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mokilBAB 4mokil 

mokilMETODE PENELITIANmokil 

 

4.1 Jenis Penelitian8ujng 

 Penelitianmdilakukanpsecara eksperimental dengan rancangan penelitian 

true experimental, melalui pendekatan post test-only control group design.jhb gv  

 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitianunm b 

Penelitian dilakukan pada :rft 

Lokasi :LaboratoriumpoFakultasopKedokteran Universitas      

Muhammadiyah Malang 

Rentang waktu : 2 bulaniolkj 

 

4.3 Populasi dan Sampeliopoas  

4.3.1 Populasiakjsdn 

Populasi target padappenelitian ini adalah tikus putih jantan strain wistar 

(Rattus Novergicus strain wistar)dtanpa cacat danfdalam keadaan sehat. 

4.3.2 Sampelopsdfn  

Sampelopenelitian yang digunakan adalah tikus putih jantan (Rattus 

Novergicus) strain wistarddiambil dari populasi yang sesuai kriteria inklusi. 

Tikus akan dibagi menjadi 5 kelompokvdanvdiberi perlakuan di laboratorium 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 
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4.3.3 Perhitungan besar sampelsdfd 

Besar sampel ditentukan dengan menggunakansfrumuspiE (resource 

equation) denganapendekatan DF = (nk) – k. Dengan k = jumlahvckelompok 

perlakuan, dan n =tbanyaknya sampel pada setiaplkelompok perlakuan. Rumus DF 

ini digunakan untuk mengetahui jumlah minimum 10 dan maksimum 20 sampel 

pada setiap kelompokuperlakuan (Arifin & Zahiruddin, 2017). Maka banyak 

sampel yangmdibutuhkan: 

DF = (nk) – ksdfigo 

min 10 = (nk) – ksdfigo 

10 = 5n – 5sdfigo 

15 = 5nsdfigo 

 n  = 3 sampel / kelompoksdfigo 

 maks 20 = (nk) – ksdfigo 

          20 = 5n – 5sdfigo 

          25 = 5nsdfigo 

           n  = 5 sampel / kelompoksdfigo 

Berdasarkan rumus diatas, maksimalbsampel atau tikus yang dibutuhkan 

adalah 5 ekor tikus/kelompok perlakuan, sehingga dapattdiperoleh total tikus yang 

dibutuhkanapada penelitianjini adalah 5x5 = 25 ekor tikus. sdfigo 

4.3.4 Karakteristik Sampelasfsafvig  

Kriteria Inklusi :oijnlk  

a. Tikus putih (Rattus Novergicus strain wistar) berjenis kelamin jantan.jhhj 

b. Tikus putih (Rattus Novergicus strain wistar) dengan berat badan 150-200 

gram. Jhhjjhgi98 
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c. Tikus putih (Rattus Novergicus strain wistar) yang sehat ditandai dengan 

adanya gerakan yang aktif, bulu tebal dan mata jernih. jhhj 

d. Tikus putih (Rattus Novergicus strain wistar) dengan umur 2-3 bulan (usia 

dewasa). jhhj 

Kriteria Esklusi : jhhj 

a. Tikus yang telah dipakai dalam penelitian lain. jhhj 

Kriteria Drop Out : jhhj 

a. Tikus yang sakit saat penelitian. jhhj 

b. Tikus yang mati saat penelitian. jhhj 

 

4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional jhhj 

4.4.1 Variabel independen jhhj 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah dosis ekstrak daun bidara 

(Ziziphus mauritiana Lam)jhhj 

4.4.2 Variabel dependen jhhj 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah skor memori jhhj  

4.4.3 Variabel kontrol jhhj 

Kontrol positif dalam penelitian ini adalah tikus putih yang tidak diinduksi 

apapun dan variabel kontrol negatif adalah tikus putih yang diinduksi oleh NaCl 

dan prednison. jhhj 
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4.4.4 Definisi operasional jhhj 

No. Variabel Definisi Operasional 

Alat 

Ukur 

Hasil Ukur 

Skala 

Ukur 

1. z

z

z

z

Ekstrak 

daun 

bidara 

(Ziziphus 

mauritia

na Lam) 

jhhj 

Ekstrak cair daun 

bidara (Ziziphus 

mauritiana Lam) 

didapatkan secara 

maserasi kinetik 

menggunakan pelarut 

methanol 70%. 

Sertifikat daun bidara 

dikeluarkan oleh UPT 

Materia Medica, Batu. 

Ekstrak diberikan 

pada hari 15-28. 

