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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah “True experiment” dengan pendekatan 

kuantitatif karena meneliti kuantitas preparat menggunakan pewarna filtrat buah 

murbei (Morus alba L) dengan berbagai konsentrasi. Rancangan  pada penelitian 

ini adalah “The Postest Only Control Group Design”. Rancangan penelitian tidak 

menggunakan pengukuran awal karena diasumsikan bahwa tiap unit populasi 

adalah homogen, maka pengukuran variabel dilakukan setelah pemberian 

perlakuan.  

                            Kel kontrol P1 (tanpa pewarnaan)               O1 

                             Kel eksperimen P2 (30%)                           O2 

                            Kel eksperimen P3 (60%)                           O3 

                                  Kel eksperimen P4 (90%)                            O4 

Gambar 3.1 Skema the Postest Only Control Group Design 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

 Penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia untuk membuat filtrat murbei 

pada tanggal 1 Oktober 2019, sedang penelitian preparat gosok dilakukan di 

Laboratorium Biologi Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 2-7 

Oktober 2019. 

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling  

3.3.1 Populasi  

Populasi penelitian ini adalah tulang femur kelinci (Oryctogalus cuniculus L). 

3.3.2 Sampel 

Sampel penelitian ini adalah 24 spesimen tulang femur kelinci (Oryctogalus 

cuniculus L) yang sudah digosok tipis. 

3.3.3 Teknik Sampling  

Penelitian ini menggunakan teknik sampling berupa purposive sampling, 

dengan menetapkan ciri-ciri kelinci berumur ±5 bulan dan jenis kelamin jantan. 

RM 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah filtrat buah murbei (Morus alba L) 

dengan konsentrasi yang berbeda. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kualitas preparat gosok tulang femur 

kelinci (Oryctogalus cuniculus L).  

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol pada penelitian ini adalalah lama pemberian pewarna filtrat 

murbei ±3 jam murbei yang digunakan untuk filtrat memiliki ciri bewarna hitam 

pekat yang menunjukkan buah sudah masak dengan umur buah ±3-5 minggu, lama 

perebusan tulang ±3 jam, jenis tulang, arah gosokan,  jenis mikroskop, cahaya 

ruangan, dan jenis kamera yang digunakan.  

3.4.4 Definisi Operasional Variabel 

Adapun operasional variabel penelitian  ini adalah: 

1. Filtrat murbei adalah hasil penyaringan buah murbei dengan penambahan 

bahan:pelarut (3:1) dimulai dari proses menghaluskan bahan dengan tujuan 

meloloskan cairan dan menahan partikel padat. Pelarut yang digunakan adalah 

asam sitrat 14%+ aquades dengan tujuan agar lebih stabil dalam kondisi asam. 

2. Preparat gosok adalah hasil spesimen preparat tulang femur kelinci umur ±5 

bulan dan jenis jantan, karena kelinci jantan memiliki hormon androgen lebih 

cepat dibanding betina dalam mengatur pertumbuhannya. Umur 5 bulan dipilih 

karena kelinci sudah masuk fase keseimbangan hormonal dan siap jadi indukan 

karena semakin tua umur kelinci semakin lambat pertumbuhan tulangnya dan 

menurunkan presentase bobot tulang. Umur 1-9 bulan tergolong kelinci remaja, 

4-5 tahun tergolong dewasa dan umur 6 tahun ketas tergolong kelinci tua. 

3. Kualitas preparat adalah faktor penentu dari hasil gambaran preparat gosok 

tulang femur kelinci setelah diberi pewarnaan filtrat buah murbei dengan 

berbagai konsentrasi, kemudian gambaran tersebut dinilai berdasarkan indikator 

kejelasan dan kekontrasan warna.  
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4. Lama pewarnaan adalah proses pemberian filtrat buah murbei ke dalam 

spesimen preparat gosok tulang femur kelinci selama ±3 jam untuk 

menghasilkan kualitas warna yang lebih optimal. 

5. Waktu perebusan merupakan upaya menghasilkan tekstrur tulang femur kelinci 

agar bersifat lunak dengan lama perebusan ±3 jam pada suhu kompor sedang. 

6. Arah gosokan adalah teknik penggosokan preparat memutar satu arah agar 

struktur jaringan tidak rusak, karena jika digosok dengan arah membujur atau 

melintang maka dapat merusak bagian komponen jaringan tulang. 

7. Mikroskop merupakan alat yang digunakan untuk membantu mengamati 

bagian-bagian sistem havers pada preparat gosok tulang femur kelinci. 

Mikroskop yang digunakan pada penelitian ini adalah mikroskop cahaya atau 

mikroskop binokuler apabila dilihat dari jumlah lensanya.  

