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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian True Experimental 

Research. Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Factorial design. Terdapat 

dua faktor yang mempengaruhi terhadap hasil yaitu faktor A = perlakuan kontrol, 

suhu ekstraksi 50° C
 
, suhu ekstraksi 60° C

 
dan suhu ekstraksi 70° C

 
dengan 

Faktor B = perlakuan kontrol, konsentrasi 1%, konsentrasi 1,5% dan konsentrasi 

2%. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2018. Pembuatan 

ekstraksi sampel dilakukan di Laboratorium Fitokimia Materia Medika yang 

terletak di Jalan Lahor No. 87 Kota Batu dan pembiakkan larva nyamuk Aedes 

aegypti dilakukan di Laboratorium Entomologi Dinas Kesehatan yang terletak di 

Jalan Jemursari no. 197 Kota Surabaya. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah 10 buah larva nyamuk Aedes aegypti 

per plot sampel pada stadium II atau berumur dua sampai tiga hari yang dibiakkan 

di Laboratorium Entomologi Laboratorium Entomologi di Dinas Kesehatan yang 

terletak di Jalan Jemursari no. 197 Kota Surabaya. 
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3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik yang digunakkan dalam penelitian ini adalah simple randome 

sampling yang dilakukan secara acak pada setiap unit yang mewakili populasi. 

Menurut Yahya dan Sulfa (2017) perhitungan cara menentukan jumlah 

ulangan dan sampel adalah dengan menggunkan rumus sebagai berikut. 

 

(16-1) (r-1) ≥ 15   Keterangan: 

15 (r-1) ≥ 15    r = replikasi (jumlah ulangan) 

15r - 15 ≥ 15   t = treatment (jumlah perlakuan) 

r ≥ 30 / 15   n = jumlah sampel 

r ≥ 2 

 

n = 16 x 2 

n = 32 unit eksperimen  

3.3.3 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah 320 sampel larva nyamuk Aedes 

aegypti dengan umur dua sampai tiga hari atau pada stadium II dengan ciri-ciri 

memiliki sifon yang pendek, sepasang sisik subsentral jaraknya lebih dari ¼ 

bagian dari pangkal sifon dan tiga pasang setae pada sirip ventral, antena tidak 

melekat penuh dan tidak ada setae yang besar pada toraks. 

Jumlah seluruh sampel = n x populasi 

                          = 32 x 10 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

 

n = t x r 
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                          = 320 sampel 

Diketahui besar sampel larva yang digunakkan sebanyak 320 ekor, drop 

out yang ditetapkan f = 20%.  

Maka n’ = 
 

     
 

              =  
   

       
 

              = 
   

   
 

              = 400 

Berdasarkan perhitungan diatas, jumlah larva yang dibutuhkan sebanyak 

400 ekor larva, terdiri dari 320 ekor larva uji dan 80 ekor larva cadangan 

sebagai estimasi drop out 20%. 

Peluang kesalahan 5% dan taraf kepercayaan 95% , diperoleh dari: 

α = 5% 

Prob =   
  

 
 = 0.95  

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas yang digunakkan pada penelitian ini yaitu suhu 

ekstraksi dan konsentrasi ekstrak daun pepaya. Variabel bebas yang pertama 

yaitu suhu ekstraksi dengan suhu 50° C, 60°
 
C, 70° C dan tanpa permberian 

ekstrak sebagai perlakuan kontrol. Variabel bebas yang kedua yaitu 

konsentrasi ekstrak daun pepaya dengan konsentrasi 1%, 1,5%, 2%dan tanpa 

suhu ekstraksi sebagai perlakuan kontrol. 
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3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah larva nyamuk yang mati 

pada setiap plot sampel.  

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol pada penelitian ini adalah suhu larutan pelarut dan 

pH larutan pelarut, pH air perlakuan, daun pepaya yang tua dan larva 

nyamuk yang berumur dua atau tiga hari pada stadium II. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional yaitu mendefiniskan variabel operasional 

berdasarkan karakteristik yang diamati peneliti untuk mempermudah peneliti 

dalam mengamati objek penelitian. Definisi operasional variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) adalah sediaan yang berupa cairan 

pekat yang diperoleh dari daun pepaya yang dihaluskan kemudian direndam 

menggunakan larutan pelarut etanol 96% selama 24 jam.  Ekstrak hasil 

rendaman tersebut selanjutnya diekstraksi menggunakan proses evaporasi 

menggunakan rotary evaporator dengan suhu ekstraksi yang bervarian yaitu 

suhu ekstraksi 50° C, 60° C dan 70° C dengan konsentrasi ekstrak yang 

berbeda yaitu 1%, 1,5% dan 2%. 

2. Presentase jumlah kematian larva nyamuk adalah suatu cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data hasil penelitian dengan melakukan perhitungan 

jumlah kematian larva nyamuk yang dihitung dan di presentase hasil rata-
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rata jumlah larva yang mati sebelum penggulangan dan sesudah 

penggulangan pada setiap perlakuan yang dicatat pada tabel perlakuan. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

Tahapan yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan. 

Adapun alat dan bahan yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut : 

3.5.1.1 Alat 

1. Mortir dan stamper   3 buah 

2. Blender     1 buah 

3. Timbangan analitik   1 buah 

4. Gunting    1 buah 

5. Pisau     1 buah 

6. Gelas ukur 5 mL   3 buah 

7. Beaker glass 500 mL   3 buah   

8. Erlenmeyer 500 mL   3 buah 

9. Labu ukur 100 mL   3 buah 

10. Kain saring    3 buah 

11. Corong kaca    3 buah 

12. Botol semprot    3 buah 

13. Labu evaporator   2 buah  

14. Water bath    1 buah 

15. Kondensor    1 buah 

16. Pompa vakum    1 buah 

17. Mesin pendingin   1 buah 

18. Toples plastik    5 buah 

19. Gelas plastik    20 buah  

20. Lemari pendingin   1 buah    

3.5.1.2 Bahan 
1. Daun pepaya (Carica papaya L)  1 Kg 

2. Larva nyamuk stadium II (Aedes aegypti)  320 ekor 

3. Etanol 96%     2 Liter 

4. Aquades     5 Liter 

5. Kertas label     1 pack  

6. Alumunium foil    1 buah 

7. Gula Pasir     250 gr 

8. Isolasi hitam     1 buah 

9. Plastik hitam     15 buah 
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3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

Rancangan Acak Lengkap Faktorial (RAL). Penelitian ini menggunakkan 

percobaan Factorial Design. Pada desain penelitian ini terdiri dari 2 faktor yaitu 

faktor A dan faktor B. Faktor A merupakan suhu ekstraksi dan faktor B adalah 

konsentrasi ekstrak. Secara skematis rancangan penelitian ini dapat 

digambarkan melalui tabel. 2 sebagai berikut. 

                               Tabel 3.1 Factorial Design 

Faktor 
A 

A0 A1 A2 A3 

B 

B1 A0B1 A1B1 A2B1 A3B1 

B2 A0B2 A1B2 A2B2 A3B2 

B3 A0B3 A1B3 A2B3 A3B3 

B4 A0B4 A1B4 A2B4 A3B4 

Keterangan:  

1. Faktor A adalah suhu ekstraksi yang terdiri dari empat katagori: 

A0 = Tanpa suhu ekstraksi (sebagai kontrol) 

A1 = Suhu ekstraksi 50
0 
C 

A2 = Suhu ekstraksi 60
0 
C 

A3 = Suhu ekstraksi 70
0 
C 

2. Faktor B adalah konsentrasi ekstrak yang terdiri dari empat kategori: 

B1 = Tanpa suhu ekstraksi (sebagai kontrol) 

B2 = Konsentrasi 1% 

B3 = Konsentrasi 1,5% 

B4 = Konsentrasi 2% 

Penelitian ini menggunakan 16 perlakuan dan masing-masing 

perlakuan terdiri dari 2 kali pengulangan untuk perlakuan dan kontrol. Berikut 

ini merupakan denah rancangan acak lengkap faktorial menggunakan 16 

perlakuan dan masing-masing diulang sebanyak 2 kali disajikan dalam tabel 

sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Denah Rancangan Acak Lengkap Faktorial 

Keterangan : 

I = Ulangan ke 1 

2 = Ulangan ke 2 

A0B1 = Tanpa suhu ekstraksi dengan tanpa pemberian ekstrak  

A1B1 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan tanpa pemberian ekstrak 

