
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Januari 2017. Adapun 

penelitian ini bertempat di Laboratorium Terpadu Kampus II Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3.2  Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.2.1  Jenis Penelitian 

 Jenis Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini merupakan Penelitian 

Eksperimen Sesungguhnya (True Experimental Research). Penelitian ini 

bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan adanya hubungan sebab akibat antar 

variabel dengan cara mengenakan kepada satu atau lebih kondisi perlakuan 

kepada satu atau lebih kelompok kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan itu 

(Rofiek, 2001).  

3.2.2  Rancangan Penelitian 

 Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah the post 

test only control group design. Penggunaan rancangan ini pada penelitian 

dikarenakan subjek pada populasi penelitian diasumsikan homogen. Sehingga 

pengukuran variabel dilakukan setelah pemberian perlakuan (post test). Penelitian 

ini menggunakan 6 perlakuan dengan 4 kali pengulangan.  
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Selanjutnya, skema rancangan penelitian adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Keterangan : 

O = Hasil observasi setelah perlakuan  R = Randomisasi 

P = Perlakuan uji dan perlakuan kontrol 

 

3.3  Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1  Populasi dan Sampel 

 Populasi merupakan suatu kumpulan atau totalitas semua nilai dari objek-

objek dan memiliki karakteristik tertentu. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh 

tikus (Rattus norvegicus) wistar yang dibudidayakan di desa Junrejo, Batu dalam 

keadaan sehat, berumur 3 – 4 bulan dan memiliki berat rata –  rata 150 – 200 

gram. 

 Sampel merupakan suatu individu, unit, atau komponen yang akan diteliti 

dan dipelajari dalam upaya menentukan penggambaran sifat dari suatu populasi. 

Adapun jumlah tikus yang digunakan sebagai sampel sebanyak 24 ekor dengan 6 
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perlakuan dan 4 kali ulangan.  Adapun besar ulangan dalam penelitian ini menurut 

Supranto (2000) ditentukan berdasarkan persamaan berikut: 

 (t-1) (r-1) ≥ 15  dimana t = jumlah perlakuan (treatment) 

      r = jumlah ulangan (replikasi) 

 (6-1) (r-1) ≥ 15 

 5 (r-1) ≥ 15 

 5r – 5 ≥ 15 

5r ≥ 15 + 5 

5r ≥ 20 

r ≥ 4 

3.3.2  Teknik Sampling 

 Teknik sampling dari penelitian ini menggunakan teknik random 

sampling, yaitu sampel yang diperoleh dari suatu populasi yang terbatas atau dari 

sub-populasi secara langsung ditugaskan ke dalam kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol secara random (acak) (Sutrisno, 1985). 

 

3.4  Jenis dan Definisi Operasional Variabel  

3.4.1  Jenis Variabel 

1. Variabel bebas, yaitu variabel yang sengaja dengan tujuan tertentu 

diubah/dimanipulasi variasinya untuk mengetahui adakah pengaruh yang 

ditimbulkan. Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak biji papaya 

(Carica papaya). 
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2. Variabel terikat, yaitu faktor yang diukur atau diamati sebagai akibat dari 

manipulasi variabel bebas. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah 

jumlah kematian tikus dan perilaku fisiologis tikus. 

3. Variabel tergantung, yaitu variabel yang dikendalikan oleh peneliti guna 

mencegah faktor intervensi eksternal disamping variabel bebas. Variabel 

terikat dari penelitian diantaranya adalah jenis hewan coba yaitu tikus putih 

galur wistar, kondisi tempat, pakan BR 1, air minum tikus, dan sebagainya 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

1. Ekstrak biji papaya merupakan bahan yang diperoleh dari biji papaya dengan 

cara mengeringkan biji di oven selama 96 jam kemudian dihaluskan menjadi 

serbuk dengan cara digiling. Serbuk biji papaya selanjutnya dimaserasi dengan 

menggunakan etanol 95% selama 4 x 24 jam dan kemudian disaring sebanyak 

2 – 3 kali. Residunya dimaserasi kembali dengan etanol 96% dan dipekatkan 

dengan menggunakan rotary evaporator selama 3 jam hingga pelarut menguap 

kemudian dihasilkan ekstrak yang kental. 

