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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni atau sesungguhnya (True 

Experimental Research). Menurut Sugiyono (2014), true eksperimental research 

ini dikarenakan dalam desain ini, peneliti dapat mengontrol semua variable luar  

yang mempengaruhi jalanya eksperimen. Karakteristik dalam desain ini yaitu 

terdapat kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. Menurut Sugiyono 

(2014) dalam true eksperimental research terdapat dua bentuk desain true 

eksperimental yaitu: Posttest Only Control Desaign dan Pretest-Posttest Control 

Group Desaign.  

Penelitian ini menggunakan Postest Only control group design. Desain ini 

melibatkan dua kelompok subjek, satu diberi perlakuan atau kelompok 

eksperimen dan yang lain tidak diberi apa-apa atau kelompok kontrol. Pendekatan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, maksutnya yaitu data 

penelitian berupa angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 12 Maret 2018–7 April 2018. Penelitian 

dilaksanakan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang yang 

beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang.   
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3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah tikus putih jantan 

(Rattus norvegicus) yang diperoleh dari penjual tikus putih “Wistar Farm” yang 

berada di daerah Dau-Malang. 

3.3.2 Sampel 

Sampel dari penelitian ini adalah tikus putih (Rattus norvegicus) jantan 

berumur 2 bulan dengan berat badan 150-200 gram yang diperoleh dari penjual 

tikus putih “Wistar Farm” yang berada di daerah Dau-Malang. 

Pada penelitian ini besar sampel ditetapkan berdasarkan prosedur baku 

dalam penetapan jumlah sampel hewan coba sebagai sampel percobaan, kemudian  

jumlah sampel pada penelitian ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: 

Jika t adalah jumlah perlakuan dan r adalah jumlah ulangan, maka: 

(r-1) (t-1) ≥ 15 

(r-1) (6-1) ≥ 15 

(r-1) 5       ≥ 15 

5r- 5          ≥ 15 

5r              ≥ 20  

  r                ≥ 4 

Jadi, jumlah tikus yang akan digunakan oleh peneliti sebanyak 24 ekor 

tikus yang dibagi dalam 6 kelompok yaitu kelompok kontrol positif, kontrol 

negatif, dan 4 kelompok perlakuan dengan ekstrak daun mangga (Mangifera 

indica L.) dengan konsentrasi 5%, 10%, 15%,  dan 20%. Teknik pengambilan 
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sampel yang digunakan adalah simple random sampling, yaitu cara pengambilan 

sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan 

strata atau tingkatan dalam anggota populasi tersebut (Sugiyono, 2014). 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ekstrak dari 

daun mangga (Mangifera indica L.) dengan berbagai konsentrasi yaitu 5%, 10%, 

15%, dan 20%. 

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat yang digunakan pada penelitian ini adalah penyembuhan 

luka sayat.  

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, 

umur, jenis pakan, minuman, ukuran kandang. 

 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari kesalahan makna pada tiap variabel, maka perlu 

didefiniskan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun definisi 

operasional variabel tersebut antara lain:  

1. Luka sayat yang dibuat pada punggung tikus putih (Rattus norvegicus) 

menggunakan scalpel steril dengan panjang 2 cm dan kedalaman sampai 

area subkutan, kurang lebih sekitar 0,25 cm. 
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2. Ekstrak daun mangga (Mangifera indica L.) adalah ekstrak yang dibuat 

dengan cara maserasi menggunakan pelarut etil alkohol (etanol) 96%. 

Daun mangga (Mangifera indica L.) diambil dan ekstrak dibuat di 

Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. Ekstrak dibuat 

dengan konsentrasi 5%, 10%, 15% dan 20% berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Kurniasih (2016) pada ekstrak daun mangga arumanis 

dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococus mutans. 

Konsentrasi diperoleh dengan cara menaikkan maupun menurunkan 

konsentrasi semula berdasarkan penelitian terdahulu. 

3. Proses pengekstrakan adalah membuat sediaan kental dari ekstrak daun 

mangga (Mangifera indica L.) yang diperoleh dari mengkering anginkan 

yang kemudian dihaluskan hingga menjadi serbuk dan diberi larutan etanol 

PA 96% selama 2x24 jam kemudian sampel di esktrak menggunakan 

evaporator hingga menjadi ekstrak kental. 

