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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian eksperimen 

sesungguhnya (True experimental Research) dengan menggunakan The post test 

Only Control Group Desinge atau postest kelompok kontrol. Randomisasi 

digunakan  pada penelitian untuk menentukan kelompok  kontrol dan kelompok 

perlakuan, dari desain ini pengaruh dari suatu perlakuan terhadap veriabel 

dependent akan diuji dengan membandingkan keadaan variabel dependent pada 

kelompok eksperimen setelah diberi perlakuan dengan kelompok kontrol yang 

tidak diberi perlakuan. 

Berdasarkan permasalahan, rancangan pada penelitian ini adalah 

rancangan acak lengkap (RAL). Penelitian ini memiliki 6 perlakuan (4 perlakuan 

uji dan 2 perlakuan kontrol).  

 

  Kel. Experimen 

   Kel. Experimen 

  Kel.Experimen 

 

  Kel. Experimen 

  Kel. Kontrol (+) 

  Kel. Kontrol (-) 

 

Observasi Perlakuan

P 1 O 1 

P 2 O 2 

P 3 O 3 

R 

M 
P 4 O 4 

X O 5 

X O 6 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang, yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2018.  

 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, Dan Sampel 

3.3.1  Populasi Penelitian 

Populasi hewan coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus 

putih (Rattus norvegicus) berjenis kelamin jantan berusia  2-3 bulan dengan berat 

200-300 gram. Populasi diperoleh dari bapak Ismarjoto yang beralamat di Perum 

Bumi Mondoroko Raya Blok.GO2-54 Singosari Malang. 

3.3.2  Teknik Sampling  

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan Simple Random 

Sampling (Acak sederhana) ditentukan dengan menggunakan rumus Faderer 

(Wahyuningrum,2012). Rumus Faderer: 

 

Keterangan :  

n : Jumlah ulangan , t : Jumlah perlakuan 

Perhitungan : 

(n-1) x (t-1) ≥ 15 

(n-1) x (6-1) ≥ 15 

(n-1) x (5) ≥ 15 

(n-1) ≥ 15/5 

(n-1) ≥ 3 

n≥ 3 + 1 

n = 4 ulangan 

(n-1) x (t-1) ≥ 15 
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Penentuan besar sampel minimum: 

t = 6 

n= 4 

r= besar sampel minimum 

r = t x n 

r = 6 x 4 

r = 24 sampel minimum 

 

1.3.3 Sampel Penelitian 

Keseluruhan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 24  ekor 

tikus putih (Rattus norvegicus) yang dibagi menjadi 6 kelompok  dan tiap 

kelompok terdiri dari 4 ekor tikus putih (Rattus norvegicus).  

 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

1. Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak daun sasaladahan 

(Peperomia    pellucida (L.) H.B.K) dengan dosis 5%, 10%, 15%,dan 20% 

dalam bentuk salep. 

2. Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah proses penyembuhan luka 

sayat dengan indikator tidak adanya eritema, penurunan panjang  luka, dan 

luka menutup. 
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3. Variabel Kendali 

Variabel kendali dalam penelitian ini adalah tatalaksana pelaksanaan, 

lingkungan, jenis pakan dan ukuran kandang. 

 

3.4.2 Devinisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel perlu didefinisikan 

tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini.  Adapun operasional variabel 

tersebut, yaitu: 

1. Sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K) adalah tanaman herba yang 

ditemukan di banyak negara Asia. Peperomia pellucida merupakan ramuan 

tropis tahunan, biasanya tumbuh sampai ketinggian sekitar 15 sampai 45 cm 

(Majumder,2011). Bagian tumbuhan yang digunakan adalah semua bagian 

daun (daun tua dan muda) sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K). 

2. Tikus merupakan hewan  yang memiliki banyak pilihan makanan, baik yang 

berasal dari tumbuhan maupun hewan (Sukmawati, 2014). Jenis tikus yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih (Rattus norvegicus) berjenis 

kelamin jantan yang berumur 2-3 bulan dengan berat 200-300gr. 

3. Luka sayat  merupakan salah satu jenis luka yang sulit sembuh di karekan 

gangguan pada pembekuan darah (Akhyar,2013). Luka yang dijadikan 

sampel penelitian adalah luka sayat yang disayat dengan menggunakan alat 

scapel steril dengan panjang  ±2 cm dan kedalaman luka 0,2 cm pada tikus 

putih (Rattus Norvegicus). 

