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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain dengan observasional deskriptif untuk 

mengidentifikasi jenis nyamuk berdasarkan morfologinya. 

3.2 Variabel penelitian 

Variabel pada penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. 

Variabel bebas adalah variabel yang apabila berubah akan menyebabkan perubahan 

juga pada variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

ovitrap. Varibel terikat adalah variabel yang berubah ketika variabel bebasnya juga 

berubah. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah identifikasi jenis nyamuk dan 

kepadatan nyamuk berdasarkan ovitrap indeks.  

3.3 Definisi operasional 

a. Ovitrap 

Definisi ovitrap pada penelitian ini adalah perangkap telur nyamuk yang 

terbuat dari botol plastik yang dipotong dibagian tengahnya lalu dicat warna hitam 

dan dilapisi kertas saring pada bagian dinding dalam lalu diberi air hujan dan label 

penelitian. 

b. Identifikasi Jenis Nyamuk 

Definisi identifikasi jenis nyamuk pada penelitian ini adalah proses 

membedakan jenis nyamuk berdasarkan morfologinya pada larva dan nyamuk 

yang berasal dari hasil koleksi ovitrap yang telah didewasakan. Proses identifikasi 

menggunakan mikroskop dan optilab.  
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c. Rearing 

Definisi rearing pada penelitian ini adalah proses pendewasaan telur nyamuk 

yang telah didapat dari ovitrap dengan menggunakan gelas plastik bening yang 

berisi air dan ditutupi oleh sehelai kassa dengan sedikit lubang untuk tempat 

pemberian nutrisi. 

d. Indeks Ovitrap 

Definisi Indeks Ovitrap dalam penelitian ini adalah persentase total ovitrap 

yang terdapat telur terhadap total ovitrap yang terpasang. Nilai Indeks Ovitrap 

dapat digunakan sebagai gambaran kepada populasi nyamuk di suatu daerah. 

e. Endemis 

Endemis adalah suatu keadaan dimana suatu masalah kesehatan yang ada di 

suatu daerah frekuensinya menetap dalam jangka waktu yang lama. 

3.4 Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Dusun Salakan RT 01 dan 03 Kelurahan Potorono, 

Banguntapan, Bantul yang endemis terhadap kasus demam dengue dan demam 

berdarah dengue berdasarkan data puskesmas Banguntapan. Pemasangan ovitrap ini 

dilaksanakan pada bulan Desember 2016 selama 7 hari di 2 RT di Dusun Salakan. 

Hasil telur yang telah ditangkap tersebut dikoleksi dan diperiksa di laboratorium 

parasitologi UII untuk dilakukan rearing dan identifikasi jenis nyamuk berdasarkan 

morfologinya. 

3.5 Instrumen penelitian 

3.5.1 Lapangan 

Instrumen yang digunakan dilokasi pengambilan sampel adalah oviposition trap 

(ovitrap). Ovitrap dibuat dari botol ukuran 600 mL dipotong tengahnya lalu diwarnai 

hitam dari luar dan diberikan label angka pada setiap ovitrap sebanyak 50 buah. Di 

dalam ovitrap tersebut dilapisi kertas saring pada dinding dalam gelas untuk breeding 

place dan diisi air hujan sebanyak 0.5-0.75 dari volume gelas. Air hujan yang 
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digunakan oleh peneliti dikumpulkan dengan cara menaruh wadah-wadah berukuran 

besar di luar rumah selama hujan di bulan Desember.  

3.5.2 Laboratorium 

Instrumen yang digunakan di laboratorium adalah gelas plastik bening, 

aspirator, mikroskop, optilab, kassa, gelas objek, pinset. Gelas plastik bening 

digunakan sebagai tempat rearing, gelas tersebut ditutupi kassa agar telur nyamuk 

yang tumbuh menjadi nyamuk dewasa tidak terbang dan dapat diidentifikasi. 

Aspirator digunakan untuk mengambil dan mengidentifikasi nyamuk. Mikroskop dan 

Optilab digunakan untuk untuk mengidentifikasi larva. 

3.6 Alur penelitian 

Bulan November 2016, peneliti mengajukan izin penelitian ke Komite Etik 

Penelitian Kedokteran dan Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam 

Indoneia. Bulan Desember 2016 peneliti mengajukan ijin penelitian ke Pemerintah 

Daerah DI Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Kecamatan Banguntapan, dan 

Kelurahan Potorono. Pada Bulan Desember 2016 juga peneliti menyiapkan instrumen 

penelitian yang berupa ovitrap dan air hujan. Peneliti memasangkan ovitrap di daerah 

endemis DBD di Kelurahan Potorono, Banguntapan, Bantul sebanyak 25 buah tiap 1 

RT dan ditempatkan pada 2 RT. Ovitrap tersebut dipasang secara acak di dalam dan 

di luar rumah selama 7 hari. Pada hari ke 7 ovitrap diambil, kemudian telur yang telah 

terperangkap dibawa ke laboratorium Parasitologi UII untuk dilakukan rearing dan 

identifikasi jenis nyamuk berdasarkan morfologinya. Setelah diketahui hasil 

identifikasinya, data tersebut digunakan untuk menilai kepadatan nyamuk di wilayah 

endemis Dusun Salakan Kelurahan Potorono, Banguntapan, Bantul. 
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Gambar 12. Alur penelitian 

 

3.7 Metode analisis data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan memeriksa masing-masing 

bagian dari nyamuk yang kemudian dilakukan identifikasi jenis nyamuk berdasarkan 

morfologinya pada stadium larva instar dan nyamuk dewasa, kemudian dilakukan 

penilaian kepadatan populasi Aedes sp berdasarkan indeks ovitrap. Kriteria indeks 

ovitrap dijelaskan dalam tabel berikut: 

Identifikasi jenis/spesies nyamuk 

Pengajuan izin 

penelitian (ethical 

clearance) 

Pemasangan 

ovitrap 

Endemis 

 

RT 1 RT 3 RT 7 RT 13 

Non 

endemis 

 

Koleksi 

ovum 

Rearing 
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Tabel 2. Kriteria indeks ovitrap 

Indeks Ovitrap Skor Kriteria 

Level 1 : IO < 5% 1 Sangat rendah 

Level 2 : 5% ≤ IO < 20% 2 Rendah 

Level 3 : 20% ≤ IO < 40% 3 Sedang 

Level 4 : IO ≥ 40 % 4 Tinggi 

Sumber: Dina et al, 2012 

3.8 Jadwal Penelitian 

Tabel 3. Jadwal Penelitian 

No. Jenis Kegiatan 
Desember 2016 Januari 2017 Februari 2017 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pengurusan 

perizinan 

penelitian 

            

2. Persiapan 

instrument 

penelitian 

            

3. Pelaksanaan 

penelitian 

            

4. Pengambilan data             

5. Analisa dan hasil 

penelitian 

            

6. Pembuatan 

laporan hasil 

penelitian 

            