A2B1 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan tanpa pemberian ekstrak 

A3B1 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan tanpa pemberian ekstrak 

A0B2 = Tanpa suhu ekstraksi dengan konsentrasi 1% 

A1B2 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan konsentrasi 1% 

A2B2 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan konsentrasi 1% 

A3B2 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan konsentrasi 1% 

A0B3 = Tanpa suhu ekstraksi dengan konsentrasi 1,5% 

A1B3 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan konsentrasi 1,5% 

A2B3 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan konsentrasi 1,5% 

A3B3 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan konsentrasi 1,5% 

A0B4 = Tanpa suhu ekstraksi dengan konsentrasi 2% 

A1B4 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan konsentrasi 2% 

A2B4 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan konsentrasi 2% 

A3B4 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan konsentrasi 2% 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

1. Persiapan Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

Bahan penelitian yang digunakan adalah daun pepaya (Carica 

papaya  L.) yang muda yang ada  di sekitar Kota Malang yang dipetik  

dan diangin anginkan sebelum pembuatan ekstrak. 

2. Pembuatan Ekstrak Daun Pepaya (Carica papaya L.) 

Daun pepaya Carica papaya  L. segar ditimbang sebanyak 

1500 gram dan dicuci bersih, kemudian ditumbuk dengan mortar dan 

stamper hingga halus ditambahkan sedikit air, lalu diperas dengan 

menggunakan kain saring hingga mendapatkan cairannya. Perasan ini 

(A3B1)II (A2B2)I (A3B3)I (A2B2)II (A1B2)I (A1B1)I (A1B4)I (A3B3)II 

(A0B2)II (A3B4)II (A1B4)II (A0B2)I (A0B3)II (A1B2)II (A0B4)I (A2B1)I 

(A3B4)I (A2B4)I (A1B1)II (A2B3)II (A0B1)II (A0B4)II (A3B2)I (A2B3)I 

(A3B1)II (A0B1)I (A0B3)I (A2B1)II (A1B3)I (A1B3)II (A2B4)II (A3B2)II 
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yang akan digunakan sebagai perlakuan kontrol. Daun pepaya yang 

telah ditumbuk menjadi cairan simplisia kemudian dipindahkan ke 

dalam erlenmeyer dan ditambahkan pelarut etanol 96% dengan 

perbandingan 1: 5 yaitu 1500 gram dengan pelarut 7500 mL etanol. 

Setelah itu disimpan selama 24 jam dalam keadaan tertutup. Setelah 24 

jam, dilakukan penyaringan larutan hingga tidak ada cairan yang 

menetes dari bahan dengan menggunakan kain saring kemudian 

dipindahkan ke dalam labu evaporator dan dievaporasi  menggunakkan 

rotary evaporator pada suhu ekstraksi yang di inginkan sebagai 

perlakuan yaitu tanpa suhu esktraksi sebagai perlakuan kontrol, suhu 

50
°
 C, 60

°
 C dan 70

°
 C hingga cairan menjadi pekat pada labu 

evaporator selama ±1 jam. Ekstrak daun pepaya (Carica papaya L.) 

yang telah pekat diberikan perlakuan pada larva nyamuk yaitu dengan 

4 konsentrasi ekstrak yang bervarian yaitu konsentrasi tanpa pemberian 

ekstrak sebagai perlakuan kontrol, 1%, 1,5% dan 2%. 

3. Pengenceran Larutan Konsentrasi 

Pengenceran larutan ekstrak daun pepaya dengan melakukan 

pengenceran larutan sebagai perlakuan yaitu dengan konsentrasi 1%, 

1,5%  2%, dan tanpa pemberian ekstrak sebagai perlakuan kontrol 

ekstrak larutan dengan proses ekstraksi suhu yang berbeda yaitu 

dengan suhu 50
°
 C, 60

°
 C, 70

°
 C

 
dan tanpa proses ekstraksi sebagai 

perlakuan kontrol. Semua kelompok perlakuan dilarutkan dengan 

menambahkan aquades hingga mencapai 100 mL air. Perhitungan 
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pengenceran larutan volume ekstrak yang akan digunakkan dihitung 

menggunakan rumus berikut. 