4. Sediaan salep merupakan sediaan semisolid yang lunak, mudah dioleskan, 

dan digunakan sebagai obat luar pada kulit dan membran mukosa 
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(Hernani,2012). Pada penelitian ini bahan dasar yang digunakan pada 

pembuatan salep yakni vaselin. Hewan uji dioleskan salep sebanyak 10 mg. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi menjadi tiga tahap yakni tahapan persiapan, 

pelaksanaan dan pengamatan 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

1.5.1.1 Alat dan Bahan 

1. Alat  

Alat yang gunakan pada penelitian ini meliputi; 

Tabel 3.1 Alat 

No Nama alat Kegunaan 
1. Alat gelas Mencampur ekstrak dan vaselin 

3. Tempat berbahan plastic Membuat ekstrak 

4. Saringan Menyaring ekstrak 

5. Hotplat Membantu mencampur vaselin dan ekstrak 

6. Timbangan analitik Menimbang bahan buat salep 

7. Oven Mengeringkan ekstrak 

8. Blender Menghaluskan ekstrak 

9. Pengaduk Mengaduk vaselin dan ekstrak 

10 Kandang dan penutup kandang Menempatkan tikus 

11 Gunting  Mencukur rambut punggung tikus putih 

12 Silet/ pisau (scapel steril) Membuat luka pada punggung tikus 

13 Sarung tangan  Memegang tikus 

14 Kamera digital Mengambil gambar 

15 Masker  Menutup mulut 

16  Cuttonbud/kapas Mengoleskan sediaan 

17 Mortar dan stamper Menggerus ekstrak 

18 

19 

Penggaris  

Kertas label 

Mengukur panjang luka sayat 

Menandai kandang 

20 Kapas  Mengoleskan alkohol 

21 Timbangan Menimbang tikus 

22 Tempat makan dan botol minum Wadah makanan dan minuman 

23 Timbangan  Menimbang tikus 
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2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; 

Tabel 3.2 Bahan 

No Bahan 
1 Alkohol  70% 

2 Vaselin 

3 Tikus putih 

4 Pakan 

5 Air minum 

7 Daun sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) 

8 Etanol 96% 

9 Betadine 

10 

11 

Aquades 

Ampas gergaji 

12 Pakan Br 1 

 

1.5.1.2 Pembuatan Ekstrak Daun Sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) 

H.B.K) 

Berdasarkan pembuatan ekstrak menurut Marianne et al., (2014) maka 

pembuatan ekstrak daun sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K) sebagai 

berikut; 

1. Tumbuhan sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K) disortir terlebih 

dahulu dan diambil semua bagian daun. 

2. Daun sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K) dikering anginkan 

pada ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung selama 2-3 hari. 

3. Daun yang sudah kering ditimbang dan dimasukan kedalam bejana maserasi. 

4. Ekstrak campurkan dengan  etanol 96% sebagai pelarut dan didiamkan 

selama 5  hari untuk terjadinya homogenitas ekstrak.   

5. Hasil maserasi disaring dan ampas  hasil maserasi dilakukan satu kali 

remaserasi dengan etanol secukupnya agar senyawa zat aktif yang masih 
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terkandung di dalam daun sasaladahan yang masih tertinggal dapat diambil 

dengan sempurna. 

6. Pemekatan dilakukan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 

50°C hingga didapatkan ekstrak kental. 

 

3.5.1.3 Pembuatan Salep Ekstrak Daun Sasaladahan (Peperomia    pellucida 

(L.) H.B.K) 

Berdasarkan pembuatan salep dari Arif (2016) maka tahapan pembuatan 

salep ekstrak daun sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K) sebagai 

berikut; 

1. Vaselin album dipanaskan di atas waterbath pada suhu 60-70
o
C sampai 

melebur kemudian hingga terbentuk basis yang baik. 

2. Ekstrak etanol daun sasaladahan  dimasukan ke dalam basis dan diaduk 

hingga merata dengan basis. 

3. Ekstrak dan vaselin yang sudah tercampur dimasukan ke dalam wadah 

salep dan salep dari ekstrak sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) 

H.B.K) dapat digunakan untuk penelitian.  
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Pembuatan salep ekstrak sasaladahan (Peperomia    pellucida (L.) H.B.K) 

dengan konsentrasi perbandingan yang sesuai dengan prosedur penelitian dapat 

dilihat pada Tabel  berikut. 

