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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

   Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimental (true experiment 

design) dengan menggunakan rancangan Post Test Control Group Design. 

4.2    Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilakukan selama 21 hari di Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3    Populasi dan Sampel Penelitian 

  4.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan (Rattus norvegicus 

strain wistar) yang di dapat dari Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

4.3.2 Sampel 

Penelitian ini menggunakan sampel tikus putih jantan (Rattus norvegicus) 

strain wistar dengan berat 200-250 gram dan berusia 2-3 bulan dengan kondisi 

sehat yang ditandai dengan gerakan aktif, bulu tebal putih, dan mata jernih. 

4.3.3 Besar Sampel  

Pada penelitian ini untuk menentukan besar sampel menggunakan 

penghitungan besar sampel penelitian dengan pendekatan Resource Equation 
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(Arifin & Zahiruddin, 2017). Kelompok perlakuan terdiri dari 5 kelompok yaitu, 

satu kelompok kontrol negatif, satu kelompok kontrol positif, dan tiga kelompok 

perlakuan. Pada penelitian ini penulis menggunakan Degrees of Freedom (DF) 

rentang pada analisis varian (MANOVA) yaitu 10-20. 

DF = N – k = kn-k = k (n-1) 

n = DF/k + 1 

n = 10/5 + 1 

n = 2 + 1 

Minimum: n =  3 ekor 

DF = N – k = kn-k = k (n-1) 

n = DF/k + 1 

n = 20/5 + 1 

n = 4 + 1 

Maksimum: n =  5 ekor 

Keterangan: 

DF : Degrees of Freedom 

N  : Jumlah sampel penelitian  

k  : Jumlah kelompok perlakuan  

n  : Jumlah subjek penelitian setiap kelompok  

 Berdasarkan rentang yang dapat diterima dari DF, DF di formula/rumus 

diganti dengan minimum 10 dan maksimum 20 untuk mendapatkan minimum 

dan maksimum jumlah sampel perkelompok. Dibutuhkan 3 – 5 ekor untuk setiap 

kelompok perlakuan. 
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Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan 4 ekor per-kelompok. Secara 

total, jumlah sampel penelitian per kelompok yang diperlukan adalah: 

Minimum N = minimum n x k 

  = 4 x 4 

  = 16 ekor 

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel 

Untuk mengelompokkan tikus ke dalam lima kelompok perlakuan, 

pengambilan sampel tikus putih jantan menggunakan teknik simple random 

sampling, yaitu pengambilan sampel dari populasi yang dianggap homogen 

berdasarkan kriteria tertentu yakni kriteria inklusi yang sudah ditetapkan. 

Pengambilan subjek penelitian dapat dilakukan dengan undian maupun bilangan 

random (Prihanti, 2016). 

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian 

a. Kriteria Inklusi  

1. Tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar  

2.  Jenis kelamin jantan 

3. Umur tikus 2-3 bulan 

4. Berat tikus 200-250 gram 

5. Tikus sehat (gerakan aktif, bulu tebal putih, mata jernih) 

b. Kriteria Eksklusi  

1. Tikus yang cacat sebelum perlakuan. 

2. Tikus sudah pernah dijadikan sampel penelitian sebelumnya. 
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c. Kriteria Drop Out 

1. Tikus yang mati selama perlakuan. 

2. Tikus yang sakit selama perlakuan. 

4.3.6 Variabel Penelitian  

a. Variabel Bebas 

  Ekstrak meniran (Phyllanthus niruri L.). 

b. Variabel Tergantung 

Diameter testis, berat testis dan jumlah tubulus seminiferus pada testis 

tikus yang diinduksi timbal. 

4.3.7 Definisi Operasional 

a. Ekstrak Meniran (Phyllanthus niruri L.). 

