
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian dengan rancangan eksperimental dengan (Post Test Only 

Control Group Design). Desain ini melibatkan 1 kelompok subyek yang 

diberi perlakuan eksperimental (kelompok eksperimen). Dari desain ini 

efek suatu perlakuan terhadap variabel dependen akan di uji dengan cara 

membandingkan keadaan variabel dependen pada kelompok eksperimen 

yang diberi perlakuan. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Oktober – November 2014, bertempat di 

Laboratorium Histopatologi Balai Verteriner Lampung. Perawatan dan 

perlakuan sampel bertempat di Balai Verteriner Lampung. Pemeriksaan 

jumlah morfologi pada otak tikus putih jantan galur Sprague dawley  

dilakukan di Laboratorium Histopatologi Balai Verteriner Lampung.  
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3.3 Sumber Data  

Sesuai dengan rancangan penelitian, maka sampel (tikus) dalam 

penelitian ini jumlahnya 25 dan dibagi dalam lima kelompok yang tidak 

berpasangan, yaitu satu kelompok kontrol dan empat kelompok 

perlakuan. Kelompok kontrol mendapat pemberian akuades. Satu 

kelompok perlakuan mendapat pemberian ekstrak daun sambung nyawa 

500 mg/kgBB, satu kelompok perlakuan mendapat pemberian ekstrak 

daun sambung nyawa 1000 mg/kgBB, satu kelompok perlakuan 

mendapat pemberian ekstrak daun sambung nyawa 1500 mg/kgBB dan 

satu kelompok perlakuan mendapat pemberian ekstrak daun sambung 

nyawa 2000 mg/kgBB. 

 

3.3.1 Besar sampel 

Untuk menghitung besar sampel di gunakan rumus Federer sebagai 

berikut : 

 

  

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 

(n-1)(t-1) ≥ 15 
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4n ≥ 19 

n ≥ 19/4 

n ≥ 4.75 

n ≥ 5 

Besar sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 5 per 

kelompok. Maka jumlah sampel yang diperlukan untuk percobaan 

ini adalah sebanyak 25 ekor tikus dan untuk mengantisipasi adanya 

drop out maka jumlah hewan coba ditambah 10% menjadi 28 ekor. 

 

3.3.2 Kriteria sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih 

jantan (Sprague dawley) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

Kriteria Inklusi: 

a. Tikus putih jantan dewasa (Sprague dawley) 

b. Umur 8 minggu 

c. Berat badan tikus 200 gram 

d. Kesehatan umum baik 

Kriteria Ekslusi: Tikus tidak mau makan 

Kriteria drop out:Tikus mati saat penelitian 

3.4 Identifikasi variabel  

3.4.1 Variabel bebas: Ekstrak daun sambung nyawa 500 mg/kgBB, 

1000 mg/kgBB, 1500 mg/kgBB, 2000 mg/kgBB. 
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3.4.2 Variabel tergantung: Gambaran histopatologis otak tikus putih. 

3.4.3 Variabel terkendali: 

a.  Galur tikus: Tikus putih (Sprague dawley) 

b. Umur tikus: 8 minngu 

c. Jenis kelamin tikus: jantan 

d. Berat badan tikus: 200 gram 

e. Jenis makanan tikus: Pellet broiler-11 dan air 

 

3.5 Definisi Operasional 

Tabel 1. Definisi Operasional 

Variabel Definisi Cara ukur 
 Skala 

ukur 

Dosis ekstrak 

etanol 96% daun 

sambung nyawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerusakan 

histologi otak 

 

Dosis efektif tengah ekstrak 

etanol daun sambung nyawa 

adalah 200 mg/KgBB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran kerusakan jaringan 

otak tikus dilihat dengan 

melakukan pengamatan sediaan 

histopatologi menggunakan 

mikroskop dengan perbesaran 

400x pada 5 lapangan pandang 

dimana setiap lapangan 

pandang diamati berupa 

pembengkakan sitoplasma serta 

pembuluh darah mengalami 

infark 

- Kelompok I: pemberian 

aquades1 ml; 

- Kelompok II: pemberian 

ekstrak etanol daun 

sambung nyawa 500 

mg/KgBB; 

- Kelompok III: pemberian 

ekstrak etanol daun 

sambung nyawa 1000 

mg/KgBB; 

- Kelompok IV: pemberian  

ekstrak etanol daun  

sambug nnyawa 1500 

mg/KgBB; 

- Kelompok V: pemberian 

ekstrak etanol daun 

sambung nyawa 2000 

mg/KgBB 

 

 

 

- Tidak ada perubahan 

histologi; 

- Perdarahan sekitar sel 

piramid; 

- Kongesti di  sekitar sel 

piramid; 

- Kogesti  dan perdarahan 

di sel piramid. 
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3.6 Bahan dan Alat Penelitian 

