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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Jenis Penelitian 

     Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian analitik observasional 

dengan pendekatan cross sectional. 

 
4.2 Lokasi dan Waktu 

     Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni sampai dengan bulan Juli. 

Pengumpulan sampel telah dilakukan di tempat pembuangan sementara Pasar 

Gadang dan Pasar Mergan Kota Malang. Uji laboratorium sampel akan dilakukan 

di laboratorium terpadu Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Malang.  

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

 
4.3.1 Populasi 

     Populasi yang digunakan adalah semua lalat yang tertangkap dengan Fly net 

di Tempat Pembuangan Sementara di Pasar Gadang dan Pasar Mergan Kota 

Malang. 

 
4.3.2 Sampel 

     Sampel yang dipilih adalah lalat Musca domestica yang ditangkap dengan 

Fly net sebanyak 30 kali ayunan dengan posisi diam ditempat di TPS Pasar 

Gadang dan Pasar Mergan Kota Malang. 

 
4.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

     Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah non 

random sampling dengan accidental sampling. 
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4.3.4 Variabel Penelitian 

 
4.3.4.1 Variabel Bebas 

     Lalat Musca domestica yang ditangkap dengan Fly net di Tempat 

Pembuangan Sementara Pasar Gadang dan Pasar Mergan Kota Malang.  

4.3.4.2 Variabel Tergantung 

 
     Jumlah telur cacing Ascaris lumbricoides pada bagian luar tubuh lalat 

Musca domestica. 

 
4.3.5 Definisi Operasional 

1. Morfologi Lalat Musca domestica 

Tubuh terdiri dari kepala, thorax, dan abdomen. Thorax terdiri dari 

prothorax, mesothorax, metathorax. Memiliki empat garis longitudinal 

berwarna hitam di dorsal thorax. Memiliki satu pasang sayap pada 

mesothorax dengan wing vein ke-4 membelok tajam ke arah costae 

mendekati wing vein ke-3 pada tepi sayapnya, kaki 3 pasang, 1 pasang 

di setiap segmen thorax. 

 
1. Morfologi Telur Ascaris lumbricoides 

Macam telur Ascaris lumbricoides ada 4, yaitu telur fertilized, telur 

unfertilized, telur decorticated, telur bentuk infektif (Soebaktiningsih, 

2015). 

 
4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

 
4.4.1 Alat 

 
1. Fly net 

 
2. Gunting 

 
3. Counter 
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4. Pinset 

 
5. Kertas Tissue 

 
6. Termometer 

 
7. Mikroskop 

 
8. Pipet tetes 

 
9. Tabung centrifuge 

 
10. Centrifuge heraeus 

 
11. Lidi 

 
12. Object glass dan Cover glass 

13. Kertas label 

14. Kantong plastik ukuran 39 x 52 cm 

 
15. Termometer cuaca 

 
16. Higrometer 

 
17. Rak tabung reaksi 

 
 

4.4.2 Bahan 

1. Lalat Musca domestica 

 
2. Sabun cair 

 
3. Lugol 1% 

 
4. Alkohol 70% 

 
5. Alkohol 96% 

 

6. NaCl larutan jenuh 
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4.5 Prosedur Penelitian 

4.5.1 Lokasi Pengambilan Sampel 

     Sampel diambil di Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) Pasar, 

Gadang dan Pasar Mergan Kota Malang. 

 
4.5.2 Metode Pengumpulan Sampel 

     Sampel diperoleh dengan menggunakan fly net yang diayunkan sebanyak 

30 kali dengan posisi diam ditempat di TPS Pasar Gadang dan TPS Pasar 

Mergan Kota Malang (Hestiningsih, 2004). Pengumpulan sampel dilakukan 

satu minggu sekali pada hari Minggu pada jam 07.00 – 10.00 WIB selama 

satu bulan sehingga jumlah penangkapan lalat sebanyak 8 kali (sebanyak 4 

kali di TPS Pasar Gadang dan sebanyak 4 kali di TPS Pasar Mergan), 

sebelum pengambilan terlebih dahulu digunakan masker, handscoon, dan 

sepatu boots. 

