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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April - Mei 2013 di laboratorium 

Zoologi Jurusan Biologi FMIPA Universitas Lampung untuk pemeliharaan, 

perlakuan, pembedahan, dan pengamatan hewan uji. 

 

B. Alat dan Bahan 

 

1. Hewan Pecobaan 

Penelitian ini menggunakan obyek penelitian berupa mencit jantan 

(inbreed mice) dengan berat rata-rata 30-35 gram (dewasa normal).  

Dua  puluh lima ekor mencit (Mus musculus L) jantan dewasa diperoleh 

dari Bagian Breeding BPPV Regional III Bandar Lampung berumur 

delapan minggu.  Mencit-mencit tersebut diaklimatisasi selama tujuh 

hari. 

 

2. Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kandang mencit, 

sumber suara dari aplikasi souncard scope sebagai sumber kebisingan 

speaker,Sound Level Meter (SLM), jarum suntik, makanan mencit, 

botol minuman mencit dengan pipa aluminium, alat bedah minor, kaca  
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penutup (cover glass), object glass, counter untuk menghitung 

presentase motilitas dan morfologi spermatozoa, Haemocytometer 

Neubauer untuk menghitung presentase motilitas dan kecepatan gerak 

maju spermatozoa, mikroskop, petridish, pipet. 

 

3. Bahan 

 

Adapun bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencit 

jantan, aquades, pewarna Eosin Y 0,5 %, dan garam fisiologis NaCl 0,9 

% untuk pengencer semen. 

 

C. Desain Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 1 

kelompok kontrol, 4 kelompok diberi perlakuan yang sama dengan 

perbedaan waktu pemaparan. Perlakuan yang diberikan terhadap mencit 

adalah kebisingan dengan intensitas 85-90 dBA. Sesuai dengan keputusan 

Mentri Tenaga Kerja No.51 tahun 1999, bahwa Nilai Ambang Batas 

Kebisingan untuk jam kerja selama 8 jam adalah 85 dBA. Pada  masing – 

masing perlakuan terdapat 5 kali ulangan. Kelompok pertama digunakan 

sebagai kontrol, kelompok kedua diberi pemaparan kebisingan selama 6 

jam/hari,  kelompok ketiga diberi pemaparan kebisingan selama 8 jam/hari,  
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kelompok keempat diberi pemaparan kebisingan selama 10 jam/hari dan 

kelompok kelima diberi pemaparan kebisingan selama 12 jam/hari. Untuk 

mendapatkan informasi pengaruh kebisingan terhadap mencit digunakan 

eksperimen.  Perlakuannya adalah pemaparan dengan kebisingan (suara) 

yang terdiri dari 5 taraf yaitu 0 jam/hari, 6 jam/hari, 8 jam/hari, 10 jam/hari, 

dan 12 jam/hari selama 21 hari.  Menurut Supranto (2000) untuk penelitian 

eksperimen secara sederhana dapat dirumuskan: 

 atau  

dimana : t = banyaknya kelompok perlakuan  

r = jumlah replikasi  

Maka dalam 5 buah perlakuan, jumlah ulangan untuk tiap perlakuan dapat 

dihitung:  

5(r-1)  ≥15  

(5r-5)  ≥  15 

5r  ≥  20 

r  ≥  4 
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Adapun desain penelitian dapat dilihat pada Gambar. 5 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Skema Penelitian, (A) Laptop dengan suara aplikasi souncard scope,  

     (B) Speaker sumber suara, (C) Tripot, (D) Tempat penelitian yang  

     diletakkan secara acak. 

 

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

 

1. Persiapan Penelitian 

Kebisingan yang diberikan sebagai perlakuan terhadap mencit adalah 

kebisingan yang bersumber dari suara aplikasi souncard scope yang diberi 

tambahan pengeras suara (speaker) dengan intensitas kebisingan 85-90 dB.  

Sumber kebisingan ditempatkan dengan variasi pemaparan dilakukan pada 

beberapa selang waktu, yaitu : 0 jam/hari, 6 jam/hari, 8 jam/hari, 10 

jam/hari, 12 jam/hari. 
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2. Hewan Percobaan Mencit (Mus musculus L.) 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Zoologi Jurusan Biologi 

FMIPA Universitas Lampung .  Hewan uji yang digunakan adalah 25 ekor 

mencit jantan yang rata-rata mempunyai berat sekitar 30-35 gram dengan 

usia 3-4 bulan (dewasa normal). Mencit ini diperoleh dari Balai 

Penyidikan dan Pengujian Veteriner (BPPV) Regional III Bandar 

Lampung. Sebelum penelitian dimulai, terlebih dahulu dipersiapkan 

tempat pemeliharaan hewan coba, yaitu kandang (bak plastik), sekam, 

tempat makan, minum dan pakan mencit. Selama pemeliharaan, mencit 

ditempatkan dalam kandang pemeliharaan, diberi pakan pelet komersial 

dan ditempatkan dalam lingkungan yang terkendali dengan suhu sekitar 20 

- 25 ° C, dan kelembaban 50 – 60% (Smith dan Mangkuwidjojo, 1988). 

