkang dan 

daging letakan daging kerang pokea  pada cawan petri 

 Haluskan daging kerang menggunakan pisau diatas papan 

pemotong. 

2. Analitik 

a. Prosedur Metode Sedimentasi  

 Sampel ditimbang sampel sebanyak 1 gram  

 Sampel dimasukkan pada tabung reaksi  

 Sampel ditambahkan NaCl 0,9 sebanyak 10 tetes 

 Setelah itu sampel di aduk  sampai homogen  

 Sampel disentrifugasi dengan kecepatan 1500-2300 rpm selama 1-2 

menit 

 Dan dibuang larutan supernatan di atasnya dengan hati-hati  

 Sampel ditambahkan kembali larutan NaCl 0,9% dan mengaduk 

hingga rata 

 Sampel disentrifugasi 5-7 kali sampai supernatan menjadi jernih. 

b. Prosedur Kerja   

 Di buat sediaan dengan mengambil endapan menggunakn pipet tetes 

secara hati-hati 

 Sampel diteteskan pada kaca benda kemudian menutup dengan kaca 

penutup 

 Sampel diletakkan pada meja mikroskop  

 Sampel diperiksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x atau 

40x. 

3. Pasca analitik  

 Hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam sediaan kerang pokea, 

positif jika terdapat telur dan cacing beserta diketahui jenis Soil 
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Transmitted   Helminths (STH) yaitu Ascaris lumbricoides, Trichuris 

trichiura, Hookworm, Strongyloides stercoralis. 

 Negatif jika tidak ditemukan telur dan cacing beserta diketahui jenis 

Soil Transmitted   Helminths (STH) yaitu Ascaris lumbricoides, 

Trichuristrichiura, Hookworm, Strongyloides stercoralis, kemudian 

data disajikan dalam bentuk tabel. 

G. Jenis Data 

 Data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari hasil penelitian 

identifikasi Soil Transmitted Helmints pada kerang pokea yang di jual di 

Pasar Mandong Kota Kendari Sulawesi Tenggara. 

H. Pengolahan Data 

Pengololaan data dalam penelitian ini adalah: 

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebutdiolah melalui tahapan sebagai 

berikut : 

1. Codding adalah membuat atau pembuatan kode pada tiap-tiap data 

2. Edditng adalah mengkaji dan meneliti data yang telah diperoleh  

3. Tabulating adalah setelah data tersebut dimasukkan kemudian di rekap dan 

disusun dalam bentuk tabel agar dapat mudah dibaca. 

I. Analisa Data 

Data yang telah terkumpul Masing-masing hasil diperoleh dan dihitung 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut. 

X  =  f   x  K 

n 

Keterangan: 

P = Persentasehasil yang dicapai  

F = variabel yang diteliti  

n = Jumlah sampel yang diteliti  

K = konstanta (100%) 

J. Penyajian data 

Data yang telah di analisi disajikan dalam bentuk table dan kemudian 

dijelaskan dalam bentuk narasi 
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K. Etika penelitian 

Dalam penelitian ini, masalah etika sangat di perhatikan dengan menggunakan 

metode: 

1. Ananomity (tanpa nama) 

Tidak perlu mencantumkan namanya pada lembar pengumpulan data, 

cukup menulis nomor responden atau inisial untuk menjamin kerahasiaan.  

2. Confidentiality (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan yang diperoleh dari responden akan dijamin 

kerahasiaannya oleh penelitan. 

3. (Lembar persetujuan) 

Merupakan bentuk persetujuan antara penelitian dengan responden. 

Subyek diberitahu tentang maksud dan tujuan penelitian jika subyek 

bersedia responden mendandatangani lembar persetujuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


