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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian   

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimental 

sesungguhnya (True Experimental Reaserch). Penelitian eksperimental 

sesungguhnya (True Experimental Reaserch) adalah penelitian yang berusaha 

mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel lain dengan kontrol yang 

ketat (Taufiq, 2013). Menurut Sugiyono (2011) dikatakan True Experimental 

Reaserch karena dalam penelitian, peneliti dapat mengontrol semua variabel luar 

yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari True Experimental 

Reaserch adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai 

kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. 

Rancangan penelitian ini digunakan Post Test Only Control Group Design, 

secara skematis rancangan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

R : Random acak 
K1 : Kelompok kontrol negatif 

Gambar 3.1. Skema Posttes Only Control Group Design 
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K2 : Kelompok kontrol positif 
K3 : Kelompok perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 1890 mg/kg 
 BB/hari 
K4 : Kelompok perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 3780 mg/kg 
 BB/hari 
K5 : Kelompok perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 7560 mg/kg 
 BB/hari 
O1 : Observasi kontrol negatif yaitu observasi kontrol normal 
O2 : Observasi kontrol negatif yaitu observasi kelompok hiperglikemia 
O3 : Observasi perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 1890 mg/kg 
 BB/hari 
O4 : Observasi perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 3780 mg/kg 
 BB/hari 
O5 : Observasi perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 7560 mg/kg
 BB/hari 
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian   

Penelitian ini dilaksanakan selama 30 hari di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

3.3 Populasi Dan Teknik Sampel   

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama 

(Rofieq, 2001). Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih (Rattus norvegicus) 

dengan ciri-ciri jenis kelamin jantan strain wistar berumur ± 2 bulan dengan berar ± 

150 gram. 

3.3.2 Taknik Sampel 

 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Simple Random 

Sampling, yaitu pengambilan sampel dengan cara acak sehingga setiap satuan 

sampling yang ada dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dipilih 

ke dalam sampel. 

 Langkah-langkah dalam penentuan sampel sebagai berikut: langkah 

pertama memilih tikus putih sebagai populasi. Langkah kedua dari populasi tikus 
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tersebut diambil secara acak untuk dijadikan sebagai sampel kelompok perlakuan 

dan kelompok kontrol. 

 

  

 

 

 
 Sampel adalah bagian dari keseluruhan individu, unit, bagian komponen 

dari populasi yang dijadikan objek yang sebenarnya dari suatu penelitian, adapun 

sampel dalam penelitian ini adalah tikus yang berumur 2 bulan senyak 25 ekor. 

Perhitungan cara menentukan sampel yang digunakan pada penelitian ini 

berdasarkan rumus Kemas (1993) seperti di bawah ini: 

(t-1) (r-1)  > 15 

(5-1) x (r-1)  > 15 

4 (r-1)  > 15 

4 r - 4  > 15 

4 r > 15+4 

4 r > 19 

r > 4,75 (perlakuan) 

Keterangan: 

t = Perlakuan (Treatment) 

r = Pengulangan (Replikasi) 

Dengan demikian, setiap kelompok minimal harus terdapat 4,75 sampel. Peneliti 

menggunakan 5 sampel pada tiap kelompok. 

 

Tikus putih jantan, umur ± 2 bulan, strain 
wistar, berat badan ± 150 gr 

Tikus putih jantan sebanyak 25 ekor 

Randomisasi (Diambil secara acak dari populasi) 

Gambar 3.2. Skema Pengambilan Sampel 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Variabel bebas adalah variabel yang tidak terikat dengan variabel lain, variabel 

bebas pada penelitian ini adalah dosis ekstrak buah kaktus centong (Opuntia 

cochillinifera).  

2. Variabel tergantung adalah variabel yang memiliki nilai yang berubah-ubah 

tergantung dari variabel bebas atau variabel yang lainnya, variabel tergantung 

pada penelitian ini adalah kadar glukosa darah pada tikus putih (Rattus 

norvegicus). 

