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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen 

sungguhan (True Experiment Research). Penelitian eksperimen murni 

sesungguhnya (True Experimental Research) bertujuan untuk mengetahui 

kemungkinan saling berhubungan sebab akibat dengan cara mengenakan satu atau 

lebih kondisi perlakuan kepada satu atau lebih kelompok eksperimental dan 

membandingkan hasilnya dengan satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak 

dikenali kondisi perlakuan (Rofieq, 2015). Eksperimen murni pengujian variabel 

bebas dan terikat dilakukan terhadap sampel kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol, dimana subjek-subjek yang diteliti dalam kedua kelompok tersebut 

diambil secara acak (Sukmadinata, 2012). 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Menurut pada masalahnya, penelitian ini menggunakan rancangan pos-test 

dengan kelompok kontrol (The Posttest-Only Control Group Design) yang akan 

digunakan untuk penelitian. Menurut Sugiyono (2010), rancangan The Posttest-

Only Control Group Design diasumsikan bahwa dalam suatu populasi tertentu, 

setiap unit populasi adalah homogen, artinya karakteristik antar unit populasi 

adalah sama, maka pengukuran awal tidak dilakukan karena dianggap sama semua 

kelompok berasal dari satu populasi yang sama.  

Berdasarkan permasalahannya, rancangan yang digunakan berupa The 

Posttest-Only Control Group Design terdiri dari 2 kelompok yaitu kelompok 
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eksperimen (perlakuan) dan kelompok kontrol (tanpa perlakuan). Didalam 

penelitian ini terdapat 4 kelompok eksperimen dan 1 kelompok kontrol, dimana 

O1-O5 sebagai observasi. Ekstrak kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus) 

diberikan dalam empat perlakuan sebagai kelompok eksperimen yaitu pemberian 

konsentrasi 0,25% (sebagai P1), 0,50% (sebagai P2), 0,75% (sebagai P3), dan 

1,00% (sebagai P4). Berikut skema rancangan penelitian, True Experimental 

Research menggunakan rancangan penelitian Posttest-Only Control Group 

Design: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian Posttest-Only Control Group Design 

 
Berdasarkan rancangan tersebut maka dapat membandingkan antara nilai 

O1, O2, O3, O4, dan O5. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian 

adalah Rancangan Acak Lengkap non-faktorial. Rancangan jenis ini memiliki ciri-

ciri dimana penelitian yang dilakukan di lingkungan laboratorium dianggap 

homogen. Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuannya diletakkan dan 

dilakukan secara acak pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit 

percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima perlakuan (Sukmadinata, 

2012). Rancangan percobaan dalam penelitian ini terdapat lima kelompok, yaitu 1 
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kelompok kontrol dan 4 kelompok perlakuan. Adapun pembagian kelompoknya 

adalah sebagai berikut:  

Kelompok P0: Kelompok kontrol negatif tanpa pemberian perlakuan 

Kelompok P1: Kelompok perlakuan menggunakan ekstrak kulit buah naga 0,25 % 

Kelompok P2: Kelompok perlakuan menggunakan ekstrak kulit buah naga 0,5 % 

Kelompok P3: Kelompok perlakuan menggunakan ekstrak kulit buah naga 0,75 % 

Kelompok P4: Kelompok perlakuan menggunakan ekstrak kulit buah naga 1,00 % 

Denah RAL disusun berdasarkan rancangan The Posttest-Only Control 

Group Design yang terdiri dari 5 perlakuan (4 perlakuan uji dan 1 perlakuan 

kontrol) dan setiap perlakuan diulang 5 (lima) kali. Adapun denah RAL (Tabel 

3.1) sebagai berikut:  

Tabel 3.1 Denah RAL (Rancangan Acak Lengkap) 
P1U1 P3U5 P4U2 P3U4 P4U5 

P2U1 P0U1 P3U2 P4U3 P0U4 

P3U1 P1U2 P0U2 P0U5 P4U4 

P1U3 P2U5 P2U3 P4U1 P1U5 

P0U3 P2U2 P3U3 P1U4 P2U4 

 
Berdasarkan Sufiyanti (2009), penentuan ulangan didasarkan atas 

persamaan:(t-1) (r-1) ≥ 15 dimana: 

t = Treatment (jumlah perlakuan) 
r = Replikasi (jumlah ulangan) 
 
t dalam penelitian ini adalah 5, maka: (t-1) (r-1)   ≥ 15 

  (5-1) (r-1)  ≥ 15 
  4 (r-1)        ≥ 15 
  4r - 4         ≥ 15  
   r               ≥ 19/4 

        r               ≥ 4,75 
   r        ≥ 5 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pembuatan ekstrak kulit buah naga (Hylocereus polyrhizus) dilakukan di 

