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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan Kuantitatif. 

Infeksi cacing yang didapat diidentifikasi dan deskripsikan. Parasit yang didapat 

di catat dan dideskripsikan tempat distribusi pada bagian organ yang mana. Data 

kuantitatif yang didapat untuk mengetahui banyaknya distribusi infeksi cacing 

pada setiap organ. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi pengambilan sampel dilakukan di daerah Lawang dan Dampit yang 

terdapat di Kabupaten Malang. Penelitian dan analisis dilakukan di Laboratorium 

Biologi Universitas Muhammadiyah Malang dilaksanakan pada April-Maret 

2018.  

3.3 Prosedur Penelitian  

3.3.1 Tahap Persiapan 

Menyiapkan 2 ekor ular yaitu ular Kobra (Naja sputatrix) dan ular Piton 

(Python reticulatus), Piton (Phthon reticulatus) kemudian belut ditimbang dan 

diukur panjangnya. Peralatan yang digunakan dalam pembedahan adalah 1 set alat 

bedah, papan bedah parafin, timbangan, dan mikroskop. Bahan yang disediakan 

Alkohol bertingkat 60%, 70%, 80%, 100, HCL Pekat, Xylol, FAA, Eosin, Kertas 

label, kaca penutup dan kaca benda. 
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3.3.2  Tahap Pembedahan 

Pembedahan dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu ular yang 

akan dibedah, lalu pembedahan dimulai dari pangkal leher sampai pangkal 

urogenitalnya. Pembedahan dilakukan secara berhati-hati, sistem pencernaan 

dikeluarkan dan diambil bagian intestinum ular, setiap organ dibedah dan 

dideskripsikan bagian anatominya. 

3.3.3 Tahap Pencarian Parasit 

Pemeriksanaan secara manual dilakukan saat mencari parasit dengan cara 

menelusuri saluran pencernaan ular. Mengeluarkan cairan yang ada di usus dan 

mengamati secara langsung pada mikroskop. Isi usus diperiksa secara natif di 

bawah mikroskop. Mukosa usus dikerok dan kerokan ditempatkan dalam cawan 

petri berisi larutan NaCl fisiologis. Suspensi kerokan diperiksa dibawah 

mikroskop. Setiap objek yang didapat, difoto dan diidentifikasi 

3.3.4 Tahap Mikroteknik Parasit 

 Setelah parasit cacing ditemukan, langkah selanjutnya adalah 

mengawetkan setiap cacing yang ada dengan menggunakan Mikroteknik 

pewarnaan cacing:  

1. Dilakukan fiksasi dengan larutan FAA dalam larutan fiksasi. Lamanya 

tergantung dari besar kecilnya spesimen yang difiksasi. 



26 
 

 
 

2. Proses pengecatan specimen dimulai dengan diangkat  dari larutan fiksasi 

dan dilepas tali ikatannya kemudian dimasukkan dalam larutan cat 

selama 10 menit. 

3. Kemudian ditetesi dengan campuran larutan 1 cc HCL pekat dengn 

100cc alcohol 70% lamanya 2 – 10 menit. 

4. Dimasukkan dalam larutan alkohol  bertingkat : 70, 80. 90, 95 % masing-

masing 30 menit. 

5. Untuk clearing specimen dipindahkan ke dalam xylol kedua berturut-

turut masing-masing 10 menit 

6. Mounting dengan Canada balsam dan ditutup dengan kaca penutup 

(Waluyo et al., 2015). 
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Diagram alur penelitian dapat dilihat Gambar 3.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Prosedur Penelitian 

 

 

1. Pembiusan ular dengan larutan Kloroform 

2. Memotong bagian kepala 

4. Memprepair bagian organ usus dan dibuka secara perlahan-lahan 

dan hati- hati 

8. Mengidentifikasi parasit 

7. Untuk mempermudah identifikasi setiap parasit yang di dapat 

akan di preparasi dengan teknik pewarnaan cacing 

6. Isi usus diperiksa secara natif di bawah mikroskop untuk 

mengetahui ada tidaknya telur cacing. 

5. Memeriksa setiap mukosa, setiap cacing yang ditemukan di 

tempatkan pada larutan alkohol 70%, lalu dipreparasi untuk 

identifikasi  

3. Pembedahan dari pangkal leher sampai kloaka 
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3.3.5 Rancangan Bahan Ajar 

Rancangan bahan ajar yang digunakan berupa poster disusun dengan 

menggunakan aplikasi Corel Draw X7 dan di print dengan mesin cetak laser 

menggunakan kertas Doff ukuran A3. Rancangan bahan ajar poster diujikan 

kepada ahli materi bidang pendidikan untuk di validasi kelayakan sebagai media 

bahan ajar. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dengan metode observasi untuk melihat jumlah, distribusi 

dan jenis cacing endoparasit yang menginfeksi Python reticulatus dan Naja 

sputatrix yang di ambil dari Kabupaten Malang. Perolehan hasil dari penelitian, 

setiap data yang didapatkan akan dimasukan pada tabel 3.1 mulai dari jumlah, 

distribusi dan jenis parasit. 

Tabel 3.1 Kategori Identifikasi Parasit Saluran Pencernaan 

No Jenis Ular Bagian Organ Jenis parasit Jumlah Persentase 

1. Python reticulatus Esophagus    

Lambung    

Usus Halus    

Usus Besar    

2. Naja sputatrix Esophagus    

Lambung    

Usus Halus    

Usus Besar    

                                                                                                    Jumlah         

 

3.5 Analisis Data 

Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan bentuk gambar dan tabel 

pengukuran panjang dan lebar cacing parasit yang ditemukan. Perbedaan 

distribusi saluran pencernaan juga akan disajikan dalam bentuk deskriptif dalam 
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bentuk gambar. Identifikasi parasit sistem pencernaan ular oleh Urquhart (1987), 

Taylor (2016), Patra (2018), dan Choe (2016). Persentase pada pengumpulan data 

disajikan pada rumus berikut: 

 

 

Data kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah distribusi infeksi cacing 

parasit yang didapat pada digestif setiap jenis ular. Data hasil penelitian parasit 

pada ular  dimanfaatkan sebagai bahan ajar. 

                     Jumlah satu jenis parasit pada satu jenis ular       hghgg   

     Jumlah keseluruhan parasit pada satu jenis ular 
x 100% Persentase = 


