
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

         Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dan jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode 

penelitian eksperimental murni (True Experimen Research).  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

           Penelitian dilaksanakan di laboratorium kimia Universitas Muhammadiyah 

Malang. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari-Februari 2019. 

3.3 Populasi, Teknik Sampling, dan Sampel  

3.3.1 Populasi 

          Pada penelitian ini populasi yang digunakan yaitu tikus putih jantan usia 2-3 

bulan dengan berat badan 150-300 gram sebanyak 30 ekor. 

3.3.2 Teknik Sampling 

        Teknik sampling yang digunakan yaitu Random Sampling. Anggota pada 

penelitian ini yaitu tikus putih (Rattus norvegicus) jantan usia 2-3 bulan dengan 

bobot 150-300 gram. 

3.3.3 Sampel 

          Sampel penelitian yang digunakan yaitu tikus putih (Rattus norvegicus) 

sebanyak 30 ekor bobot 150-300 gram secara Random dan dibagi menjadi 5 

kelompok perlakuan dengan 6 kali ulangan. Menurut Zahriana (2017) jumlah 

sampel penelitian ini dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: jika r jumlah 

ulangan dan t jumlah perlakuan, maka:  
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(r-1)(t-1)≥ 15 

(r-1)(4-1)≥ 15 

(r-1)3≥ 15 

(r-1)3≥15/3 

(r-1)≥ 5 

     r≥5+1  

     r≥6 

           dari rumus di atas diperoleh tikus yang digunakan pada penelitian ini 

adalah 6 ekor tikus pada setiap kelompok perlakuan. Sehingga pada penelitian ini 

menggunakan 30 ekor tikus yang terbagi menjadi 5 kelompok yaitu 1 kelompok 

kontrol negatif dan 4 kelompok perlakuan dengan konsentrasi 2%, 4%, dan 6% 

serta 1 kelompok kontrol positif. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1 Variabel Bebas 

           Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pemberian gel daun belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi L) dengan konsentrasi 2%, 4%,6%, dan popidone iodine. 

3.4.1.1 Variabel Terikat 

          Pada penelitian ini variabel terikatnya yaitu penyembuhan luka sayat tikus 

putih (Rattus norvegicus) dengan indikator panjang luka sayat yang rendah dan 

waktu luka menutup singkat. 
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3.4.1.2 Variabel Kontrol 

        Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu jenis kelamin, umur, berat badan, 

jenis pakan, ukuran kandang dan waktu pengamatan. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Operasional variabel pada penelitian ini antara lain; 

a. Gel daun belimbing wuluh yang diabut dengan mencampurkan komposisi 

seperti, Na-CMC, propilengikol, gliserin, aquades, dan ekstrak daun belimbing 

wuluh hingga homogen dengan konsentrasi yang sudah ditentukan (Apoono, et 

al., 2010). 

b. Penyembuhan luka sayat akibat benda tajam disembuhkan dengan memberikan 

obat dengan indikator kesembuhan luka sayat adalah permukaan lebih rata dan 

menyatu dengan kulit sekitar dan pengukuran kesembuhan luka dengan 

mengukur panjang luka yang masih terbuka (Jayalandri, Nangoy, Posangi, & 

Bara, 2016). 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

1. Alat   

          Penimbangan berat badan tikus dan daun belimbing wuluh menggunakan 

timbangan analitik, kandang tikus dan tempat minum tikus, pencukuran bulu pada 

punggung tikus menggunakan pencukur gillet, waterbath, silet gillet, oven 

inkubator, botol schott 250 ml, botol schott 1000 ml, labu takar 250 ml, labu takar 

500 ml, beaker glass 1000 ml, beaker glass 250 ml, beaker glass 100 ml, gelas 

ukur 100, vakum, hot plate, pipet tetes, rotary evaporator, corong kaca, batang 
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pengaduk, blender, kandang hewan, kain saring, aluminium foil, wadah gel, 

kapas, gunting, penggaris, kamera, kertas label, sarung tangan, masker, spidol, 

dan kain serbet/tisu. 

2. Bahan 

          Bahan yang digunakan adalah Etanol 96%, alkohol 70%, Ekstrak daun 

belimbing wuluh, gel daun belimbing wuluh, tikus putih, pakan tikus, aquades, 

sekam, gliserin, Na-CMC, Propilen glikol dan popidone iodine. 

