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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan dua tahapan, yaitu penelitian tahap I 

yang merupakan penelitian eksperimen (True eksperimental) dan kemudian 

dilanjutkan pada penelitian tahap II yang merupakan studi pengembangan. 

Penelitian eksperimen akan melihat pengaruh pemberian dosis ekstrak daun 

Moringa oleifera terhadap histologi hepar tikus putih jantan yang dipapar 

oleh timbal. Kemudian akan dilakukan pengembangan hasil penelitian 

eksperimen, yang akan dikembangkan menjadi media poster pada materi 

Sistem Ekskresi kelas XI SMA. 

3.1.1 Penelitian Eksperimental 

Penelitian tahap I adalah eksperimen sesungguhnya (True 

Eksperimental Research). Penelitian tahap pertama menggunakan jenis 

penelitian yaitu ekperimental sesungguhnya (True eksperimental). 

Menurut Sugiyono (2010) dikatakan bahwa true eksperimental karena 

peneliti dapat mengontrol semua variabel luar yang mempengaruhi 

jalannya eksperimen. Ciri utama dari true eksperimental adalah sampel 

yang digunakan untuk eksperimen maupun kelompok kontrol diambil 

secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah kelompok kontrol 

dan sampel dipilih secara random (acak). 

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain 

factorial (factorial design) yang terdiri dari 2 faktor. Faktor A yaitu,dosis 
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ekstrak daun kelor dan faktor B adalah dosis timbal. Adapun gambaran 

rancangan penelitian ini, seperti berikut; 

Tabel 3.1 Rancangan Penelitian (Factorial Design) 
Faktor A  

A0 A1 A2 A3 A4 A5 

B B0 A0B0 A1B0 A2B0 A3B0 A4B0 A5B0 
B1 A0B1 A1B1 A2B1 A3B1 A4B1 A5B1 

Keterangan : 
a. Faktor A adalah dosis ekstrak daun kelor yang terdiri dari enam kategori, 

yaitu: 
A0 = Kontrol 
A1 = Dosis ekstrak daun kelor 2,1 mg 
A2 = Dosis ekstrak daun kelor 2,8 mg 
A3 = Dosis ekstrak daun kelor 3,5 mg 
A4 = Dosis ekstrak daun kelor 4,2 mg 
A5 = Dosis ekstrak daun kelor 4,9 mg 

 
b. Faktor B adalah dosis pemaparan timbal yang terdiri dua kategori, yaitu: 

B0 = Dosis timbal asetat 0 mg 
B1 = Dosis timbal asetat 29 mg 

 
c.  Dua belas kelompok (kombinasi) tersebut adalah 

A0B0 =Kontrol tanpa ekstrak daun kelor dengan dosis timbal asetat 0 mg 
A0B1 = Kontrol tanpa ekstrak daun kelor dengan dosis timbal asetat 29 mg 
A1B0 = Dosis ekstrak daun kelor 2.1 mg dengan dosis timbal asetat 0 mg 
A1B1 = Dosis ekstrak daun kelor 2.1 mg dengan dosis timbal asetat 29 mg 
A2B0 = Dosis ekstrak daun kelor 2.8 mg dengan dosis timbal asetat 0 mg 
A2B1 = Dosis ekstrak daun kelor 2.8 mg dengan dosis timbal asetat 29 mg 
A3B0 = Dosis ekstrak daun kelor 3.5 mg dengan dosis timbal asetat 0 mg 
A3B1 = Dosis ekstrak daun kelor 3.5 mg dengan dosis timbal asetat 29 mg 
A4B0 = Dosis ekstrak daun kelor 4.2 mg dengan dosis timbal asetat 0 mg 
A4B1 = Dosis ekstrak daun kelor 4.2 mg dengan dosis timbal asetat 29 mg 
A5B0 = Dosis ekstrak daun kelor 4.9 mg dengan dosis timbal asetat 0 mg 
A5B1 = Dosis ekstrak daun kelor 4.9 mg dengan dosis timbal asetat 29 mg 
 

Penempatan satuan-satuan percobaan yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap (Completelly Randomized 

Design). Rancangan Acak Lengkap (RAL) merupakan rancangan paling 

sederhana karena tidak ada lokal kontrol sehingga sumber keragaman 

(varian) yang diamati hanya perlakuan dan galat. Selain itu kondisi 
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lingkungan, alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah 

homogen (Rofieq, 2013). 