8. Cahaya ruangan merupakan faktor penentu dalam mengambil hasil kualitas 

gambar preparat gosok tulang femur kelinci, oleh karena itu cahaya ruangan 

tersebut harus optimal tidak boleh terlalu terang dan tidak boleh terlalu redup. 

Adapun cahaya ruangan di laboratorium biologi menggunakan lampu 

penerangan jenis Philips 20 watt. 

9. Jenis kamera merupakan faktor penentu dalam mengambil gambar hasil kualitas 

preparat gosok tulang femur kelinci. Kamera yang digunakan pada penelitian 

ini adalah kamera Samsung galaxy A7 dengan kamera belakang sebesar 13 MP 

dan kamera depan sebesar 5MP. 

3.5 Prosedur Penelitian  

3.5.1 Tahap Persiapan     

Alat dan bahan pada penelitian ini terdapat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 

Tabel 3.1  Alat dan Bahan Pembutan Filtrat 

Alat Bahan 

Botol plastik    = 4 buah Buah murbei              = 1000 gram                       

Baker glass      = 2 buah Asam sitrat 14%        = 550 ml 

Kain saring      = 2 buah Aquades                    = 275 ml 

Blender            = 1 buah   

Labu takar       = 1 buah   

(Sumber: Data Penelitian 2019) 

 

 



17 
 

 

Tabel 3.2  Alat dan Bahan Pembutan Preparat Gosok 

Alat Bahan 

Kaca benda & penutup        = 24 buah Femur kelinci = 24 buah 

Mikroskop Elektron            = 24 buah Tissue = 1buah 

Spuit   = 3 buah Filtrat Murbei (30%,60%,90%) = 300 ml 

Pipet tetes                            = 2 buah Entelen = 100 ml 

Gelas Arloji                         = 2 buah Xylol = 100 ml 

Panci                                   = 1 buah Alkohol absolud = 100 ml 

Kompor Gas                                                      = 1 buah Aquades  = 100 ml 

Batu asah                            = 1 buah   

 (Sumber: Data Penelitian 2019) 

3.5.2 Tahap Pelaksanaan  

 Pembuatan Filtrat Buah Murbei (Morus alba L) 

1. Buah murbei ditimbang sejumlah 1000 gram kemudian menambahkan asam 

sitrat 14% sebanyak 500 ml + aquades 300 ml untuk melarutkan buah 

murbei sebelum proses penghancuran dengan blender. 

2. Buah murbei dihaluskan dengan blender kemudian di saring menggunakan 

kain saring agar terpisah dari ampas. 

3. Filtrat buah murbei disaring kemudian ditampung ke dalam baker glass dan 

disaring dengan kain saring. 

4. Hasil filtrat dipindahkankan ke dalam labu takar dengan penambahan 

aquades sesuai volume pengenceran yang diinginkan pada konsentrasi 30%, 

60% dan 90% (Marfirani, Rahayu, & Ratnasari, 2014).   

 Berikut merupakan perhitungan untuk pengenceran setiap konsentrasi ektrak 

buah murbei (Morus alba L) dengan rumus sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Perhitungan Pengeceran Konsentrasi 

 

 
 

 

  

 

N1.V1 = N2.V2 

 

Keterangan 

N1 = Konsentrasi filtrat murbei yang tersedia (%) 

V1 = Volume larutan yang digunakan diencerkan (ml) 

N2 = Konsentrasi filtrat murbei yang dibuat (%) 

V1 = Volume larutan filtrat yang dinginkan (ml) 

 

Konsentrasi 30%  

N1.  V1 = N2 .V2 

100. V1 = 30. 40 ml  

     V1 = 1.2  

Konsentrasi 60 %  

N1.  V1 = N2 .V2 

100. V1 = 60. 40 ml  

      V1 = 24 ml  

  Konsentrasi 90%  

N1.  V1 = N2 .V2 

100. V1 = 90. 40 ml  
         V1 = 36 ml 
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Pembuatan Preparat Gosok Tulang Kelinci (Orytologus cuniculus L) 

1. Tulang femur kelinci disiapkan terlebih dahulu sebagai bahan utama 

pembuatan preparat gosok. 

2. Tulang femur kelinci direbus ±3 jam pada suhu kompor yang maksimal 

setelah itu ditiriskan sampai kering.  

3. Tulang femur kelinci digergaji secara melintang dengan panjang ±0,5 cm. 

4. Tulang femur kelinci digosok pada batu asah atau amplas sampai tipis.  

5. Fiksasi ke dalam alkohol absolut ±15 menit. 

6. Staining/pewarnaan filtrat murbei ±3 jam pada konsentrasi 30%, 60% 90%. 

7. Clearing/menjernihkan dengan xylol ±30 menit. 

8. Mounting/merekatkan spesimen dengan kaca penutup dan kaca penutup 

pada enthelen dan melakukan pelabelan. 