Tabel 3.3 Perbandingan konsentrasi salep 

 

Banyak salep per konsentrasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni ; 

1. Konsentrasi 5 % 

5% : 4 = 1,25 

V = 23,75g 

2. Konsentrasi 10 % 

10% : 4 = 2,5 

V  = 22,5g 

3. Konsentrasi 15% 

15% : 4 = 3,75 

V = 21,25 g 

4. Konsentrasi 20% 

20% : 4 =  5 g 

V = 20 g 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan dalam penelitian ini adalah rancangan acak lengkap 

(Completely Randomized Design). Rancangan acak lengkap (Completely 

Randomized Design) merupakan rancangan yang perlakuannya diletakan dan 

dilakukan secara acak pada setiap percobaan. Jumlah ulangan yang digunakan 

pada penelitian ini adalah sebanyak 5 kali. Setiap petak dalam RAL faktorial, 

Jenis Bahan gram 
5% 10% 15% 20% 

Ektrak sasaladahan (Peperomia    

pellucida (L.) H.B.K) 

5 gr 10 gr 15 gr 20 gr 

Vaselin  95 gr 90 gr 85 gr 80 gr 
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memiliki sifat homogen sehingga penempatan setiap unit eksperimen pada petak 

dilakukan dengan cara acak. Adapun denahnya seperti pada gambar berikut; 

A1 K3 M3 D2 

B1 C4 D1 K2 

C1 D4 B4 A3 

K1 M2 A4 M4 

D3 A2 C3 B3 

M1 B2 K4 C2 

Gambar  3.4 Denah Rancangan Acak Lengkap 

 

Keterangan: 

A :  Konsentrasi 5% 

B :  Konsentrasi 10% 

C :  Konsentrasi 15% 

D :  Konsentrasi 20% 

K :  Kontrol (+) 

M :  Kontrol (-) 

1 : Ulangan ke-1 

2 : Ulangan ke-2 

3 : Ulangan ke-3 

4 : Ulangan ke-4 

 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur penelitian  

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian  

Tahapan pelaksanaan dimulai dengan menyiapkan 24 ekor tikus putih. 

Tikus putih dibagi secara acak menjadi 6 kelompok dengan masing-masing 

kelompok terdiri dari 4 ekor tikus putih dan  ditempatkan dengan kandang 

individu dan diaklimasi selama 7 hari. Perlakuan penelitian secara rinci seperti 

berikut. 
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a. Prosedur pengelompokan tikus putih  

1. Tikus putih sebanyak 24  ekor dibagi menjadi 6 kelompok setiap kelompok 

terdiri dari 4 ekor. Masing-masing kelompok disebut kelompok K(+), K(-), PI, 

P II, P III, dan P IV sesuai dengan matrik penelitian.  

2. Tikus ditempatkan kandang individu  sesuai dengan kelompok perlakuan. 

3. Tikus ditandai dengan cara di warnai rambutnya untuk membedakan antar 

ulangan. 

4. Rambut tikus dibersihkan sampai bersih kemudian dicukur bagian 

punggungnya dan dibersihkan dengan alkohol 70%, setelah itu disayat 

dengan menggunakan silet atau pisau scapel steril dengan ukuran panjang  ±2 

cm dengan kedalaman luka 0,2 cm. 

b. Prosedur pengujian efek penyembuhan luka sayat  

1. Luka sayat yang terjadi diolesi dengan sediaan salep ekstrak daun 

sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) sebanyak 10 mg dan betadine 

(pembanding) sesuai perlakuan pada pagi dan sore hari. 

2. Tikus putih diberikan makan dan minum setiap hari pada pagi dan sore hari. 

3. Pengukuran luka diukur 1x setiap hari sejak diberi perlakuan dan 

mendokumentasikan kondisi luka sayat. Pengamatan  dilakukan 2x/hari 

sampai luka sembuh dengan adanya indikator tidak adanya eritema, 

penurunan panjang luka dan luka menutup. 
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3.5.3.2  Alur Penelitian 

 Alur dari penelitian ini yakni sebagai berikut; 

1. Tikus putih di aklimatisasi selama 7 hari 

2. Tikus putih diberi luka sayatan pada bagian punggung dengan menggunakan 

silet/mata pisau (Scapel). 

