
 

 

 

 

 

 

III.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental dengan 

Rancangan Acak Terkontrol. Dalam penelitian ini akan diberikan perlakuan 

terhadap 5 (lima) kelompok hewan percobaan mencit putih jantan (Mus 

musculus L) dewasa. 

 

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung  

pada bulan September-November 2014. Pembedahan organ testis mencit  

dilaksanakan di Laboratorium Biologi Molekuler Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. Pembuatan preparat histologi tubulus seminiferus 

mencit dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 
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3.3. Variabel Penelitian 

 

3.3.1 Variabel Independent 

1. Vitamin E 

2. Asap Rokok 

 

3.3.2. Variabel Dependent 

1. Jumlah sel spermatogenik mencit yang dipaparkan asap rokok 

2. Histologi diameter tubulus seminiferus mencit yang dipaparkan asap 

rokok 

 

3.4. Definisi Operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional 

 

Variabel Definisi Skala 

Vitamin E Vitamin E yang diberikan pada perlakuan 

adalah vitamin E sintetik. Dosis yang 

diberikan pada mencit adalah 0,4 mg/hari, 

0,8 mg/hari dan 1,2 mg/hari.  

Numerik 

Asap Rokok Asap rokok yang diberikan pada perlakuan 

adalah hasil pembakaran 2 batang 

rokok/hari 

Numerik 

 

Diameter 

Tubulus 

Seminiferus 

yang 

dipaparkan 

asap rokok 

 

Diameter tubulus seminiferus yang diukur 

dengan mikrometer dalam software dengan 

pembesaran 100x. Pengukuran dilakukan 

dengan mengukur jarak terpendek dan 

terpanjang tubulus seminiferus lalu dirata-

ratakan. Perlakuan akan dibandingkan 

antara kelompok kontrol dengan kelompok 

yang diberi perlakuan 

 

 

Numerik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 
 

 

Jumlah Sel 

Spermatogenik 

yang 

dipaparkan 

asap rokok. 

 

Sel spermatogenik adalah sel yang terdapat 

pada tubulus seminiferus dan membentuk 

sebagian terbesar dari lapisan epitel dan 

melalui proliferasi yang kompleks akan 

menghasilkan spermatozoa. Sel ini akan 

dipaparkan asap rokok, sehingga akan 

terjadi penurunan jumlah sel. Jumlah sel 

spermatogenik adalah jumlah dari sel 

spermatogonium, spermatosit primer, 

spermatosit sekunder dan spermatid. Sel 

akan dilihat dengan pembesaran 400 kali 

tiap mencit dalam kelompok, kemudian 

dirata-ratakan. 

 

Numerik 

 

3.5. Alat dan Bahan 

 

3.5.1. Alat Penelitian  

Alat-alat yang digunakan yaitu : kandang mencit dari kawat sebanyak 5 

kandang, sonde lambung, spuit 10 cc, tempat pakan dan minum mencit, 

korek api, alat bedah, mikroskop, erlenmeyer, pipet tetes, mikrotom 

 

3.5.2. Bahan Penelitian 

Bahan Biologis : Mencit jantan (Mus musculus L) galur DDY dewasa 

berumur 2,5-3 bulan dengan berat 25-30 gram dan sehat 

Bahan Kimia :  Vitamin E sintetik, rokok kretek, alkohol 70%, minyak 

jagung, eter, formalin, pewarnaan Hematoxylin-Eosin dan aquadest .  
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3.6. Populasi dan Sampel Penelitian 

 

Populasi dalam penelitian ini adalah mencit jantan (Mus musculus L) galur 

DDY umur 2,5-3 bulan dengan berat 25-30 gram dan sehat. Besar sampel 

ditentukan berdasarkan buku panduan penelitian WHO yaitu minimal 5 ekor 

mencit. Untuk menghitung besar sampel digunakan rumus Federer (Federer, 

1991) sebagai berikut : 

 

Nilai t pada rumus tersebut adalah jumlah perlakuan yang diberikan selama 

percobaan. Sedangkan nilai n merupakan jumlah pengulangan atau jumlah 

sampel dalam setiap kelompok perlakuan. 