2. Uji toksisitas akut LD50 merupakan uji toksisitas suatu bahan pangan yang 

dirancang untuk mengetahui derajat efek toksik dan dapat membunuh 50% dari 

total populasi dalam waktu singkat, yaitu selama 2 x 24 jam. 

3. Perilaku fisiologis merupakan perilaku yang ditunjukkan sebagai penanda 

kelainan metabolisme, neurologis, dan efek sistemik lainnya akibat respon 

pemberian ekstrak biji papaya. Adapun jenis-jenis perilaku yang diamati dari 

tikus putih galur wistar diantaranya adalah tingkah laku, agresivitas, suara, 

gerakan ekor, kesadaran, pernafasan, gerakan mata, dan defekasi. 
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3.5  Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Alat dan Bahan 

a. Alat yang digunakan adalah : 

Alat Pemeliharaan Tikus 

1. Kandang pemeliharaan 6 buah 

2. Kawat penutup 6 buah 

3. Tempat makan dan minum 6 buah 

4. Sapu kecil 1 buah 

Alat untuk  Membuat Ekstrak Biji Papaya (Carica papaya. L) 

1. Oven 1 buah 

2. Alat penggiling 1 buah 

3. Corong buncher 1 buah 

4. Rotary evaporator 1 buah 

5. Timbangan analitik 1 buah 

6. Aluminium foil 

7. Spatula 1 buah 

8. Gelas beker 1 buah 

9. Erlenmeyer 5 buah 

Alat untuk Pengujian Toksisitas Akut  

1. Sonde (synche) 1 buah 

2. Sarung tangan 1 pasang 

3. Jas laboratorium 
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b. Bahan yang digunakan adalah : 

Bahan Pemeliharaan Tikus 

1. Air 

2. Pakan BR 1 

3. Sekam 

Bahan untuk Membuat Ekstrak Biji Papaya (Carica papaya. L) 

1. Etanol 96% 

2. Air 

3. Biji papaya 500 gram 

Bahan untuk Pengujian Toksisitas Akut 

1. Ekstrak biji papaya 
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3.5.2 Prosedur Penelitian 

Skema Prosedur Penelitian 
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3.6  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk mengumpulkan data penelitian dilakukan dengan metode observasi 

eksperimental, yaitu mengamati variabel tergantung yang sebelumnya telah 

diberikan perlakuan. Data yang diperoleh dicatat di dalam tabel yang terdapat di 

lembar observasi penelitian. Lembar observasi meliputi tingkat persentase 

kematian hewan uji 24 jam pertama dan kedua serta perilaku fisiologis yang 

ditunjukkan. 

Tabel 3.1  Jumlah Kematian Hewan Uji 

Hari Kelompok Observasi Jumlah Kematian 
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Tabel 3.2 Respon Fisiologis Hewan Uji 

Tabel 3.2.1  Rubrik Tingkah Laku 

Waktu Perilaku 

Fisiologis / 

(skor) 

Pra-Perlakuan 

 

Pasca- Perlakuan 

A  B C 

 

D E F A B C D E F 

2 jam 

Normal 

(1) 

            

Bergerak 

mundur 

(2) 

            

Bergerak 

mundur cepat 

(3) 

            

Menjilat tanpa 

henti 

(4) 

            

Berputar - putar 

(5) 

            

4 jam Normal 

(1) 

            

Bergerak 

mundur 

(2) 

            

Bergerak 

mundur cepat 

(3) 

            

Menjilat tanpa 

henti 

(4) 

            

Berputar - putar 

(5) 

            

6 jam ..             