Timban

gan 

Jumlah ekstrak 

dosis I: 

200mg/kg 

BB/hari 

dosis II: 

400mg/kg 

BB/hari 

Dosis III: 

800mg/kg 

BB/hari 

Kategorik: 

Ordinal 

2 Induksi 

NaCl dan 

Predniso

n jhhj 

Pemberian NaCl dan 

Prednison sesuai dosis 

selama 28 hari 

menggunakan sonde 

Timban

gan, 

Sonde 

Dosis 

diberikan 

secara sonde 

peroral 1x/ hari 

selama 28 hari 

setiap pukul 

15.00 WIB. 

Numerik 

3 Fungsi 

memori 

Hasil tes fungsi 

memori tikus tiap 

Radial 

Arm 

Hasil memory 

test berupa 

Numerik 
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pada 

tikus  

kelompok 1x sehari 

pada hari ke 16-28, 

pukul 16.00 

menggunakan Radial 

Arm Maze 

Maze, 

kamera 

jumlah lengan 

yang dimasuki 

tikus dengan 

benar dan 

jumlah lengan 

yang dimasuki 

tikus kembali. 

Dimasukkan 

ke rumus skor 

memori. 

 

4.5 Alat dan Bahan Penelitian jhhj 

4.5.1 Alat : jhhj 

a. Alat pemeliharaan tikus : kandang tikus ukuran 25 cm X 25 cm X 25 

cm, botol air, timbangan electrical scale, pipet.  

b. Alat Pembuatan ekstrak daun bidara : food processor, rotary 

evaporator, sentrifuge, botol.  

c. Alat pemberian ekstrak: sonde 5mm, handscoon, tempat instrument 

d. Alat tes memori: Radial Arm Maze berbahan dasar akrilik dengan 

ukuran tiap lengan memiliki panjang 76,2 cm, lebar 8,9 cm, dan tinggi 

17,5 cm yang dihubungkan dengan satu ruangan di tengah berbentuk 

oktagonal dengan diameter 28,6 cm, sisi 11,4 cm, dan tinggi 33,3 cm 

dengan pintu tiap lengan dengan panjang 17,5 cm lebar 8,9 cm yang 

terbuat dari bahan serupa. 
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4.5.2 Bahan : jhhj 

a. Bahan perlakuan tikus  : Pakan tikus standar, aquades. 

b. Bahan pembuatan ekstrak: Daun bidara, pelarut metanol, air suling.  

c. Bahan induksi  : NaCl dan Prednison. 

d. Bahan tes memori : Alkohol 70%, umpan berupa pakan tikus. 
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4.6 Alur penelitian jhhj 

 

 

 

 

 

  

Proses Habituasi Radial Arm Maze pada hari ke 16-18 

Tes Radial Arm Maze selama 10 hari pada hari ke 26-35 

Tikus dimatikan dan dikubur pada hari ke 30 

Pengumpulan dan analisis data 

 

Kelompok III  

Pemberian: 

 Dilanjutkan 

Prednison 

1,5mg/KgBB 

+ NaCl 2% 

pada hari ke 

22-35 

 Induksi 

ekstrak daun 

Ziziphus 

mauritiana 

(200mg/Kg 

BB/hari) 

Kelompok I  

Kontrol 

negatif 

 Pemberian 

makan dan 

minum 

standar 

selama 

percobaan 

 

Kelompok II  

Kontrol  

negatif 

Pemberian: 

 Dilanjutkan 

Prednison 

1,5mg/KgBB 

+ NaCl 2% 

pada hari ke 

22-35 

 

Kelompok IV  

Pemberian: 

 Dilanjutkan 

Prednison 

1,5mg/KgBB 

+ NaCl 2% 

pada hari ke 

22-35 

 Induksi 

ekstrak daun 

Ziziphus 

mauritiana 

(400mg/Kg 

BB/hari) 

Kelompok V 

Pemberian: 

 Dilanjutkan 

Prednison 

1,5mg/KgBB 

+ NaCl 2% 

pada hari ke 

22-35 

 Induksi 

ekstrak daun 

Ziziphus 

mauritiana    

(800mg/Kg 

BB/hari) 

Pemberian prednisone 1,5mg/KgBB + NaCl 2% hari ke 8-21 

Penimbangan BB tikus untuk menyesuaiakan dosis ekstrak daun 

bidara+metanol 

Adaptasi tikus putih dan pemberian makan dan minum standar hari ke 1-7 

Kelompok I  

Kontrol positif 

 Pemberian 

makan dan 

minum 

standar 

selama 

percobaan 
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4.7 Prosedur Penelitian jhhj 

4.7.1 Prosedur ekstraksi daun bidara (Ziziphus mauritiana Lam) jhhj 

Bahan berupa daun (Ziziphus mauritiana Lam) yang berwarna hijau dan 

terlihat dalam kondisi baik dari tumbuhan di sekitar Malang. Daun bidara kemudian 

dicuci terlebih dahulu menggunakan air suling hingga bersih. Kemudian daun 

bidara disebar merata diatasokertas untuk dikeringkan dalam ruangan berventilasi. 

