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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah eksperimen sesungguhnya (true 

experiment). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun 

pacar kuku terhadap kualitas pewarnaan alami preparat gosok tulang femur kelinci. 

Desain penelitian the posttest-only control group. Adapun desain penelitian seperti 

Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

   Keterangan : 

R : Random 

P0 : Perlakuan kontrol tanpa pewarnaan 

P1 : Perlakuan 1 yaitu pemberian konsentrasi 20% 

P2 : Perlakuan 2 yaitu pemberian konsentrasi 40%. 

P3 : Perlakuan 3 yaitu pemberian konsentrasi 60%. 

P4 : Perlakuan 4 yaitu pemberian konsentrasi 80%. 

P5 : Perlakuan 5 yaitu pemberian konsentrasi 100%. 

 

Gambar 3.1. Desain the posttest-only control group 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Materia Medica Batu untuk digunakan 

dalam pembuatan ekstrak, di Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah 

Malang untuk digunakan dalam pembuatan preparat gosok, dan melakukan validasi 

angket penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli – 02 September 

2019.

R 

K. Kontrol 

K. Eksperimen 

P0 

P1 

P2 

P3 

O0 

O1 

O2 

O3 

Perlakuan Observasi 

P4 O4 

P5 O5 
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3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulang femur kelinci 

(Oryctolagus cuniculus) jenis New Zealand blaster. 

 

 Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu femur tulang kelinci 

(Oryctolagus cuniculus) jenis New Zealand blaster yang didapatkan dari peternak 

kelinci di Desa Bulukerto Kecamatan Bumiaji Kota Batu sebanyak 24 sediaan 

preparat tulang. Besarnya sampel diperoleh berdasarkan rumus perhitungan Federer 

(1955) sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2. Perhitungan sampel daun pacar kuku 

 

 Teknik Sampling 

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel dilakukan dengan cara, melakukan 

penyembelihan kelinci jenis New Zealand blaster sebanyak 2 ekor kelinci dengan 

umur sekitar ± 4 bulan. Selanjutnya diambil tulang bagian femur untuk dijadikan 

sediaan preparat tulang sebanyak 24 sediaan preparat. 

 

 

 

 

 

 
(6 − 1) (r − 1) ≥ 15  

5 (r − 1) ≥ 15 

5 r − 5 ≥ 15 

5 r ≥ 15 + 5 

5 r ≥ 20 

   𝑟 = 4 (Ulangan yang digunakan adalah 4 kali). 

𝑛 = 𝑡 𝑥 𝑟 

    = 6 𝑥 4 = 24 sediaan preparat tulang femur kelinci (Jumlah sampel yang 

digunakan) 

 

 

(𝒕 − 𝟏) (𝒓 − 𝟏) ≥ 𝟏𝟓 Keterangan: 

r = Replikasi (jumlah ulangan) 

t = Treatment (jumlah perlakuan) 

15 = Faktor derajat kebebasan umum 

N = Jumlah sampel umum 
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3.4. Variabel Penelitian 

 Jenis Variabel 

 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ekstrak daun pacar kuku 

(Lawsonia inermis L.). 

 

 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kualitas preparat gosok tulang 

femur kelinci (Oryctolagus cuniculus) dengan indikator kejelasan warna dan 

kekontrasan warna.  

 

 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah zat pelarut yaitu aquades dan 

etanol 96%, pH ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.), tulang femur 

kelinci (Oryctolagus cuniculus), kepekatan zat warna ditentukan sesuai perhitungan 

pengenceran yang menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.4. Rumus pembuatan konsentrasi larutan 

 

 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel, maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 

a. Pigmen atau zat warna merupakan zat yang mengubah warna cahaya tampak 

sebagai akibat proses absorpsi selektif.  

b. Proses ekstraksi adalah suatu proses pemisahan zat berdasarkan perbedaan 

kelarutannya terhadap dua cairan tidak saling larut yang berbeda. 