Pengacakan perlakuan pada satuan-satuan percobaan dalam 

penelitian ini menggunakan sistem lotere secara manual. Adapun denah 

RAL (Rancangan Acak Lengkap) dapat dilihat pada Tabel 3.2. 

       
                          Keterangan: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabel 3.2 : Denah RAL (Rancangan Acak lengkap) Pada Penelitian 
Factorial Design 

  

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Farmakologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang pada bulan Agustus- 

Oktober 2016. 

3.3 Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian di ambil kesimpulannya (Sugiyono, 

2011). Populasi dari penelitian ini adalah tikus putih jantan dengan 

A0B0I A4B1II 
A0B1II A4B0I 
A3B1I A1B0I 
A2B0I A0B0II 
A2B1II A1B1II 
A4B1I A2B0II 
A3B0II A1B1I 
A3B1I A5B0II 
A2B1I A5B1II 
A0B1I A4B0II 
A5B0I A5B1II 
A1B0II A3B1II 

I : Ulangan ke-1 

II : Ulangan ke -2 
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karakteristik usia 2 – 3 bulan dengan berat rata-rata 200 gram yang 

diperoleh dari Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.3.2 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah simple 

random sampling (pengambilan sampel secara acak sederhana), yaitu 

sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari 

populasi mempunya kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. 

Unit populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan tikus putih jantan dengan 

karakteristik sehat yang ditandai dengan mata bening, gerakan lincah, umur 2 – 3 

bulan dengan berat badan rata-rata 200 gram yang di peroleh dari Laboratorium 

Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang.  

Randomisasi (pengambilan sampel dilakukan secara acak) yaitu tikus 

diambil secara acak untuk dijadikan sampel dan diberi nomor dan abjad sesuai 

dengan perlakuan yang ada sehingga diperoleh 24 ekor tikus putih jantan sebagai 

sampel penelitian.Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2011). Sampel penelitian ini adalah 24 

tikus putih jantan putih yang dibagi menjadi 12 kelompok perlakuan, 

untuk menentukan banyaknya ulangan pada penelitian ini dengan 

menggunakan persamaan, yaitu: 

    Keterangan : 
     r = replikasi (jumlah pengulangan) 
     t = treatment (jumlah perlakuan) 
     n= jumlah sampel (perlakuan) 

(t – 1) (r - 1)≥ 15    

(12 – 1) (r - 1)≥ 15   

(t – 1) (r – 1) ≥ 15 
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11r – 11≥ 15 

r ≥       
  

 

r ≥ 2.36 = 2 

r ≥  2 pengulangan 

Sehingga jumlah tikus putih jantan pada penelitian ini, yaitu: 

n = banyaknya perlakuan x ulangan 

n = 12 x 2 = 24 jumlah sampel (perlakuan) 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah atau 

dimanipulasi oleh peneliti dengan maksud untuk mengetahui pengaruhnya 

pada obyek yang akan diteliti. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

dosis ekstrak daun kelor (2.1 mg, 2.8 mg, 3.5 mg, 4.2 mg, dan 4.9 mg) dan 

dosis paparan timbal 29 mg. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang diobeservasi dan diukur 

untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor yang 

muncul atau tidak muncul, dan berubah sesuai dengan yang ditentukan 

oleh peneliti. Varibel terikat dalam penelitian ini adalah histologi hepar.  

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat 

konstan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak 

dapat dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol 
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dalam penelitian ini adalah tikus putih, jenis kelamin, berat badan, jenis 

pakan dan minum, dan waktu pemberian perlakuan. 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

1. Dosis ekstrak daun kelor yang digunakan adalah berdasarkan studi literatur 

jurnal yang ditulis oleh Hazani (2013), yaitu ekstrak etanol daun kelor 

dosis 0.5 mg dengan dosis yang paling efektif meningkatkan konsentrasi 

spermatozoa pada epididimis mencit sebesar 15.6±2.30. Maka penentuan 

dosis pada penelitian menggunakan 0.5 mg sebagai nilai konsentrasi 

tengah sehingga dosis yang digunakan adalah 0.3 mg, 0.4 mg, 0.5 mg, 0.6 

mg, dan 0.7 mg. Kemudian setelah mengkonversikan pada dosis tikus 

maka dosis yang digunakan adalah I: 0.3mg x 7 = 2.1 mg, II: 0.4mg x 7 = 

2.8 mg, III: 0.5mg x 7 = 3.5 mg, IV: 0.4mg x 7 = 4.2 mg dan V:  0.5mg x 7 

= 4.9 mg. 

