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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis penelitian 

Jenis penelitian dalam kegiatan ini adalah eksperimental sesungguhnya 

(True Experimental Research). Menurut Sugiyono (2010) dikatakan true 

experimental karena dalam penelitian, peneliti dapat mengontrol semua variabel 

luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari  true experimental  

adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai kelompok 

kontrol diambil secara random dari populasi tertentu.  

Penelitian ini menggunakan rancangan percobaan the post test only control 

group design, yaitu rancangan eksperimen tanpa ada pengukuran awal (pretest) 

tetapi hanya postest saja, oleh karena dianggap sama untuk semua kelompok dan 

berasal dari satu populasi yang sama. 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian ini menggunakan desain (The Post Test Only 

Control Group Design), yaitu pada penelitian ini pengukuran awal tidak 

dilakukan karena diasumsikan bahwa didalam suatu populasi tertentu tiap tiap unit 

populasi adalah homogen maka pengukuran variable dilakukan setelah pemberian 

perlakuan. Rancangan penelitian ini untuk menguji pemberian konsentrasi ekstrak 

kirinyuh (Chromolaena odorata L.) terhadap panjang luka sayat pada tikus putih. 

Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dengan 5 ulangan. 
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3.1.3 Rancangan Percobaan  

Rancangan percobaan ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL), 

dalam rancangan penelitian ini pengelompokan subyek dilakukan secara Random 

(acak), hal ini dilakukan untuk menentukan kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol, supaya lebih memudahkan dalam pengamatan dan perlakuan. Pada 

penelitian ini terdapat 5 kelompok perlakuan, yaitu: 2 kelompok kontrol dan 3 

kelompok perlakuan dengan variasi konsentrasi ekstrak 7,5%, 10%, dan 12,5%.  

 Adapun denahnya adalah: 

A (1) B (2) D (4) E (3) C (3) 

B (2) E (5) D (4) C (1) B (2) 

A (1) C (3) C (3) B (4) B (C) 

A (5) D (4) B (3) A (1) A (2) 

C (1) E (5) A (1) D (5) E (5) 

Keterangan: A (1)– E (5) = perlakuan Ke- I ulangan ke- I, demikian juga 

perlakuan yang lain dengan tanda masing-masing. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan estimasi waktu mulai pada tanggal 06 April - 25 

April 2016. 

3.3 Populasi dan Teknik Sampeling 

3.3.1 Populasi dan Sampel 
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Populai adalah himpunan sekumpulan atau totalitas semua nilai dari suatu 

karakteristik tertentu mengenai sekumpulan objek/subjek penelitian. Populasi 

dalam penelitian ini adalah semua tikus putih jantan (Ratuus norvegicus) dalam 

keadaan sehat, berumur 2-3 bulan dan memiliki berat badan 100-150 gram. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dijadikan objek atau data yang 

sebenarnya. Sampel dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan (Ratuus 

norvegicus) sebanyak 25 ekor yang terbagi dalam 5 kelompok. Masing-masing 

kelompok terdiri dari 5 ulangan. Penentuan jumlah ulangan didasarkan atas 

persamaan yang dihitung berdasarkan rumus Federer yaitu sebagai berikut:  

(t - 1) (n - 1) ≥15 

(5-1) (n-1) ≥ 15 

4 (n-1) ≥ 15 

4n-4 ≥ 15 

4n ≥ 19 

n 4,75    

n = 5 (Dibulatkan) 

Keterangan:  t = Banyaknya kelompok perlakuan  

n = Jumlah ulangan untuk tiap kelompok perlakuan 

3.3.2 Teknik Sampeling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sample random 

sampeling (acak sederhana) yaitu sampel yang diperoleh dari suatu populasi yang 

terbatas atau dari sub populasi secara lansung ditugaskan subyek - subyek 

kedalam kelompok eksperimen dan kelompok control secara random (acak). 
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3.4 Jenis dan Definisi Operasional Variabel 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variable yang menyebabkan atau mempengaruhi, 

yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk 

menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak daun kirinyuh yaitu konsentrasi 7,5%, 

10%, 12,5%. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat yaitu faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk 

menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang muncul, atau tidak 

muncul, atau berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Variabel 

terikat yang digunakan dalam peneletian ini adalah Panjang pada tikus putih. 

