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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Ruang lingkungan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pada ilmu kedokteran bidang Ilmu 

Kedokteran Forensik dan Patologi Anatomi. 

 

3.2 Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Hewan Coba FK UNDIP dan 

pembuatan slide patologi anatomi di Bagian Patologi Anatomi Rumah Sakit 

Nasional Diponegoro (RSND) kemudian dilanjutkan pembacaan slide patologi 

anatomi di Bagian Patologi Anatomi Rumah Sakit Dr. Kariadi (RSDK) pada 

bulan Juli sampai Agustus 2018 

 

3.3 Jenis dan rancangan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental laboratorik dengan 

rancangan post test only control group design yang menggunakan binatang coba 

sebagai obyek percobaan. 

Perlakuan dalam penelitian adalah melihat adanya perbedaan gambaran 

astrogliosis pada histopatologi otak pada tikus wistar yang digantung postmortem. 
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3.4 Populasi dan sampel 

3.4.1 Sampel penelitian 

Sampel penelitian adalah tikus wistar yang memenuhi kriteria inklusi dan 

eksklusi 

3.4.1.1 Kriteria inklusi 

1) Tikus wistar jantan 

2) Usia 8 -12 minggu 

3) Berat 150 – 250 gram 

3.4.1.2 Kriteria eksklusi 

1) Tikus dalam keadaan sakit 

2) Tikus berada dalam keadaan yang dapat mendepresi saluran napas berupa 

penurunan suplai oksigen, yaitu: 43 

• Suhu kandang tikus yang terlalu tinggi atau rendah ( suhu kandang 

normal 18 – 27 oC ) 

• Kelembapan ruangan yang tinggi (kelambapan ruangan normal sebesar 

40 – 70 %) 

3) Tikus memiliki kelainan anatomi 

3.4.2 Cara pengambilan sampel 

Pengambilan sampel dilakukan secara acak sederhana (simple random 

sampling) untuk menghindari bias karena faktor variasi umur dan berat badan. 

Randomisasi dapat langsung dilakukan karena sampel telah memenuhi kriteria inklusi 

dan dan tidak memenuhi kriteria eksklusi sehingga dianggap cukup homogen. 

 

3.4.3 Besar sampel 
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Besar sampel ditentukan dengan rumus Federer untuk uji eksperimental 

sebagai berikut: 

(t-1)(n-1) ≥15 

Dimana t merupakan jumlah kelompok percobaan dan n merupakan jumlah sampel 

tiap kelompok. Penelitian ini menggunakan 4 kelompok perlakuan sehingga 

perhitungan sampel menjadi : 

(4-1)(n-1) ≥ 15 

3n – 3 ≥ 15 

3n ≥ 18 

n ≥ 6 

Jadi, sampel yang digunakan tiap kelompok percobaan sebanyak 6 ekor. 

Apabila ada kemungkinan terjadi drop out yang besarnya 10% maka besar sampel 

dengan koreksi drop out adalah: 

𝑛!" =
𝑛

1− 𝑑𝑜 =
6

1− 0,1 = 6,66 ≈ 7 

Berdasarkan perhitungan diatas besar sampel yang dibutuhkan untuk sampel 

penelitian ini adalah 7 ekor tikus untuk setiap kelompok. Sehingga besar sampel total 

untuk 4 kelompok adalah 28 ekor tikus. 

 

3.5 Variabel penelitian 

3.5.1 Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pembedaan waktu memulai 

penggantungan post mortem 

3.5.2 Variabel terikat 

Variabel terkait dalam penelitian adalah gambaran astrogliosis pada 

histopatologi otak tikus wistar  
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3.6 Definisi operasional 

Tabel 3. Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Unit Skala 
1 Kematian Kematian adalah ketiadaan nyawa dalam 

organisme biologis berupa berhentinya 
secara permanen fungsi organ vital  
tikus dipastikan telah mati dengan meraba 
tidak adanya detak jantung dan pergerakan 
aktif 

- - 

2 Penggantungan  
 

Tikus diikat menggunakan tali nilon 2 mm 
pada leher tikus dibuat simpul hidup yang 
terletak pada leher bagian belakang ( jenis 
tipikal). Ujung tali penggantung kemudian 
diikat dan ditarik ke alat penggantung yang 
terbuat dari kayu ( T shaped wooden 
apparatus) sehingga posisi tikus tergantung 
secara sempurna (posisi komplit) 
 

	  
Gambar 10. Model alat penggantung 

	  
	  

- - 

Tabel 3. Definisi Operasional (lanjutan) 