3. Variabel kontrol adalah variabel yang berpengaruh tetapi dapat dikendalikan, 

variabel kontrol pada penelitian ini adalah jenis kelamin tikus yaitu jantan, 

umur tikus, berat badan tikus, makanan dan minuman tikus, serta mengganti 

alas sekam 3 hari sekali dan menjaga kebersihan kandang agar kondisi tikus 

tetap sehat. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

1. Ekstrak adalah sediaan pekat yang diperoleh dengan mengekstraksi zat aktif 

dari simplisia nabati atau simplisia hewani menggunakan pelarut yang sesuai, 

kemudian semua atau hampir semua pelarut diuapkan. Dosis ekstrak kaktus 

centong yang digunakan adalah 0 mg/kg BB, 1890 mg/kg BB, 3780 mg/kg BB, 

dan 7560 mg/kg BB. 

2. Kadar Glukosa darah tikus adalah konsentrasi gula darah yang terdapat dalam 

darah tikus yang merupakan hewan uji coba yang digunakan. Darah tikus 
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diambil dari jantung sebanyak 1 ml dengan menggunakan metode pengukuran 

enzimatis dengan alat spektrofotometer. 

3. Tikus putih adalah hewan coba yang digunakan dengan jenis kelamin tikus 

jantan, dengan umur ± 2 bulan dan berat badan ±150, dengan pakan yang 

dibutuhkan tikus yaitu BR-1, dan minuman yang digunakan adalah aquadest 

sebagai cairan untuk membantu proses metabolisme tubuh tikus serta  kandang 

tikus yang digunakan adalah bak plastik yang berukuran 7x9,5x7 inci dengan 

dialasi sekam dan ditutup dengan kawat. 

3.5 Rancangan Percobaan 

 Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) dengan 5 

perlakuan (4 perlakuan uji dan 1 perlakuan kontrol) dan 5 kali ulangan sebagai 

berikut: 

Kelompok I  : Tanpa perlakuan (kontrol) 
Kelompok II : Perlakuan hanya diinduksi aloksan saja 
Kelompok III : Perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 1890 mg/kg  
   BB 
Kelompok IV : Perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 3780 mg/kg  
   BB 
Kelompok V : Perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 7560 mg/kg 
   BB 
Penelitian ini menggunakan 5 perlakuan dan 5 kali ulangan dengan ragam 

unit eksperimen sebagai berikut: 

P1  P11, P12, P13, P14, P15 

P2  P21, P22, P23, P24, P25 

P3  P31, P32, P33, P34, P35 

P4  P41, P42, P43, P44, P45 

P5  P51, P52, P53, P54, P55 
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Keterangan: 

P1 : Tanpa perlakuan (kontrol) 
P2 : Perlakuan hanya diinduksi aloksan saja 
P3 : Perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 1890 mg/kg   
 BB 
P4 : Perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 3780 mg/kg   
 BB 
P5 : Perlakuan diinduksi aloksan + ekstrak kaktus 7560 mg/kg   
 BB 
 

3.6 Prosedur Penelitian   

3.6.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan ini meliputi persiapan alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian: 

1. Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Kandang hewan coba (25 Buah) 

b. Tabung mikrokapiler heparin untuk pengambilan sampel darah ( 25 buah) 

c. Nampan plastik (1 buah) 

d. Kertas lebel (1 lembar) 

e. Tabung ukur (1 buah) 

f. Glukotest (1 buah) 

g. Rotary Evaporator (1 buah) 

h. Kain saring (1 buah) 

i. Spuit injeksi 1 ml (2 buah) 

j. Spuit injeksi 5 ml (25 buah) 

k. Corong (1 buah) 

l. Gelas kimia (5 buah) 

m. Timbangan analitik (1 buah) 
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n. Gelas ukur (1 buah) 

o. Jarum sonde lambung 5 ml (1 buah) 

p. Blender maspion (1 buah) 

q. Handscoon (5 pasang) 

2. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Buah Kaktus centong ( Opuntia cochenillifera) 

b. Aquadest (H2O) 

c. Tissue 

d. Pakan jenis BR-1 

e. Etanol 

f. Aloksan (C4H2N2O4) 75 g/BB 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada penelitian ini ada beberapa serangkaian tahap pelaksanaan yang 

harus dilakukan antara lain: 

1. Menyiapkan hewan uji 

a. Meletakkan hewan uji pada masing-masing kandang yang sudah diberi lebel 

sesuai dengan perlakuan. 

b. Merawat hewan uji selama 1 minggu di Laboratorium agar dapat 

beradaptasi dengan kondisi laboratorium. 