Daun bidara kemudian didiamkan selama 3 minggu hingga kering. Setelah 3 

minggu, daun bidara yang sudah keringidihaluskan menggunakan food processor. 

Daun bidara yang sudah menjadi serbuk halus dilarutkan menggunakan metanol 

dengan takaran 10 grodaun bidara untk 100 ml metanol. Serbuk daun bidara dan 

metanol diekstrak dengan dimasukkan ke sentrifugal dalam kecepatan 35 rpm 

selama 6 jam. Larutan kemudian dievaporasi dengan rotary evaporator.oEkstrak 

lalu dipindahkan ke dalam botol dan disimpan dalam lemari pendingin            

bersuhu -4oC  (Ashraf, et al., 2015). jhhj 

4.7.2 Prosedur persiapan hewan coba jhhj 

Tikus ditimbang terlebih dahulu dan diadaptasikan selama 7 hari dengan 

pakan dan minum standar tanpa induksi danppemberian ekstrak. Pada akhir 

adaptasi tikus kembalipditimbang untuk memastikan tikus tidak mengalami 

penurunan berat badan dan dalam kondisi baik. jhhj 

4.7.3 Penentuan dosis NaCl, Prednison, dan daun bidara jhhj 

1. Penentuan Dosis NaCl dan Prednison jhhj 

Menurut penelitian mengenai efek antihipertensi tumbuhan tali putri pada 

tikus strain wistar didapatkan peningkatanptekanan darah sistolik mencapai 
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192,3 mmHgodengan induksi prednison 1,5 mg/KgBB dan larutan NaCl 2% 

selama 14 hari (Yuliandra & Armenia, 2013). jhhj 

2. Penentuan Dosis Daun Bidara 

Dosis ektrak daun bidara yang efektifsberdasarkan penelitian sebelumnya 

mengenai aktivitas antioksidan ekstrak daun Ziziphus mauritiana Lam pada 

tikus yang mengalami hepatotoksik kronis akibat induksi etanol di dapatkan 

yaitu pada dosis 400 mg/kgBB/haria(Dahiru & Obidoa, 2008).  Dari data 

dosis tersebut kemudian ditentukan dosis perlakuan menggunakan rumus 

deret hitung sebagaiaberikut : 

1. Dosis I = ½ x 400 mg(n)   =  200 mg /kgBB/hari jhhj 

2. Dosis II = n    =  400 mg/kgBB/hari jhhj 

3.  Dosis III = 2 x 400 mg (2n)  =  800 mg/kgBB/hari jhhjdfs 

4.7.4 Penentuan Perlakuan Pada Tikus jhhjsdf 

Tikus sebanyak 25 ekor dibagi menjadi 3 kelompok perlakuan, 1 kelompok 

kontrol positif dan 1pkelompok kontrol negatif. Tiapokelompok terdapat 5 ekor 

tikus. jhhj  

1. Kontrol positif: tikus tidak diberi induksi apapun, hanya diberi pakan dan 

minum standar setiap harinya jhhj 

2. Kontrol negatif: tikus diinduksi prednison 1,5 mg/KgBB+NaCl 2% pada 

pukul 07.00 WIB pada hari 8-35. jhhj 

3. Kelompok I: tikus diinduksi prednison 1,5 mg/KgBB+NaCl 2% pada pukul 

07.00 WIB selama 28 hari dan pemberian ekstrak daun bidara dengan dosis 

200mg/hari pada hari 22-35 pada pukul 15.00. jhhj 
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4. Kelompok II: tikus diinduksi prednison 1,5 mg/KgBB+NaCl 2% pada pukul 

07.00 WIB selama 28 hari dan pemberian ekstrak daun bidara dengan dosis 

400mg/hari pada hari 22-35 pada pukul 15.00v 

5. Kelompok III: tikus diinduksi prednison 1,5 mg/KgBB+NaCl 2% pada 

pukul 07.00 WIB selama 28 hari dan pemberian ekstrak daun bidara dengan 

dosis 800mg/hari pada hari ke 22-35 pada pukul 15.00. jhhj 

4.7.5 Prosedur Radial Arm Maze jhhj 

Tikus diletakkan di tengah ruang terlebih dahulu selama 20 detik untuk 

berorientasi terlebih dahulu lalu.dSebelum percobaan dilakukan pengurangan 

makan tikus sebesar 15% dari pemberian pakan biasanya (Crystal & Babb, 2008). 

Tes diawali pada proses habituasi yaitu pengenalan tikus padaaumpan dan setelah 

1 menit, tikus dibiarkan bereksplor ke lengan-lengan yang semuanya telah diberi 

umpan. Habituasi ini dilakukan selama 2 harizdan tiap tikus dibiarkan bereksplor 

dan mengambil semua umpan diberi waktu maksimal 10qmenit (Richter, et al., 

2013). jhhj 

Tes RAM terdiri dari 3 fase yaitu fase training, fase delay, dan fase tes. 