No Variabel Definisi Operasional dan Cara Pengukuran Unit Skala 
3 Interval waktu 

mulai 
penggantungan 
 

Interval waktu penggantungan adalah 
waktu  memulai penggantungan setelah 
tikus diberi anestesi 
K : antemortem 
P1 : 1 jam postmortem 
P2 : 2 jam postmortem 
P3 : 3 jam postmortem 
Lama penggantungan adalah 1 jam 

jam Ordinal 

4 Astrogliolisis 
(Astrocyte Scar) 

Astrogliosis merupakan mekanisme 
kompensasi kerusakan pada otak 40 

Sel/lapan
gan 

Rasio 

20 cm 

20 cm 

20 cm 

40 cm 
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• Gambaran mikroskopis astrogliosis 
diambil dari organ otak tikus wistar 
jantan dari  seluruh kelompok setelah 
selesai perlakuan. 

• Preparat dibuat dengan menggunakan 
metode baku pemeriksaan histologi 
jaringan dengan pengecatan HE yang 
dapat dilihat pada lampiran 1. 

• Setiap tikus dibuat preparat jaringan 
otak dan tiap preparat dibaca dengan 
perbesaran awal 100x sampai 
ditemukan fokus lesi. Kemudian 
dilanjutkan dengan perbesaran 400x 
untuk melihat fokus lesi yang 
berisikan : 
- Astrogliosis (berupa Astrocyte 

scar) 
- Sel Inflamasi 
- Nekrosis 

• Pengamat yaitu ahli dan peneliti. 
Dilakukan pemeriksaan pada 
perbesaran lemah terlebih dahulu, 
kemudian dilanjutkan pemeriksaan 
pada perbesaran kuat secara zigzag. 
Hal tersebut dilakukan untuk 
memastikan keseragaman data yang 
diamati serta bertujuan untuk 
menghindari subjektifitas sehingga 
mengurangi bias yang mungkin terjadi 
dalam penelitian. 
 

pandang 

 

3.7 Cara Pengumpulan Data 

3.7.1 Bahan 

Bahan-bahan yang diperlukan untuk percobaan ini: 

1) 28 ekor tikus wistar 

2) Bahan-bahan untuk metode baku histologi pemeriksaan jaringan 

a. Larutan Bouin 

b. Larutan buffer formalin 10% 

c. Parafin 

d. Albumin 
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e. Hematoksilin Eosin 

f. Larutan Xylol 

g. Alkohol bertingkat : 30%, 40%, 50%, 70%, 80%, 90%, 96% 

h. Aquades 

3) Obat untuk anestesi menggunakan xylazine dan ketamine 

4) Pakan dan minum standar tikus 

5) Deck glass dan object glass 

 

3.7.2 Alat 

Alat yang diperlukan dalam percobaan ini: 

1) Alat penggantung (T shaped wooden hanging apparatus) 

2) Tali penggantung (nylon rope) ukuran 2 mm 

3) Kandang tikus 

4) Masker dan sarung tangan 

5) Spidol dan label kertas 

6) Alat untuk mengambil organ (bedah minor) : pisau skapel, pinset bedah, 

gunting, wadah 

7) Alat untuk pemuatan preparat patologi anatomi 

8) Alat untuk melihat ganbaran histopatologi : mikroskop 

 

3.7.3 Jenis Data 

Jenis dara yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer hasil 

peneliltian dengan melihat perbedaan gambaran astrogliosis tikus Wistar pada setiap 

kelompok perlakuan 
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3.7.4 Cara Kerja 

1) 28 tikus dikandangkan dan diberi pakan standar serta minum secukupnya 

selama 1 minggu 

2) 28 ekor tikus dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing 7 ekor dengan 

keterangan kelompok sebagai berikut : 

a. K = kelompok kontrol, yaitu tikus yang digantung antemortem 

setelah mendapat anestesi 

b. P1 = kelompok perlakuan 1, yaitu tikus yang mulai digantung  

postmortem 1 jam setelah diterminasi menggunakan dosis letal lalu 

digantung selama 1 jam. Masing-masing tikus diberi tanda P1.1, 

P1.2, P1.3, P1.4, P1.5, P1.6, dan P1.7 dengan spidol pada ekor 

tikus 

c. P2 = kelompok perlakuan 2, yaitu tikus yang mulai digantung 

postmortem 2 jam setelah diterminasi menggunakan dosis letal lalu 

digantung selama 1 jam. Masing-masing tikus diberi tanda P2.1, 

P2.2, P2.3, P2.4, P2.5, P2.6 , dan P2.7 dengan spidol pada ekor 

tikus 

d. P3 = kelompok perlakuan 3, yaitu tikus yang mulai digantung 

postmortem 3 jam setelah diterminasi menggunakan dosis letal lalu 

digantung selama 1 jam. Masing-masing tikus diberi tanda P3.1, 

P3.2, P3.3, P3.4, P3.5, P3.6, dan P3.7 dengan spidol pada ekor 

tikus 

3) Kelompok kontrol terlebih dahulu dilakukan anestesi menggunakan 

metode inhalasi ether. Anestesi dilakukan dengan cara meletakkan kapas 

di dalam stoples pada bagian dasar, kemudian kapas dibasahi dengan 5 ml 
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ether dan dibiarkan hingga 5 menit. Setelah itu tikus dikeluarkan dari 

