
 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimental dengan Rancangan Acak Terkontrol. Desain ini melibatkan 5 

(lima) kelompok perlakuan terhadap hewan percobaan mencit putih jantan 

(Mus musculus L) strain DDY. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung  pada bulan September-November 2014. Pembedahan organ testis 

mencit (Mus musculus L) dewasa dilaksanakan di Laboratorium Biologi 

Molekuler Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.  

 

3.3 Variabel Penelitian 

 

3.3.1 Variabel Independent 

 Asap Rokok 

 Vitamin E 
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3.3.2 Variabel Dependent 

 Morfologi spermatozoa 

 

3.4 Definisi Operasional 

 

3.4.1 Vitamin E yang diberikan pada perlakuan adalah  vitamin E sintetik 

dalam bentuk minyak sediaan kapsul 100 mg. Dosis yang diberikan 

pada mencit adalah 0,4 mg/hari, 0,8 mg/hari dan 1,2 mg/hari.  

 

3.4.2 Asap rokok didapatkan dari hasil pengasapan rokok kretek berjumlah 2 

batang/hari selama 35 hari. 

 

3.4.3 Morfologi spermatozoa normal yang diperoleh dari kauda epididimis. 

Morfologi spermatozoa normal yaitu mempunyai bentuk kepala seperti 

kait pancing dan ekor panjang lurus. (Hayati et al., 2005). 

 

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 1 cc dan 10 cc 

 Tempat pakan dan minum mencit 

 Alat bedah 

 Mikroskop 
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 Pipet tetes 

 Mikrotom 

 

3.5.2  Bahan Penelitian 

 

Bahan biologis : 

Bahan biologis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit 

jantan (Mus musculus L) strain DDY dewasa. Dengan umur 2,5–3 

bulan, berat badan 25-30 gram dan sehat.  

Bahan Kimia  : 

Bahan kimia yang dipakai adalah vitamin E sintetik, rokok kretek , 

korek api, alkohol 70 %, NaCl 0,9 %, pewarnaan giemsa dan 

methanol. 

 

3.6 Populasi dan Sampel Penelitian 

 

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

DDY dewasa. Umur 2,5-3 bulan dengan berat 25-30 gram dan sehat yang 

diperoleh dari IPB(Insititut Pertanian Bogor).  

 

Rumus penentuan sampel untuk penelitian ini adalah Rumus Frederer 

(Fitriana et al., 2014), yaitu: 

 

Dari rumus di atas dapat dilakukan perhitungan besaran sampel sebagai 

berikut: t = 5, maka didapatkan : 

(n-1)(t-1) ≥ 15 
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(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 

Keterangan : 

t = kelompok perlakuan ( 5 kelompok )  

n = jumlah pengulangan atau sample tiap kelompok. 

 

Sampel penelitian sebanyak 25 ekor yang dipilih secara acak yang dibagi 

dalam 5 kelompok dengan pengulangan atau sampel tiap kelompok 

percobaan adalah sebanyak 5 kali. 

 

3.7 Kriteria Inklusi dan Ekslusi  

 

3.7.1 Kriteria Inklusi: 

1. Mencit jantan (Mus musculus L)  

2. Usia  2,5 – 3 bulan 

3. Berat badan 25 - 30 gram  

4. Sehat 
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3.7.2  Kriteria Ekslusi :  

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

masa adaptasi dilaboratorium.  

2.  Mencit tidak mau makan.  

 

3.8  Prosedur Penelitian  

 

3.8.1  Pemeliharaan Hewan Uji 

 

Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencit jantan 

(Mus musculus L)  berat 25-30 gram dengan umur 2,5-3 bulan dan 

sehat. Mencit ditempatkan dalam kandang yang terbuat dari kawat 

dengan dasar kandang dilapisi sekam padi setebal 0,5-1 cm untuk 

mencegah terjadinya infeksi akibat kotoran mencit, maka sekam padi 

diganti setiap 3 hari. Suhu dan kelembaban ruangan dibiarkan berada 

dalam kisaran alamiah. 

 

Makanan yang diberikan berupa pellet ayam dan minum berupa air 

putih diberikan setiap hari. Makanan dan minuman diberikan 

secukupnya dalam wadah terpisah dan diganti setiap hari. Setiap 

mencit diberi perlakuan sesuai dengan kelompok perlakuan sekali 

sehari selama 35 hari.  
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3.8.2 Penyediaan Vitamin E dan Asap Rokok 

 

Vitamin E yang digunakan dalam penelitian ini 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 dua lubang yaitu lubang untuk dihubungkan 

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

menggunakan spuit 10cc dan dihubungkan dengan selang karet 

sepanjang 3 cm yang akan dimasukkan ke dalam lubang sebagai 

penghantar asap ke dalam kandang pemaparan (Fitriana et al., 

2014). Dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Hargono 

(2013) didapatkan bahwa pemaparan dengan  2 batang rokok/hari 

dapat menyebabkan kerusakan pada spermatozoa mencit. Dan 

pemaparan asap rokok selama 15 hari sudah membuat motilitas 

dan morfologi spermatozoa berkurang (Sankako et al., 2013) 

 

 Oleh karena itu peneliti 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 et al., 2014). 

Pemaparan dilanjutkan hingga 2 batang rokok habis. Penelitian 
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dilakukan selama 35 hari sesuai dengan waktu satu siklus 

spermatogenesis pada mencit yaitu 35 hari (Rugh, 1968).  