2. Mempersiapkan dan pembuatan sediaan uji. 

a. Menyiapkan 25 ekor tikus putih berat ± 150 gram serta alat dan bahan yang 

akan dipakai.  
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b. Pembuatan ekstrak buah kaktus dengan cara: 

 Buah kaktus centong kulitnya dan daging buahnya diambil, kemudian 

dipotong untuk mempermudah pemblenderan. Buah kaktus centong 

diblender dengan ditambahkan air sesuai dosis yang telah ditentukan. 

Memindahkan bahan yang telah dihancurkanke tempat tertutup kemudian 

menambahkan etanol hingga dapat merendam semua bahan. Melakukan 

penyaringan dan melakukan destilasi pada suhu titik didih pelarut sampai 

tertinggal cairan pekat pada labu destilasi.  

3. Perlakuan  

a. Adaptasi hewan uji selama 2 minggu. 

b. Menyuntikkan  aloksan sebanyak 75 mg/150 gram BB yang dilarutkan 

dalam 4 ml aquadest secara intramuskular melalui paha tikus. 

c. Hari berikutnya mengukur kadar glukosa darah tikus putih sebagai (GDP 1). 

d. Tikus putih diberikan perlakuan untuk tiap sample selama 2 minggu.  

Kelompok 1 : Tanpa perlakuan (Kontrol negatif) 

Kelompok 2   : Perlakuan hanya dengan diinduksi aloksan saja

 (Kontrol positif) 

Kelompok 3  : Perlakuan diinduksi aloksan dan ekstrak buah  

 kaktus 1890 mg/ kg BB 

Kelompok 4  : Perlakuan diinduksi aloksan dan ekstrak buah  

 kaktus 3780 mg/ kg BB 

Kelompok 5  : Perlakuan diinduksi aloksan dan ekstrak buah  

 kaktus 7560 mg/ kg BB 
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Pemberian Perlakuan uji buah kaktus, kontrol, dan pemberian perlakuan 

ekstrak di berikan per oral dengan sonde lambung. 

3.6.3 Tahap Pengamatan  

a. Darah tikus putih di ambil darahnya dengan menggoreskan pisau bedah 

dari vena caudalis, kurang lebih sebanyak 0,08 µl. Sebelumnya tikus 

dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam. 

b. Darah yang keluar dari luka sayatan pada vena caudalis dimasukkan ke 

dalam strip pengukuran yang secara otomatis mengambil sampel darah 

sebanyak 0,08 µl untuk satu kali uji. 

c. Pengukuran dilanjutkan dengan melakukan pembacaan skala yang 

terdapat di layar alat glukotest. 

3.7 Prosedur Kerja Penelitian 

Adapun skema prosedur kerja penelitian ekstrak buah kaktus centong 

(Opuntia cochenillifera) terhadap kadar glukosa darah tikus (Rattus norvegicus) 

adalah sebagai berikut: 
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Tikus Putih (Rattus norvegicus) 

Adaptasi 1 minggu (tikus diletakkan di masing-masing kandang diberi 
makan dan minum) 

Menyuntikkan  aloksan yang dilarutkan dalam aquadest secara 
intramuscular melalui paha tikus 

Mengukur kadar glukosa darah tikus putih (GDP 1) 

Kontrol 
Negatif (K2) 

Kontrol 
Positif (K1) 

Perlakuan 
diinduksi 

aloksan dan 
ekstrak buah 
kaktus 8 gr/ 
150 BB (K3) 

Perlakuan 
diinduksi 

aloksan dan 
ekstrak buah 
kaktus 10 gr/ 
150 BB (K4) 

Perlakuan 
diinduksi 

aloksan dan 
ekstrak buah 
kaktus 12 gr/ 
150 BB (K5) 

Perlakuan selama 2 minggu 

Mengukur kadar Glukosa darah  

Analisis Data  

Gambar 3.3. Prosedur Kerja Penelitian 
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3.8 Dasar Penentuan Dosis Ekstrak Buah Kaktus Centong 

Kebutuhan serat pangan yang  dianjurkan  untuk  penduduk Indonesia sekitar 

25 g/orang/hari untuk 2.100 kkal dan untuk berat badan manusia sekitar 60 kg dan 

kebutuhan konsumsi buah kaktus 150 gr/ hari (Jahari dan Sumarno, 2002). 