      V1 x M1 = V2 x M2 

Keterangan : 

M1 = Konsentrasi larutan stok 

M2 = Konsentrasi larutan yang diinginkan 

V1 = Volume  larutan stok 

V2 = Volume larutan yang diinginkan 

Tabel 3.3 Perhitungan pengenceran konsentrasi ekstrak daun pepaya  

Kelompok 1 (K1), 1%  V1 x M1                 = V2 x M2 

V1 x 100%             = 100 x 1% 

V1                                       = 1 mL 

Kelompok 2 (K1), 1,5%  V1 x M1                 = V2 x M2 

V1 x 100%             = 100 x 1,5% 

V1                                       = 1,5 mL 

Kelompok 3 (K1), 2%  V1 x M1                = V2 x M2 

V1 x 100 %           = 100 x 2% 

V1                                      = 2 mL 

4. Pembiakkan Hewan Uji 

Hewan uji yang digunakan sebagai penelitian adalah hewan uji 

yang dibiakkan di Laboratorium Entomologi di Dinas Kesehatan Kota 

Surabaya. Larva nyamuk yang digunakkan untuk penelitian adalah 

larva nyamuk yang berumur dua hari atau tiga hari dalam stadium atau 

fase instar II.  

3.5.3.2 Pengamatan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan selama  1x 24 jam. Pada pengamatan ini 

diamati pada semua kelompok plot sampel untuk menghitung jumlah 

larva yang mati. Larva yang mati langsung diambil dari plot dan 

dicatat pada tabel pengamatan. Presentase larva nyamuk yang mati 

akan dihitung dan dimasukkan kedalam tabel hasil pengamatan 
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3.6 Kerangka Penelitian 

  Ekstraksi ekstrak daun papaya menggunakan rotary evaporator 

Pembuatan larutan stok ekstrak daun pepaya 

Suhu ekstraksi suhu 50
0 
, 60

0
 
 
,70

0
 dan tanpa ekstraksi sebagai kontrol suhu 

Pembuatan ekstrak daun papaya dikontrol dengan konsentrasi 1%, 

1,5%, 2% dan tanpa pemberian ektrak sebagai perlakuan kontrol 

Perlakuan tanpa 

pemberian 

ekstrak dengan 

ekstrak yang 

dikontrol  suhu 

50
0 
, 60

0
 
 
, 70

0
 

dan tanpa 

ekstraksi 

Perlakuan 

konsentrasi 1% 

dengan ekstrak 

yang dikontrol  

suhu 50
0 
, 60

0
 
 
, 

70
0
 dan tanpa 

ekstraksi 

 

Perlakuan 

konsentrasi 1,5% 

dengan ekstrak 

yang dikontrol  

suhu 50
0 
, 60

0
 
 
, 

70
0
 dan tanpa 

ekstraksi 

 

Perlakuan 

konsentrasi 2% 

dengan ekstrak 

yang dikontrol  

suhu 50
0 
, 60

0
 
 
, 

70
0
 dan tanpa 

ekstraksi 

 

Perlakuan selama 24 jam 

Pengulangan sebanyak 2x 

Teknik pengumpulan data 

Hasil yang diperoleh dimasukkan dalam tabel pengamatan, dikelompokkan menurut pengulangan, 

suhu ekstraksi dan jumlah larva yang mati dimasukkan dalam perhitungan statistik  

Analisis data 

Uji homogenitas, uji normalitas dengan kolmograv smirnov, uji levent test, jika data 

homogen dilanjutkan uji komperatif Two-way anova dan uji duncan. 

Pembuatan media belajar berupa handout 

Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian  
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

adalah observasi eksperimen. Instrumen observasi berupa periodical records, 

dimana lembar catatan suatu aktivitas tertentu yang berlangsung secara alami 

pada periode tertentu. Teknik pengumpulan data secara tidak langsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan 

tertentu. Observasi dilakukan langsung terhadap objek sampel penelitian. 

