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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan Posttest Control Group Design atau postest 

kelompok kontrol. Desain ini melibatkan dua kelompok subjek, atau diberi 

perlakuan experimental (kelompok experimen) dan kelompok yang lain tidak di 

beri perlakuan (kelompok kontrol). Jenis penelitian ini adalah eksperimen murni 

(True Experimental Disign). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di laboratorium kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang Waktu penelitian dilaksanakan pada 9-22 September 

2018. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan 24 ekor tikus 

yang dibagi dalam 6 kelompok,  1 kelompok kontrol negatif, 1 kelompok kontrol 

positif dan 4 kelompok perlakuan gel ekstrak  tanaman pacar kuku (Lawsonia 

inermis l.) dengan kosentrasi 5 %,10%, 15%, dan 20%. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple 

Random Sampling yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi dengan 

menggunakan acak tanpa memperlihatkan stara (tingkatan) dalam anggota 

populasi tersebut. 



   39 
 

3.3.3 Sampel 

 Sample yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih (Rattus 

norvegicus). Jumlah sampel penelitian dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

jika r adalah jumlah ulangan dan t adalah jumlah perlakuan, maka dapat dilhat 

pada Tabel 3.1.  

Tabel 3.1 Perhitungan jumlah ulangan dan perlakuan  

Perhitungan  

Perlakuan (t) Ulangan (r) Total (n) 

t = 6 (r-1) (t-1) ≥ 15 

(r-1) (6-1) ≥ 15 

(r-1) 5 ≥ 15 

(r-1) ≥ 15/ 5 

(r-1) ≥  3 

(r-1) ≥ 3 

r ≥ 3 +1  

r = 4 

r = 4 

n = t.r 

n = 6.4 

n = 24 

 

 Berdasarkan rumus diatas jumlah tikus yang akan digunakan oleh peneliti 

sebanyak 4 ekor tikus untuk masing-masing kelompok. Dimana terdapat 6 

kelompok yaitu 1 kelompok kontrol positif, 1 kelompok control negative dan 4 

kelompok perlakuan ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis l) dengan 

kosentrasi 5 %, 10%, 15% dan 20% maka total keseluruhan tikus putih yang 

digunakan adalah 24 ekor.  

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

 Variable bebas dalam penelitian ini adalah kosentrasi gel ekstrak daun 

pacar kuku (Lawsonia inermis l.) yaitu 5%, 10%, 15% dan 20%. 
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3.4.1.2 Variabel Terikat 

 Variable terikat dalam penelitian ini adalah parameter yang diamati ketika 

proses penyembuhan luka yaitu panjang luka, eritema, edema (pembengkaan), 

granulasi (jaringan parut), maturasi dan lama penyembuhan luka. 

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

 Variable kontrol dalam penelitian ini adalah jenis kelamin, ukuran pakan, 

ukuran kandang, konsentrasi ekstrak dan waktu pengamatan. 

3.4.2 Devinisi Operasional Variabel 

a. Konsentrasi ekstrak tanaman pacar kuku merupakan perbedaan konsentrasi 

pada setiap sedian yang akan di buat disesuaikan dengan kebutuhan, 

konsentrasi 5% dibutuhkan ekstrak sebanyak 2.25 g, konsentrasi 10% 

dibutuhkan ekstrak sebanyak 5 g, konsentrasi 15% dibutuhkan ekstrak 

sebanyak 7,5 g, dan konsentrasi 20% dibutuhkan ekstrak sebanyak 10 g. hasil 

dari ekstrak tersebut akan dijadikan gel ekstrak daun pacar kuku. 

b. Luka sayat merupakan suatu keadaan dimana terdapat cedera atau kerusakan 

pada permukaan epidermis dengan tepi luka bergaris lurus dan beraturan 

biasanya diakibatkan oleh gesekan atau sentuhan benda tajam. Pembuatan 

luka sayat pada penelitian ini menggunakan scapel atau silet steril sepanjang 2 

mm dan dengan kedalaman 2 mm. Berikut  ini merupakan parameter pada 

proses penyembuhan luka  

1) Panjang luka merupakan ukuran luka pada punggung tikus putih yang di ukur 

dengan penggaris (cm) pada setiap harinya. 