2. Dosis paparan timbal asetat yang digunakan adalah adalah 0 mg dan 29 mg 

yang menunjukkan kerusakan pada sel hepar.  

3. Histologi hepar adalah gambaran mikroskopis sel hepar dengan 

menggunakan pewarnaan Hematoxilin-eosin.  

4. Degenerasi hidropik  adalah  perubahan struktur sel normal sebelum 

mengalami kematian sel, dimana ciri- ciri sel yang mengalami degenerasi 

hidropik seperti organ yang mengalami degenerasi hidrofik menjadi lebih 

besar dan lebih berat daripada normal dan juga nampak lebih pucat. 

Terlihat juga vakuola-vakuola kecil sampai besar yang berisi air dalam 
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sitoplasma. Terjadi pembengkakan sel sebagai akibat dari pergeseran air 

ekstraseluler ke dalam sel. 

 

5. Nekrosis adalah kematian sel karena adanya kerusakan sel. Kematian sel 

ditandai dengan adanya Piknosis (inti hiperkromatik dan mengecil, 

Karyotheksis (inti pecah pecah) dan Karyolisis (inti hilang). 

 

6. Umur dan jenis kelamin yang digunakan adalah tikus putih yang berumur 

2–3 bulan dengan jenis kelamin jantan. 

7. Berat badan tikus putih yang digunakan adalah rata- rata 200 gram per 

ekor. 

8. Makanan adalah sesuatu yang bisa dimakan sebagai sumber energi yang 

dibutuhkan oleh makhluk hidup, jenis makanan yang digunakaan adalah 

BR1. 

9. Minuman adalah cairan yang dibutuhkan untuk membantu proses 

metabolisme tubuh, jenis minuman yang digunakan adalah Aquades. 
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10. Sanitasi kandang adalah kebersihan kandang untuk menjaga kondisi tikus 

agar selalu sehat dengan mengganti serbuk kayu setiap dua kali sehari dan 

suhu yang digunakan menyesuaikan dengan suhu ruang. 

11. Waktu pemberian perlakuan adalah pada pagi hari sekitar pukul 08.00/ 

09.00 WIB. 

3.6  Prosedur Penelitian 

3.6.1 Tahap Persiapan 

Tahap ini dilakukan untuk mempersiapkan kebutuhan yang akan 

digunakan dalam penelitian meliputi alat dan bahan. 

1. Alat 

a. Bak plastik     k. Pipet tetes 
b. Tempat makan dan minum   l.  Satu set alat bedah 
c. Alat pencekok oral (sonde)   m.Rotari evaporator  
d. Timbangan analitik    n. Mikroskop  
e. Labu ukur     o. Kaca preparat 
f. Gelas ukur     p. Kapas 
g. Beaker glass 
h. Erlenmeyer 
i. Hemositometer 
j. Kaca benda 

2. Bahan 

a. Tikus putih jantan 
b. Daun kelor 
c. Timbal Asetat 
d. Pakan tikus BR1 
e. NaCl 
f. Pewarna HE 
g. Alkohol 70% 
 

3.6.2 Persiapan Hewan Coba 

Sebelum penelitian dilakukan, hal-hal yang perlu dipersiapkan 

adalah tempat pemeliharaan hewan coba. yang meliputi kandang, sekam, 
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tempat pakan dan minum tikus. Selanjutnya hewan coba diadaptasikan 

sebelum perlakuan dilakukan selama satu minggu. Tikus diberi pakan dan 

minum secara ad libitum (berlebih). 

3.6.3 Pembuatan Ekstrak Daun Kelor (Moringa oleifera) 

Sampel yang digunakan adalah daun kelor (Moringa oleifera) 

dewasa berwarna hijau yang diperoleh dari Materia Media kota batu. Daun 

kelor dibersihkan dari kotoran dengan cara mencuci sampai bersih. 

Kemudian mengeringkan daun kelor di lemari pengering hingga kerinf 

yang ditandai dengan sampel yang mudah hancur hingga. Setelah kering 

sampel ditimbang sebagai berat kering kemudian dihaluskan menggunakan 

blender. Selanjutnya dimaserasi dengan pelarut etanol 70% sebanyak 3 

kali sambil diaduk sesekali selama 24 jam sesuau dengan penelitian 

Hazani (2013). 