 
Cara pengambilan lalat yang telah masuk ke fly net digunakan kantong 

plastik ukuran 39 x 52 cm diletakkan terbuka menghadap ke lingkaran atau 

tempat masuknya lalat menutupi bagian atas fly net, kemudian kain yang di 

pegang dilepas secara perlahan agar lalat masuk ke dalam kantong plastik 

yang didalamnya telah diisi kapas alkohol 96% untuk mematikan lalat 

(Soebaktiningsih, 1978). Lalat yang sudah mati dibawa ke laboratorium, 

identifikasi morfologi lalat Musca domestica dengan lup didampingi ahli 

parasitologi klinik (Kano dan Shinonaga, 1968). Hitung jumlah lalat Musca 

domestica dengan menggunakan counter lalu simpan pada tempat yang telah 

diberi label tanggal, waktu, dan tempat pengambilannya kemudian dibuat 

dokumentasi.  
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4.5.3 Metode Identifikasi Telur Cacing Ascaris lumbricoides 

 
     Pada tahap persiapan dilakukan pengukuran berat jenis campuran antara 5 

cc alkohol 70% dan 1 tetes sabun cair. Sejumlah lalat Musca domestica 

dimasukkan ke dalam tabung centrifuge bersama dengan larutan alkohol 70% 

dan sabun cair, lalu dikocok dengan mesin Vortex, kemudian sejumlah lalat 

Musca domestica yang berada didalam tabung centrifuge diambil dengan 

menggunakan pinset, setelah itu dilakukan pemusingan selama 7 menit 

dengan kecepatan 1.500 rpm terhadap hasil pencucian lalat Ascaris 

lumbricoides yang terdapat pada tabung centrifuge, diharapkan telur cacing 

Ascaris lumbricoides yang melekat pada bagian luar tubuh lalat dapat lepas 

dan mengendap. Penggunaan sabun cair diharapkan dapat mengurangi 

tegangan permukaan dan mencuci lalat, sehingga diharapkan telur cacing 

yang melekat pada bagian luar tubuh lalat dapat turun ke dasar tabung pada 

saat proses pemusingan (centrifuge). Guna alkohol 70% adalah untuk 

menghilangkan busa sabun saat dilakukan pemusingan, setelah dilakukan 

pemusingan, kemudian akan dilakukan perhitungan jumlah telur cacing 

Ascaris lumbricoides dengan menggunakan metode Direct smear dan metode 

Flotation. 

 
4.5.3.1 Metode Direct Smear 

     Cairan supernatan dibuang, ambil sedikit endapan dari tabung 

centrifuge dengan menggunakan lidi kemudian diletakkan pada object 

glass. Setelah itu beri satu tetes lugol 1%. Penggunaan lugol 1% 

dimaksudkan untuk lebih jelas melihat telur Ascaris lumbricoides pada 

endapan, kemudian ratakan sediaan dengan menggunakan lidi sampai 
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homogen lalu tutup sediaan dengan menggunakan cover glass. 

Identifikasi morfologi telur Ascaris lumbricoides menggunakan 

mikroskop dengan pembesaran 40x-100x didampingi ahli parasitologi 

klinik. Hitung jumlah telur Ascaris lumbricoides menggunakan counter. 

4.5.3.2 Metode Flotation 

 
     Tabung centrifuge yang berisi sisa endapan diletakkan tegak pada 

rak tabung reaksi, kemudian ditambah larutan NaCl jenuh pada tabung 

centrifuge sampai setengah tabung centrifuge lalu diaduk dengan lidi 

sampai homogeny, kemudian ditambah larutan NaCl jenuh setetes demi 

setetes hingga penuh dan membentuk cembung pada permukaan bibir 

tabung centrifuge, setelah itu tutup dengan menggunakan cover glass 

lalu diamkan selama dua puluh menit, kemudian ambil cover glass dari 

tabung centrifuge dan letakkan pada object glass. Identifikasi morfologi 

telur Ascaris lumbricoides menggunakan mikroskop dengan 

pembesaran 40x-100x didampingi ahli parasitologi klinik. Hitung 

jumlah telur Ascaris lumbricoides menggunakan counter (Faust dan 

Paul, 1964). 
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4.6 Alur Kerja Penelitian 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1  
Alur Penelitian 