Metaria Medica yang beralamat di Jl. Lahor No. 87 Kota Batu sedangkan untuk 

pengujian kualitas semen beku dilakukan di Laboratorium Balai Besar Inseminasi 

Buatan Singosari  yang beralamat di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari-

Malang, Jawa Timur.  Penelitian ini direncanakan pada tanggal 8 Mei-23 Juni 

2017. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Sedangkan menurut 

Arikunto (2006), populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek atau objek 

dengan karakteristik tertentu yang diteliti untuk dipelajari dan diambil 

kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh semen kambing PE yang 

ada di BBIB Singosari.  

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian subjek atau objek dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2006). Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah semen 

pejantan kambing PE dengan usia di atas 2 tahun, yang ditampung semennya 

dengan menggunakan vagina buatan, dengan kriteria semen motilitasnya < 60%. 

3.3.3 Teknik Sampling  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan cara acak sehingga setiap 

satuan sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk 

dipilih ke dalam sampel (Rofieq, 2015).  
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3.4 Jenis dan Definisi Operasional Variabel  

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006). Sutrisno Hadi (1976), juga mendefinisikan 

variabel sebagai gejala yang bervariasi dan gejala adalah objek penelitian, 

sehingga variabel adalah objek penelitian yang bervariasi.  

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2012). 

Variabel bebas dalam hal ini adalah ekstrak kulit buah naga yaitu konsentrasi 

0,25%; 0,50%; 0,75% dan 1,00% . 

3.4.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi sebab 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini yang 

menjadi variabel terikatnya adalah peningkatan kualitas semen dengan parameter 

motilitas, viabilitas dan abnormalitas. 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga hubungan variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi 

faktor luar yang tidak diteliti (Sugiyono, 2012). Dalam hal ini yang menjadi 

variabel kontrol adalah pejantan kambing PE yang berumur 2 th, yang diberi 

makan hijauan, legum dan konsentrat. Pengambilan semen dilakukan 2 kali 

seminggu, pengambilan dilakukan dengan menggunakan vagina buatan. 

Pengencer yang digunakan adalah tris-aminomethan dengan kandungan gliserol 

6,5 % pada volume total. 
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3.4.4 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam setiap variabel maka perlu 

didefinisikan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

1. Konsentrasi merupakan parameter yang menyatakan komposisi atau 

perbandingan kuantitatif antara zat terlarut dengan pelarut (Laksono, 

2014). Konsentrasi ekstrak kulit buah naga yang dipakai dalam penelitian 

ini adalah 0,25%; 0,50%; 0,75% dan 1,00% . Sebagai perlakuan kontrol 

pada penelitian ini menggunakan pengencer tris-kuning telur murni. 

2. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat 

aktif dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut 

yang sesuai, kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan dan 

massa atau serbuk yang tersisa diperlakukan sedemikian hingga 

memenuhi baku yang telah ditetapkan (Alim, 2013). Jenis ekstrak kulit 

buah naga yang digunakan pada penelitian ini adalah bagian kulit buah. 

3. Proses pengekstrakan adalah membuat sediaan kental dari ekstrak kulit 

buah naga yang sudah dikeringkan satu minggu, kemudian dihaluskan 

sampai berbentuk serbuk (simplisia) dan diberi larutan etanol 95% selama 

2x24 jam, kemudian sampel ekstrak didestilasi dengan metode uap 

(evaporator) sampai menjadi ekstrak kental (Alim, 2013). 

4. Motilitas adalah kemampuan spermatozoa untuk bergerak. Motilitas 

dibedakan menjadi dua yaitu gerak masa dan gerak individu. Gerak masa 

adalah pergerakan dari kumpulan spermatozoa, caranya semen segar 

diletakkan diatas obyek glass tanpa ditutup cover glass dan dilihat di 

http://www.biologi-sel.com/2013/10/apa-itu-ekstrak.html


49 
 

 

 

mikroskop dengan perbesaran 100x. Sedangkan gerak individu adalah 

pergerakan individu dari spermatozoa tersebut, caranya semen diletakkan 

di atas object glass dan ditutup cover glass serta diamati dibawah 

mikroskop pada perbesaran 400x. Penilaian Motilitas individu ini dilihat 

berapa spermatozoa yang bergerak progresif ke depan (pergerakan 

mundur dan melingkar tidak diikut sertakan) dibandingkan dengan 

spermatozoa yang diam ditempat (Toelihere, 1985).  

