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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Waktu dan Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai November 2012, 

bertempat di Laboratorium Zoologi, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Lampung. 

 

B. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah lampu merkuri 

sebagai pemajan, lux meter untuk mengukur intensitas cahaya, 

thermometer ntk mengukur suhu, jam tangan untuk menghitung waktu, 

timbangan digital untuk menimbang berat badan mencit, milimeter blok 

untuk mengukur panjang tubuh mencit, mencit dengan berat rata-rata 30-

40 mg sebagai hewan coba, kandang mencit berjumlah 4 buah berukuran 

40 x 50 cm untuk tempat tinggal mencit sebelum, saat, dan setelah dipajan, 

tempat makan dan minum mencit, pellet ayam sebagai pakan mencit, air 

putih untuk minum mencit, serbuk kayu untuk alas di dalam kandang, alat 

tulis untuk mencatat data, cat untuk menandai kandang atau mencit, dan 

kamera sebagai alat dokumentasi. 
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C. Cara Kerja 

 

1. Persiapan Hewan Coba 

Sebelum penelitian, dilakukan persiapan yaitu mengawinkan mencit 

betina dan mencit jantan dengan perbandingan 5;1 (5 mencit betina 

dengan 1 mencit jantan) dalam satu kandang.  Mencit yang digunakan 

adalah mencit yang sehat, yakni berat badan selama aklimatisasi tidak 

berkurang dari 10% dan visual menunjukkan perilaku yang normal 

(Departemen Kesehatan RI, 1978). 

 

Satu minggu sebelum perlakuan, dilakukan aklimatisasi terhadap 

mencit dan membaginya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

kontrol dan kelompok perlakuan.  Aklimatisasi bertujuan untuk 

penyesuaian mencit terhadap lingkungan baru.  Perlakuan diulangi 

sebanyak tiga kali berdasarkan kelompok jam perlakuan. 

 

2. Pemajanan 

Mencit ditempatkan dalam empat kandang yang berbeda.  Masing- 

masing kandang berisi lima ekor mencit yang telah gestasi dan 

dilakukan pemajanan.  Perlakuan pemajanan yaitu dengan 

menempatkan mencit pada ruang perlakuan dan dilakukan penyinaran 

gelombang elektromagnetik dari lampu merkuri dengan jarak satu 

meter dari mencit gestasi.  Selama percobaan, mencit diberi makan 

pellet ayam dan diberi minum air putih. 
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Dua puluh ekor mencit dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu 

kelompok kontrol dan kelompok perlakuan .  Kelompok kontrol terdiri 

dari empat ekor mencit yang tidak mendapat pemajanan sama sekali.  

Kelompok ini digunakan sebagai acuan standarisasi pembanding 

pengukuran yang akan dilakukan. 

 

Kelompok perlakuan dibagi lagi dalam empat kelompok, yaitu 

kelompok perlakuan 1, kelompok perlakuan 2, kelompok perlakuan 3. 

Dan kelompok perlakuan 4.  Kelompok perlakuan 1, terdiri dari empat 

ekor mencit yang mendapat pemajanan sebanyak 4 jam sehari selama 

21 hari.  Kelompok perlakuan 2 terdiri dari lima ekor mencit yang 

mendapat pemajanan sebanyak 8 jam sehari selama 21 hari.  

Kelompok perlakuan 3 terdiri dari empat ekor mencit yang mendapat 

pemajanan sebanyak 12 jam sehari selama 21 hari.  Kelompok 

perlakuan 4 terdiri dari empat ekor mencit yang mendapat pemajanan 

sebanyak 16 jam sehari selama 21 hari.   

 

Pemajanan dilakukan sejak mencit betina masa gestasi hingga partus, 

kemudian akan dilakukan pengamatan terhadap anakan mencit. 

 

3. Pengukuran Morfologi 

Dilakukan pengukuran morfologi terhadap anak mencit, baik untuk 

kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan.  Pengukuran 
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morfologi ini meliputi pengukuran berat badan, panjang tubuh, dan 

melihat kelengkapan anggota tubuh, serta didokumentasikan. 

 

4. Pengolahan dan Analisis Data 

Data yang diperoleh adalah data primer, yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumber.  Analisis data menggunakan  Analisis Ragam / 

ANARA dan dilanjutkan dengan Uji BNT (Beda Nyata Terkecil).  

Sedangkan kelengkapan anggota tubuh di analisis secara deskriptif. 
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5. Diagram Alir 

Kerangka konsep penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

 

Persiapan Penelitian : 

-Kandang -Alat -Bahan 

- Aklimatisasi dan Mengawinkan Hewan Uji  

 

 

Pemajanan gelombang elektromagnetik dengan lampu merkuri 

 

Menunggu kelahiran anakan mencit setelah 21 hari pemajanan 

 

 

Pengukuran berat badan (g) Pengukuran panjang tubuh (cm)  Pengamatan  

          kelengkapan anggota  

         tubuh 

 

 

     Pengolahan Data 

 

 Penyusunan Laporan 

 
Gambar 3.  Diagram alir metode penelitian 

 
 
 