Dari rumus di atas dapat dilakukan perhitungan besaran sampel sebagai 

berikut: t = 5, maka didapatkan : 

(n-1)(t-1) ≥ 15 

(n-1)(5-1) ≥ 15 

(n-1)4 ≥ 15 

(4n-4) ≥ 15 

4n ≥ 19 

n ≥ 19/4 

n ≥ 4.75 

n ≥ 5 

(n-1)(t-1) ≥ 15 
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Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 ekor per kelompok. 

Maka jumlah sampel yang diperlukan untuk percobaan ini adalah sebanyak 

25 ekor mencit. 

 

3.7. Kriteria Inklusi dan Ekslusi  

 

3.7.1. Kriteria Inklusi: 

1. Sehat  

2. Mencit jantan (Mus musculus L)  

3. Usia  2,5 – 3 bulan 

4. Berat badan mencit 25 - 30 gram 

 

3.7.2.  Kriteria Ekslusi :  

1. Terdapat penurunan berat badan lebih dari 10 % setelah 1 minggu 

masa adaptasi di laboratorium.  

2. Mencit tidak mau makan  

3. Mencit mati 

 

3.8. Prosedur Penelitian  

 

3.8.1. Pemeliharaan Hewan Uji 

 

Hewan uji yang digunakan adalah mencit jantan (Mus musculus L) 

umur 2,5-3 bulan dengan berat 25-30 gram dan sehat yang diperoleh 

dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Dasar kandang dilapisi dengan 

sekam padi setebal 0,5-1 cm dan diganti setiap 3 hari untuk mencegah 
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infeksi yang terjadi akibat kotoran. Dalam 1 kelompok, 5 ekor mencit 

ditempatkan dalam 1 kandang. Kandang ditempatkan dalam suhu kamar 

dan cahaya menggunakan sinar matahari tidak langsung. Makanan dan 

minuman diberikan secukupnya dalam wadah terpisah dan diganti 

setiap hari. Makanan diberikan pada mencit berupa pelet ayam 

sedangkan air minum yang diberikan berupa air putih yang diletakkan 

dalam botol plastik. Setiap mencit diberi perlakuan sekali sehari selama 

35 hari. Mencit di adaptasikan selama satu minggu sebelum diberi 

perlakuan. 

 

3.8.2. Penyediaan Vitamin E dan Asap Rokok 

 

Vitamin E didapatkan dari vitamin E sintetik yang ada di pasaran. Dan 

rokok didapatkan dari pasaran serta jenis rokok yang digunakan untuk 

pemaparan asap rokok adalah rokok kretek. 

1. Pemaparan Asap Rokok 

Pemaparan asap rokok diberikan menggunakan smoking chamber  

yang di design dengan 2 lubang  yaitu lubang untuk dihubungkan 

dengan air pump dan satu lagi untuk sirkulasi udara. Air pump 

menggunakan spuit 20cc dan dihubungkan dengan selang karet 

sepanjang 3 cm yang akan dimasukkan ke dalam lubang. Dari 

penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Hargono dkk (2013) 

didapatkan bahwa pemaparan dengan  2 batang rokok/hari dapat 

menyebabkan kerusakan pada spermatozoa mencit serta menurut 

penelitian Sankako et al. (2013) dimana pemaparan asap rokok 
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selama 15 hari sudah membuat motilitas dan morfologi 

spermatozoa berkurang, oleh karena itu peneliti memutuskan 

pemaparan asap rokok dilakukan menggunakan 2 batang rokok 

kretek per hari. Pemaparan dilakukan dengan cara membakar 1 

batang rokok setiap 15 menit kepada kelompok negatif, P1, P2 dan 

P3 (Fitriana dkk 2014). Pemaparan dilanjutkan hingga 2 batang 

rokok habis. Penelitian dilakukan selama 35 hari sesuai dengan 

waktu satu siklus spermatogenesis pada mencit yaitu 35 hari 

(Rugh, 1968).  

