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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Desain Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimental yang bertujuan untuk 

mengamplifikasi Gen STX1A. 

 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 

 

1. Tempat Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Molekuler dan 

Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Lampung serta Laboratorium 

Bioteknologi Fakultas Pertanian Universitas Lampung. 

 

2. Waktu Penelitian 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2014 hingga bulan Maret 

2015. 
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3.3 Sampel Penelitian 

 

Populasi adalah wilayah generelasisasi yang terdiri atas subyek atau obyek 

penelitian yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditaraik kesimpulannya (Dahlan, 

2008). Populasi dalam penelitian ini adalah Siswa-siswi kelas XI MIA di 

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. 

 

Teknik pengumpulan sampel dalam peneltian ini adalah simple random 

sampling dengan jumlah anggota dalam populasi sebanyak 152 orang dengan 

kriteria sebagai berikut: 

Kriteria Inklusi : 

1. Siswa kelas XI MIA SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tahun ajaran 

2014-2015. 

2. Pernah mengikuti Test IQ yang dibuktikan dengan sertifikat hasil ujian. 

3. Bersedia berpartisipasi dalam penelitian yang ditandai dengan mengisi 

inform consent. 

4. Bebas dari penyakit kronik dan trauma. 

 

Kriteria Eksklusi : 

1. Tidak hadir saat penelitian dilakukan. 

2. Sampel darah rusak ketika dilakukan pengolahan. 

 

 



29 
 

Untuk besar sampel minimal yang digunakan berdasarkan rumus Slovin, 

yaitu sebanyak: 
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3174603,60  dibulatkan menjadi 61 sampel 

 

 

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel 

N = Besar populasi 

d = Kekuatan penelitian 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 69 sampel darah. 

 

 

 

3.4 Variabel Penelitian 

 

 

 

Untuk memudahkan pelaksanaan penelitian ini dan agar penelitian tidak 

terlalu luas maka dibuat definisi operasional sebagai berikut : 
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Tabel 3. Definisi operasional 

  

No. Variabel Definisi Alat ukur Hasil ukur Skala 

1. Gen 

STX1A 

Merupakan membran 

protein yang 

berperan penting 

pada eksositosis 

neurotransmitter 

pada sel syaraf. 

PCR 

Konvensional 

TC5000 

a. Positif : 

Bila hasil 

pembacaan 

di bawah 

sinar UV 

didapatkan 

pita terang 

pada 

pasang basa 

54 bps. 

b. Negatif: 

Bila hasil 

pembacaan 

dibawah 

sianr UV 

tidak 

didapatkan 

pita terang 

pada 

pasang basa 

54 bps. 

Nominal  

 

 

 

3.5 Alat dan Bahan Penelitian 

 

 

 

1. Untuk isolasi DNA 

 

Pada penelitian ini digunakan alat-alat yaitu sentrifus tabung 1,5 mL, 

inkubator, collection tube 2 mL, mikropipet beserta tipnya, dan GD 

column. Bahan yang digunakan adalah darah sampel, RBC lysis buffer, 

GB buffer, W1 buffer, etanol absolut, elution buffer 10mM Trls-HCl (pH 

8,5) untuk DNA elution, pre-heated elution buffer TE. 
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2. Untuk pengecekan DNA secara umum 

Alat yang digunakan pada tahap ini adalah mesin elektroforesis, 

blue.yellow.white tip, mikropipet, timbangan analitik, gelas baker, gelas 

ukur, dan hot plate. Bahan yang digunakan adalah Purryfied DNA, 

Loading Dye, DNA marker, Agarose 1,5%, TBE 0,5%. 

 

3. Untuk Ekstrak DNA yang akan diamplifikasi menggunakan PCR 

Alat yang digunakan pada tahap ini adalah, mikropipet, 

Blue/yellow/white tips, Sentrifuge sort, Vortex, dan Ice gel Sample pack. 

Bahan yang digunakan (untuk satu sampel) adalah Master Mix 10 μl, 

primer forward 0,5 μl, primer reverse 0,5 μl, aquadest 7 μl, DNA 2 μl 

 

4. Untuk PCR 

Alat yang digunakan pada tahap ini adalah Handschoen, 

White/yellow/blue tip, mesin PCR, mikrotube 0,2 mL, Vortex,  dan mikro 

sentrifuge. Bahan yang digunakan adalah ekstrak DNA yang telah 

diisolasi. 

 

5. Untuk membuat Agarose 

Alat yang digunakan pada tahap ini adalah 

hot plate, tabung Erlenmeyer, Alumunium foil, plastik wrap, timbangan 

analitik Perbandingan Bahan untuk membuat 100 mL agarose 1,5% 
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adalah 1,5 gr agarose dilarutkan dalam 100 mL TBE 0,5x dan 

ditambahkan Nucleatid Acid Stain 5 uL. 

