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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian 

3.1.1. Tempat Penelitian 

  Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium 

Hematologi Universitas Setia Budi Surakarta. 

3.1.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Desember 

2018 - Januari 2019. Penelitian ini terbagi menjadi tiga tahap yaitu 

tahap persiapan penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan 

tahap laporan. 

3.2. Alat dan Bahan Penelitian 

3.2.1. Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tourniquet, kapas alkohol, kapas kering, jarum, tabung vakum 

EDTA, holder, tabung reaksi sedang, tabung reaksi besar, rak 

tabung, mikropipet, tip, centrifuge, pipet tetes. 

3.2.2. Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel 

darah EDTA, antisera D, NaCl fisiologis. 
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1.3. Variabel Penelitian 

1.3.1. Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah eritrosit / sel 

darah merah. Pengambilan sampel ini yaitu secara quota 

sampling, sebanyak 30 sampel. 

1.3.2. Variabel Terikat 

  Variabel terikat dari penelitian ini yaitu derajat aglutinasi 

pemeriksaan golongan darah rhesus. 

1.4. Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan dari kumpulan elemen yang 

memiliki sejumlah karakteristik umum. Populasi dari penelitian ini adalah 

70 Mahasiswa Semester 6 D3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Setia Budi Surakarta 

1.5. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel ini yaitu secara quota 

sampling, sebanyak 30 Mahasiswa Semester 6 D3 Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Setia Budi Surakarta. 

1.6. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian merupakan isu, problem atau permasalahan 

yang dibahas, dikaji, diteliti dalam penelitian. Obyek dari penelitian ini 

adalah darah vena rhesus (+) dengan EDTA. 
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1.7. Prosedur Kerja 

1.7.1. Pencucian Sel Darah Merah 

a. 1 ml sel darah merah pekat dimasukkan kedalam tabung 

reaksi sedang. 

b. Tambahkan larutan salin atau Natrium Clorida 0,9% (NaCl 

0,9%) sampai mengisi 3/4 bagian tabung, homogenkan. 

c. Lakukan sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm selama 1 

menit, buang seluruh supernatan 

d. Lakukan pencucian sebanyak 3 kali atau sesuai kebutuhan 

dan buang seluruh supernatan pada akhir pencucian, 

sehingga hasil akhirnya adalah sel darah merah yang sudah 

dicuci. 

 

Gambar 3 .1. Prosedur pencucian sel darah merah (Sumber : Mulyantari, 
2017) 

1.7.2. Prosedur Pembuatan Suspensi Sel 5% 

a. Pipet 1000 µl Nacl 0,9% masukkan kedalam tabung reaksi 

kecil. Ambil 50 µl lalu buang. 
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b. Tambahkan 50 µl sel darah merah yang telah dicuci, 

homogenkan. 

c. Suspensi siap digunakan. 

1.7.3. Prosedur Pemeriksaan Golongan Darah Rhesus Metode 

Tabung 

a. Tambahkan 1 tetes anti-D ke dalam tabung yang bersih dan 

sudah diberi label. Penambahan reagen kedalam tabung 

dilakukan sebelum penambahan suspensi sel darah merah 

dengan tujuan untuk menghindari adanya hasil yang negatif 

palsu akibat lupa menambahkan reagen. 

b. Tambahkan 1 tetes suspensi sel darah merah 5% 

c. Homogenkan, lalu sentrifugasi dengan kecepatan 3000 rpm 

selama 1 menit 

d. Resuspensi dengan lembut endapan sel yang ada pada 

bagian bawah tabung untuk melihat ada tidaknya aglutinasi 

e. Tentukan derajat aglutinasi dan lakukan pencatatan hasil. 

(Mulyantari, 2017). 

1.8. Analisa Data 

Analisa data merupakan upaya atau cara untuk mengolah data 

menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami 

dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang 

berkaitan dengan penelitian (Arikunto, 2010). Dalam penelitian ini 

analisa data berupa uji statistik, statistik sendiri merupakan data, 

informasi, atau hasil penerapan alogaritma statistika pada suatu data. 

Makna lain dari statistik adalah untuk menyatakan ukuran sebagai wakil 
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dari kumpulan data mengenai sesuatu hal  Uji statistik yang digunakan 

yaitu Uji Mann-Whitney, tujuan dari uji ini adalah untuk mengetahui 

apakah ada perbedaan dari suatu parameter dari dua sampel yang 

independent (tidak terikat satu kelompok dengan kelompok yang kedua). 

Uji ini dapat digunakan untuk menguji kasus dengan ukuran sampel 

yang berbeda dan menggunakan jumlah peringkat sebagai statistik uji, 

selain itu dapat digunakan pula pada kasus dengan ukuran sampel yang 

sama (Riwidikdo, 2013). 

 