 

Gambar 5. Pemberian Paparan Asap Rokok 

 

2. Pengaturan dosis Vitamin E 

Pada penelitian ini vitamin E yang diberikan berupa vitamin E 

sintetik. Dosis vitamin E didapatkan dari perhitungan konversi dosis 

manusia (70 kg) ke mencit 20 gr adalah 0,0026. Dosis vitamin E 

sintetik yang digunakan adalah 100 mg, sehingga: 

100 x 0,0026 = 0,26 mg/20grBB 
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Oleh karena itu peneliti memutuskan untuk menggunakan dosis 

bertingkat vitamin E yaitu dengan cara menambahkan 2x dan 3x dari 

dosis awal yaitu: 

- Perlakuan 1 : 0,26 mg/20grBB 

- Perlakuan 2  : 0,52 mg/20grBB 

- Perlakuan 3  : 0,78 mg/20grBB 

 

Untuk dosis yang digunakan pada mencit dengan berat badan 30 g: 

Dosis vitamin E untuk perlakuan 1 : 

  P1 = dosis x berat badan 

   =  0,26 mg/grBB x 30 gr/20gr 

   = 0,4 mg/hari 

 

Dosis vitamin E untuk perlakuan 2  : 

  P2 = dosis x berat badan 

   =  0,52 mg/grBB x 30/20gr 

   = 0,8 mg/hari 

 

Dosis vitamin E untuk perlakuan 3 : 

  P2 = dosis x berat badan 

   = 0,78 mg/grBB x 30/20 gr  

   = 1,2 mg/hari 
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Dosis vitamin E yang diberikan kepada masing-masing kelompok 

adalah 0,4 mg, 0,8 mg dan 1,2 mg yang dilarutkan dalam minyak 

jagung (Nooh et al., 2009) dan diberikan secara oral menggunakan 

sonde lambung. 

 

3.8.3. Pemberian Perlakuan  

 

 Perlakuan diberikan selama 35 hari berdasarkan siklus 

 spermatogenesis mencit yang memakan waktu 35 hari. Setiap 

 kelompok mempunyai perlakuan yang berbeda yaitu : 

1. Kontrol Normal: Hanya diberi makanan pelet dan aquadest 

2. Kontrol (-): Diberikan paparan asap rokok setiap hari selama 35 hari. 

3. P1 : Diberikan paparan asap rokok setiap hari selama 35 hari + diberi 

vitamin E 0,4 mg/hari secara oral setiap hari selama 35 hari. 

4. P2 : Diberikan paparan asap rokok setiap hari selama 35 hari + diberi 

vitamin E 0,8 mg/hari secara oral setiap hari selama 35 hari.   

5. P3 : Diberikan paparan asap rokok setiap hari selama 35 hari + diberi 

vitamin E 1,2 mg/hari secara oral setiap hari selama 35 hari. 

 

3.8.4. Pembuatan Preparat Tubulus Seminiferus 

Setelah 35 hari perlakuan, masing-masing hewan coba dikorbankan 

dengan cara dislokasi leher dan selanjutnya dibedah. Selanjutnya 

dibuat sediaan mikroskopis dengan metode parafin dan pewarnaan 

Hematoksilin Eosin. Metode teknik histopatologi adalah menurut 

Akoso dkk. (1999) 
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1. Fixation 

a. Memfiksasi spesimen berupa potongan organ testis yang telah 

dipilih segera dengan larutan pengawet  formalin 10%. 

b. Mencuci dengan air mengalir 3-5 kali. 

 

 

2. Trimming 

a. Mengecilkan organ ± 3 mm. 

b. Memasukkan potongan organ testis tersebut ke dalam 

embedding cassette. 

 

3. Dehidration 

a. Menuntaskan air dengan meletakkan embedding cassette pada 

kertas tisu. 

b. Berturut-turut melakukan perendaman organ testis dalam 

alkohol bertingkat 70%,  96%, 96%, dan 96% masing-masing 

selama 0,5 jam. Selanjutnya dilakukan perendaman alkohol 

absolut I, II, III selama 1 jam.  