3. Formula standar gel ekstrak daun belimbing wuluh 

         Menurut Aponno, Yamlean, & Supriati (2014) formula standar gel dengan 

basis Natrium 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 konsentrasi ekstrak yaitu 2%, 

4% dan 6% sebanyak 25 g untuk 3 kali pemakaian dalam sehari selama 8 hari 

pengamatan. 

Formulasi gel ekstrak daun belimbing wuluh 2% 

R/  Ekstrak :  0,5 g 

Na-CMC  : 1,25 g 

Gliserin  : 2,5 g 

Propilenglikol : 1,25 g 

Aquades ad   : 25  g 
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Formulasi gel ekstrak daun belimbing wuluh 4% 

R/ Ekstrak : 1 g 

Na-CMC  :  1,25 g 

Gliserin  : 2,5 g 

Propilenglikol : 1,25 g 

Aquades ad   : 25 g 

Formulasi gel ekstrak daun belimbing wuluh 6% 

R/ Ekstrak : 1,5 g 

Na-CMC  : 1,25 g 

Gliserin  : 2,5 g 

Propilenglikol : 1,25 g 

Aquades ad   : 25 g 

4. Pembuatan Ekstrak Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa belimbi L) 

             Menurut Aponno, Yamlean, & Supriati (2014) dalam pembuatan ekstrak 

daun belimbing wuluh (Averrhoa belimbi L) dalam bentuk gel, peneliti 

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mencuci tangan dan memakai sarung tangan. 

b. Membersihkan daun belimbing wuluh 250 g dengan air mengalir sebanyak 2 

kali, lalu ditiriskan pada nampan yang telah dialasi dengan kertas koran. 

Selanjutnya dikeringkan di tempat teduh tanpa terkena sinar matahari 

langsung sampai sampel tersebut benar-benar kering, Sampel yang sudah 

kering lalu digiling halus dengan menggunakan blender hingga menjadi 

serbuk. 
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c. Serbuk daun belimbing wuluh (Averrhoa belimbi L) 25 g direndam  ke dalam 

etanol 95% sebanyak 1000 mL, kemudian ditutup menggunakan aluminium 

foil selama 3 hari, sambil sesekali diaduk. 

d. Menyaring sampel yang direndam menggunakan kertas saring menghasilkan 

filtrat 1 dan ampas 1. 

e. Menambahkan ampas 1 larutan dengan etanol 95% 750 ml, ditutup dengan 

aluminium foil selama 2 hari. 

f. Menyaring sampel tersebut hingga menghasilkan 2 filtrat dan 2 ampas, filtrat 

1 dan 2 dicampur menjadi satu. 

g. Filtrat yang didapatkan diuapkan dengan waterbath pada suhu 40oC, sehingga 

didapatkan ekstrak kental daun belimbing wuluh (Averrhoa belimbi L.). 

5. Pembuatan Gel Daun Belimbing Wuluh (Averrhoa belimbi L)  

         Menurut Aponno, Yamlean, & Supriati (2014) pembuatan gel daun 

belimbing wuluh (Averrhoa belimbi L) dibuat dengan cara menyiapkan semua 

bahan yang akan digunakan, antara lain sebagai berikut:  

a. Ekstrak dengan konsentrasi 2% dilarutkan dalam sebagian air yang telah 

dipanaskan pada suhu 50°C. 

b. Ditambahkan 1,25 gr Na-CMC dan diaduk hingga homogen 

c. Ditambahkan 2,5 g gliserin, 1,25 g propilenglikol dan air dengan pengadukan 

secara kontinyu hingga terbentuk gel. 

d. Gel yang telah terbentuk kemudian disimpan pada suhu ruangan selama 

semalam. 
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e. Prosedur yang sama juga dilakukan pada ekstrak dengan konsentrasi 4% dan 

6% sesuai takaran yang sudah ditentukan. 

6. Adaptasi Hewan Coba 

          Sebelum percobaan, hewan coba yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

tikus putih (Rattus norvegicus) diadaptasi kan selama 5 hari dengan lingkungan 

tempat penelitian (Aponno et al., 2014). 