Dengan cara maserasi serbuk disaring dengan menggunakan corong 

buncher dengan menambahkan larutan etanol 70% berulang-ulang sampai 

tetesan ekstraksi berwarna bening. Hasil tetesan yang telah diperoleh 

dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator dengan suhu 400C 

sampai memperoleh ekstrak kental. Esktrak kental yang telah diperoleh 

selanjutnya disimpan dan digunakan sebagai perlakuan. 
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3.6.4 Perhitungan Dosis Timbal  dan Ekstrak Daun Kelor 

1. Jumlah Timbal yang Dibutuhkan 

Pemberian timbal 29 mg /gBB/ hari secara oral pada tikus selama 

4 minggu akan berdampak pada kerusakan sel hepar Pada penelitian ini 

menggunakan 2 rentang dosis timbal yang berbeda. 

Dosis I  : 0 mg/gBB per hari 

Dosis II  : 29 mg /gBB per hari 

Dosis timbal yang digunakankan adalah: 

Kebutuhan volume total = Volume sonde (ml) x jumlah tikus (ekor) x 

lama pemberian (hari). 

Kebutuhan volume total = 2 x  12 x 28 = 672 ml 

10 gram timbal asetat padat diencerkan ke dalam 672 ml aquades. 

Dimana total kebutuhan volume yang dibutuhkan setelah diencerkan  

adalah sebanyak 672 ml, akan tetapi dikarenakan dalam praktiknya 

harus dilebihkan maka volume total stok menjadi sebanyak 674 ml. 

Larutan stok ini digunakan selama 28 hari perlakuan pemberian timbal 

asetat. 

Kandungan timbal didalam setiap 2ml/ hari = Jumlah timbal yang 

diencerkan (gram)/ jumlah tikus (ekor) / lama pemberian (hari). 

Kandungan timbal didalam setiap 2ml/ekor tikus/ 28hari  = 10 gram 

timbal asetat / 12 ekor tikus/ 28hari = 0.029 gram = 29 mg. 
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2. Dosis Perlakuan Ekstrak Daun Moringa oleifera L. 

Berdasarkan jurnal penelitian Hazani (2013) pemberian ekstrak 

daun kelor 0,5 mg/g mencit dapat memperbaiki kualitas spermatozoa 

dan epididimis mencit jantan yang dipapar oleh Pb. Konversi dari 

mencit ke tikus adalah 0,5 x 7 = 3,5 mg/g BB. Pada penelitian ini 

menggunakan 5 rentang dosis ekstrak daun kelor yang berbeda. 

Dosis I : 0,3 mg x 7 = 2,1 mg/g BB per hari = 0,0021 g/g BB 

Dosis II : 0,4 mg x 7 = 2,8 mg/g BB per hari = 0,0028 g/g BB 

Dosis III : 0,5 mg x 7 = 3,5 mg/g BB per hari = 0,0035 g/g BB 

Dosis IV : 0,6 mg x 7 = 4,2 mg/g BB per hari = 0,0042 g/g BB 

Dosis V : 0,7 mg x 7 = 4,9 mg/g BB per hari = 0,0049 g/g BB 

3. Dosis Stok Perlakuan 

Perhitungan dosis stok yang dibutuhkan selama 14 hari: 

Dosis stok = volume sonde (ml) x jumlah tikus (ekor) x lama pemberian 

(hari) = 2 ml x 4 x 14 = 112 ml 

4. Perhitungan Ekstrak Daun Kelor Setiap Dosis Perlakuan 

Dosis I : 0.0021 g/2 ml = y g/112 ml, maka y = 0.1176 g 

Dosis II : 0.0028 g/2 ml = y g/112 ml, maka y = 0.1568 g 

Dosis III : 0.0035 g/2 ml = y g/112 ml, maka y = 0.196 g 

Dosis IV : 0.0042 g/2 ml = y g/112 ml, maka y = 0.2352 g 

Dosis V : 0.0049 g/2 ml = y g/112 ml, maka y = 0.2744 g 
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Total kebutuhan ekstrak: 0.1176 g + 0.1568 g + 0.196 g + 0.2352 

g + 0.2744 g = 0.98 g. Jadi stok yang dibutuhkan selama 14 hari adalah 

0.98 g. 