 
     Pengambilan sampel lalat menggunakan fly net sebanyak 30 kali ayunan 

dengan posisi diam ditempat di TPS pasar Gadang dan TPS pasar Mergan kota 

Malang dilakukan seminggu sekali selama satu bulan pada hari Minggu pukul 

07.00-10.00 WIB. Sebelum pengambilan terlebih dahulu menggunakan masker, 

handscoon, dan sepatu boots. Lalat yang telah diperoleh dimasukkan kedalam 

Pengambilan sampel lalat menggunakan fly net sebanyak 30 kali ayunan 

dengan posisi diam ditempat di TPS Pasar Gadang dan TPS Pasar Mergan 

Kota Malang dilakukan seminggu sekali selama satu bulan pada hari Minggu 

pukul 07.00-10.00 WIB  

Lalat yang ditangkap dimasukkan ke kantong plastik yang telah diisi kapas 

alkohol 96% untuk mematikan lalat 

Identifikasi morfologi lalat Musca domestica kemudian dihitung dengan 

counter 

Sejumlah lalat Musca domestica dimasukkan ke dalam tabung centrifuge 

bersama dengan 1 tetes sabun cair dan 5 cc alkohol 70% untuk dikocok 

menggunakan mesin vortex selama 1 menit 

Endapan diperiksa secara direct smear dan flotation 

Dicentrifuge selama 7 menit dengan kecepatan 1500 rpm lalu lalat diambil 

dari tabung centrifuge dengan pinset, supernatan dibuang 

Identifikasi morfologi Ascaris lumbricoides kemudian dihitung dengan counter 

Pengumpulan data dan dokumentasi 

Analisis data 
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kantong plastik 39 x 52 cm yang telah diisi kapas alkohol 96% agar lalat mati. 

Lalat yang mati dibawa ke laboratorium dan identifikasi lalat Musca domestica 

dengan lup berdasarkan buku Kano dan Shinoga didampingi oleh ahli parasitologi 

klinik lalu hitung jumlahnya dengan menggunakan counter. Sejumlah lalat Musca 

domestica dimasukkan ke tabung centrifuge dan dicampur dengan 1 tetes sabun 

cair dan 5 cc alkohol 70% lalu dicentrifuge selama 7 menit dengan kecepatan 

1500 rpm. Kemudian lalat Musca domestica diambil dengan pinset dari tabung 

centrifuge dan buang supernatan. Endapan diperiksa dengan metode direct smear 

dan flotation. Pada metode direct smear, endapan hasil centrifuge diambil sedikit 

dengan menggunakan lidi dan diletakkan pada object glass. Beri lugol 1% 

kemudian dicampur dengan menggunakan lidi sampai homogen lalu sediaan 

ditutup dengan cover glass. Identifikasi morfologi telur Ascaris lumbricoides 

menggunakan mikroskop dengan pembesaran 40x-100x berdasarkan buku Faust 

dan Paul didampingi ahli parasitologi klinik kemudian dihitung menggunakan 

counter. Pada metode flotation, sisa endapan pada tabung centrifuge diletakkan 

pada rak tabung reaksi dengan tegak. Kemudian ditambah larutan NaCl jenuh 

pada tabung centrifuge sampai setengah tabung centrifuge lalu diaduk dengan lidi 

sampai homogen. Kemudian ditambah larutan NaCl jenuh setetes demi setetes 

hingga penuh dan permukaan larutan di centrifuge cembung. Setelah itu pada 

permukaan tabung centrifuge diletakkan cover glass dan didiamkan selama dua 

puluh menit. Setelah dua puluh menit, cover glass diambil dan diletakkan pada 

object glass. Identifikasi morfologi telur Ascaris lumbricoides menggunakan 

mikroskop dengan pembesaran 40x-100x berdasarkan buku Faust dan Paul 
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didampingi ahli parasitologi klinik kemudian dihitung menggunakan counter. 

Seluruh data yang diperoleh kemudian dicatat dan dilakukan dokumentasi. 

4.7 Analisis Data 

 

     Untuk mengetahui jumlah telur Ascaris lumbricoides pada bagian luar tubuh 

lalat Musca domestica di Pasar Gadang dan Pasar Mergan Kota Malang akan 

digunakan statistik deskriptif. Untuk mengetahui perbedaan jumlah lalat Musca 

domestica dan jumlah telur Ascaris lumbricoides di Pasar Gadang dan di Pasar 

Mergan Kota Malang digunakan uji komparatif numerik tidak berpasangan 2 

kelompok satu kali pengukuran, yaitu uji T tidak berpasangan. Namun sebelum 

itu harus didahului uji normalitas dengan menggunakan Saphiro Wilk (n < 50) 

dengan kriteria normal jika sig > 0,05. Jika data tidak normal maka transformasi 

terlebih dahulu kemudian diuji normalitas kembali. Jika hasilnya tetap tidak 

normal, maka uji beda yang digunakan adalah Mann Whitney (Dahlan, 2014). 