3.5.3 Tahap Pengamatan  

  Pengamatan pada preparat gosok yang sudah diberi perlakuan dan 

mengambil gambar hasil pengamtan menggunakan kamera Samsung galaxy A7 

pada mikroskop cahaya dengan perbesaran 40X10 pada pukul 14.00 -17.00 WIB 

3.5.4 Rancangan Percobaan   

 Rancangan percobaan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) non faktorial yang terdiri dari 1 faktor yaitu konsentrasi filtrat buah murbei 

(30%, 60% 90% dan tanpa pewarnaan). Rancangan ini terdiri dari 4 perlakuan 

dengan 6 kali pengulangan yang didapatkan dari perhitungan melalui rumus federer 

sebagai berikut: 

 

    

   

    
Gambar 3.3 Perhitungan Sampel Ulangan 

 Jadi total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 preparat 

gosok tulang kelinci. Adapun denah rancangan acak lengkap disajikan dalam 

Gambar 3.3 

 

 

(t -1) (r -1) ≥ 15 

(4-1) (r-1) ≥ 15     

    3   (r-3) ≥ 15 

           3r  ≥ 18  

             r   ≥ 6  

  

(t -1) (r -1)        ≥ 15 

 

Keterangan  

 t   = Treatment (Jumlah Perlakuan) 

 r    = Replication (jumlah Ulangan)  

15 = Faktor derajat kebebasan umum                  
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Gambar 3.4 Denah RAL Non Faktorial 

3.5.5 Pelaksanaan dan Alur Penelitian   

Pelaksanaan dan alur penelitian ini telah disajikan dalam Gambar 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Tahap Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu 

(1) Pengamatan langsung hasil penelitian preparat gosok tulang femur kelinci 

(Oryctogalus cuniculus L) di mikroskop cahaya, (2) dokumentasi hasil preparat 

menggunakan kamera Samsung galaxy A7, hasil foto tersebut dicetak kemudian 

dibukukan sebagai angket untuk bahan analisis dalam menentukan kualitas 

preparat dan (3) menggunakan metode berupa skala ordinal untuk mengetahui nilai 

hasil kualitas berupa kejelasan dan kekontrasan warna pada preparat gosok. 

Persiapan alat dan bahan 

Pembuatan filtrat buah mubei  

Pembuatan preparat gosok tulang femur kelinci  

Pewarnaan alami filtrat buah murbei murbei ± 3 jam 

Pengamatan preparat dan dokumentasi  

Validasi angket preparat gosok 

Preparat gosok tulang femur kelinci   

 

 
Keterangan 

P1 = Kontrol negatif  (tanpa pemberian pewarna) 

P2 = Kel perlakuan konsentrasi filtrat murbei 30% 

P3 = Kel perlakuan konsentrasi filtrat murbei 60% 

P4 = Kel perlakuan konsentrasi filtrat murbei 90% 

(1) = Ulangan 1  

(2) = Ulangan 2 

(3) = Ulangan 3 

(4) = Ulangan 4 

(5) = Ulangan 5 

(6) = Ulangan 6 

 

P1(1) P2(4) P3(4) P4(5) 

P4(6) P3(3) P2(1) P1(5) 

P3(1) P1(4) P4(3) P2(3) 

P1(3) P2(6) P3(2) P4(1) 

P2(5) P1(6) P4(4) P3(5) 

P3(6) P4(2) P2(2) P1 (2) 
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Lembar penilaian diisi oleh validator yang ahli dalam bidang mikroteknik. Adapun 

Tim validator disajikan pada Tabel 3.3 

Tabel 3.3  Tim Validator Preparat Gosok 

Validator  Nama  Bidang Keahlian 

Dosen Biologi  1. Dra Sri Wahyuni, M.kes  

2. Dr. Dra Elly Purwanti,M.P 

3. Tutut Idria Permana S.Pd., M.Pd 

Mikroteknik, Histologi 

Mikroteknik, Anatomi Tumbuhani 

Anatomi Fisiologi Tumbuan  

Instruktur 

Laboratorium 

Biologi  

1. Endrik Nurrohman, S.Pd., M.Pd 

2. Rifqi yassirul Haqqi, S.Pd 

3. Lala Julian Permana, S.Pd 

Mikroteknik 

Mikroteknik 

Mikroteknik, Fisiologi Hewan 

(Sumber: Data Penelitian 2019) 

Tim validator dipilih atas dasar bahwa dosen tersebut memiliki kompetensi 

dalam bidang Mikroteknik dan berpengalaman dalam menciptakan jurnal mengenai 

pembuatan preparat serta menjadi tenaga pengajar mata kuliah Mikroteknik dan 

Anatomi Fisiologi Tumbuhan. Instruktur dipilih berdasarkan pengalaman dalam 

membuat preparat histologi atau mikroteknik pada kegiatan preparasi dengan dosen 

dan sudah menjadi pendamping praktikum atau peneliti selama beberapa semester. 