3. Tikus putih dibagi menjadi 6 kelompok yakni kontrol(+), kontrol(-), perlakuan 

5%, 10%,15% dan 20% dan ditempatkan pada kandang individual sesuai 

dengan kelompok yang telah dibagi. 

4. Pemberian makanan dan perlakuan dilakukan 2X sehari pada pagi dan sore 

hari. 

5. Pengamatan dilakukan 2X sehari, hasil pengamatan dicatat dan 

didokumentasikan. 

6. Luka sayat dinyatakan sembuh apabila tidak adanya eritema (kemerahan), 

penurunan panjang luka dan luka menutup. 

7. Hasil pengamatan selama 2 minggu dianalisis menggunakan metode anova 

satu arah (One Way Anova). 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini 

menggunakan metode observasi experimen yaitu teknik pengambilan data secara 

langsung dengan prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan 

mencatat aktivitas atau kegiatan tertentu. Observasi experimen  yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah eritema (kemerahan), penurunan panjang luka, dan 
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luka menutup. Penentuan kecepatan penyembuhan luka sayat dilakukan secara 

obyektif dengan mengambil foto setiap hari. 

Pengamatan dilakukan pada pagi dan sore hari selama 2 minggu di 

Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. Parameter yang 

diamati yakni tidak adanya eritema (kemerahan), penurunan panjang luka, dan 

luka menutup. Observasi dilakukan terhadap diameter luka sayat setelah diberi 

perlakuan dengan berbagai perlakuan jumlah ekstrak daun sasaladahan 

(Peperomia    pellucida (L.) H.B.K)  dan kontrol negatif maupun positif. 

Tabel 3.5 Contoh Lembar Observasi 

Perlakuan Pengamatan Ulangan 

1 2 3 4 

5% Eritema     

Panjang luka     

Luka menutup     

10% Eritema     

Panjang luka     

Luka menutup     

Dst..      

 

3.7 Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi; uji 

normalitas yang bertujuan untuk  mengetahui apakah data yang diperoleh 

berdistribusi normal. Pengujian kenormalan data dilakukan menggunakan 

Kolmogorov Smirnov, dengan kriteria apabila nilai probabilitas >level of 

significance (alpha = 5%) maka data  dinyatakan normal.  Uji selanjutnya yakni 

uji homogenitas yang bertujuan untuk mengetahui apakah data  memiliki ragam 

yang homogen atau tidak. Pengujian homogenitas dilakukan menggunakan 

Levene Test, dengan kriteria apabila nilai probabilitas >level of significance (alpha 
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= 5%) maka residual dinyatakan homogen. Ketika data tidak homogen antara satu 

dengan lainnya maka dilakukan uji non parametrik yaitu Kruskal-wallis. Apabila 

data berdistribusi normal dan homogen maka data selanjutnya dianalisis secara 

statistik menggunakan metode anova satu arah (One Way Anova). 

One Way Anova merupakan pengujian perbedaan pengaruh pemberian 

salep ekstrak daun sasaladahan (Paperomia pellucida (L.) H.B.K) terhadap proses 

penyembuhan luka sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus) dengan kriteria 

pengujian yakni  nilai probabilitas ≤ level of significance (alpha=5%). Jika  nila 

probabilitas <  alpha maka ada perbedaan pengaruh dan jika probabilitas > alpha 

maka tidak ada perbedaan pengaruh. Uji statistik kemudian dilanjutkan 

menggunakan  Duncan Test untuk mengetahui pengaruh pemberian salep ekstrak 

daun sasaladahan (Peperomia pellucida (L.) H.B.K) terhadap penyembuhan luka 

sayat pada tikus putih (Rattus norvegicus) yang berbeda signifikan.  

Data yang akan dianalisis yaitu presentase penyembuhan luka sayat yang 

melitputi hilangnya eritema, penurunan panjang luka dan luka menutup yang 

diperoleh melalui pengukuran rata-rata. Pengukuran dan pengamatan  dilakukan 

satu kali setiap hari setelah perlakuan yang dilakukan dengan perhitungan 

menggunakan rumus: 

   
           

 
 

Keterangan :  

dx : Rata-rata diameter luka sayat  

dx 1 : Rata-rata diameter luka sayat ulangan 1 

dx 2 : Rata-rata diameter luka sayat ulangan 2 
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dx 3 : Rata-rata diameter luka sayat ulangan 3 

dx 4 : Rata-rata diameter luka sayat ulangan 4 

d : Banyaknya perlakuan 

 


