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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian eksperimen. Hal ini karena pada penelitian ini terdapat 

manipulasi terhadap objek penelitian serta adanya kontrol (Nazir, 2003). 

Adapun objek penelitian adalah hewan mencit (Mus musculus) Balb-C 

betina. Pengamatan dilakukan pada jumlah folikel primer, folikel sekunder, 

folikel tersier, korpus luteum, berat uterus dan ketebalan dinding 

endometrium uterus mencit betina yang sudah diberikan perlakuan dengan 

pemberian jus buah naga merah (Hylocerus polyrhizus). 

 

B. Desain Penelitian 

Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan acak 

lengkap (RAL) dimana terdapat kelompok perlakuan dan kontrol dengan 

faktor lingkungan yang homogen (Nazir, 2003). Kelompok perlakuan 

diberikan jus buah naga  masing-masing dengan dosis 0%, 50 %, 75%, dan 

100 % berdasarkan berat badan setiap hari pada pagi hari. Kelompok kontrol 

terdiri dari kontrol negatif saja, yang tidak diberi perlakuan jus buah naga 

merah sama sekali. Banyaknya pengulangan yang dilakukan (replikasi) 

diperoleh dari Federer (1977) yaitu: 

 

( T – 1 ) ( n – 1 ) ≥ 15 

( 4 – 1 ) ( n – 1 ) ≥ 15 

3 ( n – 1 )   ≥ 15 

3n – 3 ≥ 15 

n ≥ 18/3 

n ≥ 6 

n = 6 ekor 

Keterangan  n = jumlah replikasi 

   T = jumlah perlakuan 
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Pengacakan kandang dan nomor mencit dilakukan untuk 

menghilangkan bias (Sudjana, 2006). Gambar denah pengacakan dan 

penempatan dalam kandang dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini. 

            Tabel 3.1 Hasil Pengocokan Nomor Mencit Dan Jenis Perlakuan Dengan 

Jus Buah Naga Merah 

 

A15 D20 A1 C6 B14 

C18 C2 B16 D17 A5 

B3 D13 D8 B4 C11 

A9 D19 C12 A7 B10 

Keterangan : 

A    : Kontrol negatif 

B   : Diberi  jus buah naga merah dengan dosis 50 % 

C   : Diberi  jus buah naga merah dengan dosis 75 % 

D   : Diberi  jus buah naga merah dengan dosis 100 % 

1, 2, 3,...  : Nomor mencit 

 

Berdasarkan hasil pengocokan pada Tabel 3.1 maka diperoleh peta 

kandang yang didapatkan seperti tertera pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Hasil Pengocokan Nomor Mencit dan Kandangnya. 

Kandang Nomor Mencit 

A 15 20 1 6 14 

B 18 2 16 17 5 

C 3 13 8 4 11 

D 9 19 12 7 10 

Keterangan:  

A    : Kontrol negatif 

B   : Diberi  jus buah naga merah dengan dosis 50 % 

C   : Diberi  jus buah naga merah dengan dosis 75 % 

D   : Diberi  jus buah naga merah dengan dosis 100 % 

1, 2, 3,... : Nomor mencit 

 

Sebelum ke tahap perlakuan, seluruh hewan percobaan 

diaklimatisasi selama tujuh hari. Setiap hari mencit diberi makan dan 

minum secara ad libitum. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mencit betina yang ada 

di rumah mencit Kebun Botani Universitas Pendidikan Indonesia. Sampel 

penelitian adalah mencit betina. Pengamatan dilakukan terhadap folikel 
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primer, folikel sekunder, folikel tersier, korpus luteum, berat uterus dan 

ketebalan dinding endometrium uterus mencit betina yang sudah diberikan 

perlakuan dengan pemberian jus buah naga merah (Hylocerus polyrhizus). 

 

D. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama tiga bulan. Pembuatan jus buah naga 

merah dilakukan di Laboratorium Bioteknologi Departemen Pendidikan 

Biologi FPMIPA UPI. Pemeliharaan dilakukan di rumah mencit Kebun 

Botani UPI. Pengambilan organ, pembuatan preparat ovarium dan dinding 

uterus mencit dilakukan di Laboratorium Lingkungan Departemen 

Pendidikan Biologi FPMIPA UPI.  

 

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur dari penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu : 

1. Penentuan Dosis 

Dosis jus buah naga merah yang diberikan adalah  50%, 75% dan 

100%. Terdapat satu kontrol yaitu kontrol negatif saja. Pada kontrol 

negatif mencit tidak diberi perlakuan dengan jus buah naga merah. 