5. Perhitungan Larutan Stok ekstrak daun kelor 

a. Dosis V = 0.98 g x 2 ml = 0.0049 g x k ml  

k = 400 ml 

Jadi 0.98 g ekstrak dilarutkan dengan Aquades hingga volume 400 

ml, kemudian di ambil 112 ml untuk stok ekstrak dosis V untuk 

perlakuan selama 14 hari. Sisa stok sebanyak 288 ml akan 

diencerkan dan digunakan untuk dosis selanjutnya. 

b. Dosis IV = 0.0049 g x 288 ml = 0.0042 g x k ml 

k = 336 ml 

Jadi sisa dosis V sebanyak 228 ml diencerkan dengan Aquades 

hingga volume 336 ml kemudian di ambil 112 ml untuk stok ekstrak 

dosis IV untuk perlakuan selama 14 hari. Sehingga sisa larutan 

sebesar 224 ml. 

c. Dosis III = 0.0042 g x 224 ml = 0.0035 g x k ml 

k = 268.8 ml 

Jadi sisa dosis IV sebanyak 224 ml diencerkan dengan Aquades 

hingga volume 268.8 ml kemudian di ambil 112 ml untuk stok 

ekstrak dosis III untuk perlakuan selama 14 hari. Sehingga sisa 

larutan sebesar 186.8 ml. 

d. Dosis II = 0.0035 g x 156.8 ml = 0.0028 g x k ml 
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k = 196 ml 

Jadi sisa dosis III sebanyak 156.8 ml diencerkan dengan Aquades 

hingga volume 196 ml kemudian di ambil 112 ml untuk stok ekstrak 

dosis II untuk perlakuan selama 14 hari. Sehingga sisa larutan 

sebesar 84 ml. 

e. Dosis I = 0.0028 g x 84 ml = 0.0021 g x k ml 

k = 112 ml 

Jadi sisa dosis V sebanyak 84 ml diencerkan dengan Aquades hingga 

volume 112 ml kemudian di gunakan untuk stok ekstrak dosis I 

untuk perlakuan selama 14 hari sehingga tidak tersisa larutan. 

3.6.5 Tahap Pelaksanaan 

1. Membagi 24 ekor tikus menjadi 12 kelompok perlakuan yang masing-

masing kelompok terdiri dari 2 ekor. 

2. Menandai tikus putih dengan spidol untuk mempermudah dalam 

memberi perlakuan. 

3. Melaksanakan penelitian sesuai dengan rancangan pada gambar 3.1. 

4. Memberikan timbal asetat secara oral dengan menggunakan sonde 

lambung yang diberikan pada pukul 08.00/ 09.00 WIB dalam jangka 

waktu 14 hari pada masing-masing perlakuan. 

5. Memberikan ekstrak daun kelor pada hari ke-29 setelah pemaparan Pb 

yang diberikan pada masing-masing kelompok tikus  kecuali pada 

kelompok kontrol yang hanya diberikan timbal asetat. 
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3.6.6  Metode Pengambilan Data 

Tahap ini peneliti mengambil data penelitian dilapang, data yang 

diperoleh berupa gambaran histologi sel hepar pada setiap bidang pandang, 

kemudian melihat keadaan histologi sel hepar seperti; degenerasi sel, dan 

nekrosis hati. 

1. Tahap Pengambilan Hepar 

Pada hari ke 43 dilakukan pembedahan tikus, mengambil 

organ hepar untuk kemudian dibuat menjadi preparat histologi. 

Memotong hepar secara melintang. Kemudian mengamati sediaan 

histologi hepar tikus dibawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali 

(10 x 10) dan mengambil foto. 

2. Pembuatan Preparat Hepar 

a. Tahap pertama Coating yaitu memulai dengan menandai obyek 

glass yang akan digunakan dengan kikir kaca pada area tepi lalu 

direndam dalam alkohol 70% minimal semalam, kemudian 

mengeringkan obyek glass dengan tissue dan melakukan 

perendaman dalam larutan gelatin 0,5% selama 30 – 40 detik per 

slide lalu mengeringkan dengan posisi menyandar sehingga 

gelatin yang melapisi kaca dapat merata. 

b. Tahap kedua, mengambil organ hepar yang sebelumnya telah 

disimpan dalam larutan formalin. 
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c. Tahap ketiga adalah menyiapkan bahan embedding beserta 

parafin  dan mengatur pada cetakan sehingga tidak ada udara 

yang terperangkap. 

d. Tahap keempat adalah proses infiltrasi  yaitu dengan 

menambahkan parafin 3 kali selama 15 menit. Menyimpan 

cetakan parafin selama 24 jam dalam suhu ruang kemudian 

diinkubasi dalam freezer sehingga benar-benar keras. 