2) Eritema adalah sebuah kondisi kulit yang ditandai dengan kemerahan  
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3) Edema atau pembengkaan adalah terdapatnya bocoran cairan pada tubuh 

melalui dinding pembuluh darah. Cairan ini kemudian menumpuk pada 

jaringan di sekirnya dan menyebabkan pembengkaan. 

4) Granulasi merupakan jarinan fibrosa yang terbentuk dari bekuan darah yang 

selanjudnya akan menjadi jaringan parut sebagai bagian dari proses 

penyembuhan luka. 

5) Lama penyembuhanluka adalah waktu yang digunakan untuk 

menyembuhakan luka mulai dari waktu terbentuknya luka hingga luka 

sembuh. 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

3.5.1.1. Alat  dan Bahan  

 Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajiakan dalam 

Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Alat dan bahan 

Alat Bahan 

a. Cawan porselen 

b. Cawan porselen 

c. Erlenmayer 

d. Gelas piala 

e. Gelas ukur 

f. Kertas whatman no.22 

g. Alumonium foil 

h. Oven 

i. Evavorator 

j. Waterbath 

k. Pemcukur rambut 

l. Penggaris 

m. Jangka 

n. Lempeng  logam 

o. Kaca transparan 

p. Kaca nulat 

q. Stik Ph universal dan 

refrigerator 

r. Hot plate 

s. Wadah gel 

t. Magnetig stirrer 

a. Daun pacar kuku (Lawsonia 

inermis) 

b. Etanol 95% 

c. Na-CMC 

d. Gliserin 

e. Propilenglikol 

f. Betadine 

g. Aquades 

h. Alkohol 70% 

i. Kapas 

j. Tikus putih sebagai hewan uji 

 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

 Rancangan percobaan yang digunakan dalah rancangan acak lengkap. 

Rancangan ini merupakan rancangan yang perlakuanya diletakan dan dilakukan 

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

peluang yang sama untuk menerima perlakuan. 

 Jumlah pengulangan yang digunakan adalah sebanyak 4 kali, denah 

rancangan acak lengkap pada penelitian ini menggunakan 4 perlakuan yang 

masing-masing diulang 4 kali. Penempatan setiap unit experiment dilakukan 

dengan melakukan pengundian hasilnya disajikan pada Gambar 3.2 sebagai 

berikut: 
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D2 C3 A1 C4 P3 N5 

D1 C2 A3 C1 N1 D4 

A2 P4 B4 B2 N2 D3 

B1 P1 A4 N4 P2 B3 

 

Gambar 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap 

 

Keterangan: 

A : Konsentrasi 5% 

B : Konsentrasi 10% 

C : Konsentrasi 15% 

D : Konsentrasi 20% 

P : Kontrol Positif (tanpa perlakuan) 

N : Kontrol Negatif (pemberian povidone iodine) 

 

1 : Pengulangan Ke-1 

2 : Pengulangan Ke-2 

3 : Pengulangan Ke-3 

4 : Pengulangan Ke-4 

 

3.5.3 Pelaksaan dan Alur Percobaan 

a. Formulasi pembuatan ekstrak daun pacar kuku ( Lawsonia inermis l) 

1) Mencuci bersih daun pacar kuku (Lawsonia inermis l.) sebanyak 1000 gram 

lalu dikeringkan hingga tidak mengandung air. 

2) Menghaluskan bahan yang kering dengan blender 

3) Memasukan tumbukan daun pacar kuku (Lawsonia inermis l.) kedalam 

elenmayar dan beaker gelas. 

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

tempat, masing- masing 250 gr tanaman pacar kuku (Lawsonia inermis l.) 

diberi 500 ml etanol PA 96%. 