5. Abnormalitas diklasifikasikan menjadi abnormalitas  dalam abnormalitas 

primer dan sekunder. Abnormalitas primer merupakan meliputi kepala 

yang terlampau besar (macrocephlalic), kepala terlampau kecil 

(microcephalic), kepala pendek melebar, pipih memanjang dan piriformis; 

kepala rangkap, ekor ganda; bagian tengah melipat, membengkok, 

membesar, piriformis; atau bertaut abaxial pada pangkal kepala; dan ekor 

melingkar, putus atau terbelah. Abnormalitas sekunder termasuk ekor 

yang putus, kepala tanpa ekor, bagian tengah yang melipat, adanya 

butiran-butiran protoplasma proksimal atau distal dan akrosom yang 

terlepas, biasanya terjadi akibat proses pengenceran (Toelihere, 1985). 

6. Viabilitas adalah presentase sperma hidup yang dapat diketahui dengan 

cara pengecatan atau pewarnaan dengan menggunakan eosin. Eosin dapat 

dibuat dari serbuk eosin yang dilarutkan dalam aquadest dengan 

konsentrasi 1:9. Kemudian sperma ditetesi dengan larutan eosin dan 

diratakan, kemudian di angin-anginkan atau di fiksasi dengan 

menggunakan spiritus, setelah itu dilihat di bawah mikroskop. Sperma 

yang tercat atau berwarna merah berarti sperma itu mati, sedangkan yang 
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tidak terwarnai atau tidak tercat berarti sperma itu hidup (Mulyono, 

1998). 

7. Semen kambing PE adalah cairan atau suspensi seigelatinous yang 

mengandung gamet jantan atau spermatozoa dan sekresi kelenjar 

pelengkap saluran reproduksi pejantan kambing PE. Bagian cairan dari 

suspensi tersebut yang terbentuk pada ejakulat disebut plasma semen 

(Hafez, 1987) 

8. Tris kuning telur adalah pengencer semen yang komposisinya terdiri atas 

tris aminomethan, asam sitrat, laktosa, fruktosa, raffinosa, kuning telur, 

penicyllin, streptomycin dan aquabides (Ditjennak, 2000). 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

1. Alat 

A. Alat Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Naga 

1) Evaporator    1 set 

2) Oven     1 buah 

3) Waterbath     1 buah 

4) Blender     1 buah 

5) Beaker Glass 500 ml   3 buah 

6) Beaker Glass 250 ml   3 buah 

7) Erlenmeyer 500 ml   2 buah 

8) Labu Gondok 1000 ml  1 buah 
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9) Timbangan Analitik   1 buah 

10) Pipet Ukur 1 ml   1 buah 

11) Spatula     1 buah 

12) Hot Plate     1 buah 

13) Corong Kaca D-7,5 cm  1 buah 

14) Karet Hisap    1 buah 

15) Pisau atau Cutter    1 buah 

16) Nampan Plastik    1 buah 

B. Alat Pembuatan dan Pengujian Semen Beku 

1) Artificial Vagina (AV)   1 buah 

2) Tabung semen    1 buah 

3) pH meter     1 buah 

4) Gelas ukur set    1 buah 

5) Spektrofotometer    1 buah 

6) Cooltop     1 buah 

7)  Filling sealling mecine    1 buah 

8) Easy Caser Printer   1 buah 

9) Straw     25 buah 

10) Storage counter    1 buah 

11) Canester     1 buah 

17) Microskope    1 buah 

18) Cover glass    1 pak 

19) Deck glass     1 pak 

20) Mikropipet    1 buah 
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2. Bahan 

A. Bahan Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Naga 

1) Kulit Buah Naga     3000 gram 

2) Etanol 95%, perbandingan 1:3 (simplisia kulit buah 

naga:etanol) 

3) Kertas Saring    10x10 cm 

4) Aquadest     10 ml 

5) Kertas Label    secukupnya 

6) Kapas, Alumunium Foil, Karet gelang secukupnya 

B. Bahan Pembuatan Semen Beku 

1) Semen kambing PE   2 ml 

2) Pengencer Tris-kuning telur  500 ml 

3) NaCl 0,9%    secukupnya 

4) Air hangat     secukupnya 

5) N2 Cair      secukupnya 

6) Ekstrak Kulit Buah Naga   15 ml 

7) Eosin      secukupnya 

C. Bahan Pembuatan Pengencer Tris-aminomethan 

1) Tris aminomethane    ± 1,6 % (g/g) 

2) Citric acid     ± 0,9% (g/g) 

3) Lactose     ± 1,4% (g/g) 

4) Raffinose     ± 2,5% (g/g) 

5) Distilled water    ± 80% (v/v) 