𝑽𝒑. 𝑲𝒑 = 𝑽𝒆. 𝑲. 𝒆 
Keterangan : 

𝑉𝑝 = Volume larutan pekat 

𝐾𝑝 = Konsentrasi larutan pekat 

𝑉𝑒  = Volume larutan encer 

𝐾𝑒 = konsentrasi larutan encer (Suhara, 2013). 
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c. Ekstrak adalah hasil dari ekstraksi berupa zat cairan kental yang berasal dari 

daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.). 

d. Metode gosok merupakan metode membuat sediaan yang tipis dengan cara 

menggosok. 

e. Pewarna alami disebut noncertified colorant yaitu pewarna yang berasal dari 

hewan, tanaman, atau mineral tanpa disertifikasi karena biasanya mengandung 

komponen yang kompleks. 

f. Konsentrasi larutan adalah kesatuan larutan atau pelarut dalam jumlah zat 

terlarut. 

 

3.5. Prosedur Penelitian 

 Tahap Persiapan 

 Alat dan Bahan 

Persiapan alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat 

sebagaimana Tabel 3.1. dan Tabel 3.2. 

a. Alat dan Bahan Pembuatan Ekstrak 

Tabel 3.1. Alat dan bahan pembuatan ekstrak 

Alat Bahan 

1. Evaporator 

2. Oven 

3. Botol kaca 

4. Lemari Es 

5. Corong Bucher 

1. Vacum/kertas saring 

2. Daun pacar 

3. Etanol 96% 

 

(Sumber: Data Penelitian, 2019) 

 

b. Alat dan Bahan Pembuatan Preparat 

Tabel 3.2. Alat dan bahan pembuatan preparat 

Alat Bahan 

1. Beaker glass 

2. Gunting 

3. Kaca penutup 

4. Kaca benda  

5. Gergaji    

6. Gelas arloji 

7. Cawan petri 

8. Ungkal/batu asahan  

9. Spuit 

10. Panci 

11. Pipet tetes 

12. Kompor Gas  

13. Mikroskop Elektron 

1. Femur tulang kelinci 

2. Aquadest 

3. Alkohol absolut 

4. Xylol 

5. Pewarna alami ekstrak daun pacar 

kuku 

6. Enthelen 

7. Tisu 
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Alat Bahan 

14. Amplas 

15. Kamera 

16. Tabung Reaksi 

17. Tabung Erlenmeyer 

18. Pengaduk/spatula kaca 

19. Kertas Label 

(Sumber: Data Penelitian, 2019) 

 

 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 6 

perlakuan dan 4 ulangan menggunakan nonfaktorial, memiliki sifat homogen 

sehingga penempatan setiap unit eksperimen pada petak dilakukan dengan cara 

acak. Adapun skema rancangannya dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

P1 B1 A1 C1 D3 E4 

E1 P2 B2 A2 C2 D4 

D1 E2 P3 B3 A3 C3 

C1 D2 E3 P4 B4 A4 

Keterangan : 

P : Perlakuan kontrol dengan  tanpa pewarnaan 

A : Perlakuan eksperimen dengan konsentrasi 20% 

B : Perlakuan eksperimen dengan konsentrasi 40% 

C : Perlakuan eksperimen dengan konsentrasi 60% 

D : Perlakuan eksperimen dengan konsentrasi 80% 

E : Perlakuan eksperimen dengan konsentrasi 100% 

1 : Pengulangan 1 

2 : Pengulangan 2 

3 : Pengulangan 3 

4 : Pengulangan 4 

Gambar 3.3. Rancangan percobaan 

 

 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

 Pembuatan Ekstrak Daun Pacar Kuku (Lawsonia inermis L.) 

Langkah-langkah pembuatan ekstrak daun pacar kuku sebagai berikut: 

1. Preparasi sampel daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) dilakukan sortasi atau 

pemilihan. Selanjutnya dilakukan pencucian menggunakan air bersih. 

2. Daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) dikeringkan pada suhu maksimal 50oC 

selama 36jam. 

3. Daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) dijadikan serbuk, selanjutnya serbuk 

ditimbang. 