Observasi eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

data hasil jumlah larva yang mati yang diberi perlakuan 2 perlakuan kontrol, 3 

perbedaan suhu ekstraksi dan 3 konsentrasi yang berbeda. Perhitungan jumlah 

larva yang mati setelah diamati selama 24 jam dihitung dengan dimasukkan ke 

dalam tabel pengamatan.  
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3.7.2 Instrumen Penelitian 

Tabel 3.4 Instrumen Pengamatan Jumlah Kematian Larva 

Perlakuan 
Suhu larutan 

perlakuan 
pH 

Ulangan 

ke- 

Jumlah larva 

mati 
Rata-rata 

1 2   

A0B1       

A0B2       

A0B3       

A0B4       

A1B1       

A1B2       

A1B3       

A1B4       

A2B1       

A2B2       

A2B3       

A2B4       

A3B1       

A3B2       

A3B3       

A3B4       

Keterangan: 

A0B1 = Tanpa suhu ekstraksi dengan tanpa pemberian ekstrak  

A1B1 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan tanpa pemberian ekstrak 

A2B1 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan tanpa pemberian ekstrak 

A3B1 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan tanpa pemberian ekstrak 

A0B2 = Tanpa suhu ekstraksi dengan konsentrasi 1% 

A1B2 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan konsentrasi 1% 

A2B2 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan konsentrasi 1% 

A3B2 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan konsentrasi 1% 

A0B3 = Tanpa suhu ekstraksi dengan konsentrasi 1,5% 

A1B3 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan konsentrasi 1,5% 

A2B3 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan konsentrasi 1,5% 

A3B3 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan konsentrasi 1,5% 
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A0B4 = Tanpa suhu ekstraksi dengan konsentrasi 2% 

A1B4 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan konsentrasi 2% 

A2B4 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan konsentrasi 2% 

A3B4 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan konsentrasi 2% 

Tabel 3.5 Instrumen Perhitungan Presentase Kematian Nyamuk 

Perlakuan 

Ulangan 

ke- Jumlah larva mati Rata-rata Presentase 

1 2 

A0B1      

A0B2      

A0B3      

A0B4      

A1B1      

A1B2      

A1B3      

A1B4      

A2B1      

A2B2      

A2B3      

A2B4      

A3B1      

A3B2      

A3B3      

A3B4      

Keterangan: 

A0B1 = Tanpa suhu ekstraksi dengan tanpa pemberian ekstrak 

A1B1 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan tanpa pemberian ekstrak 

A2B1 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan tanpa pemberian ekstrak 

A3B1 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan tanpa pemberian ekstrak 

A0B2 = Tanpa suhu ekstraksi dengan konsentrasi 1% 

A1B2 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan konsentrasi 1% 

A2B2 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan konsentrasi 1% 

A3B2 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan konsentrasi 1% 

A0B3 = Tanpa suhu ekstraksi dengan konsentrasi 1,5% 

A1B3 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan konsentrasi 1,5% 

A2B3 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan konsentrasi 1,5% 

A3B3 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan konsentrasi 1,5% 
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A0B4 = Tanpa suhu ekstraksi dengan konsentrasi 2% 

A1B4 = Suhu ekstraksi 50
0 
C dengan konsentrasi 2% 

A2B4 = Suhu ekstraksi 60
0 
C dengan konsentrasi 2% 

A3B4 = Suhu ekstraksi 70
0 
C dengan konsentrasi 2% 

3.8 Teknik Analisis Data 

Hasil penelitian dengan menggunakan jumlah dan presentase kematian 

larva yang diamati dianalisis dengan menggunakan Anova dua jalan (Anova Two 

Way), yang terkumpul dari hasil perhitungan instrumen kemudian dianalisis 

secara statistik. Masing-masing variabel penelitian dilakukan uji normalitas 

dengan Kolmogorov Smirnov dan uji homogenitas dengan Leven test untuk 

mengetahui apakah varian pada populasi normal dan homogen sebagai syarat awal 

uji anova two ways.  Jika data diketahui normal dan homogen, maka dilanjutkan 

dengan uji anova dua jalan dengan tingkat ketelitian 0,05 untuk mengetahui 

adanya pengaruh perbedaan perlakuan yaitu perbedaan suhu ekstraksi dan 

konsentrasi terhadap jumlah kematian larva nyamuk Aedes aegypti stadium II. 

Setelah hasil data dinyatakan signifikan terhadap hasil perhitungan presentase  

dengan hasil uji memiliki nilai lebih besar dari 0,05 maka, dilanjutkan dengan uji 

Duncan untuk mengetahui perlakuan yang terbaik dalam jumlah kematian larva 

nyamuk. 

 