3.4.3 Variabel Kendali 

Variable kendali adalah vriabel bebas yang pengaruhnya sengaja dinetralkan 

atau variable yang berpengaruh tetapi dapat dikendalikan. Variabel kendali dalam 

penelitian ini adalah luka sayat pada tikus, jenis kelamin tikus (laki-laki), umur 

tikus (2 bulan), berat badan tikus (200-300 gram), pakan tikus (BR-1), minuman 

(aquades), kandang dan alas (sekam). 

 

 

 

3.4.4 Definisi operasi variable 



40 

 

 
 

1. Ekstrak daun kirinyuh adalah sedian hasil ekstrak dengan konsentrasi 7,5%, 

10%, 12,5%, diaplikasikan dalam jumlah yang sama pada masing-masing 

ekstrak yaitu 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. 

2. Lama penyembuhan luka adalah waktu yang diperlukan untuk penyembuhan 

luka sayat mulai dari hasil pertama dilakukan pembuatan luka sampai dengan 

kulit menampakkan ciri-ciri kesembuhan, dengan ciri-ciri atau parameter yaitu 

tidak terdapat eritema kulit dan endema, cairan (darah, serum), granulasi, luka 

kering, jaringan perut. Dihitung dengan hitungan hari. 

3. Jenis pakan adalah sesuatu yang bias dimakan sebagai sumber energi yang 

dibutuhkan oleh mahluk hidup. Jenis pakan yang digunakan adalah (BR-I) 

dengan kriteria seperti kosentrat atau pellet, diberikan pada pagi dan sore hari. 

4. Jenis minuman adalah cairan yang dibutuhkan untuk membantu proses 

metabolisme tubuh. Jenis minuman yang digunakan adalah air mineral dan 

vitastress (vitamin berbentuk cair agar tikus tidak mengalami stess selama 

proses aklimatisasi). 

5. Alas (Sekam) adalah suatu bahan yang terbuat dari kulit padi yang berfungsi 

untuk menghangatkan tubuh tikus dan menjaga kelembapan diganti setiap 3 

hari. 

6. Kandang tikus adalah suatu tempat yang digunakan untuk memelihara tikus. 

Ukuran kandang tikus yang dianjurkan adalah 900 cm2. Jumlah tikus harus 

sesuai atau tidak terlalu banyak karena bila tikus berdesak-desakan dapat 

menyebabkan suhu badan meningkat. 
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3.5 Skema Rancangan Penelitian  

 

Mengumpulkan 

daun kirinyuh  

Diberi Perlakuan: 

Kelompok A:  Tanpa perlakuan 

Kelompok B: Diberi Providon iodine  

Kelompok C: Diberi konsentrasi ekstrak daun kirinyuh 7,5% 

Kelompok D: Diberi konsentrasi ekstrak daun kirinyuh 10% 

Kelompok E: Diberi konsentrasi ekstrak daun kirinyuh 12,5%   

Pengukuran panjang luka 

selama pengamatan hari 1-10 

Aklimatisasi selama 1 

minggu  

Mengukur panjang luka 

awal 2 cm 
Pembuatan ekstrak kirinyuh cair 

dengan etanol 96% 

25 sampel tikus putih 

Rattus norvigecus  

Dikeringkan dibawah 

sinar matahiri 

Pembuatan luka Dimaserasi 
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3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi menjadi tiga tahapan tahapan persiapan, 

tahapan pelaksanaan, dan tahapan pengamatan. 