7. Pembuatan Luka Sayat 

          Menurut Aponno, Yamlean, & Supriati (2014) dan Jayalandri, Nangoy, 

Posangi, & Bara (2016) pembuatan luka sayat dapat dibuat dengan cara antara 

lain sebagai berikut: 

a. Tikus putih (Rattus norvegicus) dianestesi menggunakan ketamine dan 

xylazine dengan perbandingan 1:1. 

b. bulu disekitar punggung tikus putih dicukur dan dibersihkan dengan alkohol 

70%, kemudian dilakukan sayatan dengan scalpel sepanjang 1,5 cm sampai 

subkutan, dan diberikan ekstrak daun belimbing wuluh dalam bentuk gel 3 kali 

sehari pada pagi, siang, dan sore hari selama 8 hari sedangkan pada kelompok A4 

luka hanya ditutup dengan kasa steril.  

c. Gel diberikan dengan cara mengoleskan secara merata pada daerah luka 3 kali 

sehari yaitu pagi, siang dan sore. 

d. Dilakukan pengukuran panjang penyembuhan luka sayat dari hari ke 1 sampai 

hari ke-8. 
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3.5.2 Rancangan Percobaan 

            Rancangan percobaan yang digunakan adalah The Posttest-Only Control 

Group Design. Penelitian ini menggunakan empat perlakuan, yaitu tiga perlakuan 

ekstrak daun belimbing wuluh dalam bentuk gel (2%=A1, 4%=A2, 6%=A3) dan 

satu perlakuan diberikan betadine, masing-masing diulang enam kali. Adapun 

skema rancangan “The Posttest-Only Control Group Design” sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Denah RAL nonfaktorial 

A42 A32 A14  A21 A16 A15 

A33 A43 A24 A12 A25 A35 

A11 A41 A31 A22 A46 A26 

A13 A23 A44 A34 A36 A45 

Keterangan: 

A1 : Konsentrasi 2% 

A2 : Konsentrasi 4% 

A3  : Konsentrasi 6% 

A4 : Kontrol positif (Popidone iodine) 

A5 : Kontrol Negatif (Tanpa perlakuan) 

1 : Pengulangan  1 

2 : Pengulangan  2 

3 : Pengulangan  3 

4 : Pengulangan  4 

5 : Pengulangan  5 

6          : Pengulangan  6  
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3.5.3 Pelaksanaa dan Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

           Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati panjang luka 

yang terbuka, dan waktu luka menutup dimulai sejak terbentuknya luka yang 

dihitung dari hari ke-1 hingga hari ke-8.  

 

30 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) 

Proses adaptasi 3 hari 

Bulu dicukur 

Kelompok A1  

 (6 ekor tikus) 

diberi luka 

sayat dan 

tidak diobati. 

 

 

Kelompok A2  

 (6 ekor tikus) 

diberi luka 

sayat yang 

diobati 

menggunakan 

popidone 

iodine 10%. 

Kelompok A3 

 (6 ekor tikus) 

diberi luka 

sayat yang 

diobati 2% 

ekstrak daun 

belimbing 

wuluh dalam 

bentuk gel. 

Perlakuan dilakukan selama 8  hari dan dilakukan pengukuran panjang 

penyembuhan luka sayat satu kali dari hari ke 1 sampai hari ke-8 

Pengumpulan data Analisis data Penulisan hasil 

Kelompok A4 

 (6 ekor tikus) 

diberi luka 

sayat yang 

diobatik 4% 

ekstrak daun 

belimbing 

wuluh dalam 

bentuk gel.  

Kelompok A4 

 (6 ekor tikus) 

diberi luka 

sayat yang 

diobati 6% 

ekstrak daun 

belimbing 

wuluh dalam 

bentuk gel.  
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Tabel 3.2 Perbandingan panjang luka pada penyembuhan luka sayat 

Hari 

ke 

Tanggal kelompok A1 Kelompok  A2 kelompok A3 Kompok A4 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

3.7 Teknik Analisis data 

            Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah program 

SPSS V.22, meliputi:  

a. Uji normalitas digunakan untuk menguji data  berdistribusi normal atau tidak. 

b. Uji homogenitas varian digunakan untuk menguji hipotesis sementara apakah 

sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi. 

c. Uji one way Anova berfungsi untuk menentukan rata-rata suatu kelompok 

berbeda secara nyata atau tudak. 

d. Uji Duncan berfungsi untuk mengetahui konsentrasi efektif pada suatu 

percobaan. 


