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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dan 

penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan rancangan 

potong-lintang (cross - sectional) untuk melihat persebaran dari kepadatan larva 

nyamuk A. aegypti di Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung. 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret – April 2021 di Kecamatan 

Sukarame Bandar Lampung. Pengambilan sampel penelitian dilakukan di rumah 

warga sebanyak 100 rumah.  

 

 

Gambar 3.1 Lokasi Penelitian 

 

3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kertas label, lux meter, 

thermohigrometer, loup, botol flakon, alat tulis, mikroskop, object glass, cover 
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glass, pipet tetes, cawan petri, dan senter. Bahan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah air, alkohol 70%, dan tissu . 

 

3.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yang merupakan metode dalam penentuan lokasi yang sesuai 

dengan persyaratan nyamuk sebagai tempat hidup atau berkembang biak. Metode 

ini digunakan untuk menentukan lokasi tempat penelitian nyamuk. (Helmiyetti 

dkk, 2019). Sampel larva nyamuk diambil pada setiap rumah di Kecamatan 

Sukarame sebanyak 100 rumah. 

 

3.3.1 Habitat Larva Nyamuk 

Identifikasi karakteristik habitat larva dilakukan dengan cara melakukan 

survei entomologi dari rumah ke rumah yaitu memeriksa secara langsung wadah-

wadah berair yang berpotensi sebagai habitat larva nyamuk. Wadah berair yang 

diperiksa berupa Tempat Penampungan Air (TPA) maupun non-TPA. TPA 

merupakan wadah yang biasa dipakai dalam kebutuhan sehari-hari, seperti bak 

mandi, bak penampungan, ember dan gentong. Sedangkan non-TPA misalnya 

barang-barang bekas berbahan kaleng, karet, dan kaca yang berpotensi 

menimbulkan genangan air. 

 

3.3.2 Pengumpulan dan Identifikasi Larva 

Data distribusi dan kepadatan vektor dilakukan dengan pengumpulan dan 

perhitungan larva dan pupa pada setiap wadah yang positif larva dan atau pupa. 

Pada rumah yang postif larva dan atau pupa dilakukan pengambilan data titik 

koordinat, suhu dan kelembaban (Pramadani, 2020). Metode single larva 

digunakan untuk pengoleksian larva A. aegypti. Masing-masing kontainer yang 

ditemukan larva, hanya diambil 1 larva sebagai sampel maka akan diidentifikasi 

sebagai wadah berlarva dan larva dikoleksi untuk diidentifikasi. Variabel yang 

diperiksa yaitu peletakan wadah, jenis wadah, bahan wadah, warna wadah, 

paparan cahaya, volume air, keberadaan penutup, waktu pengurasan, 

pemeliharaan ikan dan pemakaian larvasida. 
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Larva yang dikoleksi kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan 

perbesaran 100 kali dan kemudian diidentifikasi secara morfologi berdasarkan 

buku kunci identifikasi larva Aedes, Culex dan Anopheles (Ditjen P2P Kemenkes 

RI 1989, 2013, 2017). Identifikasi ini diamati hingga pada tingkat genus dan 

spesies. Mengidentifikasi tingkat genus dengan melihat perbedaan pada bagian 

cephalic, thorax dan abdomen. Mengidentifikasi tingkat spesies untuk Aedes 

dengan melihat perbedaan scale pada siphon. 

 

3.4 Analisis Data 

Distribusi A. aegypti dinilai dari Entomology Index (EI) yang terdiri dari 

Container Index (CI), House Index (HI) dan Bretaeu Index (BI). Hasil kepadatan 

populasi vektor A. aegypti dibandingkan dengan angka Density Figure (DF) yang 

dinyatakan dengan skala 1-9 (WHO, 1972). 

 

    
                          

                           
       

    
                              

                               
       

    
                              

                                 
 

 

Tabel 3.1 Angka Density Figure (DF) menurut WHO 1972 

Density 

Figure 
House Index (HI) Container Index (CI) Breteau Index (BI) 

1 1 - 3 1 – 2 1 - 4 

2 4 - 7 3 – 5 5 - 9 

3 8 - 17 6 – 9 10 - 19 

4 18 - 28 10 – 14 20 - 34 

5 29 - 37 15 – 20 35 - 49 

6 38 - 49 21 – 27 50 - 74 

7 50 - 59 28 – 31 75 - 99 

8 60 - 76 32 – 40 100 - 199 

9 77 + 41 + 200 + 
Keterangan:  

DF = 1 (Kepadatan tingkat rendah) 

DF = 2-5 (Kepadatan tingkat sedang) 

DF = 6-9 (Kepadatan tingkat tinggi) 
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Pada penelitian ini analisis karakteristik habitat dengan kepadatan larva 

dilakukan menggunakan aplikasi statistik R dengan melakukan uji T test yang 

akan digunakan untuk pengambilan kesimpulan terhadap parameter-parameter 

suatu populasi berdasarkan data sampelnya (Nuryadi et al. 2017). Kemudian uji 

anova yang akan digunakan untuk membandingkan data lebih dari dua variabel 

dengan uji lanjutannya menggunakan uji tukey. Sehingga didapatkan nilai 

probabilitas dari setiap variabel yang dibandingkan (Pratama, 2013).    
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3.4 Diagram Alir Penelitian 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian


