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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam kegiatan ini adalah eksperimental sesungguhnya 

(True Experimental Research). Menurut Sugiyono (2010) dikatakan true 

experimental karena dalam penelitian, peneliti dapat mengontrol semua variabel 

luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari True 

Eksperimental Research adalah bahwa sampe l yang digunakan untuk eksperimen 

maupun sebagai kelompok kontrol diambil secara random dari populasi. 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah The 

Postest Only Control Group Design, yaitu karakteristik antar unit populasi adalah 

sama maka pengukuran awal tidak dilakukan. Pengukuran variabel dilakukan 

setelah pemberian perlakuan, tanpa ada pengukuran awal. Dalam desain penelitian 

ini terdapat dua kelompok yang masing-masing dipilih secara random (acak), 

dimana kelompok pertama diberikan perlakuan dan kelompok yang lain tidak. 

Kelompok yang diberi perlakuan disebut kelompok eksperimen dan kelompok 

yang tidak diberi perlakuan disebut kelompok kontrol.  
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia UMM beralamatkan di 

Jl. Raya Tlogomas Malang. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1   Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah larva nyamuk Aedes aegypti instar III, 

serta daun kluwek (Pangium edule Reinw). 

 

3.3.2 Sampel 

 Sampel dalam penelitian ini adalah larva nyamuk Aedes aegypti instar III 

yang diperoleh Tropical Desease Center Universitas Airlangga. 

 

3.3.3 Teknik Sampling 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak 

tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono,2010). Setiap 

individu atau anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel. Teknik pengambilan sampel seperti ini dilakukan bila anggota 

populasi dianggap homogen. 
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3.4 Jenis dan Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak daun 

kluwek (Pangium edule Reinw) sebanyak 0,1%,  0,5%, 1%, 1,5%, 2%. 

 

3.4.2 Variabel Terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah mortalitas larva nyamuk Aedes 

aegypti yang ditandai dengan tidak adanya respon atau tidak bergerak apabila 

disentuh dengan lidi dan posisi tubuh kaku. 

 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah batas waktu yang 

dipergunakan untuk menentukan mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti setiap 1 x 

24 jam, stadia larva,  air (aquades), suhu kamar, dan wadah larva. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

 Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

1. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan cara ekstraksi senyawa 

aktif dari simplisa nabati atau seimplisa hewani dengan pelarut yang sesuai. 

Penelitian ini menggunakan bahan daun kluwek (Pangium edule 

Reinw) sebagai bahan untuk pembuatan ekstrak. 
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2. Konsentrasi adalah angka banding volume zat terlarut terhadap volume zat 

pelarut atau larutan yang dinyatakan secara khusus. Konsentrasi ekstrak daun 

kluwek (Pangium edule Reinw) sebanyak 0,1%,  0,5%, 1%, 1,5%, 2%. 

3. Mortalitas adalah jumlah kematian larva uji yang dinyatakan mati karena 

pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun kluwek (Pangium edule Reinw). 

Larva nyamuk Aedes aegypti dikatakan mati jika tidak ada respon atau tidak 

bergerak apabila disentuh dengan lidi dan posisi tubuh lurus/kaku. 

4. Waktu adalah lamanya waktu yang telah ditentukan, yang dinyatakan dalam 

satuan jam/menit selama 24 jam, waktu yang digunakan pengamatan dalam 

penelitian ini adalah setiap 1 x 24 jam yang dilakukan selama  3 x 24 jam 

setelah pemberian dekok selama tiga hari. 

5. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan 

alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah thermometer. Suhu 

optimum yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29-300C. 

 

3.6 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan acak lengkap 

(RAL).Rancangan acak lengakap (RAL) merupakan rancangan yang peletakan 

perlakuan dilakukan secara acak pada seluruh materi percobaan. Hal ini berarti 

seluruh unit percobaan mempunyai peluang yang sama besar untuk menerima 

perlakuan. 
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3.6.1 Ulangan 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu ulangan dalam suatu perlakuan, 

hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat ketelitian terhadap suatu penelitian. 