8 jam ..             

dst              

Total Skor             

Keterangan  

1. Kolom yang ber-intersect diberikan tanda √ 
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Tabel 3.2.2 Rubrik Agresivitas 

Waktu Perilaku 

Fisiologis / 

(skor) 

Pra-Perlakuan 

 

Pasca- Perlakuan 

A  B C 

 

D E F A B C D E F 

2 jam 

Tidak Agresif 

(1) 

            

Menyeruduk 

sesama 

(2) 

            

Menggigit 

sesama 

(3) 

            

Sering 

menyeruduk dan 

menggigit  

(4) 

            

Berkelahi 

 (5) 

            

4 jam Tidak Agresif 

(1) 

            

Menyeruduk 

sesama 

(2) 

            

Menggigit 

sesama 

(3) 

            

Sering 

menyeruduk dan 

menggigit  

(4) 

            

Berkelahi 

 (5) 

            

6 jam ..             

8 jam ..             

dst ..             

Total skor             

Keterangan  

1. Kolom yang ber-intersect diberikan tanda  
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Tabel 3.2.3  Rubrik Gerakan Ekor 

Waktu Perilaku 

Fisiologis / 

(skor) 

Pra-Perlakuan 

 

Pasca- Perlakuan 

A  B C 

 

D E F A B C D E F 

2 jam 

Bergerak 

Normal 

(1) 

            

Bergerak cepat 

(2) 

            

Terangkat ke 

bawah 

(3) 

            

Terangkat ke 

atas 

(4) 

            

Sering bergerak 

terangkat ke atas 

/ ke bawah 

(5) 

            

4 jam Bergerak 

Normal 

(1) 

            

Bergerak cepat 

(2) 

            

Terangkat ke 

bawah 

(3) 

            

Terangkat ke 

atas 

(4) 

            

Sering bergerak 

terangkat ke atas 

/ ke bawah 

(5) 

            

6 jam ..             

8 jam ..             

Dst ..             

Total skor             

Keterangan  

1. Kolom yang ber-intersect diberikan tanda √ 
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3.7  Metode Analisis Data 

3.7.1  Analisis Data Nilai LD50 

Penghitungan nilai LD50 dengan metode Miller dan Tainter 

1. Membuat tabel seperti berikut ini 

Tabel 3.3 Perhitungan Metode Miller dan Tainter 

Dosis yang 

diberikan 

(mg/kg BB) 

Log 

Dosis 

Jumlah 

Hewan Uji 

yang mati 

% hewan 

uji yang 

mati 

% 

terkoreksi * 

Nilai 

Probit 

0      

1.500      

4.500      

9.000      

13.500      

18.000      

 

2. Mengkonversikan dosis ke nilai logaritmanya 

3. Menghitung jumlah hewan uji yang mati setelah 2 x 24 jam, selanjutnya 

dihitung persentase kematian dengan n = 5 

4. Menghitung persentase terkoreksi berdasarkan persentase kematian hewan uji 

dengan kondisi dan rumus: 

 Untuk kematian 0%  = 100 𝑥 
0.25

𝑛
 

 Untuk kematian 100%  = 100 𝑥 
100−0.25

𝑛
 

5. Memasukkan nilai probit berdasarkan persentase kematian hewan uji 

6. Membuat kurva dengan sumbu y adalah logaritma dosis dan sumbu x adalah 

nilai probit 

7. Mencari nilai persamaan regresi liniear (Y = a + bX) agar dapat memprediksi 

nilai LD50 
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8. Memasukkan LD50 dengan nilai probit 5,00 ke persamaan linier. 