Serbuk herba meniran (Phyllanthus niruri L.) diperoleh dan 

diekstrakan di Materia Medika Batu, Jawa Timur. Ekstrak yang sudah 

dilarutkan sesuai dosis diberikan menggunakan sonde setiap setelah 

paparan timbal asetat selama 14 hari dengan dosis 0,1 mg/grBB/hari, 

0,2 mg/grBB/hari, dan 0,4 mg/grBB/hari yang ditimbang dengan 

timbangan digital. Skala ukur variabel untuk ekstrak meniran tersebut 

adalah kategorik (ordinal). 

b. Larutan Timbal. 

Senyawa berbentuk kristal putih dan memiliki rasa manis yang 

dibuat dengan mereaksikan timbal (II) oksida dengan asam asetat. 

(Kalanjati et al., 2014). Dosis timbal asetat yang diberikan adalah 0,5 
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mg/gBB/hari (Chakravarthi S, Haleagrahara N, & Jackie T, 2011). 

Timbal asetat yang sudah dilarutkan dalam aquadest (disesuaikan) 

diberikan peroral menggunakan sonde. Alat ukur untuk timbal asetat 

dengan timbangan digital. Skala ukur untuk variabel ini adalah 

kategorik (ordinal). 

c. Atrofi testis adalah mengecilnya testis yang ditandai secara 

makroskopis dengan mengecilnya diameter testis dan menurunnya 

berat testis serta secara mikroskopis dengan bertambahnya jumlahnya 

tubulus seminiferus perlapang pandang. 

d. Diameter testis ditentukan dengan cara menarik garis longitudinal 

yang melalui titik tengah testis yang diukur dengan jangka sorong 

dalam satuan centimeter. Skala ukur variable untuk diameter testis 

adalah skala rasio. 

e. Berat testis diukur menggunakan timbangan digital sartorius dalam 

satuan gram. Skala ukur variable untuk berat testis adalah skala rasio. 

f. Jumlah tubulus seminiferus ditentukan dengan menghitung tubulus 

seminiferus perlapang pandang yang dilihat secara mikroskopis 

menggunakan mikroskop pembesaran 40x dalam 5 lapang pandang. 

Skala ukur variable untuk jumlah tubulus seminiferus adalah skala 

rasio. 
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4.4 Alat dan Bahan Penelitian  

4.4.1 Alat dan bahan untuk pemeliharaan tikus putih jantan (Rattus norvegicus   

        strain wistar) 

• Alat : 

• Kandang pemeliharaan tikus 

• Botol minum tikus  

• Kawat kasa untuk penutup kandang 

• Bahan : 

• Makanan tikus standar  

• Aquades 

4.4.2 Alat dan bahan untuk membuat ekstrak meniran 

• Alat : 

a. Timbangan digital 

b. Rotatory evaporator   

c. Botol untuk ekstrak  

d. Piknometer 

• Bahan : 

a. Meniran  

b. Aquades 

c. Etanol  
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4.4.3 Alat dan bahan untuk membuat larutan timbal asetat 

• Alat : 

a. Timbangan digital 

b. Pengaduk (spatula) kaca 

c. Tabung reaksi 

d. Gelas ukur 

e. Beaker glass 

f. Corong kaca 

• Bahan : 

a. Air suling (distilled water) 

b. Kristal timbal asetat  

4.4.4 Alat dan bahan untuk pemberian ekstrak meniran. 

• Alat : 

a. Sarung tangan (Handscoon) 

b. Sonde oral 5 ml  

c. Beaker glass 

• Bahan : 

a. Ekstrak meniran 

b. Aquades 

4.4.5 Alat dan bahan untuk induksi timbal asetat (Pb(CH3COO)2) 

• Alat : 

a. Sarung tangan (Handscoon) 
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b. Sonde oral 5 ml  

c. Beaker glass 

• Bahan : 

a. Larutan timbal asetat 200 mg/kgBB  

b. Aquades 

4.4.6 Alat dan bahan pembedahan tikus 

• Alat : 

a. Minor set 

b. Jas laboratorium 

c. Papan bedah 

d. Handscoon  

e. Jarum pentul 

f. Toples tempat bius tikus 

g. Tempat organ 

• Bahan : 

a. Kloroform 

b. Formalin 10 % 

c. Kapas atau tisu 

d. Aquadest 

4.4.7 Alat untuk pengukuran diameter dan berat testis 

• Alat : 

a. Jangka sorong 



53 

 

