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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Ruang Lingkup 

Penelitian ini memiliki ruang lingkup pada ilmu Neurologi, dan Farmakologi. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat: Laboratorium Hewan Coba Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

Waktu : Agustus-Oktober 2017. 

3.3 Jenis dan Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian true experimental post-test only 

with control group design yang menggunakan binatang coba sebagai objek penelitian. 

Perlakuan yang diberikan adalah dengan memberikan vitamin E pada tikus Sprague 

Dawley jantan yang diberi paparan heat stress. 

 

 

 

Gambar 6. Rancangan penelitian. 
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Keterangan: 

A : Adaptasi. Pada kelompok ini sampel hanya akan diberi pakan standar dan  .. 

air minum ad libitum untuk beradaptasi 7 hari. 

R : Randomisasi. Sampel akan dibagi ke dalam 3 kelompok secara acak. 

K1 : Kelompok kontrol negatif tidak diberi perlakuan. 

K2 : Kelompok kontrol positif akan diberikan paparan heat stress 43
 o

C .. 

..selama 15 menit/hari dalam 14 hari. 

P : Kelompok perlakuan akan diberikan vitamin E. dengan dosis 0,1 mg/g bb/ 

hari dengan cara sonde lambung 2 jam sebelum dilakukan paparan heat stress 

dengan suhu 43 
o
C selama 15 menit/hari dalam 14 hari. 

FK 1 : Fungsi Kognitif kelompok K1. 

FK 2 : Fungsi Kognitif kelompok K2. 

FK 3 : Fungsi Kognitif kelompok P. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

3.4.1 Populasi 

Populasi pada penelitian ini adalah tikus Sprague Dawley jantan. 

3.4.2 Sampel 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 21 ekor tikus Sprague 

Dawley jantan yang dikandangkan dalam kandang yang terbuat dari bahan stainless 

steel dengan siklus pencahayaan 12 jam, mendapat makan dan minum ad libitum dan 



 
 

3 

suhu kandang 28-32⁰C. Tikus Sprague Dawley jantan dipilih karena memiliki 

karakteristik fisiologis dan metabolisme mirip dengan manusia. 

3.4.2.1 Kriteria inklusi 

1. Tikus Sprague Dawley jantan. 

2. Usia tikus minimal 2 bulan. 

3. Berat badan tikus 210-300 gram. 

3.4.2.2 Kriteria eksklusi 

1. Kelainan anatomis pada tikus. 

2. Pada pengamatan visual tikus tampak tidak sehat atau sakit. 

3.4.2.3 Kriteria drop out 

1. Tikus mati saat penelitian. 

3.4.3 Cara sampling 

Sampel didapatkan dengan mengalokasikan kelompok berdasarkan cara 

simple random sampling allocation.  

3.4.4 Besar Sampel 

Penelitian ini menggunakan 7 ekor tikus pada setiap kelompok, sebagai 

antisipasi apabila terdapat tikus yang drop out saat penelitian berlangsung. Mengingat 

terdapat 2 kelompok kontrol dan 1 kelompok perlakuan pada penelitian ini, maka 

total tikus yang dibutuhkan selama penelitian berjumlah 21 ekor. Penentuan jumlah 
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tikus untuk masing-masing kelompok sesuai dengan ketentuan dikeluarkan oleh 

WHO yaitu minimal 5 ekor tikus untuk setiap kelompoknya.
64 

 

 

3.5 Variabel Penelitian 

Variabel bebas  : Vitamin E. 

Variabel terikat : Fungsi Kognitif visuospasial tikus Sprague Dawley jantan. 

Variabel kontrol : Paparan heat stress. 

3.6 Definisi Operasional 

Tabel 3. Definisi operasional. 

No Variabel Definisi operasional dan cara 

pengukuran 

Unit Skala 

1. Vitamin E Vitamin E (-tocopherol) adalah 

antioksidan larut lemak. Dengan cara 

sonde lambung dosis 0,1 mg/g bb/ 

hari dalam 14 hari.
60

 

- Nominal 

 

2. Fungsi 

kognitif 

visuospasial 

Fungsi kognitif visuospasial hewan 

dinilai dengan menggunakan Moris 

Water Maze Test Hewan diuji dalam 

wadah berisi air setinggi 30 cm 

Sec Ratio 
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dalam wadah 50 cm dan diameter 

150 cm. fungsi kognitif dinilai dari 

kecepatan tikus mencapai platform. 