e. Tahap pemotongan dengan menggunakan mikrotom, memasang 

cutter pada tempatnya, menjepitkan holder pada mikrotom dan 

menata sejajar dengan pisau mikrotom. Pengirisan atau 

penyayatan dimulai dengan mengatur ketebalan, kemudian 

memotong hepar dengan ukuran 5 µm kemudian mengambil pita 

hasil irisan dengan menggunakan kuas dan memasukkan ke dalam 

air dingin untuk membuka lipatan, kemudian memasukkan ke 

dalam air hangat dan melakukan pemilihan irisan yang terbaik. 

f. Tahap deparanisasi yakni memasukkan preparat ke dalam larutan 

dalam xylol sebanyak 2 kali selama 5 menit.  

g. Tahap rehidrasi, memasukkan preparat ke dalam larutan etanol 

bertingkat mulai dari etanol absolut (2 kali) etanol 95%, 90%, 

80% dan 70% masing-masing selama 5 menit. Kemudian 

merendam preparat ke dalam aquades selama 10 menit.  

h. Tahap pewarnaan, meneteskan preparat dengan hematoxilin 

selama 3 menit atau sampai mendapatkan hasil warna yang 
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terbaik. Selanjutnya mencuci dengan air mengalir selama 10 

menit dan membilas dengan aquades selama 5 menit.  

i. Tahap dehidrasi, merendam preparat dengan etanol 80%, 90% 

dan 95% dan etanol absolut (2 kali) masing-masing selama 5 

menit.  

j. Tahap clearing dalam larutan xylol 2 kali selama 5 menit  

k. Mounting dengan entelan dan mengamati dengan mikroskop dan 

memfoto kemudian data mencatat hasil.  

3.7 Alur Penelitian 

Timbal yang digunakan dalam penelitian ini adalah timbal buatan yang 

diperoleh dari toko kimia yang ditimbang dan diencerkan untuk memperoleh 

dosis yang akan digunakan dalam  penelitian. Daun kelor merupakan obat 

alternatif yang dapat digunakan dalam penelitian ini dan diperoleh dari 

Meteria Media Kota Batu, kemudian dilakukan pembuatan ekstrak hingga 

mencapai dosis yang diinginkan.  

Tahap selanjutnya setelah pembuatan dosis paparan timbal dan dosis 

ekstrak daun kelor adalah pembagian kelompok perlakuan, dalam penelitian 

ini banyaknya kelompok perlakuan adalah dua belas kelompok kombinasi 

dari Faktor A (Ekstrak daun kelor) dan faktor B (timbal asetat) 2 kali 

pengulangan untuk masing- masing kelompok perlakuan.  Pemaparan timbal 

dilakukan selama 28 hari pada pukul 08.00/09.00 secara oral setelah diberi 

makanan dan minuman. Tahap selanjutnya melakukan perlakuan berupa 

pemberian ekstrak daun kelor yang dilaksanakan pada hari ke-35. Pemberian 
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ekstrak daun kelor melalui prosedur yang sama. Tahap pengambilan data 

dilaksanakan pada hari ke-49 yaitu melakukan pembedahan tikus dan 

mengambil organ hepar untuk dilakukan pembuatan preparat serta diamati 

dibawah mikroskop. Terakhir, dikembangkan menjadi sumber belajar biologi 

dalam bentuk media poster.Adapun pelaksanaan penelitian tahap I dan tahap 

II disajikan pada gambar 3.1, yaitu: 

Gambar 3.1 Alur Penelitian Tahap I dan II 

Daun kelor 

Pencucian dan Penimbangan 

Pembuatan ekstrak daun kelor 

1. 2.1 mg
2. 2.8 mg
3. 3.5 mg
4. 4.2 mg
5. 4.9 mg

Timbal 

Penimbangan timbal 

Pengenceran 

0 mg 

29 mg 

melakukan pembedahan tikus dan mengambil hepar 

Membuat preparat histologi 

Mengamati histologi organ hepar 

Pengembangan  hasil penelitian tahap 1 menjadi sumber belajar 

Media Poster 

Perlakuan dengan 
timbal asetat 

Perlakuan dengan Ekstrak Kontrol 
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3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan rangkaian penelaahan, pengelompokan, 

sistemasisasi, penafsiran dan verifikasi data agar fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis dan ilmiah. Analisis data dilakukan setelah data dari semua 

sampel dan untuk menguji pengaruh perlakuan terhadap parameter yang 

diamati maka dilakukan analisis varians(Anava 2-jalan). Penentuan pengaruh 

perlakuan yang paling optimal dan untuk menemukan perbedaan antar 

perlakuan maka dilanjutkan dengan Uji Duncan Multiple Range Test 

(DMRT) pada taraf 5%. Setiap preparat diamati dengan menggunakan 

mikroskop dilakukan perhitungan jumlah sel, kemudian dicari reratanya. 