5) Menutup erlenmayer dengan alumonium foil. 
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6) Menyimpan bahan pada ruang tertutup selama 2x24 jam untuk dilakukan 

proses maserasi 

7) Menyaring ekstrak menggunakan corong buncher dan kain saring yang 

kemudian diambil filtratnya. 

8) Filtrate atau hasil ekstrak di evaporasi dengan menggunakan rotary evaporator 

dengan suhu 69°C sampai 80°C  

9) Hasil evaporasi disimpan  dalam oven dengan suhu  70°C 

10)  Pembuatan ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis l.) dengan kosentrasi 

5%, 10%, 15% dan 20% dengan cara mengencerkan dengan aquades.  

b. Formulasi Gel ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis l) 

 Menurut (Mappa et.,al 2013) formula standar gel dengan basis sodium 

karboksimetil selulosa (Na-CMC) berdasarkan % b/b yaitu: 

R/  Na-CMC 5% 

  Gliserin 10% 

  Propilenglikol 5% 

  Aquades ad 100 

 Pada penelitian ini dibuat sediaan gel dengan variasi kosentrasi ekstrak 

yaitu 5%, 10%, 15% dan 20% sebanyak 25 gram. 

1) Formulasi gel ekstrak  daun pacar kuku (Lauwsonia inermis l) 5% 

 R/  Ektrak   2.25 g 

   Na-CMC 1.25 g 

   Gliserin 2.5 g 

   Propilenglikol 1.25 g 

  Aquades ad 25g  

2) Formulasi gel ekstrak  daun pacar kuku (Lauwsonia inermis l) 10% 

 R/  Ektrak    5 g 
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   Na-CMC 1.25 g 

   Gliserin 2.5 g 

   Propilenglikol 1.25 g 

  Aquades ad 25g 

3) Formulasi gel ekstrak  daun pacar kuku ( Lauwsonia inermis l) 15% 

 R/  Ektrak   7.5 g 

   Na-CMC 1.25 g 

   Gliserin 2.5 g 

   Propilenglikol 1.25 g 

  Aquades ad 25 g  

4) Formulasi gel ekstrak  daun pacar kuku (Lauwsonia inermis l) 20% 

 R/  Ektrak   10 g 

   Na-CMC 1.25 g 

   Gliserin 2.5 g 

   Propilenglikol 1.25 g 

  Aquades ad 25g  

 

c. Pembuatan sediaan gel 

1) Disiapkan semua bahan yang digunakan  

2) Bahan ditimbang sesuai dengan formulasi yang ada 

3) Ekstrak dengan kosentrasi 10% dilarutkan  dalam sebagian air kemudian 

dipanaskan dengan suhu 50°C 

4) Ditambahkan  Na- CMC dan diaduk hingga homogen 

5) Ditambahkan gliserin, propilengglikol dan air dengan pengadukan 

secarakontinyu hingga berbebtuk gel. 

6) Gel yang telah terbentuk kemudian disimpan  pada tempat yang gelap dan 

dingin selama semalam 

7) Prosedur yang sama juga dilakukan pada ekstrak dengan kosentrasi 15%, 20% 

dan 25%. 

d. Pengkondisian tikus  
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 Pengkondisian tikus dimulai dengan menyiapkan 24 ekor tikus putih 

jantan, yang dibagi secara acak  menjadi 6 kelompok  dengan masing- masing 

kelompok terdiri dari 4 ekor, kemudian tikus putih jantan  ditempatkan dengan 

kandang individu dan di tempatkan didalam kandang selama satu minggu untuk 

pengkondisian habitat dan agar tikus tidak stress serta rutin diberi makan dan 

minum. 

e. Penyayatan tikus  

1) Penyayatan tikus dimulai dengan menyiapakan  24 ekor tikus putih (Rattus 

novergicus) dan dibagi menjadi 6 kelompok masing–masing kelompok di 

sebut kelompok P,N,A,B,C dan D yang sesuai dengan matrik penelitian. 