 

b. Timbangan digital sartorius 

4.4.8 Alat dan bahan pembuatan preparat testis 

• Alat : 

a. Objek glass dan cover glass  

b. Mikroskop  

c. Kamera  

d. Pipet tetes  

e. Mikrotom 

• Bahan : 

a. Alkohol 

b. Pewarna Hematoksilin-Eosin (HE) 

c. Parafin 

d. Eosin  

e. Xylol 

4.5    Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap yaitu : tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan dan tahap pengamatan. 

4.5.1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan dilakukan pemeliharaan tikus jantan 

selama 7 hari. Tujuan dari pemeliharaan tikus jantan adalah untuk 

aklimatisasi dan menghomogenkan terlebih dahulu berat badan tikus 

sebelum diberi perlakuan. Memberi makan tikus 1 kali sehari (pagi 
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hari), sedangkan untuk minum, tikus menghisap air minum yang sudah 

disediakan. 

4.5.2 Tahan Pelaksanaan 

Pada tahap ini terdapat beberapa tahapan yang harus dijalani antara 

lain : 

4.5.2.1 Aklimatisasi 

1. Menimbang berat badan tikus kemudian memberi tanda dengan 

cat sesuai dengan berat badannya. Pengecatan diberikan pada 

bagian ekor tikus agar mudah terlihat sehingga mudah dalam 

pengambilan, sedangkan cat yang dipakai adalah cat yang tidak 

menimbulkan iritasi pada kulit tikus. 

2. Memasukkan tikus dalam kandang yang terbuat dari bahan yang 

mudah dibongkar pasang, yaitu dari bak plastik yang ditutup 

dengan kawat. Hal ini dimaksudkan agar tikus tampak dari luar, 

sehingga mudah dalam mengamati tikus dan mengambil tikus 

karena kandang dapat dibuka dan ditutup dengan mudah. Kandang 

diberi sekam sebagai alas tidur tikus, sehingga tikus merasa 

nyaman. Sekam sebagai alas tidur untuk tikus diganti setiap tiga 

hari sekali agar tidak kotor dan berbau. Kandang yang disiapkan 

sebanyak 5 tempat dan masing-masing diisi tikus sebanyak 4 ekor. 

Cara memasukkan yaitu dengan memegang badan tikus dan 

memasukkan satu persatu ke dalam kandang. Cara  memasukkan  
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tikus harus  dengan  hati-hati  dan  perlahan-lahan  agar  tikus  

tidak  merasa ketakutan  dan  stres  karena  takut  dan  stres  dapat  

mempengaruhi  kerja hormonal tikus. 

3. Mengadaptasikan tikus (aklimatisasi) selama 7 hari dan selama 

masa ini tikus diberi makan BR1 dalam bentuk konsentrat asli 

tanpa ada penambahan bahan lain. Makanan yang diberikan pada 

tikus sebanyak 15g/kg/hari. Makanan diberikan satu kali sehari 

yaitu pagi hari, jika ada sisa makanan maka sisanya dibuang lalu 

diganti dengan yang baru, serta diberi minum aquades. 

4.5.2.2  Pembagian Kelompok dan Perlakuan Tikus 

Setelah diadaptasikan selama 7 hari, tikus ditimbang 

berat badannya. 16 ekor tikus putih (Rattus norvegicus strain 

wistar) jantan dibagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok 

terdiri dari 4 tikus yang masing-masing kelompok ditempatkan 

di tempat atau kandang terpisah. 