Sebelumnya perlu dilakukan Uji Asumsi Normalitas dan Homogenitas, 

bila data telah menyebar normal maka pengujian dapat dilanjutkan ke Anava 

2-Jalan, tetapi apabila sebaliknya data tidak homogen maka dapat diganti 

dengan uji statistik non-parametrik, jenis statistiknya adalah Uji Friedman. 

Pengolahan data menggunakan program SPSS 21. Uji homogenitas varian 

smerupakan asumsi paling penting dalam perhitungan analisis varian. Uji ini 

dilakukan untuk memastikan asumsi masing-masing data sudah terpenuhi 

atau belum. Adapun data dapat dikatakan homogen apabila nilai signifikasi > 

0,05. Adapun langkah-langkah uji homogenitas yaitu: 

1. Mengklik menu Analyzed→General linear model → 

Univariate → Options. 

2. Memasukkan variabel yang akan diuji ke dalam menu descriptive 

statistic dan Homogenity test. 
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3. Mengklik Ok, maka akan muncul Output hasil analisis yang 

terdiri dari beberapa sub-tabel. 

3.8.1 Analisis Varian Dua Arah 

Analisis dua arah merupakan salah satu uji komparatif yang 

digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah 

dibagi menjadi dua faktor. Adapun langkah-langkah analisis yaitu: 

1. Mengklik Analyzed → General Linear Model → Univariate, 

maka akan muncul kotak dialog univariate. 

2. Memasukkan variabel terikat (degenerasi hidrofik) ke kotak 

Dependent Variabel dan memasukkan variabel bebas (Dosis 

ekstrak daun kelor dan dosis Pb) ke kotak Fixed factor (s). 

3. Mengklik Plot, maka akan muncul kotak dialog Univariate 

Profile Plots. 

4. Memasukkan variabel-variabel ke kotak Horizontal Axis  dan 

kotak Separate Lines, kemudian mengklik add dan mengklik 

continue untuk kembali ke kotak dialog univariate. 
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5. Klik Options isi bagian bawah Display dengan memilih 

Descriptive Statistic dan Homogeniety Test. Klik Continue. 

 

6. Mengklik Post Hoc, dan memasukkan variabel pada Factor (s) ke 

dalam Post Hoc Test For dan pada Equal Variance Assumed 

mengklik tukey dan Duncan. Kemudian melanjutkan mengklik 

Continue untuk kembali ke kotak dialog Univariate. 

 

7. Mengklik OK, maka akan muncul Output hasil analisis yang 

terdiri dari beberapa sub-tabel. 
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3.9 Studi Pengembangan Sumber Belajar Biologi 

3.9.1 Pengembangan Sumber Belajar Biologi 

Jenis penelitian tahap II merupakan studi pengembangan yaitu 

setelah melakukan penelitian eksperimental kemudian hasil penelitian 

eksperimental tersebut dikembangkan menjadi sebuah sumber belajar yaitu 

berupa poster pada materi Sistem Ekskresi. Pada penelitian ini hanya 

menggunakan metode Learning 3-E karena konsep 3-E tidak diuji coba 

produk yang dihasilkan hanya sebatas pembuatan esebuah media.  

Metode Learning cycle 3-E terdapat 3 tahap/fase dalam pembuatan 

media yaitu eksplorasi (eksploration), menjelaskan (eksplanation) dan 

memperluas (elaboration extentioni).  

A. Eksplorasi 

Eksplorasi merupakan fase pengumpulan data atau analisis 

kebutuhan (Need assesment) yang sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan. data yang dikumpulkan dari analisis kebutuhan 

merupakan kebutuhan pengembangan atau kebutuhan konsep esensial. 

Pengumpulan data pada penelitian ini diperoleh dari hasil penelitian 

tahap I dan juga diperoleh dari silabus SMA kelas XI kurikulum 2013 

revisian 2016.  