Lanjutan 
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4. Serbuk daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) dimasukkan dalam toples untuk 

dimaserasi dengan cara direndam menggunakan etanol 96% selama 48 jam. 

5. Hasil rendaman disaring untuk diambil filtratnya dengan menggunakan kain 

penyaring dan corong kedalam toples kaca dan diberi label sebagai maserat. 

6. Cairan encer dipindahkan ke dalam labu destilasi dan evaporator hingga cairan 

pekat yang tertinggal. Langkah ini bertujuan untuk menguapkan atau 

menghilangkan sisa-sisa pelarut yang ada. 

7. Dilakukan pengenceran terhadap hasil ekstrak daun pacar kuku yang 

divariasikan menggunakan aquadest konsentrasi 20%, 40%, 60%, 80%, dan 

100%, dan 1 perlakuan tanpa menggunakan pewarnaan. Semua konsentrasi 

daun pacar kuku  (Lawsonia inermis L.) dibuat dalam 20 ml. Pembuatan 

konsentrasi daun pacar kuku  (Lawsonia inermis L.) yang diinginkan diperoleh 

dengan cara menggunakan rumus presentase melalui pelarut yang terdapat 

pada Gambar 3.4. 

a. Konsentrasi ekstrak daun pacar kuku  (Lawsonia inermis L.) 20% 

Vp.Kp  = Ve.Ke  

100.Kp  = 20.20 

= 400/100 

= 4 ml 

Pembuatan konsentrasi ekstrak daun pacar kuku 20% adalah dengan 

melarutkan 4 ml ekstrak daun pacar kuku ke dalam 16 ml aquadest. 

b. Konsentrasi ekstrak daun pacar kuku  (Lawsonia inermis L.) 40% 

Vp.Kp  = Ve.Ke  

100.Kp  = 40.20 

= 800/100 

= 8 ml 

Pembuatan konsentrasi ekstrak daun pacar kuku 40% adalah dengan 

melarutkan 8 ml ekstrak daun pacar kuku ke dalam 12 ml aquadest. 

c. Konsentrasi ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) 60% 

Vp.Kp  = Ve.Ke  

100.Kp  = 60.20 
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= 1200/100 

= 12 ml 

Pembuatan konsentrasi ekstrak daun pacar kuku 60% adalah dengan 

melarutkan 12 ml ekstrak daun pacar kuku ke dalam 8 ml aquadest. 

d. Konsentrasi ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) 80% 

Vp.Kp  = Ve.Ke  

100.Kp  = 80.20 

= 1600/100 

= 16 ml 

Pembuatan konsentrasi ekstrak daun pacar kuku 80% adalah dengan 

melarutkan 16 ml ekstrak daun pacar kuku ke dalam 4 ml aquadest. 

e. Konsentrasi ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) 100% 

Vp.Kp  = Ve.Ke  

100.Kp  = 100.20 

= 2000/100 

= 20 ml 

Pembuatan konsentrasi ekstrak daun pacar kuku 100% adalah dengan tanpa 

melarutkan  20 ml ekstrak daun pacar kuku ke dalam aquadest. 

 

 Pembuatan Preparat Gosok Tulang Kelinci (Oryctolagus cuniculus) 

Langkah-langkah pembuatan preparat gosok tulang bagian femur kelinci 

sebagai berikut: 

1. Tulang kelinci bagian femur disiapkan untuk bahan preparat. 

2. Tulang femur kelinci direbus selama ± 2 dengan suhu kompor maksimal, 

setelah itu ditiriskan hingga tulang femur kelinci tersebut kering. 

3. Tulang femur kelinci digergaji secara melintang dengan teliti dan hati-hati. 

4. Tulang femur kelinci yang telah digergaji, digosok pada amplas sambil ditetesi 

air secukupnya. 

5. Digosok dengan ungkal agar lebih rata permukaan sediaan, diharapkan berhati-

hati karena tulang yang sudah tipis mudah rusak atau pecah. 
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6. Setelah tulang menipis, letakkan pada kaca benda untuk dilihat kejelasan 

bagian jaringan tulang yang sudah digosok pada mikroskop. 