3.6.1 Tahap Persiapan 

1. Menyiapkan alat yang akan digunakan dalam penelitian, adapun alat yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gunting   : 2 buah 

2. Pinset    : 1 buah 

3. Silet    : 5 buah 

4. Pencukur bulu   : 2 buah       

5. Penggaris   : 1 buah               

6. Pipet ukur 10 ml   : 1 buah        

7. Pipet ukur 20 ml     : 1 buah     

8. Timbangan analitik  : 1 buah  

9. Labu takar 20 ml  : 4 buah 

10. Gelas ukur 100 ml   : 2 buah 

11. Erlenmeyer    : 2 buah 

12. Beker glass    : 4 buah 

13. Rotary evaporator  : 2 buah 

14. Oven     : 1 buah  

15. water steam   : 2 buah 

16. Sarung tangan   : 2 Pasang 

17. Kertas label    : 1 lembar 



43 

 

 
 

18. Kertas saring 1x1 m  : 1 lembar 

19. Kamera digital   : 1 unit  

20. Sarung tangan   : 4 buah 

21. Kapas atau kassa  : 1 pack 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Daun kirinyuh   : 500 gram 

2. Etanol 96%   : 2 liter 

3. Tikus putih   : 25 ekor 

4. Povidene iodine   

5. Pakan tikus (BR1)  : 4 kg 

6. Aquades 

3. Pembuatan bahan ekstrak dari simplisia  

1. Memetik daun kirinyuh secara langsung, selanjutnya daun tersebut dicuci, 

bersih. Daun diambil dilingkungan sekitar lingkungan perumahan Puri 

Landungsari. 

2. Mengeringkan Daun kirinyuh dengan cara dioven dan diangin-anginkan. 

3. Setelah kering, sebanyak 200 gram daun Kirinyuh di tumbuk 

menggunakan mortar sampai menghasilkan tumbukan halus. 

4. Tumbukan halus bahan dibuat ekstrak maserasi bertingkat dengan etanol 

96% dengan perbandingan 1:5.  

5. Rendaman dikocok selama 10-15 menit, lalu maserat didiamkan selama 

kurang lebih 24 jam, larutan maserat dihentikan apabila menghasilkan 

larutan yang agak jernih. 
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6. Setelah 24 jam dipisahkan debris dan filtrate nya dengan menggunakan 

kertas saring. 

7. Maserat yang sudah didapatkan selanjutnya diuapkan dengan mengunakan 

rotary evaporator pada suhu 60°C sampai diperoleh ekstrak kental. 

8. Ekstrak yang sudah didapatkan kemudian disimpan di dalam lemari es dan 

siap digunakan. 

9. Selanjutnya mengencerkan ekstrak dengan aquades sesuai konsentrasi 

yang digunakan. 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

1. Pembuatan Luka 

Cara kerja pembuatan luka sayat adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan terlebih dahulu daerah yang akan dilukai, yaitu daerah 

bagian punggung sejajar os vertebrae, berjarak 5 cm dari telinga.  

2. Memasang perlak dan alasnya dibawah tubuh tikus yang akaan dilukai 

3. Menghilangkan terlebih dahulu bulu, dengan cara mencukurnya  

4. Mencuci tangan kemudian melakukan disinfeksi area kulit yang telah 

dicukur dengan etanol 96% 

5. Memakai sarung tangan steril. 

6. Membuat luka sayatan sekitar ± 2 cm dengan kedalaman luka 0,1 cm dan 

melakukan pengukuran panjang luka awal. 

7. Melakukan penyayatan kulit dengan menggunkan cutter atau silet 

8. Merapikan kembali peralatan yang telah digunakan. 

9. Melepaskan sarung tangan. 
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10. Mencuci alat yang telah digunakan dan mencuci tangan. 

2. Perawatan Luka 

Cara kerja perawatan luka sayat adalah sebagai berikut: 

1. Mencuci tangan dan memasang sarung tangan. 

2. Menempatkan perlak yang dilapisi kain dibawah tikus yang akan dirawat. 

3. Mengatur posisi tikus senyaman mungkin sehingga memudahkan 

perawatan tindakan. 