4. Lama maserasi adalah waktu yang dibutuhkan selama proses pembuatan 

ekstrak menggunakan pelarut dengan beberapa kali pengocokan dan 

pengadukan pada temperatur ruangan. Lama maserasi ekstrak daun 

mangga (Mangifera indica L.) dengan merendam larutan etanol pa 96% 

selama 2x24. 
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3.5 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan yaitu Rancangan Acak Lengkap, 

sehingga seluruh unit percobaan memiliki peluang yang sama untuk menerima 

perlakuan. Jumlah pengulangan yang digunakan sebanyak 4 kali dan denah 

Rancangan Acak Lengkap pada penelitian ini menggunakan 6 perlakuan. 

Penempatan setiap unit eksperimen dilakukan dengan melakukan pengundian 

dengan hasil berikut. 

Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap 

Keterangan: 

A : Konsentrasi 5% 

B : Konsentrasi 10% 

C : Konsentrasi 15% 

D : Konsentrasi 20% 

P : Kontrol positif 

N : Kontrol negatif 

1 : Pengulangan ke 1 

2 : Pengulangan ke 2 

3 : Pengulangan ke 3 

4  : Pengulangan ke 4 

  

P4 A2 D2 B4 

  A4 C2 A3 N3 

N2 B1 D1 D3 

P3 A1 B2 C1 

D4 P2 N4 B3 

C4 N1 P1 C3 
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3.6 Prosedur Penelitian 

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

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

3.6.1 Tahap Persiapan 

a. Alat  

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 3.2 Alat yang digunakan untuk penelitian 

 

b. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
Tabel 3.3 Bahan yang digunakan untuk penelitian 

No. Nama bahan Jumlah 

1 Povidone iodine 50 ml 

2 Daun Mangga 1000 gram 

3 Tikus Putih 24 ekor 

4 Pakan BR-1 5 kg 

5 Air Mineral  1 galon 

6 Etanol pa 96% 2 liter 

7 Aquades  5 liter 

8 Kertas Label 1 lembar 

No Nama alat Jumlah  Kegunaan 

1 Blender 2 buah Menghaluskan ekstrak  

2 Beaker Glass 1000 ml 4 buah Mencampur ekstrak  

3 Timbangan kue 1 buah Menimbang bahan 

4 Saringan  1 buah Menyaring ekstrak  

5 Oven  1 buah Mengeringkan ekstrak  

6 Handscoon 2 pack Memegang tikus 

7 Erlenmeyer 1000 ml 2 buah Tempat menyimpan ekstrak 

8 Corong Buchner 1 buah Untuk menuang larutan dan ekstrak 

9 Rotary evaporator 1 buah Alat untuk proses ekstraksi 

10 Mata pisau (scapel steril)/silet 2 buah Membuat luka pada punggung tikus  

11 Kandang  24 buah Menempatkan tikus  

12 Gunting  2 buah Mencukur rambut punggung tikus putih  

13 Spatula 1 buah Untuk mengaduk ekstrak 

14 Kamera digital  1 buah Dokumentasi 

15 Pipet tetes 3 buah  Meneteskan ekstrak pada luka 

16 Masker  2 pack Menutup mulut  

17 Botol UC 1000 4 buah  Untuk menyimpan hasil ekstrak  

18 Kain Saring  1 meter Menyaring ekstrak  

19 Kertas Saring  1 gulung Menyaring eksrak dari residu 

20 Alumunium foil 1 gulung  Menutup bahan atau ekstrak 
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3.6.2  Tahap Pelaksanaan  

a. Pembuatan Ekstrak  daun mangga (Mangifera indica L.)  

1. Memilih daun mangga (Mangifera indica L.) yang bagus dan memisahkan 

dari tangkainya. 

2. Mencuci bersih daun mangga (Mangifera indica L.) sebanyak 1000 gram 

lalu di kering anginkan hingga tidak mengandung air. 

3. Menghaluskan bahan yang telah kering dengan menggunakan blender. 

4. Memasukan tumbukan daun mangga (Mangifera indica L.) kedalam 

erlenmeyer. 

5. Memberi larutan etanol PA 96% sebanyak 2 liter yang dibagi menjadi 4 

tempat, masing-masing 250 gr daun mangga (Mangifera indica L.) diberi 

500 ml etanol PA 96%. 

6. Menutup erlenmeyer menggunakan alumunium foil. 

7. Menyimpan bahan pada ruang tertutup selama 2x24 jam untuk dilakukan 

proses maserasi.  

8. Menyaring ekstrak menggunakan corong buchner dan kain saring yang 

kemudian diambil filtratnya. 

9. Filtrat atau hasil ekstrak dievaporasi dengan menggunakan rotary 

evaporator dengan suhu 69 
o
C sampai 80 

o
C.  