 

Penelitian ini menggunakan pemaparan kebisingan yang bersumber dari 

suara aplikasi souncard scope yang diberi tambahan pengeras suara 

(speaker) sebagai bentuk perlakuan terhadap objek penelitian. Adapun 

pemaparan kebisingan adalah sebagai berikut : 

1. Aklimatisasi mencit selama 7 hari. 

2. Mencit ditempatkan pada ruangan fiksasi dan dilakukan pemaparan  

kebisingan yang diletakkan pada jarak 1 meter dari  

mencit. 

3. 25 ekor mencit jantan dewasa dibagi mejadi 5 kelompok  

dengan masing-masing kelompok tersebut terdiri dari 5 ekor  
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mencit jantan dewasa. Berikut adalah uraian dari masing-masing  

kelompok : 

I. Kelompok kontrol (P0) : kelompok kontrol ini tidak diberi 

perlakuan paparan kebisingan karena sebagai kontrol untuk 

perbandingan kelompok mencit yang normal dan kelompok 

mencit yang diberikan perlakuan paparan kebisingan. 

II. Kelompok paparan I (P1): kelompok ini diberi paparan kebisingan 

85-90 dBA dengan intensitas paparan  sebesar 6 jam per hari 

selama 21 hari. 

III. Kelompok paparan II (P2): kelompok ini diberi paparan  

kebisingan 85-90 dBA dengan intensitas paparan sebesar 8 jam 

per hari selama 21 hari. 

IV. Kelompok paparan III (P3): kelompok ini diberi paparan 

kebisingan 85-90 dBA dengan intensitas paparan sebesar 10 

jam per hari selama 21 hari. 

V. Kelompok paparan IV (P4): kelompok ini diberi paparan 

kebisingan 85-90 dBA dengan intensitas paparan sebesar 12 

jam per hari selama 21 hari. 

 

 

3. Analisis Kualitas Spermatozoa 

 

Setelah masa perlakuan berakhir, mencit-mencit ini kemudian dibunuh 

dengan cara dibius menggunakan kloroform. Kemudian diambil cauda 

epididimisnya, dopotong-potong dan dimasukkan dalam 1 ml larutan 
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NaCl 0,9 %.  Bersuhu 37  - 40 
0
C, kemudian suspensi yang diperoleh 

dianalisis di bawah mikroskop. Parameter yang diamati meliputi : 

a. Motilitas spermatozoa 

Satu tetes suspensi ditaruh pada gelas objek lalu ditutup 

menggunakan gelas penutup. Kemudian diamati di bawah 

mikroskop dengan perbesaran 10 x 40. Pemeriksaan dilakukan 

dengan mengamati 100 spermatozoa dalam satu lapang pandang, 

kemudian diperkirakan perbandingan dalam persen, antara 

spermatozoa motilitas maju baik, kurang baik, dan yang tidak baik. 

Karakteristik penilaian motilitas spermatozoa dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Spermatozoa dengan motilitas baik, yaitu bergerak lurus ke 

depan, lincah, aktif, dan cepat (%). 

2. Spermatozoa dengan motilitas kurang baik, yaitu gerak 

apapun kecuali gerakan spermatozoa dengan motilitas baik 

(%). 

3. Spermatozoa tidak motil (%) (Soehadi dan Arsyad, 1982). 

 

b. Viabilitas spermatozoa 

Pemeriksaan ini dilakukan dengan pengecatan dengan zat warna 

Eosin Y 70%, pengamatan sediaan di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 10 x 40 dihitung per 100 spermatozoa. Spermatozoa 

yang hidup tidak berwarna, sedangkan yang mati berwarna merah, 

kemudian hasilnya dinyatakan dalam presentasi. 
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c. Morfologi spermatozoa 

Pemeriksaan morfologi spermatozoa dilakukan dengan membuat 

preparat apus (metode smear). Suspensi sperma kemudian diwarnai 

dengan Eosin, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan 

perbesaran 10 x 40. Pengamatan dilakukan terhadap 100 

spermatozoa, kemudian dibandingkan antara spermatozoa normal 

dengan yang tidak normal. Hasil pengamatan dinyatakan dalam 

presentase. 

 

d. Parameter Pengamatan 

Parameter yang diamati dalam penelitian ini adalah kualitas 

spermatozoa yaitu motilitas, viabilitas, dan morfologi  sel-sel 

spermatozoa. 

 

4. Analisis Data 

 

Pada penelitian ini data yang diperoleh dari motilitas dan viabilitas 

spermatozoa akan dianalisis menggunakan ANOVA (analysis of 

variance) dengan signifikasi 5 %. Apabila terdapat perbedaan akan 

dilanjutkan dengan uji BNT (beda nyata terkecil) dengan signifikasi 

5%. Kemudian data morfologi spermatozoa mencit dianalisis dengan 

menggunakan analisis deskriptif. 
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E. Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram alir penelitian 

Pembuatan Proposal Penelitian 

Persiapan Kebisingan 

dan Sumber Suara 
Aklimatisasi mencit 

selama 7 hari 

Tahap Persiapan 

Pelaksanaan Penelitian 

Pemberian pajanan kebisingan 

dengan intensitas 0,6,8,10,12 

jam/hari selama 21 Hari. 

Pembedahan dan pembuatan 

Preparat Sperma 

Pengamatan Preparat dengan 

Mikroskop 

Penyusunan Laporan akhir 