9. Hasil dari logaritma dosis (sumbu x) yang ditemukan kemudian dicari 

antilognya. Antilog yang didapatkan merupakan nilai dosis LD50 yang 

diberikan per mg/kg BB tikus wistar 

10. Melakukan kategorisasi ekstrak biji papaya berdasarkan kriteria berikut: 

Tabel 3.4 Kategorisasi Tingkat Toksisitas 

No Kategori Dosis 

1 Supertoxic ≤ 5 mg/kg BB 

2 Amat sangat toksik 5 – 50 mg/kg BB 

3 Sangat toksik 50 – 500 mg/kg BB 

4 Toksik sedang 0,5 – 5 gram /kg BB 

5 Toksik ringan 5 – 15 gram /kg BB 

6 Praktis tidak toksik ˃ 15 gr/ kg BB 

(Frank C.Lu, 2006) 

3.7.2  Analisis Data Perilaku Fisiologis Hewan Uji 

1. Pengujian Data Awal 

 Data yang diperoleh dari penelitian kemudian diuji dengan uji normalitas 

dan uji homogenitas (Bartlett) untuk mengetahui apakah varian populasinya 

berdistribusi normal dan homogen 

a. Uji Normalitas 

 Pengamatan X1, X2, X3...,Xn dikonversi menjadi bilangan baku Z1, Z2, 

Z3...,Zn dengan menggunakan rumus : 

 

𝒁𝟏 =  
𝑿𝒊 − 𝒙

𝑺
 

X = rerata sampel  

S = Simpangan Baku 

Zi = Hasil nilai baku 

Xi = Data pengamatan 
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 Kemudian untuk tiap tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi 

normal baku kemudian dihitung peluang F (Zi) = P (Z = Zi), maka 

banyaknya: 

𝑺(𝒁𝒊) =
𝒃𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌𝒏𝒚𝒂 𝒁𝟏, 𝒁𝟐 … 𝒁𝒏

𝒏
 

 Setelah itu, menghitung selisih F(Zi) – S(Zi) kemudian menentukan harga 

mutlatknya.  

 Mengambil harga paling besar dari harga-harga mutlak selisih tersebut, 

dimisalkan L0Untuk menolak atau menerima hipotesis (Ho), kita bandingkan 

nilai Lo dengan nilai kritis untuk uji Liliferos (L) dengan taraf 1% 

 Hoditolak jika Lo ˃ L berarti populasi berdistribusi tidak normal 

 Ho diterima jika Lo ˂ L berarti populasi berdistribusi normal 

Tabel 3.5 Tabel Bantu untuk Uji Normalitas 

Xi Zi F (Zi) S (Zi) F(Zi) – S(Zi) 

     

     

     

     

Sumber : Sudjana (1994) 

Keterangan: Xi = Data Pengamatan 

      Zi = Hasil nilai baku 

      F(Zi) = Tabel normalitas 

      S(Zi) = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑍𝑖,𝑍2,…𝑍𝑛

𝑛
 

 

b. Uji homogenitas 

 Uji homogenitas merupakan uji asumsi penting di dalam perhitungan 

analisis varian. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-
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masing data sudah terpenuhi atau tidak. Dikatakan data bersifat homogen jika 

X2
hitung  ˃ X2

tabel. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett, dengan 

langkah sebagai berikut: 

 Data yang diperoleh dari masing-masing sampel perlakuan n1, n2, ... nk 

dengan datanya adalah vi dimana i adalah 1, 2, 3 ... nk dan j adalah 1, 2, 3 

...nk 

 Menghitung varian masing-masing sampel (s1)2, (s2)2... (jk)2 

 Menghitung varians gabungan dari semua sampel rumus : 

S2 = (∑(n-1) si
2 / ∑(ni-1)) 

 Menghitung harga satuan B dengan rumus: 

B = (log s2) ∑ (ni-1) 

 Untuk uji Bartlett menggunakan statistik chi-kuadrat dengan rumus 

 X2 = (1n 10) (B - ∑(ni – 1) log si
2) 

 Dari taraf nyata α, kita tolak hipotesis H0 jika X2 ≥ X2
(1-α)(K-1) dimana X2

(1-

α)(K-1) didapat dari daftar distribusi chi-kuadrat dengan peluang (1- α) dan dk 

= (k – 1) 