10. Hasil evaporasi disimpan didalam oven dengan suhu 70 
o
C. 

11. Pembuatan ekstrak daun mangga (Mangifera indica L.) konsentrasi 5%, 

10%, 15% dan 20% dengan cara mengencerkan dengan aquadest.  
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Perhitungan pembuatan konsentrasi ekstrak daun mangga (Mangifera 

indica L.) menggunakan rumus sebagai berikut:  

N1 . V1 = N2 . V2 

Keterangan: N1 = Konsentrasi awal 

N2 = Konsentrasi yang diinginkan 

V1 = Volume yang dicari 

V2 = Volume yang diinginkan 

 Konsentrasi 5% diproleh dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100. V1 = 5 . 50 

      V1  = 250/100 

  = 2,5 ml 

Jadi, 2,5 ml ekstrak + 47,5 ml aquadest 

 Konsentrasi 10% diperoleh dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100. V1 = 10. 50 

      V1  = 500/100 

  = 5 ml 

Jadi, 5 ml ekstrak + 45 ml aquadest 

 Konsentrasi 15% diperoleh dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100. V1 = 15. 50 

      V1  = 750/100 
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  = 7,5 ml 

Jadi, 7,5 ml ekstrak + 42,5 ml aquadest 

 Konsentrasi 20% diperoleh dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100. V1 = 20. 50 

       V1  = 1000/100 

  = 10 ml 

Jadi, 10 ml ekstrak + 40 ml aquadest 

 

b. Aklimatisasi/pengkodisian Tikus 

Tahapan aklimatisasi atau biasa disebut tahap pengkondisian tikus, dimulai 

dengan menyiapkan 24 ekor tikus putih jantan, yang dibagi secara acak menjadi 6 

kelompok, dimana masing-masing kelompok terdiri dari 4 ekor, kemudian tikus 

putih jantan ditempatkan dengan kandang dan di aklimasi selama 1 minggu untuk 

pengkondisian habitat, selain itu supaya tikus tidak stress, serta rutin memberi 

makan dan minum. 

c. Pembuatan Luka Sayat 

Pada penelitian ini luka sayat dibuat pada punggung tikus dengan 

menggunakan alkohol terlebih dahulu, setelah itu dilakukan penyayatan 

menggunakan scalpel. Panjang luka dibuat ± 2 cm dengan kedalam sampai area 

subkutan, kurang lebih sekitar 0,25 cm. Perawatan luka dilakukan 1 kali dalam 

sehari. 
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Berikut ini langkah dalam  perlakuan luka sayat: 

a. Menyiapkan alat dan bahan. 

b. Mencuci tangan dan mengatur posisi tikus senyaman mungkin. 

c. Memakai sarung tangan yang bersih dan menyayat tikus. 

d. Pada kelompok perlakuan I luka diberi ekstrak daun manga varietas 

Manalagi dengan konsentrasi 5%, kelompok perlakuan II luka diberi 

ekstrak daun mangga dengan konsentrasi 10%, kelompok perlakuan III 

luka diberi ekstrak daun mangga dengan konsentrasi 15%, kelompok 

Perlakuan IV luka diberi ekstrak daun mangga dengan konsentrasi 20%, 

sedangkan pada kontrol positif luka diberi povidone iodine. Masing-

masing keseluruhan perlakuan diberi sebanyak 3 tetes setiap 1 kali dalam 

sehari, sedangkan pada kelompok kontrol negatif luka tidak diberi 

perlakuan ekstrak daun mangga maupun povidone iodine. 

 

3.6.3 Tahap Pengamatan  

Pengamatan dilakukan 1 kali dalam sehari, yaitu setiap pagi jam 08.00 

WIB,  sampai luka sembuh. Pengamatan luka yaitu dengan cara sebagai berikut: 

1. Mengukur panjang luka dengan menggunakan penggaris (mm) pada 

permukaan luka pada tikus putih dan mencatat panjang luka sayat pada 

lembar observasi. 

2. Mengamati secara langsung dari ke enam perlakuan dengan melihat 

morfologi dari penyembuhan luka mulai dari pertama dilakukan 

pembuatan luka sampai luka sembuh. 

3. Luka dikatakan sembuh dengan adanya indikator tidak adanya eritema 
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atau kulit berwarna kemerahan, tidak adanya pembengkakan atau edema, 

tidak adanya granulasi, luka mulai menutup hingga luka menutup dengan 

sempurna. 
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3.7 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Kerja Penelitian 

 

24 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) 

Adaptasi tikus selama 7 hari 

Mencukur bulu punggung dan pembuatan luka sayat dengan panjang ± 2 

cm, dengan kedalaman sampai area subkutan ± 0,25 cm. 

