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Metode

• cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan
agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; 

• cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu
kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan



Penelitian

• pemeriksaan yang teliti; penyelidikan

• kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang 
dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu
persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan
prinsip-prinsip umum



Metode Ilmiah

• Merumuskan masalah

• Pengajuan Hipotesis (dugaan)

• Pengumpulan data

• Analisis data 

• Kesimpulan 



Metode ilmiah

• Rasional = masuk akal

• Empiris = dapat diamati

• Sistematis = Langkah-Langkah teratur dan logis



Jenis Penelitian Farmasi

• Eksperimental

• Non-experimental



Jenis penelitian

• Kualitatif = tidak menggunakan nilai

• Kuantitatif = menggunakan nilai

• IC50 tanaman a = 100 mg/L

• IC50 tanaman b = 200 mg/L

• Aktivitas antioksidan tanaman a lebih besar dibanding tanaman b



• Tinggi A = 160 cm 

• Tinggi B = 165 cm (Kuantitatif) 

• B lebih tinggi dibandingkan dengan A (Kualitatif) 



Variabel penelitian

• Variabel Independen (Bebas)

• Variabel Dependen (Terikat)

• Variabel Moderator 

• Variabel Intervening 

• Variabel Kontrol

(Sugiyono, 2016:38)



Variabel bebas dan terikat

• Variabel bebas = variabel yang kita buat (bebas kita tentukan) 

Contoh: Penelitian Aktivitas Antioksidan (IC50)

• Seri Konsentrasi yang kita buat (Variabel bebas) 

• Absorbansi→ IC50 tanaman x = 200 mg/L (Variabel terikat = hasilnya
ditentukan dari hasil pengukuran)



Definisi-definisi

• Definisi operasional = definisi yang dibuat oleh peneliti berdasarkan
penelitian = menunjukkan apa yang dikerjakan oleh peneliti

• Definisi konsepsional = berdasarkan teori yang ada = diperoleh dari
Buku, jurnal



Definisi Konsepsional dan operasional

• Definisi Konsepsional:

• Antioksidan adalah senyawa yang dapat menangkap electron bebas
dari radikal

• Definisi operasional:

• Antioksidan = senyawa dari ekstrak tanaman x yang dapat meredam
atau menangkap electron bebas dari radikal



Populasi dan sampel

• Populasi = semua yang menjadi obyek pengamatan kita

• Sampel = obyek pengamatan kita berdasarkan kriteria yang dibuat
oleh peneliti



• Contoh Populasi = semua mahasiswa yang kuliah di UNIPA (2022, 
2021, 2020, 2019)

• Contoh Sampel = semua mahasiswa Angkatan 2020 



Retrospektif dan Prospektif

• Retrospektif = Kita mengamati kejadian di masa lampau

• Penelitian Tahun 2022 → pengamatan Rekam Medis tahun 2021, 
2020, 2019, dst

• Prospektif = Kita mengamati kejadian saat ini

• Tahun 2022



Teknik sampling (Teknik 
pengambilan/penetuan sampel)
• random sampling 

• non random sampling



Sampling 

• Dalam sampling, sampel diharapkan harus Homogen

• Contoh: 

• Aktivitas antioksidan Sayur

• Sampel tidak boleh diambil di pasar???

• Sayur di pasar → dari berbagai tempat tumbuh (sampel dianggap tidak
homogen) 

• Langsung ke petani→menyebutkan lokasi tumbuh/pengambilan sampel
(sampel dianggap homogen)

• Aktivitas antioksidan→ homogen



Teknik sampling penelitian klinis

• Kriteria inklusi adalah kriteria yang perlu dipenuhi oleh setiap
anggota populasi yang dapat diambil sebagai sampel. 

• Kriteria eksklusi adalah ciri-ciri anggota populasi yang tidak
dapat diambil sebagai sampel



Kriteria inklusi dan ekslusi

• Kriteria inklusi = kriteria yang dibuat oleh peneliti→ sampel
• Kriteria ekslusi→ bukan sampel

• Contoh: penelitian pengaruh jus mangga terhadap penurunan tekanan darah

• Kriteria inklusi: 
• Usia 18-50 tahun
• Pasien yang memiliki TD diatas normal tanpa penyakit penyerta

• Kriteria ekslusi:
• Wanita hamil dan menyusui→ dikeluarkan dari sampel→ tidak diteliti



Menentukan ukuran/jumlah Sampel

• Slovin
• Gay, LR dan Diehl, PL
• Jacob Cohen
• Cochran, W. G
• Isaac and Michael



Slovin



Isaac and Michael

(Sugiyono, 2016)



Sampel

• Kelompok Kontrol negatif = tanpa diberikan apa-apa

• Kelompok Kontrol positif = diberikan hal yang sudah pasti memiliki
efek tersebut

• Kelompok Uji 



Laboratorium

• Aktivitas antioksidan

• Pelarut (etanol/methanol) + DPPH → Absorbansi (blanko)

• Pelarut +DPPH + ekstrak→ absorbansi (uji) 

• Pelarut + DPPH + Vit C → absorbansi (kelompok +) 

• Contoh:

• Aktivitas Vit C = 40 mg/L

• Ekstrak 4 mg/L → ekstrak lebih baik dari Vitamin C



Farmakologi

• Penelitian Luka bakar pada tikus

• Kelompok Negatif→ hanya diberikan basis formula

• Kelompok control normal → tanpa diberikan perlakuan

• Kelompok uji → diberikan formula ekstrak

• Kelompok control positif→ gel bioplasenton



Klinis

• Contoh: penelitian pengaruh jus mangga terhadap penurunan
tekanan darah

• Kelompok control negatif : hanya diberi air putih (namun dalam
penelitian klinis seperti ini tidak mesti ada kelompok ini karena akan
memberikan dampak lanjutan pada penyakit pasien) bisa ada
kelompok ini jika sampel merupakan kelompok sehat

• Kelompok uji : diberikan Jus mangga→ TD 

• Kelompok control positif : diberikan obat TD  



• Kelompok uji berbeda dengan Kelompok control negative / normal / 
blanko = kelompok uji memiliki aktivitas

• Kelompok uji memiliki nilai/hasil pengujian yang sama dengan
kelompok control positive = ekstrak memiliki aktivitas yang sama
baiknya dengan control positif

• Kelompok uji hasil uji > kelompok control positif maka ekstrak
memiliki aktivitas yang lebih baik dari kelompok control positif



Instrumen pengambilan data

• Penelitian Laboratorium = alat laboratorium

• Farmakologi = hasil pengamatan hewan uji 

• Penelitian klinis = angket, kuisioner, dan lain-lain 



Skala pengukuran

• Skala Likert 

• Skala Guttman 

• Rating Scale 

• Semantic diferential



Validitas dan Reliabilitas

• Validitas = ketepatan penggunaan alat ukur = ketepatan penelitian

• Reliabilitas = keterulangan pengukuran = keterulangan penelitian



Determinasi Tanaman

• http://www.biologi.lipi.go.id/index.php/layanan-
publik/standarpelayanan/identifikasi-flora-indonesia

http://www.biologi.lipi.go.id/index.php/layanan-publik/standarpelayanan/identifikasi-flora-indonesia


Etika Penelitian

• Komisi Etik Penelitian (https://sim-epk.farmasi.unmul.ac.id/) 

• ethical clearance (Kelayakan Etik Penelitian) 

• informed consent

https://sim-epk.farmasi.unmul.ac.id/