6) Egg yolk      ± 20% (v/v) 
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7) Penicillin      ± 100.000 IU/100ml 

8) Streptomycin    ± 0,1 g/100ml 

9) Gliserol      13% 

3.5.2 Pelaksanaan Penelitian 

1. Sterilisasi Alat 

Mencuci semua alat dengan sabun cuci (typol) hingga bersih. Setelah 

bersih kemudian alat-alat tersebut direbus selama kurang lebih 5 menit, 

kemudian ditiriskan.. Membungkus semua peralatan dengan kertas sampul 

dan mensterilkan di dalam  sterilisator kering  sampai suhu 180oC. Setelah 

mencapai suhu 180oC. Alat berbahan plastik dan karet di sterilkan dengan 

meggunakan sinar UV selama 2-2,5 jam. 

2. Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Naga 

1) Mencuci bersih buah naga merah (Hylocereus polyrhizus) 

2) Mengambil bagian kulit buah kemudian memotong menjadi 

bagian kecil-kecil 

3) Mengeringkan kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)  

dengan bantuan sinar matahari 5-7  sampai setengah kering. 

4) Memasukkan  kulit buah naga merah  kedalam oven pada suhu 

40oC selama 1 x 24 jam. 

5) Menghaluskan bahan yang telah kering menggunakan blender 

hingga diperoleh simplisia daun kayu manis. 

6) Menimbang simplisia kulit buah naga merah (Hylocereus 

polyrhizus)  sebanyak 500gr 

7) Melakukan pembasahan simplisia kulit buah nagan merah 
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(Hylocereus polyrhizus) dengan pelarut etanol 95%, 

simplisia:etano (1:3). 

8) Maserasi simplisia kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus)  

dengan etanol 95% selama 24 jam. 

9) Menyaring rendaman dengan tujuan memisahkan antara filtrat 

dengan ampas. 

10) Maserasi ampas dengan etanol 95% selama 24 jam. 

11) Menyaring dengan tujuan memisahkan antara filtrat dengan 

ampas. 

12) Menuangkan hasil saringan ke dalam labu gondok 100 ml dan 

merangkai evaporator. 

13) Melakukan evaporasi (destilasi) pada suhu titik didih etanol (60 – 

80oC) sampai tertinggal cairan pekat pada labu gondok. 

14) Menunggu labu gondok dingin sehingga dapat dipisahkan dari 

rangkaian evaporator. 

15) Memindahkan cairan pekat yang diperoleh ke dalam beaker glass. 

16) Hasil destilasi dipekatkan kembali ke dalam waterbath suhu 60oC, 

dengan tujuan menguapkan pelarut yang tersisa sehingga didapat 

ekstrak 100% kulit buah naga merah (Hylocereus polyrhizus). 

17) Ekstrak murni kulit buah naga merah siap digunakan sesuai 

kebutuhan yang diinginkan. 

18) Pembuatan berbagai konsentrasi ekstrak kulit buah naga sebesar 

0,25%; 0,50%; 0,75% dan 1,00%  dilakukan pengenceran dengan 

aquadest dari hasil ekstrak kulit buah naga merah (Hylocereus 
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polyrhizus) 100% menggunakan rumus sebagai berikut: 

N1. V1 = N2. V2 

Keterangan: N1 = Konsentrasi sebelum pengenceran 
  V1 = Volume sebelum pengenceran 
  N2 = Konsentrasi setelah pengenceran 
  V2 = Volume setelah pengenceran  

(Maslikah, 2014) 
 

3. Pembuatan Pengencer Tris-Kuning telur 

1) Melakukan desinfektan pada tempat atau meja dan jari-jari tangan 

menggunakan alkohol 70%. 

2) Menggunakan peralatan yang telah di sterilisasi 

3) Mempersiapkan bahan baku meliputi : 

a. Mengecek bahan-bahan yang akan digunakan dan meletakkan 

diatas meja. Jangan meletakkan bahan-bahan yang tidak 

dipakai di atas meja 

b. Menimbang bahan-bahan (lactose, citrit acid, tris 

aminomethan, raffinose) dengan tepat. 

c. Jangan melakukan penimbangan bahan-bahan secara 

bersamaan 

4) Melakukan pencampuran aqua bidest 90% dan bahan-bahan yang 

telah ditimbang dengan cepat karena pencampuran yang lambat 

dapat menimbulkan reaksi kimia yang tidak diinginkan. 