3.6.1. Bahan Penelitian 

1. Tikus putih jantan galur Sprague dawley 

2. Ekstrak daun sambung nyawa (250 mg/kgBB, 500 mg/kgBB, 1000 

mg/kgBB, 1500 mg/kgBB) 

3. Pakan standar tikus 

4. Aquadest 

5. Bahan untuk pembuatan preparat histopatologi 

  

3.6.2. Alat Penelitian 

1. Kandang tikus dan perlengkapannya 

2. Sonde lambung 

3. Seperangkat alat bedah minor untuk pengambilan organ tikus 

4. Alat untuk pembuatan preparat histopatologi 

5. Mikroskop 

 

3.7 Jalannya Penelitian 

3.7.1 Metode pembuatan ekstrak etanol daun sambung nyawa 

Daun sambung nyawa dicuci bersih dengan air mengalir dan ditiriskan. 

Kemudian dijemur di bawah panas matahari tidak langsung dengan 

ditutupi kain berwarna gelap. Setelah kering, daun kemudian dibuat 

serbuk dan diayak hingga diperoleh serbuk daun sambung nyawa. 

Sebanyak 500 gram serbuk diekstrak dengan cara maserasi menggunakan 

pelarut etanol 96% sebanyak 1,5 L. Pengadukan dilakukan dua kali yaitu 
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pada pagi dan sore hari, setelah 3 x 24 jam dilakukan penyaringan. 

Ampas dimaserasi kembali dengan pelarut etanol 96% sebanyak 1,5 L. 

Proses maserasi dilakukan sebanyak tiga kali. Filtrat yang diperoleh 

dikumpulkan kemudian diendapkan, lalu disaring untuk selanjutnya 

diuapkan dengan pengurangan tekanan menggunakan rotary evaporator  

hingga diperoleh ekstrak kental (Gofur et al., 2009). 

 

3.7.2 Prosedur pemberian dosis ekstrak etanol daun sambung nyawa. 

Dosis yang akan digunakan pada penelitian diambil dari pertengahan 

dosis efektif berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Meiyanto 

pada tahun 2007 yaitu sebanyak 500mg/kgBB. Dosis untuk kelompok 

perlakuan kedua yang akan digunakan yaitu 500mg/kgBB kemudian 

dosis kelompok perlakuan ketiga hasil pengalian dua kali dari dosis 

kedua, yaitu 1000 mg/kgBB, sedangkan dosis kelompok perlakuan 

keempat adalah hasil pengalian 1,5 kali dari dosis kedua yaitu 1500 

mg/kgBB, dan dosis kelompok perlakuan kelima merupakan hasil 

pengalian empat kali dosis kedua yaitu 2000 mg/kgBB. 

a. Dosis untuk tiap tikus pada kelompok II 

500 mg/kgBB x 0,2 kg (berat badan tikus)= 100 mg 

b. Dosis untuk tiap tikus pada kelompok III 

1000 mg/kgBB x 0,2 kg (berat badan tikus)= 200 mg 

c. Dosis untuk tiap tikus pada kelompok IV 

1500 mg/kgBB x 0,2 kg (berat badan tikus)= 300 mg 

d. Dosis untuk tiap tikus pada kelompok V 

2000 mg/kgBB x 0,2 kg (berat badan tikus)= 400mg 
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Volume ekstrak etanol daun sambung nyawa diberikan secara peroral 

sebanyak 1 ml yang merupakan volume yang boleh diberikan 

berdasarkan pada volume normal lambung tikus yaitu 3–5 ml. Hal ini 

dikarenakan, jika pemberian lebih dari 1 ml, dikhawatirkan tidak akan 

ada cukup ruang untuk makanan yang dikonsumsi tikus, dan jika volume 

ekstrak melebihi volume lambung, dapat berakibat dilatasi lambung 

secara akut yang dapat menyebabkan robeknya saluran cerna (Ngatidjan, 

2006). Ekstrak etanol disuspensikan dalam aquades dengan suspending 

agent CMC Na 0,5 % di dalam mortir (Goffur et al., 2009). 

 

Larutan aquadest yang perlu ditambahkan untuk membuat larutan stok 

adalah sebanyak 200 ml. Untuk memperoleh kadar 100 mg, 200 mg, 300 

mg, dan 400 mg tiap 1 ml larutan, maka diperlukan ekstrak sebanyak:  

a. Untuk dosis 100 mg tiap 1 ml pada kelompok II 

 =  

x = 20.000 mg 

x = 20 gr 

Jadi, ekstrak yang perlu ditambahkan dalam 200 ml aquades adalah 80 gr 

 

b. Untuk dosis 200 mg tiap 1 ml pada kelompok III 

 =  

X= 40.000 mg 

X = 40 gr 
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Jadi, ekstrak yang akan ditambahkan dalam 200 ml aquades adalah 

sebanyak 40 gr. 

c. Untuk dosis 300 mg tiap 1 ml (kelompok IV) 

=  

X= 60.000 mg 

X = 60 gr 

Jadi, ekstrak yang akan ditambahkan dalam 200 ml aquades adalah 60 gr. 