1) Kelompok kontrol positif (KP) : pemaparan timbal asetat 

sebanyak 0,5mg/grBB/hari 

2) Kelompok Perlakuan 1 (K1) : Pemaparan timbal asetat 

sebanyak 0,5mg/grBB/hari + ekstrak meniran 0,1 mg/grBB/ 

hari  
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3) Kelompok Perlakuan 2 (K2) : pemaparan timbal asetat 

sebanyak 0,5mg/grBB/hari + ekstrak meniran 0,2 

mg/grBB/hari  

4) Kelompok Perlakuan 3 (K3) : pemaparan timbal asetat 

sebanyak 0,5mg/grBB/hari + ekstrak meniran 0,4 

mg/grBB/hari  

4.5.2.3 Pembuatan Ekstrak Meniran  

Meniran yang sudah terkumpul dibersihkan dan dicuci 

dengan air setelah bersih daun dikeringkan di dalam oven 

elektrik pada suhu 40oC. Daun yang sudah dikeringkan diubah 

menjadi bentuk serbuk menggunakan alat penggiling lalu Serbuk 

tersebut disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat dan pada 

tempat dengan suhu yang dingin, gelap, dan kering. Herba 

meniran yang telah diserbuk sebanyak 5 gram direndam dengan 

50 mL etanol-air dengan perbandingan 60:40, biarkan selama 24 

jam, dalam botol maserasi, sambil sekali-sekali diaduk, maserat 

dipisahkan dan sisanya dimaserasi lagi beberapa kali dengan 

jenis dan jumlah pelarut yang sama, sampai cairan terakhir tidak 

berwarna. Semua maserat dikumpulkan, diamkan selama dua 

hari, diendap tuangkan, cairan atas diambil kemudian diuapkan 

dengan rotary evaporator pada suhu 40 ˚C dan ditimbang 

(Matinus & Riva’I, 2011). 
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 Kemudian menentukan dosis dalam ml (mililiter) yaitu dengan 

cara: 

𝜌 (Massa Jenis) =  
massa

volume
 

Dimana massa jenis ekstrak meniran diperoleh dari hasil 

pengukuran dengan menggunakan neraca analisis (piknometer) dalam 

suhu 20 derajat celcius. Kemudian volume di cari dengan rumus : 

Volume =  
massa

𝜌
 

 Sebelum diberikan ke tikus ekstrak dilarutkan dengan aquades 

1 ml (Muhammad, 2009). 

Ekstrak meniran  memiliki efek sebagai antioksidan pada tikus 

yaitu pada dosis 200 mg/kgBB atau 0,2 mg/grBB/hari (Azizah et al, 

2016). Berdasarkan penelitian tersebut, maka pada penelitian ini 

digunakan dosis sebagai berikut :  

1) Dosis I = 1/2xN = 1/2 x 0,2 mg/grBB/hari = 0,1 

mg/grBB/hari  

2) Dosis II  = N = 0,2 mg/grBB/hari  

3) Dosis III = 2N = 2 x 0,2 mg/grBB/hari = 0,4 

mg/grBB/hari 

4.5.2.4 Pembuatan Larutan Timbal Asetat (Pb(CH3COO)2) 

Kristal timbal asetat 0,5mg/grBB/hari dilarutkan dengan 1 ml 

aquades di dalam beaker glass, kemudian diaduk hingga larutan 

bercampur. (Chakravarthi S, Haleagrahara N, & Jackie T, 2011). 
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4.5.2.5 Proses Anestesi dan Pembedahan Hewan coba 

1) Proses Anestesi  

Proses anestesi dilakukan satu persatu terhadap hewan 

coba dengan cara memasukan hewan ke toples yang berisi kapas 

yang sudah dicampur dengan kloroform. Anestesi dilakukan 

secara inhalasi pada hewan coba dengan dosis  0,67 ml per 

hewan coba, kemudian dihitung selama 60 detik menggunakan 

stopwatch, lalu diangkat dari toples pembiusan untuk dilakukan 

pembedahan (Alexandru, 2011). 

2) Proses Pembedahan 

Setelah hewan coba dipastikan mati, hewan coba 

diletakkan pada meja lilin dan keempat kaki hewan coba 

difiksasi terhadap meja lilin dengan menggunakan jarum pentul. 