4. Memakai sarung tangan, kemudian mengecek bagian luka untuk 

mengetahui apakah ada cairan yang tidak normal. 

5. Mengkaji jumlah, warna, dan bau dari cairan jika ada dengan table 

pengamatan yang sudah dibuat. 

6. Menggunakan teknik aseptik, ambil kassa dan letakkan di kom steril. 

7. Membersihkan luka dengan kassa yang dibasahi dengan aquades. 

8. Membersihkan dari atas kebawah atau dari luar kedalam. 

9. Menggunakan kassa steril (satu kali pakai). 

10. Membersihkan sekitar cairan (jika ada) dari pusat keluar. 

11. Mengeringkan luka dengan kassa. 

12. Menambahkan ekstrak kirinyuh sesuai dengan kosentrasi yang telah 

ditentukan terhadap masing-masing sampel perlakuan dengan cara 

memberi ekstrak yang sudah dibuat pada area luka dengan cara 

diteteskan dengan pipet tetes. Berikut ketentuan kelompok pemberian 

perlakuan olesan terhadap luka syat pada tikus dengan rancangan acak 

lengkap (RAL):  
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A (1) B (2)  D (4)  E (3) C (3)  

B (2) E (5)  D (4)  C (1) B (2)  

A (1)  C (3)  C (3)  B (4) B (C)  

A (5)  D (4)  B (3)  A (1) A (2)  

C (1)  E (5)  A (1)  D (5) E (5)  

 

Keterangan: A (1) – E (5) = perlakuan Ke -I ulangan ke – I, demikian 

juga perlakuan yang lain dengan tanda masing-masing. 

 

 Adapun pembagian kelompoknya adalah sebagai berikut: 

a. Kelompok A: kelompok kontrol perlakuan tanpa menggunakan apa-apa 

(kontrol negatif), luka dibiarkan sembuh tanpa adanya perlakuan. 

b. Kelompok B: kelompok kontrol positif dengan menggunakan Providon 

iodine  

c. Kelompok C: kelompok perlakuan dengan menggunakan konsentrasi 

ekstrak daun kirinyuh 7,5% 

d. Kelompok D: kelompok perlakuan dengan menggunakan konsentrasi 

ekstrak daun kirinyuh 10%   

e. Kelompok E: kelompok perlakuan dengan menggunakan konsentrasi 

ekstrak daun kirinyuh 12,5%   

13. Pengobatan dilakukan setiap hari dan dalam sehari dilakukan dua kali 

pengobatan (pagi dan sore). 

14. Mencuci tangan, dan rapikan peralatan yang telah digunakan. 
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3.7 Metode Pengambilan Data 

Penelitian ini bersifat prospektif eksperimental sungguhan, memakai 

rancangan percobaan acak lengkap (RAL), bersifat komparatif. Data yang diukur 

adalah rerata hari yang dibutuhkan untuk menutupnya luka dengan ciri-ciri atau 

parameter terdapat pengurangan panjang luka (cm), eritema kulit dan endema, 

cairan (darah, pus atau serum), granulasi, luka kering. Pengambilan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode observasi secara langsung, dengan prosedur 

dokumentasi dan mencatat aktivitas atau kegiatan tertentu dengan format atau 

blangko pengamatan instrument dalam pengambilan data. Observasi eksperimen 

yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu vareabel tergantung yang sebelumnya 

telah diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh dicatat dalam (Tabel 3.2). 

adapun observasi dilakukan setelah hasil didapat. Observasi dilakukan terhadap 

diameter luka sayat setelah diberi perlakuan dengan berbagai perlakuan jumlah 

ekstrak daun kirinyuh dan control negatif maupun positif. 

Tabel 3.2 Data Rerata 

Perlakuan 
Ulangan Ke- 

Total Hari Ke- Rerata 

(%) 
1 2 3 4 

 

3.8 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 
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dilanjutkan analisis varian (Anava) satu arah untuk mengetahui ada tidaknya 

perbedaan pengaruh dari perlakuan yang diberikan.  