Memberi perlakuan pada luka dan kelompok perlakuan dibagi menjadi 6 

kelompok. 

Observasi dilakukan 1x dalam 

sehari, yaitu pagi hari. 

Analisis Data 

Kesimpulan  

Kontrol 

negatif 

Kontrol positif 

(povidone iodine) 

Ekstrak daun mangga 

(Mangifera indica L.) 

5% 10% 15% 20% 

Luka dikatakan sembuh apabila: 

a. Tidak ada eritma 

b. Tidak ada pembengkakan 

c. Tidak ada granulasi 

d. Luka menutup atau sembuh 

Mengukur panjang luka yang 

telah menutup dengan panggaris  

 

Hasil dimanfaatkan sebagai sumber 

belajar biologi berupa leaflet 
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3.8 Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar dalam bentuk 

Handout 

Langkah penyusunan handout sebagai sumber belajar adalah sebagai 

berikut:  

1. Kejelasan Potensi yaitu hasil dari penelitian ini berupa penyembuhan luka 

sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang menggunakan konsentrasi 

ekstrak daun mangga (Mangifera indica L.), yang harus dilakukan terlebih 

dahulu adalah study literature kandungan senyawa daun mangga atau uji 

fitokimia terlebih dahulu, dan hasil dari penelitian diharapkan berupa gambar 

dan data penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus). 

2. Kejelasan Sasaran merupakan siswa kelas X SMA semester 1, materi upaya 

pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya, KD 4.2 

Menyajikan hasil identifikasi usulan upaya pelestarian keanekaragaman 

hayati Indonesia berdasarkan hasil analisis data ancaman kelestarian berbagai 

keanekaragaman hewan dan tumbuhan khas Indonesia yang dikomunikasikan 

dalam berbagai bentuk media informasi. 

3. Kesesuaian dengan Tujuan Belajar yaitu siswa diharapkan mampu mengkaji 

informasi tentang pemanfaatan daun mangga kemudian hasil dari study 

literatur tersebut siswa mampu menemukan pemanfaatan keanekaragaman 

hayati dalam era ekonomi kreatif. 

4. Kejelasan Informasi yang diungkapkan yaitu berisi informasi tentang hasil 

penelitian yang disesuaikan berdasarkan KD dan Indikator yang dicapai 

siswa. 
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5. Kejelasan Pedoman Eksplorasi yaitu berisi langkah dan pengamatan selama 

melakukan penelitian terhadap penyembuhan luka sayat pada tikus putih. 

6. Kejelasan Perolehan maksutnya yaitu siswa diminta untuk memahami dan  

mengembangkan konsep yang diperoleh.   

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data rerata panjang luka sayat dilakukan dengan cara 

mengukur panjang luka yang mulai menutup dengan menggunakan penggaris 

(dalam mm), sedangkan untuk lama waktu hilangnya eritema, edema 

(pembengkakan), granulasi, dengan cara mengamati secara langsung (hari). Data 

yang diperoleh akan diaplikasikan ke dalam bentuk tabel.  

Tabel  3.4 Data Pengamatan Penelitian 

No Perlakuan  Ulangan Ke- Panjang 

Luka 

Eritema Pembengkakan  Granulasi Rerata 

1 2 3 4 5 

1            

2            

3            

4            
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3.10 Teknik Analisis Data 

Data yang diperoleh ditabulasi dan dianalisis secara statistik. Mula-mula 

data diuji dengan menggunakan One Sample Kolmogorof-Smirnov untuk 

mengetahui apakah data berdistribusi normal dan uji homogenitas untuk menguji 

apakah ragam dari populasi-populasi tersebut sama. Pengujian tersebut 

membuktikan bahwa data yang diperoleh terdistribusi normal dan homogen 

sebagai syarat untuk dapat dilakukan uji analitik tahap berikutnya. Selanjutnya 

dilakukan uji One Way Anova dengan taraf signifikan 0,05 untuk mengetahui 

kemaknaan perbedaan antara kelompok perlakuan, kemudian dilanjutkan dengan 

uji Duncan taraf signifikan 0,05 (Sugiyono, 2014). Tetapi apabila data tidak 

berdistribusi normal dan data tidak homogen maka dilakukan uji statistik 

nonparametrik dengan uji kruskal-wallis. Uji kruskal-wallis ini digunakan sebagai 

alternatif apabila uji One Way Anova tidak dapat dilakukan karena data tidak 

berdistribusi normal. 
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