 

Gambar 7. Pemberian Paparan Asap Rokok 

 

2. Pemberian Vitamin E 

Pada penelitian ini vitamin E yang akan diberikan berupa vitamin 

E sintetik. Dosis vitamin E didapatkan dari perhitungan konversi 

manusia (70kg) ke mencit (20gr) adalah 0,0026 dan dosis vitamin 

E yang diberikan adalah 100 mg. 

 

Dosis untuk mencit yaitu : 

100 x 0,0026 = 0,039 = 0,26 mg/20grBB  

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 
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- 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/mencit 

 

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 : 

  P3 = dosis x berat badan 

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

   = 1,2 mg/hari 

 

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, 2009) dan diberikan secara oral menggunakan sonde 

lambung. 
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3.8.3 Pemberian Perlakuan  

 

Setiap kelompok mempunyai perlakuan yang berbeda yaitu : 

1. Kontrol (+): 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 Pengamatan 

 

Setelah 35 hari perlakuan, masing-masing hewan coba dikorbankan 

dengan cara dislokasi leher dan selanjutnya dibedah. Selanjutnya 

dilakukan pengamatan sebagai berikut : 

1. Pengambilan Sekresi Kauda Epididimis  

 

Untuk mendapatkan sperma di dalam sekresi kauda epididimis 

menurut Soehadi dan Arsyad (1983) dilakukan sebagai berikut: 

Setelah 35 hari perlakuan, masing-masing hewan percobaan 

dikorbankan dengan cara dislokasi leher dan selanjutnya dibedah. 

Kemudian organ testis beserta epididimis sebelah kanan diambil 

dan diletakkan ke dalam cawan petri yang berisi NaCl 0,9%. Di 
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bawah mikroskop bedah dengan pembesaran 400x kauda 

epididimis dipisahkan dengan cara memotong bagian proximal 

korpus epididimis dan bagian distal vas deferens. Selanjutnya 

kauda epididimis dimasukkan ke dalam gelas arloji yang berisi 1 

ml NaCl 0,9%, kemudian bagian proximal kauda dipotong sedikit 

dengan gunting lalu kauda ditekan dengan perlahan hingga sekresi 

cairan epididimis keluar dan tersuspensi dengan NaCl 0,9%. 

Suspensi sperma dari kauda epididimis yang telah diperoleh dapat 

digunakan untuk pengamatan morfologi sperma 

 

2. Parameter yang Diamati 

 

Pengamatan morfologi spermatozoa dilakukan dengan cara 

mengambil spermatozoa dari kauda epididimis tersebut di atas dan 

dibuat sediaan hapus pada kaca objek, dikeringkan. Kemudian 

diberi alkohol 70 % selama 15 menit, dikeringkan dan diberi 

perwarnaan giemsa selama 15 menit. Setelah itu dibilas dengan air 

kran dan dikeringkan. Kemudian dengan mikroskop cahaya 

dihitung dengan jumlah 100 sperma, ditentukan persentase sperma 

yang normal.  

 

Spermatozoa normal mempunyai bentuk kepala seperti kait 

pancing dan ekor panjang lurus dan untuk spermatozoa abnormal 

mempunyai bentuk kepala tidak beraturan, dapat berbentuk seperti 

pisang, atau tidak beraturan (amorphous), atau terlalu bengkok, dan 
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ekornya tidak lurus bahkan tidak berekor, atau hanya terdapat 

ekornya saja tanpa kepala .  

 

Gambar 8. Morfologi Spermatozoa Mencit Normal dan 

Abnormal. (A) Spermatozoa normal; (B – J) Sperma 

abnormal. (B) Tidak ada kait; (C) Ekor ganda; (D) 

kepala berbentuk pentul; (E) Kepala tidak beraturan; 

(F) dan (G) kait bengkok ke belakang; (H) Ekor 

melengkung ke belakang kepala; (I) Tidak ada kepala; 

(J) ekor terlalu bengkok (Wyrobeck and Bruce, 1975). 

 

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 yang terkumpul dianalisis menggunakan program SPSS 17 

for Windows 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 jantan strain DDY. Setelah proses 

penelitian, mencit akan dimatikan dengan cara dislokasi. Setelah mencit 

dimatikan dan dilakukan penelitian selanjutnya mencit akan dikubur. 
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Penelitian ini diajukan kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas 

Kedokteran Universitas Lampung. 
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Gambar 9. Diagram Alur Penelitian 

Tidak diberikan 

paparan asap 

rokok dan 

vitamin E 

Dipaparkan 

asap rokok 

selama 35 hari 

Dipaparkan 

asap rokok 

selama 35 hari 

+Vit E 0,4 

mg/hari per oral 

1xsehari selama 

35 hari 

Dipaparkan 

asap rokok 

selama 35 hari 

+Vit E 0,8 

mg/hari per oral 

1xsehari selama 

35 hari 

 

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 sekret kauda epididimis  

 
Pembuatan preparat dan Pengamatan 

 

Interpretasi hasil pengamatan 

Penyusunan laporan 

Selesai 

Persiapan penelitian: 

-Bahan percobaan 

-Hewan percobaan 

-Bahan kimia 

-Alat yang diperlukan 

Sampel 

Kelompok 

kontrol (+) 

Kelompok 

kontrol (-) 

Kelompok 

perlakuan 1 

Kelompok 

perlakuan 2 

Kelompok 

perlakuan 3 