5) Menghomogenkan dengan alat magnetic stirrer selama 20 menit 

6) Memanaskan larutan dengan suhu 60 °C  

7) Mendinginkan secara perlahan hingga suhu 40 °C  

8) Mempersiapkan telur 
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9) Menggunakan telur yang masih segar  

10)  Mencuci telur lalu melakukan desinfektan alkohol 70% 

11) Menyimpan telur di dalam lemari es 

12) Memisahkan kuning telur dengan putih telur 

13) Mencampurkan bahan pengencer dengan kuning telur. Dimana 

kuning telur disaring menggunakan kertas saring yang bertujuan 

untuk memisahkan lapisan luar kuning telur dengan kuning   

telurnya. 

14)  Memberikan larutan antibiotic penicillin sebanyak 4 ml dan 

streptomycin 8 ml dengan menggunakan spuit ke dalam larutan 

15)  Menghomogenkan kembali larutan tersebut selama 30 menit 

16)  Menyimpan Larutan 

a. Memindahkan larutan ke dalam tabung ukur 

b. Menyimpan larutan di dalam lemari es dengan suhu 4-50 C 

c. Menutup tabung dengan menggunakan alumunium foil. 

17)  Perlakuan diberikan pada pengencer dengan menambahakan 

ekstrak kulit buah naga merah dengan konsentrasi masing-masing 

0,25%; 0,50%; 0,75%; dan 1,00%. 

4. Pembuatan Semen Beku 

a. Penampungan Semen 

Kambing PE yang akan ditampung dimandikan dan diberi pakan 

hijauan terlebih dahulu, selanjutnya disiapkan pejantan pemancing  

(teaser). Pejantan dikeluarkan dari kandang dan didekatkan de 

penjantan pemancing untuk melakukan false mounting ± 3-5 kali 
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yang bertujuan untuk meningkatkan libido. Semen pejantan 

ditampung dengan Artificial vagina  (AV) yang telah disiapkan 

sebelumnya. Semen hasil penampungan dengan segera dikirim ke 

laboratorium untuk dilakukan evaluasi kualitas semennya. 

b. Evaluasi Semen Segar 

Evalusi semen segar dilakukan segera setelah proses 

penampungan semen. Evaluasi dilakukan secara makroskopis dan 

mikroskopis. Pengamatan makroskopis meliputi: 

1) Volume, dilakukan dengan melihat langsung skala tabung 

penampungan. 

2) Warna, dilihat secara langsung pada tabung penampungan. 

3) pH, diukur dengan menggunakan kertas BTB. 

4) Konsentrasi, dilakukan menggunakan spektrofotometer, diambil 

semen 0,35 ml dengan menggunakan mikropipet, dituangkan 

pada NaCl 0,9%, dihomogenkan kuvet selama 10 detik, 

dimasukkan kedalam spektrofotometer dan lihat konsentrasi 

semennya. 

5) Konsistensi, dilakukan dengan melihat nilai konsentrasi yang 

dihasilkan. Jika nilai konsentrasi (>1500) maka konsistensinya 

pekat, (<1000) maka konsistensinya encer dan jika nilai 

konsentrasinya antara 1000-1500 maka konsistensinya sedang. 

Sedangkan  pengamatan secara mikroskopis meliputi: 

1) Motilitas  massa dan motilitas individu, pengamatan dilakukan 

menggunakan mikroskop, dengan cara mengambil satu tetes 
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semen diletakkan pada objek glass kemudian dileitakkan 

dibawah mikroskop, diamati pergerakan spermatozoa progresif. 

c. Pengenceran 

Pengenceran terbagi menjadi 3 tahapan yaitu pengenceran A1, A2 

dan B. Pengenceran A1 dan A2 menggunakan pengencer tris-kuning 

telur dan perlakuan penambahan ekstrak kulit buah naga 0,25%; 

0,50%; 0, 75%; dan 1,00%. Sedangkan pengenceran B ditambahakan 

gliserol sebesar 6,5%. Pengenceran A1 dilakukan pada suhu 37°C, 

sementara pengenceran A2 dan B dilakukan pada suhu 5-7°C. 

Perhitungan pengencer untuk semen kambing pejantan dapat 

diketahui dengan rumus berikut: 

Perhitungan volume total (Vt) 
: 
                   

       

Perhitungan pengencer A1 (VA1) : volume semen 1:1 

Perhitungan pengencer B (VB) : 
  

 
 

Perhitungan pengencer A2 (VA2) :     (VS        

Perhitungan ∑ Straw (∑PS) 
: 

  

     
 

d. Evaluasi Before Freezing 

Evaluasi Before Freezing (BF ) dilakukan dengan cara mengambil 

semen yang telah diencerkan dengan menggunakan glass stick dan 

menempatkannya pada objeck glass dan ditutp dengan cover glass 

kemudian pemeriksaan dengan bantuan mikroskop dengan 

perbesaran 200x sampai 400x yang telah disambungkan dengan 

monitor untuk mengetahui motilitas spermatozoa. 
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e. Procesing 