Waktu pemberian dosis diperkirakan selama 30 hari. 

 

2. Pengambilan Sampel, Determinasi, Seleksi Tanaman 

Pengambilan sampel buah naga merah ( Hylocerus polyrhizus) 

diambil dari pasar tradisional Gegerkalong Bandung, Jawa Barat. 

Kemudian diakukan determinasi untuk meyakinkan bahwa tanaman yang 

digunakan benar-benar buah naga merah (Hylocerus polyrhizus). 

 

3. Pembuatan Jus Buah Naga Merah 

Berdasarkan literatur senyawa penol dan polifenol terdapat 

banyak dalam daging buah naga merah, maka dari itu pembuatan jus 

diambil hanya pada bagian daging buah saja. Jus buah naga merah dibuat 

dengan bantuan alat penghalus yaitu blender. Sediaan buah naga merah 
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dibuat dengan menggunakan  metode jus bertujuan agar tidak banyaknya 

kandungan dalam buah naga merah yang hilang karena digunakannya 

buah naga yang masih segar tanpa proses pengeringan. Langkah kerja 

pembuatan jus buah naga dapat dilihat pada Bagan 3.1 di bawah ini. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Langkah kerja pembuatan jus buah naga merah 

Buah naga merah yang telah dideterminasi berdasarkan 

spesiesnya disiapkan sebanyak 100 gram. Daging dari buah naga merah 

dipotong kecil-kecil kemudian diblender hingga halus. Setelah itu, 

sampel dapat langsung diberikan pada hewan percobaan menggunakan 

jarum gavage. Pembuatan jus buah naga merah dilakukan setiap hari 

selama perlakuan. Hal ini dilakukan agar terjaminnya kualitas kandungan 

buah naga merah tersebut. 

 

4. Persiapan Hewan Percobaan 

Disiapkan mencit (Mus musculus) Balb-C betina sebanyak 24 

ekor, dengan spesifikasi mencit berumur dua bulan dengan berat badan 

25-30 gr. Selama seminggu mencit dilakukan proses aklimasi terhadap 

lingkungan barunya agar mencit teradaptasi dengan kondisinya selama 

masa percobaan. Selama proses aklimatisasi mencit diberi pakan secara 

ad libitum. Mencit dikelompokkan dalam  kandang berukuran 40x30x12 

Buah naga merah, 

dicuci, dikupas dan 

dipotong 

 

Buah naga merah 

dipotong menjadi bagian 

yang kecil kecil 

kemudian dihaluskan 

menggunakan blender 

Daging buah naga yang 

telah halus dimasukkan 

kedalam beaker glass. 

 

Sampel jus buah naga 

yang telah jadi diambil 

menggunakan alat 

gavage untuk setiap 

perlakuan 

Jus buah naga diambil 

berdasarkan ukuran 

setiap dosis yang telah 

ditentukan 
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cm dan ditempatkan berkelompok berdasarkan perlakuan yang 

diberikan, yaitu masing-masing kandang sebanyak 6 ekor mencit. 

 

 

5. Pemberian Jus Buah Naga Merah 

Jus daging buah naga merah diberikan dengan dosis 50%, 75% 

dan 100%  dilakukan selama 30 hari. Jus buah naga merah diberikan 

secara oral dengan menggunakan jarum gavage. Pemberian perlakuan 

diberikan satu kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari secara oral. Volume 

jus buah naga merah yang diberikan disesuaikan dengan kapasitas 

lambung yang ditentukan berdasarkan berat badan. 

 

6. Pemeriksaan Siklus Estrus Mencit  

Pengambilan organ dilakukan saat mencit mengalami fase 

estrus oleh karena itu, dilakukan pemeriksaan siklus estrus pada mencit 

betina dengan cara membuat preparat ulasan vagina. Mencit betina 

diambil kemudian ditangani dengan memegang bagian punggung 

hingga tengkuk mencit dengan jari telunjuk dan ibu jari, bagian ekor 

mencit dipegang dengan jari kelingking. Setelah itu, vagina mencit 

disemprotkan larutan NaCl 0,9% dengan menggunakan pipet yang 

tumpul, kemudian dihisap sampai 3 sampai 4 kali dengan hati-hati dan 

perlahan kemudian cairan pada pipet dari hasil 

penyemprotan/pengisapan diteteskan ke gelas objek 1-2 tetes kemudian 

dilakukan smear. Biarkan hingga kering dan tetesi dengan larutan 

pewarna metilen blue 1 %. Biarkan 5 sampai 10 menit, bilas dengan 

akuades. Preparat yang telah ditutup dengan cover glass dilakukan 

pemeriksaan ulasan vagina mencit dengan menggunakan mikroskop 

(perbesaran 100×) dan dilihat fase estrus dalam struktur histologi sel 

epitel vagina. Fase estrus ditandai dengan adanya sel kornifikasi atau 

sel epitel menanduk. 