Konversikan dari manusia ke tikus dosis yang digunakan yaitu 8 g/kg BB/hari, 10 

g/kg BB/hari dan 12 g/kg BB/hari. Perhitungan ke tiga perlakuan dosis dalam 

penelitian ini yaitu:  

Dosis konversi tikus yaitu :  

Dosis manusia x Faktor konversi  = 150 g x (70 kg/50 kg) x 0,018  

     = 3,78 g/200gBB 

     = 3780 mg/200gBB 

Pada penelitian ini dosis bertingkat yang digunakan dalam ekstrak buah kaktus 

yaitu: 

Kelompok uji I : Dosis rendah  = 0,5 x 3780 mg/200gBB 

     = 1890 mg/kgBB 

Kelompok uji II : Dosis sedang = 1 x 3780 mg/200gBB 

     = 3780 mg/200gBB 

Kelompok uji II : Dosis sedang = 2 x 3780 mg/200gBB 

     = 7560 mg/kgBB 

Perlakuan kelompok P3 

Berat badan rata-rata tikus = 163,4 gram  

Untuk dosis rendah 1890 mg/kgBB =  x 189 = 30,88 mg 

Volume lambung tikus = 4 ml  
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Dalam 4 ml terdapat 30,88 mg ekstrak buah kaktus  

Volume larutan yang diperlukan untuk 5 tikus = 4 ml 

Dalam  4  ml  aquades  terdapat  = 0,03 g 

 x 30,88 = 30,88  mg = 0,03 g ekstrak buah kaktus 

Perlakuan kelompok P4 

Berat badan rata-rata tikus = 177,2 gram  

Untuk dosis sedang 3780 mg/kgBB =  x 378 = 66,98 mg 

Volume lambung tikus = 4 ml  

Dalam 4 ml terdapat 66,98 mg ekstrak buah kaktus  

Volume larutan yang diperlukan untuk 5 tikus = 4,3 ml 

Dalam  4,3 ml  aquades  terdapat  = 0,072 g 

 x 66,98 = 72 mg = 0,072 g ekstrak buah kaktus 

Perlakuan kelompok P5 

Berat badan rata-rata tikus = 180,495 gram  

Untuk dosis sedang 7560 mg/kgBB =  x 756 = 136,45 mg 

Volume lambung tikus = 4 ml  

Dalam 4 ml terdapat 136,45 mg ekstrak buah kaktus  

Volume larutan yang diperlukan untuk 5 tikus = 4,7 ml 

Dalam  4,7 ml  aquades  terdapat  = 0,036 g 

 x 136,45 = 160,32 mg = 0,16 g ekstrak buah kaktus 
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3.9 Tahap Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi yaitu dengan 

mengadakan pengamatan secara langsung pada hewan percobaan guna 

mendapatkan data tentang pengaruh ekstrak buah kaktus centong (Opuntia 

cochenillifera) terhadap kadar glukosa darah tikus (Rattus norvegicus). 

3.10   Teknik Pengambilan Data   

  Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah 

observasi yaitu dengan pengamatan secara langsung pada hewan percobaan guna 

mendapatkan data tentang pemberian ekstrak buah kaktus centong dengan dosis 

1890 mg /kg BB, 3780 mg/kg BB, dan 7560 mg/kg BB sehingga mampu 

menurunkan kadar glukosa darah pada tikus. 

Observasi dilakukan terhadap penurunan kadar glukosa darah setelah diberi 

perlakuan. 

Tabel. 3.1 Data Rerata 

Perlakuan (P) 

Ulangan 
Jumlah Rerata 

1 2 3 4 5 

P1 (tanpa Perlakuan)        

P2 (Pelakuan induksi aloksan)        

P3 (Perlakuan aloksan + 
ekstrak buah kaktus 1890 
mg/kg BB)        

P4(Perlakuan aloksan + ekstrak 
buah kaktus 3780 mg/kg BB)        

P5 (Perlakuan aloksan + 
ekstrak buah kaktus 7560 
mg/kg BB)        

3.11   Teknik Analisis Data   

 Pada penelitian ini untuk mengetahui ekstrak buah kaktus centong sebagai 

anti hiperglikemia pada tikus putih yang diinduksi dengan aloksan maka setelah 
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diperoleh data hasil penelitian yang berupa kadar gula darah akhir pada tikus atau 

sudah perlakuan diuji terlebih dahulu dengan uji normalitas dan uji homogenitas 

untuk mengetahui penyebarannya normal dan apakah varian datanya homogen. 