3.8.1 Uji Normalitas (Liliefors) 

Langkah langkah yang perlu dilakukan untuk uji Uji normalitas (Liliefors) 

adalah sebagai berikut:  

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

menggunakan rumus zi = 
𝑥𝑖−�̅�

𝑠
            

Keterangan: x(rata-rata) = rata - rata dari sampel dan s = simpangan baku 

sampel 

b. Untuk tiap bilangan baku ini dan menggunakan daftar distribusi normal baku, 

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

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

zi. jika proporsi ini dinyatakan oleh S(zi) maka S(zi) = 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑧1,   𝑧2,   𝑦𝑎𝑛𝑔  ≤  𝑧𝑖

𝑛
   

d. 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. 

e. Untuk menolak atau menerima hipotesis nol, kita membandingkan nilai Lhitung 

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

dengan kriteria hipotesa nol diterima maka berarti populasi berdistribusi 

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

Tabel 3.3 Uji Normalitas 
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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) = table normalitas 

S (z1) = Banyaknya x1, x2, …, xn x z1 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). 

 

3.8.2 Uji Homogenitas  

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk uji homogenitas Barlett adalah 

sebagai berikut: 

a. Data yang diperoleh dari masing-masing sampel adalah vij (I = 1, 2, . . . . , k 

dan j = 1, 2, . . . , nk) menghitung variannya (S1)
2, (S2)

2, . . .  (Sk)
2 

b. Menghitung harga satuan B dengan rumus B = (log S1
2) ∑(ni-1) 

c. Menghitung nilai X2 untuk huji homogenitas yaitu X2 = (In 10) {B - ∑ (ni - 1) 

log si
2} 

d. Hipotesa nol diterima (ragam dari semua perlakuan adalah sama/ variannya 

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

chi kuadrat diperoleh hasil (Sudjana, 2002). 
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Tabel 3.4 Uji Homogenitas 

Perlakuan Db 1/db Sk (S1)
2 Log(S1)

2 (Dk) Log (Si) 

       

 Jika data berdistribusi normal dan varian datanya homogeny maka data 

tersebut dianalisis dengan anova satu jalur (one way anava). 

3.8.3 Uji anava 1 jalur (One Way Anava) 

FK (Faktor koreksi) =
(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑚𝑢𝑚)2

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑠𝑖
=

𝑌2

𝑟𝑡
     

JK total = ∑Yij
2 FK (jumlah kuadrat seluruh nilai pengamatan dikurangi faktor 

koreksi) 

JK perlakuan =
(𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛)2

𝑟
− 𝐹𝐾       

JK gagal = JKtotal – JK perlakuan 

Derajat bebeas galat (db perlakuan) = t-1 

T = Banyak 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 3.5 uji anava 1 jalur 

Sumber Variasi db JK KT Fhitung Ftabel 

Perlakuan      

Galat      
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Total      

 Jika Fhitung > Ftabel berarti ada pengaruh yang nyata, dan jika Fhitung < Ftabel 

berarti tidak ada pengaruh yang nyata. 

3.8.4 Uji Beda Jarak Nyata Duncan’s 

 Adapun langkah-langkah untuk uji jarak duncan’s adalah sebagai berikut: 

menghitung rata-rata perlakuan, mengurutkan rata-rata setiap perlakuan dari yang 

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

nilai 1% membuat table bantu uji duncan’s  

1. Menentukan nilai 𝑆ȳ 

𝑆ȳ = √
𝐾𝑇𝐺

𝑟
 

Keterangan:  

KTg  = Rkd   

r = ulangan  

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

𝑟
 

Tabel 3.6 Uji Jarak Duncan’s 5% 

Perlakuan Rerata MDRS 5% Notasi 
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 Bila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 1% berarti antara perlakuan 

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

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