B.  Eksplanasi 

Kegiatan pada fase ini bertujuan untuk melengkapi, 

menyempurnakan dan mengembangkan konsep yang diperoleh dari fase 

sebelumnya. Konsep yang telat diperoleh tersebut diuraikan 
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berdasarkan kajian pustaka, kemudian dikonsultasikan kepada para 

ahli/pembimbing agar dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi 

peneliti tentang desain produk poster yang akan dikembangkan. 

C.  Elaborasi 

Elaborasi merupakan tahap akhir, dimana hasil studi pustaka dan 

konsultasi dengan para ahli yang akan digunakan untuk sebuah produk. 

Kegiatan dari fase ini merupakan penerapan dari konsep-konsep yang 

telah dipahami. Tujuannya adalah untuk mengubah konsep-konsep 

yang telah dikonsultasikan kepada para ahli untuk pengembangan 

media poster.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gambar 3.2 Studi Pengembangan Media Poster  
 

Penelitian tahap II dilakukan untuk mengembangkan hasil penelitian 

pada tahap I untuk menjadi sebuah sumber belajar berupa media poster. 

Media poster merupakan kelompok media grafis yakni media visual yang 

menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, 

angka, dan simbol/gambar. Grafis biasanya digunakan untuk menarik 

1E (exploration) 
Need asisment: 

1. Hasil penelitian 
2. Silabus, RPP, dan kebutuhan guru/siswa 

Menghasilkan pengembangan konsep esensial 

2E (explanation) 
1. Studi pustaka 
2. Konsultasi ke ahli 

3E (elaboration) 
Pengembangan menjadi produk 
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perhatian, memperjelas sajian ide, dan mengilustrasikan sehingga menarik 

dan diingat orang (Darussalam, 2014). 

Pemanfaatan hasil penelitian sebagai sumber belajar memerlukan 

pengkajian yang mendalam dan sistemik. Syarat-syarat pemanfaatan hasil 

penelitian sebagai sumber belajar adalah kejelasan potensinya, kejelasan 

sasarannya, kesesuaian dengan tujuan belajar, kejelasan informasi yang dapat 

diungkap, kejelasan pedoman eksplorasinya dan kejelasan hasil yang 

diharapkan. Media poster memiliki beberapa kelebihan, yang menjadikan 

poster menjadi sebuah sumber belajar yang menarik untuk digunakan dalam 

proses pembelajaran. Selain itu, kelebihan poster menurut Sudjana (2007), 

adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menarik perhatian masyarakat 

2. Dapat digunakan untuk diskusi kelompok atau pleno 

3. Dapat dipasang berdiri sendiri 

4. Dapat dibuat dalam waktu yang relatif singkat 

5. Dapat dibuat dengan cara manual (gambar sederhana) 

6. Tema yang digunakan dapat mengangkat realita masyarakat. 

3.9.2 Pemanfaatan Media Poster untuk Pembelajaran Sistem Ekskresi 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kaitan dengan Kompetensi 

Dasar (KD) pada mata pelajaran Biologi SMA/MA, yaitu tentang sistem 

ekskresi. KD 3.9 Menganalisis hubungan antara struktur jaringan 

penyusun organ pada sistem ekskresi dan mengaitkannya dengan 

bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta gangguan 
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fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekskresi manusia melalui studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi.  

KD 4.9 Menyajikan hasil analisis data dari berbagai sumber (studi 

literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi) pengaruh pola hidup dan 

kelainan pada struktur dan fungsi organ yang menyebabkan gangguan 

sistem ekskresi manusia dan teknologi terkait sistem ekskresi melalui 

berbagai bentuk media informasi. Sehingga hasil penelitian ini dapat 

dikembangkan untuk membantu proses pembelajaran terkait dengan KD 

tersebut.  

Media poster merupakan sumber belajar yang cocok untuk 

digunakan ketika pembelajaran sistem reproduksi karena siswa dapat 

melihat gambar-gambar dari sel hepar yang telah mengalami kerusakan. 

Hal tersebut tidak terlepas dari kelebihan media poster diantaranya dapat 

menarik perhatian masyarakat, dapat dibuat dengan menggunakan gambar 

dan, tema yang digunakan sesuai dengan realitas masyarakat yang tanpa 

disadari telah terpapar oleh timbal asetat. Berdasarkan penjelasan tersebut, 

diharapkan penggunaan media poster dalam proses pembelajaran tentang 

sistem reproduksi akan lebih menarik perhatian siswa dan lebih 

memudahkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. 

 

 