 

4. Clearing 

Untuk membersihkan sisa alkohol, dilakukan clearing dengan 

xilol I dan II masing-masing selama 1 jam.  

 

5. Impregnation 

Impregnasi dengan menggunakan parafin selama 1 jam di dalam 

inkubator dengan suhu 65,1
0
C. 
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6. Embedding 

a. Membersihkan sisa parafin yang ada pada pan dengan 

memanaskan beberapa saat di atas api dan usap dengan kapas. 

b. Menyiapkan parafin cair dengan memasukkan parafin ke 

dalam cangkir logam dan memasukkan dalam oven dengan 

suhu di atas 58
0
C. 

c. Menuangkan parafin cair dalam pan. 

d. Memindahkan satu persatu dari embedding cassette ke dasar 

pan dengan mengatur jarak satu dengan yang lainnya. 

e. Memasukkan pan dalam air. 

f. Melepaskan parafin yang berisi potongan testis dari pan 

dengan memasukkan ke dalam suhu 4-6
0
 C beberapa saat. 

g. Memotong parafin sesuai dengan letak jaringan yang ada 

dengan menggunakan scalpel/pisau hangat. 

h. Meletakkan pada balok kayu, ratakan pinggirnya dan buat 

ujungnya sedikit meruncing. 

i. Memblok parafin siap dipotong dengan mikrotom. 

 

7. Cutting 

a. Melakukan pemotongan pada ruangan dingin. 

b. Sebelum memotong, mendinginkan blok terlebih dahulu. 

c. Melakukan pemotongan kasar, dilanjutkan dengan pemotongan 

halus dengan ketebalan 4-5 mikron. 

d. Memilih lembaran potongan yang paling baik, mengapungkan 

pada air dan menghilangkan kerutannya dengan cara menekan 
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salah satu sisi lembaran jaringan tersebut dengan ujung jarum 

dan sisi yang lain ditarik menggunakan kuas runcing. 

e. Memindahkan lembaran jaringan ke dalam water bath dengan 

suhu 60 
0
C selama beberapa detik sampai mengembang 

sempurna (pemekaran pita parafin). 

f. Dengan gerakan menyendok mengambil lembaran jaringan 

tersebut dengan slide bersih dan menempatkan di tengah atau 

pada sepertiga atas atau bawah, mencegah jangan sampai ada 

gelembung udara di bawah jaringan. 

g. Mengeringkan slide. Jika sudah kering, slide dipanaskan pada 

inkubator (suhu 37
0
C) selama 24 jam untuk merekatkan 

jaringan dan mencairkan sisa parafin sebelum pewarnaan. 

 

8. Staining (pewarnaan) dengan Harris Hematoxylin Eosin 

Setelah jaringan melekat sempurna pada slide, memilih slide yang 

terbaik selanjutnya secara berurutan memasukkan ke dalam zat 

kimia di bawah ini dengan waktu sebagai berikut : 

Pertama, dilakukan deparafinisasi dengan menggunakan larutan 

xilol I dan II masing-masing selama 5 menit serta hidrasi ke 

dalam alkohol absolut selama 1 menit serta alkohol 96%, 96%, 

dan 70%  masing-masing selama 2 menit lalu dengan air/aquadest 

selama 10 menit.  Kedua, lakukan pulasan inti dengan zat warna 

Harris Hematoxylin selama 15 menit, lalu air mengalir, dan eosin 

selama maksimal 1 menit. Ketiga, lakukan dehidrasi dengan 

menggunakan alkohol 70%, 96%, 96%, dan absolut masing-
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masing selama 2 menit. Keempat, lakukan penjernihan dengan 

menggunakan larutan xilol I dan II masing-masing selama 2 

menit.  