Data dilanjutkan dengan cara statistik dengan menggunakan analisis Anova One 

Way untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh dari perlakuan yang 

diberikan dan dilanjutkan dengan uji Duncan untuk melihat perlakuan terbaik. 

Langkah-langkah uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut:  

3. Uji Normalitas (Liliefors) untuk mengetahui varians populasinya normal atau 

tidak. Langkah-langkahnya sebagai berikut:  

a. Pengamatan X1, X2,….Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2,….Zn dengan 

menggunakan rumus: 

Z = 
   – ̅

 
  

Keterangan:  

 ̅ = rata-rata dari sampel  

S = simpangan baku sampel  

b. Untuk tiap-tiap bilangan baku ini menggunakan daftar distribusi normal 

baku kemudian dihitung peluang F (Zi) = P (Z ≤ Zi)  

c. Selanjutnya menghitung proporsi Z1, Z2,….Zn yang lebih kecil atau sama 

dengan Z1. Jika proporsi ini dinyatakan dengan oleh S (Z1) maka:  

S (Z1) = 
                   

 
  

d. Hitung selisih F (Z1) – S (Z1), kemudian menentukan harga mutlak  



42 
 

 

e. Mengambil harga paling besar dari harga mutlak selisih tersebut, sebutlah 

harga tersebut ini adalah L0 (Lhitung)  

f. Untuk menolak atau menerima hipotesis nol, dengan cara bandingkan nilai 

L0 ini dengan nilai kritis untuk uji liliefors dengan taraf 5%  

H0 ditolak jika L0 > L berarti populasi terdistribusi tidak normal  

H0 diterima jika L0 < L berarti populasi berdistribusi normal (Sudjana, 

2005).  

Tabel 3.2 Tabel Uji Normalitas 

NO Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) 
      

Keterangan: 

Xi  = data pengamatan  

Zi = hasil nilai baku  

F (Zi)  = tabel normalitas  

S(Zi) =  
                   

 
  

4. Uji Homogenitas (Bartlet) merupakan asumsi penting di dalam perhitungan 

analisis varians. Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-

masing data sudah terpenuhi atau belum. Data bersifat homogen jika X2
hitung < 

X2
tabel. Uji homogenitas yang digunakan adalah uji Bartlett, dengan langkah uji 

sebagai berikut :  

a. Data yang diperoleh masing-masing adalah vij (1=1, 2, 3,...nk) dan 

j=(1,2,3...nk), dihitung dari variannya masing-masing adalah (1)1, 

(Si)2,..(sk)2. 
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b. Untuk memudahkan hitungan uji Bartlett, maka hitungan disusun dalam 

tabel uji bartlett sebagai berikut:  

Tabel 3.3 Tabel Uji Homogenitas/Bartlett 

Perlakuan Dk I/db (Si)2 Log(Si)2 (db)- Log(Si)2 
      

Keterangan: 

Dk = ni-1 

(S1)2  =    
   

 

c. Menghitung harga satuan B dengan rumus B = (Log S2) x ∑ (r-1). Untuk Uji 

Bartlett digunakan Statistik Chi-Kuadrat, sehingga Nilai X  

X2 = (ln 10) *  (∑         )+ 

F Koreksi (k) = 1+ [  

  (   )
] [∑

 

  
 

 

   
] 

X2 terkoreksi = ,   - X2 

d. Hipotesis nol diterima (ragam dari semua perlakuan adalah sama atau 

variansinya homogen), jika X2 hitung < X2 tabel dimana X2 (1-α) (k-1) dari 

daftar distribusi Chi-kuadrat.  