 Hipotesa nol (H0) diterima jika X2 hitung ˂X2 tabel dengan peluang (1 – α) 

dan dk = (k – 1) pada daftar distribusi Chi-Kuadrat. Hal ini berarti bahwa 

ragam dari semua perlakuan adalah sama atau variasi datanya homogen 

Tabel 3.6  Tabel Bantu Uji Homogenitas 

Sampel 

Ke 

Dk 1/dk Si
2 Log Si

2 (dk) Log Si
2 

1 n1 – 1 1/ n1 - 1 Si
2 Log Si

2 (n1 – 1) Log Si
2 

      

Jumlah ∑ n1 - 1 ∑1/ n1 - 1 -- -- ∑(n1 – 1) Log Si
2 

Sumber: Sudjana (1994) 
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2. Pengujian Data Lanjutan 

a. Uji One Way Anava 

 Jika data yang diperoleh distribusinya normal dan varian datanya 

homogen, maka data tersebut dianalisa dengan uji anava satu arah. Adapun 

beberapa langkah yang harus ditempuh yaitu: 

 Mengelompokkan data sesuai dengan perlakuannya dan dihitung jumlah 

perlakuannya (T) dan jumlah umum (G). 

 Dengan menggunakan t sebagai banyaknya perlakuan dan r sebagai 

banyaknya ulangan. Derajat bebas dapat ditentukan untuk setiap sumber 

keragaman yaitu: 

Db umum = (r) (t) – 1 

Db perlakuan = t – 1 

Db galat = t (r – 1) 

 Menghitung faktor korelasi (FK) dan berbagai jumlah kuadrat (JK) dengan 

menggunakan Xi untuk menunjukkan pengukuran petak ke- i dan Ti sebagai 

jumlah perlakuan ke i dan n sebagai banyak petak percobaan = (r) (t) 

FK = G2 

 N 

JK Umum  = ∑ Xi2 – FK 

JK Perlakuan = ∑ 
𝑇𝑖2− 𝐹𝐾

𝑟
 

JK Galat = JK umum – JK perlakuan 

 Menghitung kuadrat tengah (KT) untuk setiap sumber keragaman dengan 

membagi JK dengan db yang bersangkutan 



45 
 

KT perlakuan  = 
𝐽𝐾 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

𝑡−1
 

KT Galat  = 
𝐽𝐾 𝑔𝑎𝑙𝑎𝑡

𝑡 (𝑟−1)
 

 Menghitung nilai F untuk menguji beda nyata perbedaan perlakuan 

F hitung  = 
𝐾𝑇 𝑃𝑒𝑟𝑙𝑎𝑘𝑢𝑎𝑛

𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡
 

 Menentukan nilai F tabel dengan V1 = db perlakuan = (t-1) dan V2 = db 

galat = t (r-1) dan tingkat signifikan atau taraf nyata ditentukan lebih dulu 

yaitu 5% atau 1% 

 Membuat tabel anava satu arah 

Tabel 3.7 Tabel Bantu Uji One Way Anova 

Sumber keragaman db JK KT F hitung F tabel 

Perlakuan      

Galat percobaan      

Umum      

Sumber: Latifa (2004) 

 Memasukkan semua nilai yang dihitung ke dalam tabel anava satu arah 

 Membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel dan menentukan beda 

nyata diantara perlakuan dengan ketentuan berikut 

o Apabila nilai F hitung ˃ F tabel pada taraf nyata 1% perbedaan perlakuan 

dikatakan berbeda sangat nyata. Hasil ditandai dengan dua bintang pada 

nilai F hitung. 

o Apabila nilai F hitung ˃ Ftabel pada taraf nyata 5% tetapi lebih kecil atau 

sama dengan nilai F tabel pada taraf nyata 1%, perbedaan perlakuan 

dikatakan berbeda nyata. Hasil ini ditandai dengan menempatkan satu 

bintang pada nilai F hitung pada tabel anava 
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o Apabila nilai F hitung ˂ F tabel dan atau sama dengan nilai F tabel pada

taraf nyata 5% perbedaan perlakuan dikatakan tidak berbeda nyata. Hasil

ini ditandai dengan menempatkan ‘tn’ pada nilai F hitung pada tabel

anava