Nilai normal berdasar pada kontrol 

negatif.
F 

3 Paparan 

heat stress 

Pemberian paparan suhu 

eksternal sebesar 43
o
C selama 15 

menit/hari dalam 14 hari dengan 

menggunakan inkubator pada 

tikus Sprague Dawley jantan.
18

 

⁰C Interval 

 

3.7 Pengumpulan Data 

3.7.1 Alat 

 1) Kandang Tikus 

 2) Timbangan 

 3) Sonde lambung 

 4) Inkubator  

 5) Kolam air Moris Water Maze Test  

6) Platform 

 7) Kamera  

 8) Stopwatch  
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3.7.2 Bahan 

 1) Tikus Sprague Dawley jantan 

 2) Pakan standar dan air minum 

 3) Vitamin E 

 

 

3.7.3 Jenis Data 

Fungsi kognitif visuospasial tikus setelah paparan heat stress yang telah diberi 

vitamin E merupakan data primer. 

3.7.4 Cara kerja 

3.7.4.1 Penyesuaian dosis terapi 

Pada penelitian sebelumnya diketahui bahwa pemberian vitamin E pada 

hewan coba berjenis tikus sebanyak 0,1 mg/g BB/hari sebelum paparan heat stress 

merupakan dosis optimal.
60

 Selain itu pada penelitian yang bertujuan mengetahui 

dosis toksik akut pada hewan diketahui bahwa pemberian vitamin E menunjukkan 

efek toksik bermakna pada dosis lebih dari 4 mg/g BB.
66

  

 Berdasarkan hal-hal tersebut, pemberian dosis 0,1 mg/g BB/hari diputuskan 

pada penelitian ini. Selanjutnya sesuai kriteria inklusi sampel  yaitu berat badan 

hewan sebesar 210-300 g, maka didapatkan dosis vitamin E yang harus diberikan 

berkisar antara 25-30 mg, sesuai dengan berat badan hewan coba. Namun, guna 
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memberikan kemudahan dan kepastian peneliti dalam memberikan vitamin E, maka 

ditetapkan dosis vitamin E yang diberikan adalah 30 mg per tikus. 

3.7.4.2 Perlakuan terhadap hewan coba 

Seluruh sampel tikus Sprague Dawley akan dikandangkan secara 

berkelompok di Laboratorium Hewan Coba Fakultas Kedokteran Universitas 

Diponegoro. Selama penelitian berlangsung, sampel akan mendapatkan pakan dan air 

minum standar yang sama. Untuk adaptasi, sampel hanya akan diberikan pakan 

standar dan air minum ad libitum selama 7 hari pertama. Selanjutnya, sampel akan 

dibagi secara acak ke dalam tiga kelompok sebagai berikut. 

 Pada hari ke-8, tikus Sprague Dawley dibagi secara acak kedalam 3 

kelompok: 

K1 : tikusSprague Dawley jantan mendapat pakan standard dan air minum ad  

 ..libitum. 

K2 : Tikus Sprague Dawley jantan mendapat pakan standard dan air minum ad 

libitum dan dilakukan paparan heat stress dengan suhu 43 
o
C selama 15 

menit/hari dalam 14 hari. 

P : Tikus Sprague Dawley jantan mendapat pakan standard dan air minum ad 

libitum. Tikus diberi vitamin E melalui 0,1 mg/g bb/ hari dengan cara sonde 

lambung 2 jam sebelum dilakukan paparan heat stress dengan suhu 43 
o
C 

selama 15 menit/hari dalam 14 hari. 

3.7.4.3 Pemeriksaan Fungsi kognitif Visuospasial. 
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Metode yang dipakai untuk melakukan pemeriksaan fungsi kognitif 

visuospasial pada penelitian ini adalah Moris Water Maze Test (MWM). 