Dengan menggunakan pisau dan gunting bedah, dilakukan 

pembedahan abdomen setinggi thorakal kemudian dicari 

spermatic cord ditarik ke cavum abdomen kemudian dilepaskan 

testis dari lapisan dartos dan gunting epididimis dari testis. 

(Parkinson et all, 2011).  
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4.5.2.6  Pembuatan Preparat Histologi 

1. Memotong Jaringan Organ 

Setelah jaringan organ terfiksasi, jaringan tersebut ditiriskan 

kemudian dipotong menggunakan pisau scalpel dengan ketebalan 0,3 - 

0,5 mm dan disusun di dalam  kaset penyimpan jaringan (tissue 

cassette). Sejumlah tissue cassette dimasukkan ke dalam keranjang 

khusus (Muntiha, 2001). 

2. Proses Dehidrasi 

Keranjang khusus yang berisi jaringan organ dimasukkan ke 

dalam mesin prosessor otomatis. Kemudian dilakukan dehidrasi 

menggunakan alkohol konsentrasi bertingkat. Alkohol 70%, 80%, 90%, 

alkohol absolut I, alkohol absolut II masing-masing 2 jam. Selanjutnya 

keranjang dikeluarkan (Muntiha, 2001). 

3. Vakum 

Menghilangkan udara dari jaringan menggunakan mesin vakum 

yang berisi tabung untuk menyimpan keranjang selama 30 menit. 

Kemudian keranjang diangkat, tissue cassette di keluarkan dan 

disimpan dalam suhu 600C (Muntiha, 2001). 

4. Mencetak Blok Parafin 

Jaringan dimasukkan ke dalam cetakan berbahan stainless steel 

yang dihangatkan di atas api bunsen. Parafin cair dituangkan ke dalam 

jaringan hingga seluruh jaringan terendam parafin. Parafin dibiarkan 
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membeku di atas mesin pendingin. Kemudian blok parafin dilepas dari 

cetakan dan disimpan di suhu -200C (Muntiha, 2001). 

5. Memotong Blok Jaringan 

Blok-blok parafin dipotong setebal 5-6 µm menggunakan 

mikrotom. Hasil potongan diletakkan di kaca objek selanjutnya 

dimasukkan ke dalam inkubator suhu 600C untuk meregangkan agar 

jaringan tidak terlipat (Muntiha, 2001). 

6. Menyiapkan larutan untuk pewarnaan 

Preparat dikeluarkan dari inkubator. Mempersiapkan larutan 

hematoksilin dan eosin yang akan digunakan untuk pewarnaan 

(Muntiha, 2001). 

7. Proses Pewarnaan Hematoksilin dan Eosin 

Preparat yang akan diwarnai diletakkan pada rak khusus. 

Kemudian preparat dicelupkan ke dalam larutan berikut secara 

berurutan : 

a. Xylol 

b. Xylol 

c. Alkohol Absolut 

d. Alkohol 90% 

e. Alkohol 80% 

f. Dibilas dengan air keran 

g. Larutan hematoksilin 

h. Dibilas dengan air keran 
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i. Larutan pembiru 

j. Air keran 

k. Larutan eosin 

l. Dibilas dengan air keran 

m. Alkohol 80% 

n. Alkohol 90% 

o. Alkohol absolut 

p. Xylol 

q. Xylol 

r. Xylol 

Selanjutnya preparat diangkat dan ditetesi satu tetes cairan 

perekat. Kemudian preparat ditutup dengan kaca penutup (Muntiha, 

2001). 

4.5.3 Tahap Pengamatan Hasil 

Diameter testis dihitung dengan menggunakan jangka 

sorong, berat testis diukur dengan timbangan digital sartorius, dan 

sediaan diamati dengan mikroskop cahaya pembesaran 40x 

menggunakan mikroskop olympus cx33 untuk menghitung jumlah 

tubulus seminiferus pada 5 lapang pandang (Akman et al, 2015). 
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4.6  Analisis Data 

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan uji 

normalitas dan uji homogenitas terlebih dahulu. Kemudian jika distribusi normal dan 

homogen, data dianalisis menggunakan uji Manova, uji Post-Hoc dan uji Regresi linier 

yang pengolahannya menggunakan SPSS 21. 