Tahapan ini meliputi proses printing straw yang bertujuan untuk 

memberi label pada straw pada setiap perlakuan, volume straw yang 

digunakan yaitu 0,25 cc. Kemudian dilanjutkan dengan proses filling 

dan sealing. Filling and Sealing merupakan proses pengisian semen 

cair yang telah diencerkan dan telah lolos evaluasi before freezing 

(BF) dengan menggunakan alat yang bekerja secara otomatis 

(automatic Filling and Sealing mechine). Mesin tersebut secara 

otomatis memasukkan semen cair sebanyak 0,25 cc kedalam straw 

dan menutup ujung straw dengan sumbat lab (laboratorium plug).  

f. Freezing 

Sebelum dibekukan, semen akan terlebih dahulu melalui tahap 

pre freezing.  Pre-Freezing merupakan suatu tahapan penurunan 

suhu straw yang sudah berisi semen dari suhu 4oC menuju ke suhu -

140oC secara bertahap dengan menggunakan uap N2 dalam mesin 

digitcool. Selannjutnya dilakukan proses Freezing, yaitu pencelupan 

atau memasukkan straw semen kedalam N2 cair. Pada prosesi ini 

dilakukan didalam storage countainer yang telah berisi N2 cair 

dengan suhu -196 oC 

g. Evaluasi Post Thawing Motillity (PTM) 

Proses Thawing  dilakukan dengan  memasukkan semen beku 

kedalam water bath yang berisi air hangat 37 oC selama 15-30 detik. 

Straw diambil dari water bath dan dikeringkan menggunakan tissue 

agar tidak ada air yang ikut menetes dan mempengaruhi penilaian 
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motilitas sperma. Kemudian straw dipotong pada sumbat 

laboratorium dan bagian tengah straw untuk diteteskan semen ke 

atas object glass dan dilakukan uji PTM mengggunakan mikroskop 

3.5.3 Pengamatan Penelitian 

1. Motilitas Individu (Gerakan Individu) 

Pengujian Motilitas individu dilakukan dengan meletakkan satu tetes 

semen di object glass dan ditutup glass kemudian diamati pada mikroskop 

menggunakan perbesaran 400x. Dilakukan pencatatan hasil penelitian dari 

motilitas individu spermatozoa. 

2. Viabilitas 

Perhitungan presentase hidup dan mati spermatozoa (viabilitas) 

dilakukan dengan membuat preparat ulas yang diamati pada mikroskop 

perbesaran 400x, spermatozoa yang menyerap warna berarti mati 

sedangkan spermatozoa yang tidk mneyerap warna berarti hidup. Preparat 

ulas dibuat dengan mengambil satu tetes  semen diteteskan pada ujung 

object glass dengan ose, larutan eosin di teteskan dedekat semen, 

keduanya dicampur, kemudian ditutup cover glass dengan menarik kearah 

ujung yang lain membentuk sudut 45°. 

            
                        

                            
      

3. Abnormalitas 

Pengamatan abnormalitas spermatozoa dilakuakan dengan 

pewarnaan eosin negrosin dan diamati menggunakan mikroskop 

perbesaran 400x. Dilakukan perhitungan dengan mengamati spermatozoa 
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yang normal dan abnormal pada ulasan sebanyak 200 ekor dengan alat 

bantu Hand Tally Counter (HTC). 

              
                          

                            
      

  Penampungan Semen 

Evaluasi Semen Segar 

Pengenceran 

P0 P1 P2 P4 P3 

Evaluasi BF 

Motilitas Viabilitas Abnormalitas 

Proccesing 

Freezing 

PTM 

Motilitas Viabilitas Abnormalitas 

Gambar 3.2 Diagram Prosedur Penelitian 

Keterangan: 
P0= Pengencer Tris + 0 % Ekstrak Kulit Buah Naga 
P1= Pengencer Tris + 0,25 % Ekstrak Kulit Buah Naga 
P2= Pengencer Tris + 0,50 % Ekstrak Kulit Buah Naga 
P3= Pengencer Tris + 0,75 % Ekstrak Kulit Buah Naga 

   P4= Pengencer Tris + 1,00 % Ekstrak Kulit Buah Naga 
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3.6 Prosedur Pengambilan Data  

3.6.1 Data dan Sumber Data 

Data yang diambil adalah data dalam penelitian tentang pengaruh 

penambahan ekstrak kulit buah naga pada pengencer tris kuning telur terhadap 

kualitas semen beku kambing PE, dengan parameter motilitas, abnormalitas dan 

viabilitas. 