7. Kaca benda yang berisi tulang diletakkan di atas cawan petri dan ditetesi 

alkohol absolut selama 15 menit. 

8. Setelah 15 menit, alkohol absolut diserap dengan tisu. 

9. Meneteskan hasil ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.) yang sudah 

diencerkan pada masing-masing bentuk sediaan tulang femur kelinci setelah 

menghasilkan irisan tulang yang tipis dengan 6 perlakuan selama ± 3 jam agar 

ekstrak tersebut dapat masuk dan tulang dapat menyerap zat warna alami daun 

pacar kuku (Lawsonia inermis L.) dengan beberapa konsentrasi yaitu: 

a. Perlakuan pewarnaan ekstrak daun pacar kuku dengan konsentrasi 20% 

b. Perlakuan pewarnaan ekstrak daun pacar kuku dengan konsentrasi 40% 

c. Perlakuan pewarnaan ekstrak daun pacar kuku dengan konsentrasi 60% 

d. Perlakuan pewarnaan ekstrak daun pacar kuku dengan konsentrasi 80% 

e. Perlakuan pewarnaan ekstrak daun pacar kuku dengan konsentrasi 100% 

10. Setelah ± 3 jam, serap pewarna ekstrak daun pacar kuku menggunakan tisu. 

11. Kemudian menetesi dengan xylol selama 15 menit. 

12. Melakukan pengamatan preparat gosok tulang kelinci terlebih dahulu, dengan 

menggunakan mikroskop. 

13. Menutup dengan kaca penutup dan mengenthelen secara benar dan hati- hati. 

14. Melakukan pelabelan pada preparat tulang kelinci. 

 

 Tahap Pengumpulan Data 

Langkah-langkah pengumpulan data  sebagai berikut: 

1. Mempersiapkan lembar validasi penelitian kejelasan preparat dan kekontrasan 

warna pada preparat gosok bagian tulang femur kelinci (Oryctolagus 

cuniculus) dengan pewarnaan ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.). 

Penyajian lembar validasi terdapat pada Lampiran 1. 

2. Memberikan lembar validasi ke validator untuk penilaian data kejelasan 

preparat dan kekontrasan warna pada preparat gosok bagian tulang femur 
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kelinci (Oryctolagus cuniculus) dengan pewarnaan ekstrak daun pacar kuku 

(Lawsonia inermis L.). Nama validator terdapat pada Tabel 3.3. 

3. Rekapitulasi rata-rata kejelasan preparat dan kekontrasan warna menggunakan 

pewarnaan ekstrak daun pacar kuku (Lawsonia inermis L.). 

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah observasi langsung. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan 

tertentu, pengamatan langsung dilakukan di laboratorium terhadap objek preparat 

tulang kelinci menggunakan mikroskop cahaya, dari pengamatan langsung tersebut 

kemudian difoto dengan menggunakan kamera. Hasil foto tersebut kemudian 

dicetak dan dialbumkan untuk divalidasi oleh validator dengan menggunakan 

lembar validasi yang dimodifikasi dari Wangi (2014). Instrumen pengumpulan data 

dalam penelitian ini ada dua aspek yaitu berdasarkan indikator kejelasan preparat 

dan kekontrasan warna yang terdapat dalam Lampiran 1. Adapun para validator 

yang di dalam penelitian ini sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3. Penilaian 

meliputi kejelasan preparat dan kekontrasan preparat yang terlihat setelah preparat 

sudah di enthelen dan dinilai oleh validator. 

Tabel 3.3 Validator Produk Preparat Gosok Tulang 

No. Nama Pangkat / Jabatan 
Jenjang 

Pendidikan 
Keterangan 

1. Dra. Sri Wahyuni, 

M.Kes. 