4.6.1 Uji Normalitas 

Data – data yang diperoleh dalam penelitian ini  dianalisis menggunakan uji 

normalitas dengan uji Shapiro – Wilk, karena besar sampel yang digunakan < 50. 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data normal.  

Sebaran data dinilai normal jika p>0,05. Jika p<0,05 maka data dapat 

ditransformasi.  

4.6.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan uji varian Levene’s test untuk mengetahui 

kehomogenan varian dari data - data yang diperoleh. Varian dinilai homogen jika 

p>0,05.   

4.6.3 Uji Manova dan Post hoc Bonferroni 

Uji Manova dilakukan untuk membuktikan adanya perbedaan yang 

bermakna antara kelompok kontrol negatif dengan kontrol positif, kontrol negatif 

dengan kelompok perlakuan, kelompok kontrol positif dengan kelompok 

perlakuan. Sebelum uji MANOVA dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

Apabila uji normalitas didapatkan sebaran data tidak normal setelah ditransformasi 

dapat menggunakan uji non parametrik dengan uji Kruskal-Wallis dan dilanjutkan 

uji Post hoc Mann-Whitney.  
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Jika hasil dari uji homogenitas varian data homogen (p >0,05) maka 

dilanjutkan uji Post hoc Bonferroni. Namun jika varian data tidak homogen maka 

dilanjutkan dengan uji Post hoc Tamhane. Uji Post hoc Bonferroni dilakukan 

untuk mengetahui variabel mana yang memiliki perbedaan signifikan. 

4.6.4 Uji Regresi Linier 

Uji Regresi Linier digunakan untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh 

dosis ekstrak meniran terhadap diameter testis, berat testis dan jumlah tubulus 

seminiferus testis  yang dipapar timbal asetat. 
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4.8  Alur Penelitian 

 

Pakan standar 

BR-1 (20 gr) dan 

aquades ad 

libitum                

+          

Pemaparan timbal 

asetat 0,5 

mg/grBB/hari 

mg/tikus  

selama 14 hari 

 

Kelompok K+ 

Pakan standar 

BR-1 (20 gr) dan 

aquades ad 

libitum 

+ 

Pemaparan timbal 

asetat 0,5 

mg/grBB/hari        

+                  

ekstrak meniran 

0,1mg/grBB/ hari           

 

selama 14 hari 

Kelompok P1 

Pakan standar BR-

1 (20 gr) dan 

aquades ad libitum 

+            

Pemaparan timbal 

asetat 0,5 

mg/grBB/hari       

+                 

ekstrak meniran 

0,2mg/grBB/ hari  

selama 14 hari 

Kelompok P2 

Pakan standar 

BR-1 (20 gr) dan 

aquades ad 

libitum                

+               

Pemaparan timbal 

asetat 0,5 

mg/grBB/hari     

+                

ekstrak meniran 

0,4mg/grBB / hari  

selama 14 hari 

Kelompok P3 

Populasi sampel tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) (16 ekor) 

Tikus putih jantan (Rattus novergicus strain wistar) 

diberi makan BR-1 (20 gr) dan minum aquades ad 

libitum selama 7 hari (aklimatisasi) 

Pembagian populasi tikus menjadi 4 kelompok secara random 

Pengamatan sediaan histopatologi :                                             

Menghitung jumlah tubulus seminiferus secara mikroskopis dengan 

pembesaran 40x pada 5 lapang pandang untuk setiap kelompok perlakuan 

Pengamatan diameter dan berat testis 

Analisis data 

Hari ke-22 setiap tikus dibedah dan diambil organ testisnya 

Pembuatan sediaan histopatologi testis, pewarnaan 

dilakukan dengan HE 