 

7. Pembedahan Untuk Pengambilan Organ 
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Mencit yang telah selesai diberikan perlakuan dan sedang dalam 

fase estrus, kemudian dibedah untuk diambil organnya untuk melihat 

efek terhadap pemberian jus daging buah naga terhadap kondisi organ. 

Organ yang dilihat adalah ovarium dan uterus, untuk ovarium dilihat 

perkembangan folikel dengan melihat jumlah folikel pada ovarium 

dengan menggunakan mikroskop. Selanjutnya, untuk organ uterus 

dilakukan pengukuran berat uterus dan ketebalan lapisan dinding 

endometrium uterus. 

8. Pembuatan Preparat Histologi Ovarium Dan Dinding 

Endometrium 

Tahap menganalisis jumlah folikel pada ovarium dan 

menghitung ketebalan lapisan endometrium dilakukan pembuatan 

preparat histologi organ ovarium dan uterus dengan langkah kerja pada 

Bagan  3.2 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembedahan dan 

pengambilan organ uterus 

dan ovarium kemudian 

direndam pada Nacl 

0,96% 

Organ yang sudah 

ditimbang dan diukur 

dimasukkan kedalam 

larutan fiksatif formalin 

10 % selama 24 jam 

Organ yang sudah 

difiksasi dimasukkan 

kedalam alkohol 

bertingkat 60%-70%-

80%-90%-96%-100%. 

Organ dimasukkan 

kedalam xylol bertingkat. 

Dan dimasukkan kedalam 

larutan alkohol: x 1:1 

selama 10 menit 

Infiltrasi organ dengan 

memasukan organ 

kedalam parafin  cair 

bertingkat suhu 58oC 

selama waktu tertentu 

Organ yang telah 

diinfiltrasi ditanam 

kedalam parafin cair pada 

kotak kertas. 

Dilakukan penyayatan 

organ menggunakan 

mikrotom dengan 

ketebalan 6-8 mikron 

Hasil sayatan disimpan 

diatas objek glass dan 

dipanaskan menggunakan 

parafin heater suhu 40-

450C 

Organ ovarium dan uterus 

yang sudah dibersihkan 

ditimbang dan diukur 

panjangnya untuk organ 

uterus. 
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Bagan 3.2 Langkah kerja pembuatan preparat histologi dinding 

endometrium 

 

 

a) Pengambilan Organ  

Mencit yang telah diberikan perlakuan selama 30 hari, 

kemudian dimatikan dengan cara dibius menggunakan eter. 

Kemudian dengan  menggunakan alatbedah, organ yang akan 

digunakan dalam pengamatan dikeluarkan. Organ tersebut direndam 

dalam salin (NaCl 0,96%) untuk dibersihkan dari darah dan jaringan 

lainnya. Kemudian uterus dipotong menjadi tiga bagian, yaitu bagian 

ujung, tengah dang pangkal. Sedangkan untuk ovarium cukup 

dibersihkan bagian lemaknya saja.  

b) Fiksasi 

Objek yang telah dipotong-potong tersebut kemudian 

dimasukkan ke dalam larutan fiksatif selama 24 jam. Larutan fiksatif 

yang digunakan disesuaikan dengan metode pewarnaan yang akan 

digunakan. Larutan fiksatif yang digunakan adalah formalin 10 % 

c) Dehidrasi 

Dehidrasi ini bertujuan untuk mengganti molekul air dengan 

molekul alkohol. Masing-masing potongan organ yang telah 

difiksasi selama 24 jam kemudian direndam dalam alkohol 

bertingkat dengan masing-masing lama waktu minimal 2 jam 60%-

70%-80%-90%-96%-100%. Pada alkohol 100% dapat lebih lama. 

d) Penjernihan 

Penjernihan dilakukan agar memungkinkan parafin dapat 

masuk ke dalam sel. Organ yang telah didehidrasi kemudian 

dimasukkan ke dalam xylol bertingkat sampai objek menjadi jernih. 