Sampel penelitian ini adalah 240 larva nyamuk Aedes aegypti yang dibagi menjadi 

5 kelompok perlakuan dan 1 kelompok control yang masing-masing kelompok 

terdiri dari 4 kali ulangan. Perhitungan cara menentukan jumlah ulangan adalah 

sebagai berikut : 

Keterangan : 

r = Replikasi (Jumlah Ulangan) 

(t-1) (r-1) ≥ 15   t = Treatment (Jumlah Perlakuan) 

 (6-1) (r-1) ≥ 15 

5 (r-1) ≥ 15 

5r-5 ≥ 15 

5r ≥ 15+5 

 r ≥ 20/5 

 r ≥ 4 

 

3.6.2 Denah Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah menggunakan Rancangan 

Acak Lengkap (RAL). Rancangan ini merupakan rancangan dengan beberapa unit 

yang disusun dengan acak untuk seluruh unit perlakuan. 

Cara penentuan rancangan ini adalah dengan melakukan pengundian. 

Kode perlakuan yang jatuh pertama kali ditempatkan kedalam kotak nomor 1, 

kode perlakuan yang jatuh kedua ditempatkan kedalam kotak nomor 2, dan begitu 

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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seterusnya sampai dengan kotak ke-24, sehingga diperoleh rancangan denah 

penelitian seperti tabel di bawah ini: 

Gambar 3.1: Denah Rancangan Acak Lengkap 

K14 K32 K03 K31 K04 K51 

K23 K34 K21 K44 K22 K01 

K42 K41 K13 K02 K53 K11 

K33 K52 K43 K12 K54 K24 

 

Keterangan : 

K0 : Tanpa pemberian ekstrak daun kluwek (kontrol)  

K1 : Pemberian ekstrak daun kluwek 0,1% 

K2 : Pemberian ekstrak daun kluwek 0,0,5% 

K3 : Pemberian ekstrak daun kluwek 1% 

K4 : Pemberian ekstrak daun kluwek 1,5% 

K5 : Pemberian ekstrak daun kluwek 2% 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

 

3.7.1 Tahap Persiapan Penelitian 

3.7.1.1 Alat dan Bahan 

Tabel 3.1: Alat dan bahan 

Alat  Jumlah  Bahan  Jumlah  

1. Kertas saring (Whatman 40) 
2. Gelas ukur (100 ml) 

3. Wadah plastik (d=15cm) 

4. Pipet tetes kecil 

5. Pipet tetes besar 

6. Pipet ukur (10 ml) 

7. Pipet ukur (1 ml) 

8. Corong (d=7,5cm) 

9. Labu takar (50 ml) 

10. Timbangan analis (AA-250) 

11. Blender  

12. Evaporator  

1 buah 

1 buah  

24 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

2 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah  

1.  Daun Kluwek 

2.  Larva nyamuk Aedes aegypti 

3.  Etanol 96% 

4.  Aquades  

5 ons 

500 ekor 

2 L 

4 L 
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3.7.2 Tahap Pelaksanaan Penelitian 

3.7.2.1 Pembuatan Ekstrak 

1. Menyiapkan daun kluwek. 

2. Mengeringkan daun kluek dan dihaluskan hingga menjadi serbuk. 

3. Serbuk dari daun kluwek tersebut direndam dengan menggunakan etanol 96% 

selama 24 jam. 

4. Setelah proses tersebut hasil dari rendaman disaring untuk memisahkan antara 

filtrate dan ampas mengunakan kertas saring. 

5. Menguapkan etanol dalam ekstrak daun kluwek dengan rotary evaporator. 

 

3.7.2.2 Pengumpulan larva nyamuk Aedes aegypti  

Larva nyamuk Aedes aegypti instar III diperoleh dari Tropical Desease 

Center Universitas Airlangga. Telur Aedes aegypti ditetaskan di dalam wadah 

nampan plastik dengan ukuran 20 x 30 cm yang telah diisi air. Langkah 

selanjutnya yaitu, setelah 2 hari telur mulai menetas menjadi larva, setelah 

berumur 3 hari diberi makan dengan pellet. Kemudian pada umur 6-7 hari (instar 

III awal IV) larva nyamuk sudah mulai diperlakukan. 