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan  data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui observasi eksperimen yaitu dengan teknik pengambilan data secara 

langsung dengan cara mengamati dan mencatat aktivitas yang sedang 

berlangsung. Observasi di laboratorium ini difokuskan pada obyek perlakuan yaitu 

variabel terikat yang diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh 

diaplikasikan ke dalam bentuk tabel. Tabel tersebut akan mencangkup data rerata 

pengukuran motilitas, viabilitas dan abnormalitas semen beku dengan 5 kali 

ulangan pada setiap perlakuan. Observasi pengukuran tersebut ditunjukkan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.3 Pengukuran Kualitas Semen 

Perlakuan 

Motilitas (%) Viabilitas (%) Abnormalitas (%) 

Ulangan Ulangan Ulangan 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Konsentrasi 0,25%                
Konsentrasi 0,50%                
Konsentrasi 0,75%                
Konsentrasi 1,00%                

Kontrol                
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3.7 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, data yang didapat dianalisis terlebih dahulu dengan uji 

normalitas (Liliefors) dan uji homogenitas (Barlett) untuk mengetahui 

penyebarannya normal dan apakah varian datanya homogen. Kemudian 

dilanjutkan analisis varian (Anava) satu arah untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan efektifitas dari perlakuan yang diberikan.  

3.7.1 Uji Normalitas (Uji Liliefors) 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk uji normalitas Liliefors 

adalah sebagai berikut: 

Pengamatan x1, x2, . . . , xn dijadikan bilangan baku z1, z2, . . . , zn dengan 

menggunakan rumus zi =
 i –   

 
(   dan s masing-masing merupakan rata-rata dan 

simpangan baku sampel). 

Rumus:   =   i
n

 

s2 =  ( i –    )
 

    
 

s =     

a. Untuk tiap bilangan baku ini dan mengunakan daftar distribusi normal baku, 

kemudian dihitung peluang F(zi) = P(z zi). 

b. Selanjutnya dihitung proporsi z1, z2, . . . , zn yang lebih kecil atau sama 

dengan zi. Jika proporsi ini dinyatakan oleh S(zi), maka S(zi) = 

 an a n a  1           n  ang    i

n
 

c. Menghitung selisih F (zi) – S (zi) kemudian menentukan harga mutlaknya, 

mengambil harga yang paling besar dan harga-harga mutlak selisih tersebut, 

sebutlah harga terbesar ini dengan L0. 
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d. Untuk menolak atau menerima hipotesa nol, kita membandingkan nilai Lhitung 

ini dengan nilai kritis L yang diambil dari tabel nilai titik untuk uji normalitas, 

dengan kriteria hipotesa nol diterima maka berarti populasi berdistribusi 

normal, yaitu jika Lhitung< Ltabel (Sudjana, 2002). 

Tabel 3.4 Uji Normalitas 
x1 x1- x (x1-x)2 z1 f (z1) s(z1) {f(z1) - s(z1) 
       
       
       

 
Keterangan : 
x1 = Data pengamatan 
x = Rerata 
z1 = x1-x/s dimana s adalah simpangan baku 
F (z1)= Tabel normalitas 
 

                        S (z1)= Banyaknya zi, z2     n    1 dimana n adalah banyaknya sampel 

Jika data tidak menyebabkan normal, maka dilakukan transformasi 

logaritma. Untuk data yang berukuran kecil (misalnya kurang dari 10) atau data 

yang memiliki nilai 0, model transformasinya diubah menjadi Log (Y + 1). 

3.7.2 Uji Homogenitas (Uji Bartlett) 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk uji homogenitas Barlett 

adalah sebagai berikut : 

a. Data yang diperoleh dari masing-ma ing  a mpel adalah vij (i= 1           

dan j = 1         n )  menghitung variann a (S1)2, (S2)2     ( Sk)2 

b. Menghitung harga satuan B dengan rumus B = (log Si
2) ∑(ni-1) 

c. Menghitung nilai x2 untuk uji homogenitas yaitu X2 =            
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d. Hipotesa nol diterima (ragam dari semua perlakuan adalah sama/ variannya 

homogen) jika x2 hitung < x2 tabel dimana x2 (1-α) ( -1) dari daftar distribusi 

chi kuadrat diperoleh hasil (Sudjana, 2002). 

Tabel 3.5 Uji Homogenitas 
Perlakuan Db  1/db Sk  (Si)2 Log(Si)2 (dk) Log (Si) 
       
       
       

 
Jika data berdistribusi normal dan varian datanya homogen maka data 

tersebut dianalisa dengan anova satu jalur (one way anova). 