 

 

d. Untuk dosis 400 mg tiap 1 ml (kelompok V) 

 =  

X= 80.000 mg 

X = 80 gr 

Jadi, ekstrak yang akan ditambahkan dalam 200 ml aquades adalah 60 gr. 

 

3.7.3 Prosedur penelitian 

Percobaan menggunakan 25 ekor tikus yang dibagi menjadi lima 

kelompok. Kelompok perlakuan pertama terdiri dari lima ekor tikus yang 

hanya diberi aquades 1 ml. Kelompok perlakuan kedua, terdiri dari lima 

ekor tikus dengan pemberian ekstrak daun sambung nyawa 500 

mg/kgBB, kelompok perlakuan ketiga, terdiri dari lima ekor tikus dengan  

pemberian ekstrak 1000 mg/kgBB, kelompok perlakuan keempat terdiri 

dari lima ekor tikus dengan pemberian ekstrak 1500 mg/kgBB, dan 
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kelompok perlakuan kelima terdiri dari lima ekortikus dengan diberi 

ekstrak 2000 mg/kgBB. Pemberian ekstrak pada kelompok perlakuan 

diberikan 1 hari sekali dalam seminggu. Perlakuan dilakukan selama satu 

minggu. Pada hari ke–8, semua hewan percobaan diterminasi dengan 

cara tikus diletakkan diatas sehelai kain, kemudian badan tikus 

dibungkus termasuk kedua kaki depannya dengan kain tersebut. Tikus 

selanjutnya diterminasi menggunakan anastesi menggunakan chloroform 

dan cervical dislocation. Setelah pembedahan dan pengambilan organ, 

otak tikus dimasukkan kedalam formalin dan siap untuk dibuat preparat 

histopatologisnya. 

 

Pembuatan preparat histopatologis pertama organ otak tikus direndam 

dengan cairan alkohol bertingkat, lalu dilakukan pembersihan dengan 

xylol. setelah pembersihan, organ dijadikan blok parafin dan dipotong 

dengan mikrotom. Hasil potongan preparat direndam dengan water bath  

lalu jaringan di gelas objek di tutup dan dijadikan preparat. Setelah 

preparat jadi, dilakukan pewarnaan dengan HE. 

 

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan mikroskopis setelah dilakukan 

pembuatan preparat sesuai prosedur. Setiap tikus dibuat preparat otak dan 

tiap preparat dibaca dalam lima lapangan pandang yaitu keempat sudut 

dan bagian tengah preparat dengan perbesaran 100× dan 400× dengan 

batasan jumlah sel 20 sel tiap lapang pandang. 

Sasaran yang dibaca adalah perubahan struktur histologis otaktikus 

karena sel epitel otak peka terhadap anoksia dan mudah hancur karena 
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keracunan akibat kontak dengan bahan-bahan yang diekskresikan melalui 

otak. 

 

3.8 Analisis data 

Data yang diperoleh akan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Analisis Deskriptif. 

2. Uji Efek Perlakuan 

Uji efek perlakuan yang digunakan adalah uji non-parametrik 

Kruskal Wallis untuk menguji hipotesis karena skala pengukuran 

yang digunakan adalah skala kategorik (ordinal) dengan jenis 

hipotesis adalah hipotesis komparatif > 2 kelompok tidak 

berpasangan. Jika nilai p < 0,05 maka kesimpulannya adalah menolak 

ho. 
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Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 

 

Populasi 

Sampel 

Random 

Alokasi 

Perlakuan 

pada 

kelompok I 

atau 

kontrol 

diberikan 

akuades 3x 

seminggu  

Perlakuan 

pada 

kelompok 

II (ekstrak 

daun 

sambung 

nyawa 500 

mg/kgBB) 

3x 

seminggu 

Perlakuan 

pada 

kelompok 

III (ekstrak 

daun 

sambung 

nyawa 

1000 

mg/kgBB)

3x 

seminggu 

Perlakuan 

pada 

kelompok 

IV (ekstrak 

daun 

sambung 

nyawa 1500 

mg/kgBB) 

3x seminggu 

Perlakuan 

pada 

kelompok V 

(ekstrak 

daun 

sambung 

nyawa 2000 

mg/kgBB) 

3x 

seminggu 

Terminasi pada hari ke 8 setelah induksi ekstrak 

ethanol 96% 

Fase Adaptasi 4-7 hari 

Pembuatan preparat otak tikus 

Pengamatan hasil preparat 