Ketiga fase ini disesuaikan dengan 3 stadium pada fisiologi working memory yaitu 

fase encoding, retensi, dan retrieval. Faseltraining dilakukan dengan membuka 4 

lengan dari Radial Arm Maze dan diberi umpan pada bagian distal sedangkan 4 

pintu lainnya ditutup. Setelah tikus mengambilakeempat umpan, tikus diletakkan 

kembali di tengah ruangan untuk fase delay selama 30 detik hingga 15 menit. Fase 

tes dilakukan dengan membuka 8 lengan danahanya hanya 4 yang diberi umpan. 

Tikus harus mengingat lengan mana yang sebelumnya ditutup dan memasuki 

lengan yang terdapat umpan.qTes diberhentikan apabila tikus sudah mengambil 
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semua umpan atau mencapai 300 detik (Richter, et al., 2013; Vorhees & Williams, 

2014). jhhj 

Tes dilakukan selama 10 hari setelah proses habituasi. Hasil tes dicatat 

dibagi menjadi waktu yang dibutuhkan tikus untuk mengambil semua umpan dan 

jalur masuk tikus ke lengan-lengan. Beberapa hal yang dicatat adalah tikus yang 

masuk ke salah satu lengan ditandaiddengan masuknya keempat kaki tikus berada 

di dalam tiap lengan. Kesalahan dicatat dengan masuknya kembali tikus lengan 

yang telah dikunjungi sebelumnya. Hasil yangddiharapkan adalah tikus tidak 

kembali mengeksplor lengan yang sama dan dapat mengambil semua umpan. Untuk 

menghitung skor memori, hasil dimasukkan ke dalamm rumus: jhhj 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑖 =
(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟) − (𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ)

(𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟) + (𝑙𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ)
 

Hasil pengukuran skor memori yang didapat berada di kisaran nilai -1 hingga 1 

dengan skor 1 yang berarti sempurnaadan skor -1 bermakana semua lengan yang 

dimasuki tikus salah. Pada setiap fase danasetiap pergantian tikus bersihkan Radial 

Arm Maze menggunakan alkohol 70% (Richter, et al., 2013; Schimidt, et al., 2014). 

 

4.8 Analisis Data jhhj 

Dari hasil penelitian, data yang diperoleh akanddianalisa menggunakan 

menggunakanrSPSS for windows ver. 2.4 . data akan di analisasdengan tahapan uji 

sebagai berikut jhhj 

a. uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah data berdistribusi normal dari 

setiaprkelompok. Uji diilakukan dengan ujirShapiro-Willk. Data dikatakan 

normal jika p > 0,05. Ujiknormalitas dilakukan sebagai syarat untuk melakukan 

uji One Way ANOVA. jhhjsf 
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b. uji homogenitas dengan Lavene’s test untuk mengetahui homogen varian data 

yang diperoleh.cData dikatakan berdistribusi normal apabila pada uji 

normalitas didapatkan p > 0,05asedangkan data dikatakan homogen apabila 

pada uji homogenitas didapatkan p > 0.05. jhhjsdfrw 

c. Uji One Way ANOVA untuk mengetahui perbandingan skor memori antara 

pemberian ekstrak daun bidara.qDikatakan terdapat perbedaan signifikan bila 

didapatkan nilai p<0,05.  

d. Uji Post hoc Bonferroni sebagai uji kelanjutan dari One Way ANOVA.i Uji ini 

digunakan untukqmengetahui perbedaan yangObermakna ketika data homogen 

antar kelompokcperlakuanapenelitian. Jika data tidak homogen maka 

digunakan uji Post hoc Mann-Whitney. 

e. Selanjutnya dilakukan uji analisis regresi linearquntuk mengetahui seberapaa 

besar pengaruh pemberian berbagai dosis ekstrak danafungsi memori. 
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4.9  Jadwal Penelitian jhhj 

No.  Jenis Kegiatan 

Bulan ke 1 Bulan ke 2 Bulan ke 3 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Pembuatana 

proposala 

X        

    

2. 
PembuatanaEkstrak 

daun Bidaraa 

X        

    

3. 
Pembeliancdan 

adaptasivTikus 

 X       

    

4. 
Pemberian induksi 

NaCl + prednison 

  X  X  X  X   

    

5. Pemberian Ekstrak     X  X       

6. 

Habituasi tes 

Radial Arm Maze 

    X     

    

7.  
Tes Radial Arm 

Maze 

    X  X    

    

8. vAnalisis Dataa      X  X  X  X   X  X  X  

 