 

6. Untuk elektroforesis 

Alat yang digunakan adalah mesin dan sisir elektroforesis, handschoen, 

mikropipet, yellow/white/blue tip, kulkas suhu, talenan, uiltraviolet,  dan  

kertas parafilm. Bahan yang digunakan adalah agarose 1,5% dengan 

pewarna SYBR Green Nucleatid Acid Stain, TB 0,5x, ekstrak DNA yang 

telah diPCR, loading dye 5uL dibagi menjadi 8 titik pada kertas parafilm, 

DNA marker yang terdiri dari 25 μl DNA Ladder dan 5 μl Loading Dye 

 

3.6 Cara Pengambilan Data 

 

Dalam penelitian ini seluruh data didapatkan dari hasil amplifikasi Gen 

STX1A yang menggunakan PCR konvensional dan dilanjutkan dengan 

proses elektroforesis. 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengajukan permohonan ethical 

clearence dan informed consent. Koordinasi dengan laboratorium Biologi 

Molekuler dan Biokimia Fakultas Kedokteran dan laboratorium Bioteknologi 

Fakultas Pertanian Universitas Lampung dilakukan untuk meminta izin 
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kepada Kepala Laboratorium masing-masing laboratorium untuk melakukan 

penelitian. 

 

Pada saat penentuan dan pengambilan sampel darah, peneliti memberi 

penjelasan kepada sampel sebagai subjek tentang persiapan dan pelaksanaan 

penelitian dan mendapat kesempatan bertanya tentang penelitian. Setelah 

subjek mendapat penjelasan dan menanda tangani informed consent, kepada  

seluruh subjek dilakukan pengambilan sampel darah. Diambil 69 sampel 

darah (sampel minimal rumus slovin 61). Darah yang diambil dari setiap 

sampel adalah 3‒5 cc dan kemudian disimpan dalam tabung EDTA. 

 

Setelah darah diambil dan disimpan, dilakukan pemeriksaan darah pada 

sampel. Darah dipisahkan dari plasmanya, lalu dilakukan isolasi DNA, 

pengecekan DNA, dengan proses sebagai berikut. Isolasi DNA 

(menggunakan DNA Kit merk Geneaid) dilakukan dengan alur prosedur 

seperti pada gambar 7, untuk prosedur lengkapnya telah dilampirkan. Setelah 

DNA diisolasi, dilakukan pengecekan DNA total dengan cara mencampurkan 

sampel dengan loading dye (5μL diteteskan ke kertas parafilm sebanyak 7‒8 

titik). Setelah itu ambil DNA dengan takaran 5μL yang dihisap sebagian saja, 

sementara sisa hisapan mikropipet digunakan untuk menghisap loading dye 

yang terdapat di parafilm. Setelah itu sampel tersebut dimasukkan ke dalam 

sumuran elektroforesis. 
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Gambar 7. Alur isolasi DNA 

 

Tahap terakhir adalah proses amplifikasi PCR dan pembacaan Gen STX1A. 

Primer yang digunakan menurut Gao et al. (2010), Primer Forward: 5’-

ACCCTCAAAACGGTTCATTCGT -3’, dan Primer Reverse: 5’-

CCAGGTTCAGTGCTCTTTCACA -3’. Tiap satuan sampel dengan volume 

akhir 20 µl yang berisi 10 μl PCR master mix, 0,5 μl Primer Forward, 0,5 μl 

Primer Reverse, 7 μl H2O (aquadest) dan 2 μl DNA isolasi diamplifikasi 

menggunakan PCR dengan siklus sebanyak 40 siklus. Suhu yang digunakan 

pada PCR sesuai dengan 5 proses PCR. Suhu denaturasi inisiasi adalah 95ºC 

selama 5 menit. Suhu denaturasi 95ºC, selama 30 detik. Suhu Annealing 

adalah suhu yang perlu diujicobakan. Berdasarkan petunjuk, suhu yang perlu 

diujicobakan adalah 52ºC, 53ºC, 55ºC, 57, dan 59ºC, selama 1,5 menit. Suhu 

ekstensi 72ºC, selama 1 menit. Suhu final extensi 72ºC selama 5 menit. 

Proses PCR akan berlangsung selama sekitar tiga jam. 
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Hasil amplifikasi PCR dibaca menggunakan elektroforesis pada gel agarose 

1,5% dan diwarnai dengan SYBR Green Nucleatid Acid Stain 10.000x. 

Hasilnya diamati pada optimasi suhu berapa Gen STX1A dapat 

teramplifikasi. 

 

3.8 Pengolahan dan Analisis data 

 

Pengolahan data menggunakan program komputer terdiri beberapa langkah : 

1. Coding, untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang dikumpulkan 

selama penelitian kedalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis. 

2. Data entry, memasukkan data kedalam komputer 

3. Verifikasi, memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap data 

yang telah dimasukkan kedalam komputer. 

4. Output komputer, hasil yang telah dianalisis oleh komputer kemudian 

dicetak. 