 

9. Mounting 

Setelah pewarnaan selesai menempatkan slide di atas kertas tisu 

pada tempat datar, menetesi dengan bahan mounting yaitu kanada 

balsam dan tutup dengan cover glass cegah jangan sampai 

terbentuk gelembung udara 

 

3.8.5 Perhitungan Jumlah Sel Spermatogenik 

 Perhitungan dilakukan dengan mengamati preparat histopatologis dari 

irisan testis. Langkah – langkah perhitungan yang pertama adalah 

pemilihan tubulus seminiferus yang baik dan bulat dengan 

menggunakan  mikroskop dengan perbesaran 100x, kemudian 

difoto. Pengamatan dilanjutkan dengan mengamati preparat dengan 

perbesaran 200x, kemudian di foto. Pada perbesaran ini preparat di bagi 

4 bagian, tiap bagian di ambil satu tubuli seminiferus yang sesuai untuk 

dihitung sel spermatogonium di dalamnya. Setelah mendapatkan tubuli 

seminiferus yang sesuai dilakukan di perhitungan di bawah perbesaran 

400x. Pada mikroskop akan tampak sel spermatogonium yang terpisah 

sehingga dapat dihitung. Perhitungan dilakukan dengan melihat melalui 

mikroskop pada preparat dengan mengambil foto tubulus seminiferus 

yang akan dihitung sel spermatogoniumnya dan dilihat pada komputer 

dengan menggunakan program ACDsee 10 Photo Manager. 
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Perhitungan sel dan keliling tubulus seminiferus dilakukan 

menggunakan program GSA Image Analyser. Sel yang bertumpuk 

diambil salah satunya yang terwarna lebih gelap.. 

 

3.8.6. Pengukuran Diameter Tubulus Seminiferus 

 

Preparat diamati dengan mikroskop cahaya perbesaran 100x, dipilih 

tubulus seminiferus  yang bulat atau dianggap bulat untuk diukur 

diameternya. Pengamatan pada setiap sampel dilakukan pada 10 

diameter tubulus lalu dihitung rata-ratanya. 

 

3.9. Analisa Data dan Pengujian Hipotesis 

 

Kelompok penelitian ini terdiri dari 5 kelompok, yaitu: 3 kelompok 

perlakuan dan 2 kelompok kontrol dalam 5 kali pengulangan. Pada tiap 

kelompok, data jumlah sel spermatogenik dan diameter tubulus 

seminiferus yang terkumpul dianalisis menggunakan program SPSS 

dengan menggunakan uji One Way Anova untuk menguji perbedaan rerata 

pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. 

 

3.10. Etika Penelitian 

 

Penelitian ini melibatkan 25 ekor mencit (Mus musculus L) jantan galur 

DDY. Setelah proses penelitian, mencit akan dimatikan dengan cara 

dislokasi servikal dan diambil organ yang akan diteliti. Setelah itu mencit 

akan dimusnahkan dengan dikubur. Penelitian ini telah diajukan ethical 
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clearance ke Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung. 
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Persiapan penelitian: 

 

- Hewan percobaan  

- Bahan percobaan 

- Alat yang diperlukan 

Sampel 

Kelompok 

kontrol 

normal 

Tidak diberikan 

paparan asap 

rokok dan 

vitamin E 

Kelompok 

kontrol (-) 

Dipaparkan 

asap rokok 

selama 35 hari 

Kelompok 

perlakuan I 

Dipaparkan 

asap rokok 

selama 35 hari 

+Vit E 0,4 

mg/hari per oral 

1xsehari selama 

35 hari 

Kelompok 

perlakuan II 

Dipaparkan 

asap rokok 

selama 35 hari 

+Vit E 0,8 

mg/hari per oral 

1xsehari selama 

35 hari 

 

Kelompok 

perlakuan 

III 

Dipaparkan 

asap rokok 

selama 35 hari 

+Vit E 1,2 

mg/hari per oral 

1xsehari selama 

35 hari 

 

Mencit diterminasi dengan cara dislokasi leher 

Mencit diadaptasi selama 1 minggu 

Pembedahan dan pengambilan organ testis 

Pembuatan preparat histologi testis 

 

Pengamatan sel spermatogenik dan tubulus  

seminiferus  

Interpretasi hasil penelitian 

Selesai 

Penyusunan laporan 

Gambar 6. Diagram Alur Penelitian 