2) Tikus putih (Rattus novergicus) ditempatkan didalam kandang yang berbeda 

dengan diberi makan dan minum. 

3) Punggung tikus putih (Rattus novergicus) dicukur dibersihkan dari rambut-

rambut dengan menggunakan gunting atau silet dan kemudian diberi alakohol 

70% 

4) Penyayatan punggung  tikus  putih (Rattus novergicus) dilakukan dengan 

menggunakan mata pisau (scalpel) atau silet sepajang 2 cm (20mm) 

5) Luka sayat pada punggung tikus putih (Rattus novergicus) diberi ekstrak gel 

tanaman pacar kuku (Lawsonia inermis l) dengan konsentrasi 5 % 10%, 15% 

dan 20%  

6) Perlakuan diberikan pada luka sayat dinyatakan sembuh 
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f. Tahap pengamatan  

 Pengamatan dilakukan 2 kali sehari pada pagi hari jam 08.00 WIB dan 

sore hari jam 16.00 WIB, Sampai luka sembuh. Pengamatan dilakuakan dengan 

cara seperti berikut: 

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

permukaan luka dan mencatatat panjang luka sayat pada lembar observasi. 

2) Mengamati secara langsung dari enam perlakuan dengan melihat morfologi 

dari penyembuhan luka mulai dari pertama pembuatan luka hingga 3 fase 

luka hingga luka sembuh. 

3) Luka dikatakan sembuh dengan adanya indikator tidak adanya eritrema atau 

kulit berwarna kemerahan, pembengkaan atau emdema, granulasi, luka kering 

atau luka menutup dengan sempurna 
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3.6 Kerangka Kerja Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 Ekor Tikus  

Pengkondisian tikus selama 1 minggu 

Dilukai dengan sayatan pada punggung dengan panjang 2 cm (20 mm) 

Dibagi dalam 6 kelompok  

KelompokPoaitif  

kontrol 
Kelompok perlakuan  

Ektrak tanaman pacar 

kuku 

(Lausonia inermis L) 

10% 15% 20% 25% 

Ditempatkan pada 

kandang yang berbeda 

 

Pengamatan dilakuakan 2 

sekali sehari pagi dan sore 

Luka dikatakan 

sembuh apabila:  

a. Tidak ada eritema 

b. Tidak ada 

pembengkaan 

c. Tidak adanya 

granulasi  

d. Luka menutup 

atau sembuh  

Mengukur 

panjang luka 

yang telah 

sembuh  

Analisis 

Data  

Kesimpulan  

Kelompok negatif 

Providne Iodine Tanpa perlakuan  
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3.7 Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Tehnik Pengumpulan data 

 Observasi dilakukan dilaboratorium ini difokuskan pada objek perlakuan 

yaitu variable terikat yang diberi perlakuan, baik perlakuan kontrol maupun 

perlakuan control maupun perlakuan ektrak tanaman daun pacar kuku (Lawsonia 

inermis l.) kosentrasi 5%, 10%, 15% dan 20% Kemudian data diaplikasikan dalam 

bentuk tabel. Tabel tersebut akan mencangkup data rerata pengukuran panjang 

luka yang menutup atau sembuh dengan bantuan penggaris yang disebut dengan 

instrumen penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. 

3.8 Tehnik Analisis Data 

 Data diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisis secara statistik dengan 

program SPSS. Pertama data diuji dengan menggunakan uji prasyarat normalitas 

dan homogenitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dan 

homogen. Selanjutnya dilkukan uji one way anova dengan taraf signifikan 0,05 

untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari berbagai perlakuan yang telah 

diberikan. Uji yang terakhir adalah uji Duncan yaitu untuk mengetahui perlakuan 

yang paling efektif untuk menyembuhkan luka sayat pada tikus putih.Tetapi 

apabila data tak berditribusi normal dan data tidak homogen maka lakukan uji 

statistik nonparametrik. 

 