Tim validator juga harus memiliki kemampuan khusus agar dapat menilai secara 

subyektif terhadap mutu objek yang dinilai berdasarkan Indra penglihatan yang 

normal.  

3.6.2  Instrumen Penilaian   

Instrumen penilaian pada penelitian ini ada dua aspek yaitu kejelasan preparat 

dan kekontrasan warna preparat yang telah disajikan dalam Lampiran 4 serta 

indikator disajikan dalam Tabel 3.5 dan 3.6.  

Tabel 3.4  Indikator Kejelasan Preparat 

Skala Bobot Keterangan Artinya 

TJ 1. Tidak Jelas Apabila bagian kanalis sentralis, lamella dan sistem havers pada 

jaringan tidak dapat dibedakan dengan jelas. 

KJ 2 Kurang Jelas Apabila bagian kanalis sentralis, lamella, sistem havers, dan   

kanalis vlokman pada jaringan kurang dapat terlihat jelas 

CJ 3 Cukup Jelas Apabila bagian kanalis sentralis, lamella, sistem havers,  kanalis 

vlokman dan lacuna  pada  jaringan dapat terlihat jelas 

J 4 Jelas Apabila bagian kanalis sentralis, lamella, sistem havers,  kanalis 

vlokman, lacuna, dan kanalikuli pada jaringan sistem cukup 

dapat telihat jelas 

SJ 5 Sangat Jelas Apabila bagian kanalis sentralis, lamella, sistem havers,  kanalis 

vlokman, lacuna, kanalikuli dan sel osteosit pada  jaringan dapat 

terlihat sangat jelas 

       ( Sumber : Astuti & Nurhidayah, 2017) 
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Tabel 3.5  Indikator Kekontrasan Pewarna Preparat 

Skor Bobot Keterangan Artinya  

TK 1 Tidak Kontras Apabila pewarna tidak dapat terikat dengan kuat pada 

komponen jaringan sistem havers 

KK 2 Kurang Kontras Apabila pewarna kurang dapat terikat dengan kuat pada 

komponen jaringan sistem havers 

CK 3 Cukup Kontras Apabila pewarna dapat terikat dengan kuat pada komponen 

jaringan sistem havers 

K 4 Kontras Apabila pewarna dapat terikat dengan cukup kuat pada 

komponen jaringan sistem havers 

SK 5 Sangat Konras Apabila pewarna dapat terikat dengan sangat kuat pada 

komponen jaringan sistem havers 

  ( Sumber :  Astuti & Nurhidayah, 2017) 

Tabel 3.6 Aturan Pembobotan Skor pada Skala Ordinal 

Peringkat Skor 

Tidak Jelas/ Tidak Kontras 1 

Kurang Jelas/ Kurang Kontras 2 

Cukup Jelas / Cukup Kontras 3 

Jelas/ Kontras 4 

Sangat Jelas/ Sangat Kontras 5 

(Sumber: Samsul, 2018)  

3.7 Teknis Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan statistika non parametrik yang disajikan dalam 

bentuk tabel terkait hasil rata-rata kualitas preparat dengan uji sebagai berikut: 

1. Uji Kruskal Wallis 

Uji ini dilakukan karena data yang diperoleh bersifat ordinal, berupa skor atau 

tingkatan kriteria terhadap kualitas preparat dengan perlakuan 1 faktor berupa 

variasi konsentrasi (30%, 60% dan 90%), selain itu uji kruskal wallis ini digunakan 

karena sifat penyebaran data tersebut tidak normal. Tujuan uji ini untuk mengetahui 

perbedaan pada tiap perlakuan (Harinaldi, 2015). 

Analisis hipotesa uji Kruskal-Wallis: 

Ho: tidak ada perbedaan secara signifikan.  

H1: ada perbedaan secara signifikan.  

Dasar pengambilan keputusan uji Kruskal Wallis: 

Jika nilai Asymp.Sig > 0,05 maka tidak ada perbedaan atau Ho diterima. 

Jika nilai Asymp.Sig < 0,05 maka ada perbedaan atau Ho ditolak. 
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 2. Uji Mann Whitney (Uji lanjut) 

 Uji lanjut dilakukan untuk menguji rata-rata dari dua sampel yang berbeda  

untuk mengetahui pengaruh terbaik dari berbagai perlakuan  (Harinaldi, 2015). 

Analisis hipotesis uji Mann-Whitney (Uji lanjut): 

Ho: tidak ada perbedaan secara signifikan. 

H1: ada perbedaan secara signifikan. 

Dasar pengambilan keputusan uji Mann-Whitney (uji lanjut): 

Jika nilai Asymp Sig (2-tailed) > 0,05 maka Ho diterima. 

Jika nilai Asymp Sig (2-tailed) < 0,05 maka Ho ditolak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