3.7.3 Uji Anava 1 Jalur (One Way Anava) 

FK (faktor koreksi) =              

                      
 =  

 

  
 

JK total  =    ij
2 FK (jumlah kuadrat seluruh nilai pengamatan  

     dikurangi faktor koreksi) 

JK perlakuan  =                          

 
 - FK 

JK galat  = JK total – JK perlakuan 

Derajat bebas perlakuan (db perlakuan) = t-1 

T   = banyaknya perlakuan 

Derajat bebas galat (db galat) = t (r-1) 

KT perlakuan  = JK perlakuan / db perlakuan 

KT galat  = JK galat / db galat 

F hitung  = KT perlakuan / KT galat 

Tabel 3.6 Uji Anova Satu Jalur 
Sumber Variasi Db JK KT Fhitung Ftabel 
Perlakuan      
Galat      
Total      
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 Jika Fhitung> F tabel berarti ada pengaruh yang nyata , dan jika Fhitung< F tabel 

berarti tidak ada pengaruh yang nyata.  

3.7.4 Uji Beda Jarak Nyata Duncan’s 

 Adapun langkah – lang a h untu  uji Jara  Duncan’  adalah  e  a gai 

berikut: mengitung rata – rata perlakuan, mengurutkan rata – rata setiap perlakuan 

dari yang terkecil ke yang terbesar, menghitung standart error rata – rata (SY), 

menghitung nilai MDRS 1%  mem ua t ta e l  antu  uji Duncan’  

1. Menentukan nilai     

    =     

 
 

Keterangan : 

KTG   = Rkd 

r    = ulangan 

2.  Menentukan MDRS 5% = rp (p, dbg)     

 
 

Tabel 3.7 Uji Jarak Duncan’s 5% 
Perlakuan Rerata MDRS 5% Notasi  
    
    
    
    

 
Bila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 1%, berarti antar perlakuan 

terdapat beda nyata dan sebaliknya. Perbedaan perlakuan yang diikuti notasi huruf 

yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata. Begitu juga sebaliknya. 

3.8 Pembuatan Sumber Belajar berupa Multimedia Interaktif Berbasis Flash 

Setelah menyelesaikan penelitian dan hasilnya telah didapatkan, kemudian 

hasil dari penelitian ini akan dibuat menjadi multimedia interaktif berbasis flash 
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sebagai sumber belajar biologi. Langkah-langkah penyusunan multimedia 

interaktif berbasis flash sesuai dengan Hadi (2005), adalah sebagai berikut:  

1. Melakukan analisis materi. 

2. Menentukan judul Multimedia Interaktif, sesuaikan dengan KD dan materi 

pokok yang akan dicapai. 

3.  Mengumpulkan referensi sebagai bahan penulisan. Upayakan referensi 

terkini dan relevan dengan materi pokoknya serta mengaitkan dengan hasil 

penelitian. 

4. Membuat Multimedia Interaktif berbasis  Flash diawali dengan pembuatan 

story board, yang terdiri atas: 

- Objek dalam Flash (pemiliahn objek, pengaturan stroke dan fill, 

membuat gradasi warna, transformasi objek, menata posisi objek) 

- Pengolahan Teks 

- Simbol instance dan library (membuat simbol, mengubah atau 

mengurangi objek, dan membuat instance). 

- Membuat animasi 

- Mengatur sistem navigasi 

5. Validasi 

Tujuan validasi media pembelajaran adalah untuk mendapatkan masukan 

mengenai kekurangan terkait dengan media pembelajaran yang dibuat oleh 

peneliti yang terdiri dari aspek pembuatan media dengan beberapa indikator. 

Analisis lembar validasi ahli dilakukan untuk mengetahui tingkat kevalidan media 

yang dikembangkan. Analisis validitas tersebut menggunakan skala tipe rating 

scale dengan langkah-langkah sebagai berikut: 
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a. Memberikan skor pada setiap jawaban, skor jawaban tersebut meliputi 

Sangat Baik (4), Baik (3), Cukup (2) dan Kurang (1). 

b. Menjumlahkan skor total tiap validator terhadap semua indikator. 

c. Memberikan nilai validitas menggunakan rumus: 

  
        

 
 

Keterangan: 

p: Nilai Akhir 

f: Perolehan skor 

n: Skor maksimal 

Hasil yang diperoleh diinterprestasikan dengan kriteria sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kriteria Validitas Perangkat Penilaian 
Nilai (%) Katagori 
75<p<100 Sangat Valid 
50<p<75 Valid 
25<p<50 Kurang Valid 

p  5  Tidak Valid 
(Sumber: Arikunto,2008) 

 