Alat tersusun dengan kolam sirkuler (diameter 150 cm, tinggi 50 cm) diisi air 

(22 ± 1
0
C) hingga dalamnya 30 cm, dengan platform tujuan yang transparan (kaca) 

berdiameter 8 cm diletakkan 1 cm dibawah permukaan air. Tikus (n=6 tiap 

kelompok) dilakukan tes selama 5 hari, pada hari 1-4 akan dilakukan percobaan 

selama 5 kali tiap hari nya, sedangkan pada hari ke 5 akan dilakukan 1 kali 

percobaan.
65

 Selama 5 hari tikus akan menjalani 3 tahap tes: 

 

1. Visible Platform Test (hari ke 1): 

1. Kolam diisi dengan air hingga 1cm dibawah platform. Berikan 

bendara atau benda yang dapat terlihat pada platform agar 

meningkatkan visibilitas. 

2. Letakan tikus secara hati-hati saat meletakan kedalam air kolam. 

peneliti sesegera mungkin meninggalkan area tes agar tidak terlihat 

oleh tikus. 

3. Apabila dalam waktu 60 detik tikus dapat menemukan platform 

segera hentikan waktu dan biarkan tikus berada pada platform 

selama 5 detik, setelah itu kembalikan ke dalam kandang. Jika 

tikus tidak menemukan platform selama 60 detik, arahkan tikus ke 

platform dan biarkan tikus berada pada platform selama 20 detik 

sebelum kembali ke dalam kandang. 
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4. Lakukan kembali langkah 1-3 pada semua tikus. Dengan lokasi 

awal tikus yang berbeda. 

5. Setelah semua percobaan selesai letakan tikus ke dalam kandang 

dan keringkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Visible Platform Test. 

2. Hidden Platform Test (hari ke 2-4): 

1. hilangkan bendera dan tinggikan air kolam hingga 1 cm diatas 

platform. Setelah itu berikan bedak atau sejenis pengeruh air yang 

tidak beracun ke dalam air kolam agar platform tidak terlihat. 

2. Letakan tikus secara hati-hati saat meletakan kedalam air kolam. 

peneliti sesegera mungkin meninggalkan area tes agar tidak terlihat 

oleh tikus. 
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3. Apabila dalam waktu 60 detik tikus dapat menemukan platform 

segera hentikan waktu dan biarkan tikus berada pada platform 

selama 5 detik, setelah itu kembalikan ke dalam kandang. Jika 

tikus tidak menemukan platform selama 60 detik, arahkan tikus ke 

platform dan biarkan tikus berada pada platform selama 20 detik 

sebelum kembali ke dalam kandang. 

4. Lakukan kembali langkah 1-3 pada semua tikus. Dengan lokasi 

awal tikus yang berbeda. 

5. Setelah semua percobaan selesai letakan tikus ke dalam kandang 

dan keringkan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Hidden Platform Test. 
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3. Probe Test (hari ke 5): 

1. Keluarkan platform dari kolam yang telah diberi bedak atau 

sejenis pengeruh air yang tidak beracun. 

2. Letakan tikus secara hati-hati saat meletakan kedalam air 

kolam. peneliti sesegera mungkin meninggalkan area tes agar 

tidak terlihat oleh tikus. 

3. Letakan tikus pada jarak terjauh dari platform pada hari 

sebelumnya. 

4. Berikan waktu 60 detik pada setiap tikus. 

5. Setelah semua percobaan selesai letakan tikus ke dalam 

kandang dan keringkan.  

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 9. Probe Test. 

 



 
 

12 

 

3.8 Analisis Data 

Data primer yang didapatkan dilakukan uji normalitas data dengan uji 

Saphiro-Wilk untuk melihat sebaran distribusi data dan uji Levene’s test untuk 

melihat homogenitas data. Apabila data terdistribusi normal dilakukan uji one way 

Anova untuk menganalisis perbedaan antar kelompok, bila terdapat perbedaan 

bermakna akan dilajutkan dengan uji post hoc untuk uji perbedaan 2 kelompok.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 

3.9 Alur Penelitian 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gambar 10. Alur Penelitian. 
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3.10 Etika Penelitian 

 Ethical clearance diberikan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 22 Juni 

2017 dengan nomor 45/EC/H/FK-RSDK/VI/2017. 

 

 

 

 