5. Uji Analisis Varian (Anava) Satu Arah 

a. Menghitung faktor korelasi (FK) 

FK= (∑       )
 

   

 

b. Menghitung jumlah sampel (JKS) = ∑ (Subtotal skor @ sampel)2/(Panelis)–

FK  

c. Menghitung jumlah kuadrat total (JKT) 

JKT = ∑Xt2-FK 
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d. Menghitung jumlah kuadrat perlakuan (JKP) 

JKP = (∑ )
 

 
 - FK 

e. Menghitung jumlah kuadrat galat (JKG) 

JKG = JKT-JKP 

f. s = banyaknya sampel KTS = Kuadrat Tengah Sampel  

g. p = banyaknya panelis KTP = Kuadrat Tengah Panelis 

h. KTG = Kuadrat Tengah Galat 

Tabel 3.3 Tabel Uji Analisis Varian Satu Arah 

Sumber Varian Db JK KT F hitung F tabel 
Perlakuan (r.t) JKP KTP KTP/KTG 0,001 

Galat (r.t) JKG KTG   
Total (r.t) JKT    

Keterangan: 

r = Jumlah perlakuan 

t = Banyaknya pengulangan 

r.t = Jumlah total dari setiap perlakuan 

JKP = Jumlah Kuadrat Perlakuan 

JKG = Jumlah Kudrat Galat 

Keputusan: 

1. Bila F hitung > F tabel, maka H0 ditolak 

2. Bila F hitung < F tabel, maka H0 diterima 

6. Uji Duncan dilakukan untuk menentukan atau memilih perlakuan yang terbaik 

atau paling efektif dari sejumlah n perlakuan dengan berdasar pada nilai rerata. 

Adapun beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh, yaitu:  

a. Bila F hitung > F tabel 
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b. Menyelesaikan rerata perlakuan pembanding 

c. Menentukan nilai Sy 

Sy = √   
 

 

Keterangan: 

KTG = MKG = MKD = jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebasan galat 

r = ulangan 

d. Mencari nilai MDRS (0,01) pada tiap-tiap selingan 

MDRS (0,01) = rp x √   
 

 

Keterangan :  

MDRS = kriteria uji yaitu perbedaan antar perlakuan 

rp = nilai yang didapat dari tabel Duncan’s 

r = banyaknya ulangan setiap perlakuan dengan syarat bahwa 

banyaknya ulangan setiap perlakuan sama 

e. Keputusan 

a. Bila hasil selisih (SH) nilai MDRS (0,01) pada selingan tertentu, maka 

dua perlakuan itu beda nyata. 

b. Bila hasil selisih SH nilai MDRS (0,001) pada selisih tertentu, maka dua 

perlakuan itu tidak terdapat beda nyata. 

Tabel 3.3 Tabel Uji Duncan 

Perlakuan Rerata  Notasi 
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Bila selisih perlakuan lebih besar dari MDRS 5%, berarti antar perlakuan 

terdapat beda nyata dan bila selisih tengah perlakuan lebih kecil dari MDRS 

5%, berarti perlakuan tidak terdapat beda nyata. Perbedaan perlakuan yang 

diikuti notasi huruf yang sama, menunjukkan tidak berbeda nyata. Sedangkan 

perlakuan yang diikuti notasi dengan huruf yang tidak sama menunjukkan 

berbeda nyata. 

3.12  Pemanfaatan Hasil Penelitian Sebagai Sumber Belajar 

Hasil Penelitian tentang pengaruh ekstrak buah kaktus centong (Opuntia 

cochenillifera Mill) terhadap kadar glukosa darah pada tikus putih (Rattus 

norvegicus) dapat diimplementasikan sebagai sumber belajar yaitu handout.  

Handout merupakan bahan ajar yang bertujuan untuk memperlancar dan 

memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi 

siswa. Karakteristik Handout yang baik adalah memiliki substansi materi yang 

berhubungan dengan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dikuasai 

peserta didik, memiliki materi yang memberikan penjelasan secara lengkap 

tentang definisi, klasifikasi, prosedur, perbandingan, rangkuman, dan sebagainya. 

Handout berpusat pada pengetahuan hasil dan pernyataan padat, kebenaran materi 

dalam handout dapat dipertanggung jawabkan dan kalimat dalam handout 

disajikan secara singkat dan jelas dan materi dalam handout dapat diambil dari 

buku atau internet. 