stoples lalu dilakukan penggantungan antemortem 

4) Kelompok P1 diterminasi menggunakan inhalasi ether dosis lethal sesuai 

American Veterinary Medical Association’s (AVMA) guidelines for 

euthanasia 2007. Terminasi dilakukan dengan cara meletakkan kapas di 

dalam stoples pada bagian dasar, lalu kapas dibasahi dengan 10 ml larutan 

ether. Stoples ditutup rapat kemudian dipastikan tikus telah mati dengan 

meraba tidak adanya detak jantung, setelah 1 jam tikus terminasi dengan di 

gantung dengan tali nilon yang dikaitkan pada alat penggantung (T shaped 

wooden apparatus) 

5) Kelompok P2 diterminasi menggunakan metode inhalasi dosis letal ether 

seperti pada kelompok P1 kemudian dipastikan tikus telah mati dengan 

meraba tidak adanya detak jantung, setelah 2 jam tikus di gantung dengan 

tali nilon yang dikaitkan pada alat penggantung (T shaped wooden 

apparatus) 

6) Kelompok P3 diterminasi menggunakan metode inhalasi dosis letal ether 

seperti pada kelompok P1 kemudian dipastikan tikus telah mati dengan 

meraba tidak adanya detak jantung, setelah 3 jam tikus di gantung dengan 

tali nilon yang dikaitkan pada alat penggantung (T shaped wooden 

apparatus) 

7) Penggantungan dilakukan selama 1 jam untuk seluruh kelompok perlakuan 

8) Setiap kelompok tikus dibaringkan tengkurap untuk kemudian dilakukan 

pembedahan. Otak diambil dan dibersihkan dari jaringan ikat maupun 

pembuluh darah yang tersisa. Setelah itu pada wadah dengan diberi larutan 
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formalin 10% dan setiap wadah diberi label sesuai masing-masing 

kelompok perlakuan seperti pada nomor 1 

9) Otak diambil untuk dibuat sediaan mikroskopis. Selanjutnya diolah 

mengikuti metode baku histologi dengan pewarnaan hematoksilin eosin 

(lampiran 1) 

10) Dari setiap tikus dibuat satu preparat otak, tiap preparat dibaca dengan 

perbesaran awal 100x sampai ditemukan fokus lesi. Kemudian dilanjutkan 

dengan perbesaran 400x untuk melihat fokus lesi yang dapat berisikan 

astrogliosis (berupa Astrocyte scar), sel inflamasi, dan nekrosis 

11) Jumlah fokus lesi dihitung kemudian pada setiap fokus lesi dicatat apa saja 

yang terdapat di dalamnya dengan sasaran berupa gambaran astrogliosis 

untuk kemudian dilakukan analisis 
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3.8 Alur Penelitian 

 

	  

Gambar 10. Alur penelitian 

 

Terminasi	  dengan	  anestesi	  	  dosis	  letal	  

Aklimatisasi	  28	  ekor	  tikus	  	  
selama	  1	  minggu	  

Randomisasi	  

K	   P1	   P2	   P3	  

Anestesi	  	  

1	  Jam	   2	  Jam	   3	  Jam	  

Penggantungan	  selama	  1	  jam	  

Pengambilan	  organ	  otak	  

Melihat	  gambaran	  histopatologi	  otak	  (Astrogliosis)	  
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3.9 Analisis Data 

 Data gambaran histopatologi berupa jumlah astrogliosis pada otak tikus Wistar 

yang diperoleh kemudian dianalisis secara statistik dengan melakukan uji normalitas 

menggunakan uji Shapiro-Wilk untuk menilai normal atau tidaknya distribusi data. 

Dikarenakan data berdistribusi tidak normal, maka dilanjutkan dengan uji Kruskal-

Wallis, kemudian dilanjutkan lagi dengan menggunakan uji Mann-Whitney. Nilai p 

dianggap bermakna jika p < 0,05 dengan interval kepercayaan 95%.  

3.10 Etika Penelitian 

Ethical Clearance telah diperoleh dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dengan No. 54/EC/H/FK-

RSDK/V/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