Kedian dimasukkan  ke dalam larutan alkohol 100% : xylol = 1:1 
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selama maksimal 10 menit. Sedangkan kedalam xylol murni 

maksimal 15 menit. 

e) Infiltrasi 

Infiltrasi yaitu pemasukan parafin ke dalam rongga-rongga 

sel yang kosong, hal ini untuk mempertahankan bentuk dari organ 

yang akan diamati dan memudahkan dalam penyayatan. Proses 

infiltrasi dilakukan dengan cara memasukan organ ke dalam parafin 

cair bersih bertingkat pada suhu 58oC dengan waktu tertentu. 

f) Penanaman (Embedding) 

Objek yang telah diinfiltrasi ditanam ke dalam parafin cair 

pada kotak kertas. Letak objek disesuaikan sesuia bagian yang akan 

dibuat preparat menggunakan sonde panas. Kemudian dibiarkan 

sampai membeku. 

g) Penyayatan 

Pada penyayatan ini ada beberapa  yang perlu diperhatikan 

sebelum memulai proses penyayatan. Mempersiapkan segala 

sesuatu seperti kotak tempat pita preparat atau coupes yang telah 

dialasi kertas putih bersih. Dalam mengambil coupes yang masih di 

pisau mikrotom tidak boleh dengan menggunakan pinset atau benda 

logam. Setelah semua siap, letakkan blok parafin pada holder 

mikrotom. Kemudian disesuaikan tebal tipisnya coupes yaitu 6-8 

mikron. 

h) Penempelan 

Gelas objek yang telah disiapkan diolesi oleh albumin, 

kemudian ditetesi aquades secukupnya. Kemudian sejumlah coupes 

diletakkan di atas akuades. Gelas objek tersebut kemudian 

dipanaskan diatas parafin heater dengan suhu 40-45oC. Akuades 

yang berlebih kemudian diambil menggunakan pipet atau dengan 

kertas penghisap 

 

9. Pewarnaan 
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Pewarnaan coupes dilakukan setelah dilakukannya deparafinasi 

kemudian dilakukan pewarnaan dengan diberikan zat warna 

Haemotoxilin-Eosin dengan beberapa tahapan seperti memasukkan 

slide ke dalam xylol, alkohol, aquades, haematoxilin, serta eosin. 

 

 

 

 

10. Pembacaan Preparat 

Spesimen jaringan yang telah selesai diwarnai kemudian dilihat 

menggunakan mikroskop. Spesimen yang sudah selesai diwarnai 

sebelumnya ditutup menggunakan cover glass yang diberi entelan agar 

cover glass menutup jaringan secara sempurna. 

 

11. Analisis Statistik  

Untuk menganalisis data digunakan program SPSS 17 for 

Windows. Tahap pengujiannya pertama dilakukan uji normalitas 

menggunakan Test of Normality (Kolmogorov-Smirnov) setelah itu 

dilakukan uji homogenitas menggunakan Test of Homogeneity of 

Variances (Levene Statistic). Jika data yang diperoleh homogen dan 

normal maka dilakukan uji parametrik ANOVA (Analysis of Variance) 

tetapi jika data yang diperoleh tidak homogen maka dilakukan uji non 

parametrik Kruskall-wallis 

 

12. Alur Penelitian 

Berdasarkan prosedur yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

secara singkat alur langkah kerja penelitian dapat dijelaskan sesuai 

dengan Gambar 3.1 di bawah ini. 
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PRA-PENELITIAN 

Persiapan Kandang 

Pemeliharaan Mencit 

Persiapan Alat 

dan Bahan 

Pembuatan jus 

buah naga merah 

Aklimasi PENELITIAN 

Perlakuan 

Mencit betina 

kelompok 1 (kontrol) 

Mencit betina kelompok 2 (perlakuan) 

Pemberian jus buah naga merah sesuai 

dosis perlakuan yaitu 50% ; 75% dan 

100 % BB/hari selama 30 hari 

diberikan secara oral dengan 

menggunakan  jarum gavage  

 

 

Dilakukan pembedahan yang sebelumnya mencit betina  saat fase estrus 

dengan cara dibius menggunakan eter, kemudian organ yang akan diamati 

diambil seperti uterus dan ovarium 



 
 

34 
Novia Rahayu Anggraeni, 2017 
PENGARUH JUS BUAH NAGA MERAH (Hylocerus polyrhizus) TERHADAP ASPEK REPRODUKSI MENCIT 
(Mus musculus ) BALB-C   BETINA  
Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pembuatan preparat histologi 

uterus dan ovarium 

Pengamatan 

Analisis data 

Kesimpulan, dan 

penyusunan laporan skripsi 

Bagan 2. Alur Penelitian 

 


