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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1 Ruang lingkup penelitian  

       Ruang lingkup penelitian adalah Ilmu Anestesiologi. 

4.2 Tempat dan waktu penelitian 

       -   Tempat penelitian     :  Laboratorium Biologi Universitas Negeri Semarang 

       -   Waktu penelitian       :  Penelitian ini akan dilakukan 2 minggu setelah        

                                                 proposal disetujui. 

4.3  Jenis dan rancangan penelitian 

            Penelitian ini merupakan rancangan penelitian pre order and post one 

group design. Dalam rancangan eksperimental, pengukuran atau observasi 

dilakukan sebelum dan sesudah perlakuan. 

Dosis obat yang diberikan disetarakan dengan dosis manusia dengan berat 

badan 70 kg dikalikan konstanta uji terapi pada hewan coba tikus wistar dengan 

berat badan 200 gram yaitu 0,018. Jadi dosis yang diberikan pada tikus wistar 

dengan berat badan 200 gram adalah : 
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0,5mg   0,5 mg x 70 x  0,018 = 0,63 mg 

1 mg     1 mg x 70 x  0,018   = 1,26 mg 

2 mg     2 mg x 70 x  0,018   = 2,52 mg 

 

4.4  Populasi dan sampel 

       4.4.1 Populasi target 

                 Populasi target adalah tikus wistar jantan. 

      4.4.2 Populasi terjangkau 

Populasi terjangkau adalah tikus wistar di Laboratorium Biologi 

Universitas Semarang. 

       4.4.3 Sampel 

Sampel diambil dengan random alokasi yang memenuhi kriteria inklusi 

dan eksklusi.            

4.4.3.1.  Kriteria inklusi 

- Jenis tikus wistar jantan 

- Berat Badan 150-200 gram 

- Tidak ada kelainan anatomis 

- Aktif selama masa adaptasi 
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4.4.3.2.  Kriteria ekslusi 

- Tikus wistar sakit selama masa adaptasi  (gerakan tidak aktif). 

- Tikus wistar mati selama perlakuan berlangsung. 

 

4.4.4  Cara sampling 

Sampel pada penelitian ini diambil dari kelompok populasi yang 

memenuhi  kriteria inklusi dan eksklusi. Cara sampling yang digunakan 

berdasarkan Research Guidelines For Evaluating The safety and Efficiacy of 

Herbal Medicine dari  WHO tiap kelompok minimal 5 ekor.
22 

 Pada penelitian ini 

digunakan 20 sampel, masing  masing 5 ekor pada setiap kelompok. Metode 

randomisasi dengan 20 ekor tikus dikelompokan secara random menjadi 4 

kelompok yaitu : 

Kelompok K1 : 5 tikus wistar 

Kelompok K2 : 5 tikus wistar 

Kelompok K3 : 5 tikus wistar 

Kelompok K4 : 5 tikus wistar 
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4.5  Variabel penelitian 

4.5.1 Variabel bebas 

  Dosis Ketamin : 

1) Ketamin dosis 0,63 mg IV 

2) Ketamin dosis 1,26 mg IV 

3) Ketamin dosis 2,52 mg IV 

       4.5.2 Variabel terikat 

                  Kadar gula darah tikus wistar. 

 

4.6 Definisi operasional  

4.6.1 Injeksi ketamin 

Injeksi ketamin  intravena dengan dosis bertingkat pada tikus wistar. 

       Skala : ordinal 
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 4.6.2 Glukosa darah 

Glukosa darah diambil dari sampel darah kapiler yang kemudian diperiksa 

kadar gula darahnya. Kadar Glukosa darah diukur sebanyak 5 kali (sebelum  

perlakuan kemudian 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit setelah perlakuan 

dengan menggunakan glukometer) 

      Skala : numerik 

 

4.7 Cara pengumpulan data 

        4.7.1 Alat dan bahan :     -spuit 5 cc   

                                                  - tikus wistar 

                                                  -Glukometer 

                                                   -NaCl 0,9 %  

                                                   - Jam 

                                                   - Ketamin 

                                                  - Kapas Alkohol 70 % 

                                                  - Alat tulis  

                                                  - Sarung tangan 
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4.7.2 Cara kerja      : 

1. Sampel yang di dapat di puasakan selama minimal 6 jam. 

2. Cek gula darah pre induksi melalui darah perifer dengan 

glukometer.  

3. Encerkan ketamin dan injeksikan sesuai dosis 0,63 mg 

pada kelompok K2, 1,26 mg pada kelompok K3, 2,52 mg 

pada kelompok K4 secara intravena pada masing masing 

tikus wistar. 

4. Cek ulang kadar gula darah pada masing masing tikus 

wistar setiap 5 menit sekali.            

5. Catat waktu dan adakah perubahan kadar gula darah. 
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4.8 Alur penelitian 

          

             

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pengukuran Gula Darah Paska Injeksi 

Populasi 

Sampel 

Ekslusi Inklusi 

Uji Statistik 

         Kel  K2 

Ketamin 0,63 

mg IV 

Kel K3 

Ketamin 1,26 

mg  IV 

Kel K1 

Kelompok kontrol 

Kel K4 

Ketamin 2,52 

mg  IV 



8 
 

4.9  Analisis data 

        Data yang terkumpul sebelum dianalisis akan diperiksa kelengkapan data 

secara bertahap meliputi editing, coding,  tabulating dan entry. Data diolah dengan  

komputer  program SPSS for windows dan dinyatakan dalam nilai rerata ± 

simpang baku (mean ± SD). Uji statistik menggunakan uji t berpasangan dengan 

derajat kemaknaan p< 0,05. 

4.10 Etika penelitian 

 Sebelum penelitian dilakukan telah dimintakan Ethical clearance dari 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Diponegoro dengan 

No.274/EC/FK-RSDK/2014.Serta Ethical clearance  dari Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan Universitas Negeri Semarang dengan Nomor. 

322/UN.37.1.4.5/PP/2014 

 

 

 