 

3.7.2.3 Pelaksanaan Penelitian 

 Masing-masing konsentrasi ekstrak daun kluwek dibuat, kemudian larva 

nyamuk Aedes aegypti dimasukkan kedalam wadah uji dengan 20 ekor disetiap 

wadahnya dan memberi label pada masing-masing wadah dengan perlakuan 

konsentrasi yang berbeda pada 5 perlakuan dan 1 kontrol dengan 4 kali ulangan. 
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3.7.2.4 Pengamatan Penelitian 

 Pengamatan dilakukan setiap 1 x 24 jam selama 3 hari. Parameter yang 

diamati meliputi : jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti (tidak bergerak 

apabila di sentuh dan tubuh kaku), dan pengamatan kerusakan morfologi larva 

nyamuk Aedes aegypti dengan menggunakan mikroskop. 

 

3.8 Prosedur Pengambilan Data 

3.8.1 Data dan Sumber Data 

 Data yang diambil adalah data dalam penelitian tentang mortalitas larva 

nyamuk Aedes aegypti yang diberi perlakuan dengan pemberian berbagai 

konsentrasi dekok daun kluwek (Pangium edule Reinw). 

 

3.8.2 Metode Pengambilan Data  

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

adalah observasi eksperimen.Teknik pengumpulan data secara langsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan 

tertentu. Observasi dilakukan di laboratorium terhadap objek perlakuan. Observasi 

eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data 

mortalitas  larva nyamuk Aedes aegypti yang dilakukan selama 3 hari yaitu pada 3 

x 24 jam setelah aplikasi dengan menghitung persentase kematian larva uji pada 

setiap perlakuan  dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

     ∑ larva uji yang mati 

 % kematian larva uji =       x 100% 

             ∑ larva uji 
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Apabila angka kematian pada kelompok kontrol kurang dari 5% maka 

diabaikan. Apabila angka kematian pada kelompok kontrol antara 5% - 20% maka 

dikoreksi dengan rumus Abbot, yaitu : 

    A – C 

 A1 =    x 100% 

    100 – C 

 
Keterangan : 

 A1 : Kematian setelah koreksi 

 A : Kematian pada perlakuan 

 C : Kematian pada kontrol 

 

3.9 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: uji 

normalitas (untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal) 

dan uji homogenitas (untuk mengetahui apakah varian datanya homogen), 

kemudian diteruskan dengan uji Anava 1- jalan (One Way Anova) untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 

Untuk menentukan manakah perlakuan yang paling baik atau paling berpengaruh 

terhadap mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti maka dilanjutkan uji Duncans 

5%. 

 

3.9.1 Uji Asumsi Normalitas 

Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah datanya normal ataukah tidak. 

Pertama dilakukan uji distribusi frekwensi, prosedur ini digunakan untuk menguji 

kenormalan data dengan skewness (nilai kemiringan) dan kurtosis (titik 

kemiringan). Uji nilai skewness dan kurtosis dengan syarat nilai skewness dan 

nilai kurtosis terletak antara ±2. 
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Nilai Skewness =  
Skewness

Standar error of skewness
 

Nilai Kurtosis   =  
Kurtosis

Standar error of kurtosis
 

Keterangan:  Nilai Skewness (Kemiringan distribusi data) 

                        Nilai Kurtosis (Keruncingan distribusi data) 

 

3.9.2   Uji Asumsi Homogenitas 

Uji homogenitas varian merupakan asumsi penting perhitungan analisis 

varian. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-masing data 

sudah terpenuhi atau belum. Dikatakan datanya bersifat homogen jika nilai 

signifikasi lebih besar dari 0,05. 

Tabel 3.2. Hasil Uji Homogenitas 

Levene statistic df1 df2 Sig. 

    

 

 

3.9.3   Uji Anava Satu Faktor 

Data berdistribusi normal dan variasi datanya homogen, maka dilanjutkan 

uji analisis varian. Analisis varians atau Anava digunakan untuk menguji ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan rata–rata lebih dari dua buah populasi 

(sampel) yang dikomparasikan. Uji analisis varian satu jalur dilakukan untuk 

mengetahui interaksi antara 1 variabel independent.  

 

3.9.4  Uji Duncan 

Bila hasil analisis sidik ragam atau analisis varian 1 jalan menunjukkan 

berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji duncan. Uji ini dilakukan untuk 
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menentukan atau memilih perlakuan yang terbaik atau paling efektif dari sejumlah  

perlakuan dengan berdasar pada nilai rerata. 

 