Dosen Biologi Magister 

(S2) 

Telah mengajar mata 

kuliah Histologi 

2. Dr. Elly Purwanti, M.P Dosen Biologi Magister 

(S2) 

Telah mengajar mata 

kuliah Mikroteknik 

3. Endrik Nurrohman, 

S.Pd., M.Pd 

 

Instruktur 

laboratorium biologi 

Magister 

(S2) 
Telah menjadi instruktur 

praktikum Mikroteknik 

4. Fitroh Nilla PH, S.Pd Instruktur 

laboratorium biologi 

Sarjana 

(S1) 

Telah menjadi instruktur 

praktikum Histologi 

5. Dra. Indah Qurrotul 

Aini 

Guru Biologi Sarjana 

(S1) 

Telah melakukan kegiatan 

praktikum tentang 

jaringan pada hewan dan 

tumbuhan 

6. Febi Retno Kartika 

Ningrum, S.Pd 

Guru Biologi Sarjana 

(S1) 

Telah melakukan kegiatan 

praktikum tentang 

jaringan pada hewan dan 

tumbuhan 

(Sumber:  Data Penelitian, 2019) 
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3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel dan grafik 

terkait hasil rata-rata kualitas preparat yang diwarnai pewarna alami ekstrak pacar 

kuku (Lawsonia inermis L.) dengan berbagai variasi konsentrasi. Selanjutnya 

dianalisis secara statistik dengan program SPSS. Data diuji tanpa perlu melakukan 

uji normalitas dan homogenitas, karena data bersifat ordinal. Maka pengujian 

dengan uji Kruskall-Wallis (non parametrik). Proses analisis data menggunakan uji 

Kruskall-Wallis dengan taraf signifikan 0,05 untuk mengetahui ada tidaknya 

pengaruh dari berbagai perlakuan yang telah diberikan. Uji yang terakhir adalah uji 

Mann-Whitney yaitu untuk mengetahui perlakuan yang paling efektif terhadap 

kualitas preparat. 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu: 

1. Uji Analisis Kruskall-Wallis 

Pemilihan uji ini dilakukan karena data yang didapat bersifat ordinal 

seperti skor atau berupa tingkatan kriteria terhadap kualitas preparat yang diberi 

perlakuan 1 faktor berupa variasi pada konsentrasi pewarna alami yaitu 20%, 40%, 

60%, 80%, dan 100%. 

Analisis hipotesis uji Kruskall-Wallis berdasarkan: 

H0  : Tidak ada perbedaan kualitas preparat antara perlakuan A (20%), B (40%), 

C (60%), D (80%), E (100%), P (Tanpa Perwarnaan). 

H1  : Ada perbedaan kualitas preparat antara perlakuan A (20%), B (40%), C 

(60%), D (80%), E (100%), P (Tanpa Perwarnaan). 

Kriteria pengambilan keputusan uji Kruskall-Wallis didasarkan atas: 

- Jika nilai Asymp.Sig > 0.05, maka tidak ada perbedaan atau H0 diterima 

dan H1 ditolak. 

- Jika nilai Asymp.Sig < 0.05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak dan H1 

diterima. 
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2. Uji Analisis Mann-Whitney (Uji Lanjut) 

Pemilihan uji ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-

rata dua sampel yang tidak berpasangan. Pemilihan uji ini tidak diperlukan data 

penelitian yang berdistribusi normal dan homogen. 

Analisis hipotesis uji Mann-Whitney berdasarkan: 

H0  : Tidak ada perbedaan kualitas preparat antara perlakuan A (20%), B (40%), 

C (60%), D (80%), E (100%), P (Tanpa Perwarnaan). 

H1  : Ada perbedaan kualitas preparat antara perlakuan A (20%), B (40%), C 

(60%), D (80%), E (100%), P (Tanpa Perwarnaan). 

Kriteria pengambilan keputusan uji Mann-Whitney didasarkan atas: 

- Jika nilai Asymp Sig. (2 tailed) > 0,05, maka tidak ada perbedaan atau H0 

diterima dan H1 ditolak. 

- Jika nilai Asymp Sig. (2 tailed) < 0,05, maka ada perbedaan atau H0 ditolak 

dan H1 diterima. 

  


