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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian jenis True Experimental Research 

yang menggunakan desain penelitian Post Test Control Group Design.  

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi Penelitian   : Laboratorium Biomedik dan Farmakologi Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

 Waktu Penelitian : 2 minggu 

4.3 Populasi dan Sampel Penelitian 

4.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah tikus putih (Rattus novergicus 

strain wistar). 

4.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan (Rattus 

novergicus strain wistar) sebanyak 24 ekor terbagi dalam 4 kelompok. 

4.3.3 Replikasi 

Kelompok ini terdapat 4 kelompok perlakuan yaitu satu kelompok 

kontrol (tikus yang diberikan luka eksisi dan diberikan gel tanpa ekstrak 

daun kenikir) dan tiga kelompok perlakuan (tikus yang diberikan luka eksisi 

dan gel ekstrak daun kenikir dalam tiga dosis yang berbeda). Seluruh 

kelompok baik kelompok kontrol maupun kelompok perlakuan akan 

dieksplorasi selama 2 minggu (14 hari). 
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Replikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan rumus 

Federer berikut (David & Arkeman, 2008): 

(t-1) (p-1)  ≥ 15 

(t-1) (4-1)  ≥ 15 

3t – 3  ≥ 15 

3t    ≥ 18 

t   ≥ 6 

Keterangan: 

p = perlakuan 

t = jumlah replikasi per perlakuan 

Penggunaan hewan coba pada eksperimen menggunakan analisis varian 

(Annova), besar sampel ditentukan dengan nilai E.  

E = total jumlah hewan coba – total kelompok perlakuan (Douglas, 2011) 

∑ sampel   = (hasil rumus Federer x kelompok perlakuan) – kelompok 

perlakuan 

      = (6 x 4) - 4 

      = 20 

Jadi, berdasarkan perhitungan diatas, maka besar sampel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 20 ekor dan masing – masing 

kelompok terdiri dari 5 ekor tikus. 

Rumus besar sampel untuk mengantisipasi kemungkinan sampel 

terpilih mengalami drop out sebagai berikut (Madiyono, et al, 2014). 

n’ = [n/1-f] 

n’ =  n / (1-f) 
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n’ = 6 / ( 1-0,1) 

n’ = 6 / (0,9) 

n’ =  6,667 

n’ =  7 

Keterangan: 

n’ = jumlah sampel penelitian 

n = besar sampel yang dihitung 

f = perkiraan proporsi drop out, kira-kira 10% (f = 0,1) 

∑ cadangan tiap kelompok  = n’ – pengulangan  

   = 7 – 6 

   = 1 

∑ sampel cadangan  = cadangan tiap kelompok x kelompok pelakuan 

  = 1 x 4  

  = 4 

∑ Total sampel  = ∑sampel + ∑sampel cadangan 

   = 20 + 4 

   = 24 

Berdasarkan perhitungan dari rumus diatas, maka jumlah sampel 

keseluruhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 ekor tikus 

dibagi menjadi 4 kelompok dan tiap kelompok terdiri dari 5 ekor tikus dan 

ditambah 1 ekor tikus cadangan. 

4.3.4 Teknik Pengambilan Sampel  

Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling, 

yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana bahwa setiap anggota atau 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

unit dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi 

sebagai sampel (Notoatmodjo, 2012). 

4.3.5 Karakteristik Sampel Penelitian 

4.3.5.1 Kriteria Inklusi 

a. Tikus putih (Rattus novergicus strain wistar) 

b. Umur 2-3 bulan 

c. Berat badan 150 – 200 gram 

d. Jenis kelamin jantan 

e. Sehat, ditandai dengan gerakannya yang aktif, bulu tebal, dan matanya 

jernih  

4.3.5.2 Kriteria Eksklusi 

a. Pernah digunakan untuk penelitian 

4.3.5.3 Kriteria Drop Out 

a. Tikus yang sakit, mati, atau hilang selama penelitian 

4.3.6 Variabel Penelitian 

4.3.6.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gel ekstrak daun kenikir 

(Cosmos caudatus). 

4.3.6.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah sel fibroblas dan 

mononuklear pada luka eksisi tikus putih (Rattus norvegicus strain wistar). 
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4.3.7 Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Operasional 

Variabel 

Hasil 

Ukur 

(Indikator

) Variabel 

Cara Ukur 

Variabel 

Alat Ukur Skala 

Ukur 

Variabel 

1 Gel ekstrak 

daun kenikir 

(Cosmos 

caudatus) 

Daun kenikir (Cosmos 

caudatus) diperoleh 

dari Materia Medika 

Batu, Jawa Timur. 

Daun kenikir yang 

sudah ditimbang 

dikeringkan di lemari 

pengering selama 1-2 

hari. Setelah itu, daun 

kenikir yang sudah 

kering dihaluskan 

dengan cara di blender 

hingga terbentuk 

serbuk daun kenikir. 

Simplisia  dimaserasi 

menggunakan pelarut 

etanol 96% selama 24 

jam, di remaserasi 2x, 

sesekali diaduk. Filtrat 

maserat dipekatkan 

dengan vacum rotary 

evaporatory dan 

waterbath sehingga 

diperoleh ekstrak 

kental. Hasil ekstraksi 

dapat disimpan pada 

suhu -20°C sampai 

digunakan (Rasdi et al, 

2010; Yusoff et al, 

2015) 

Gel 

Formula 1 

: ekstrak 

daun 

kenikir 

50% 

 Gel Formula 2 : ekstrak daun kenikir 67% 

 Gel Formula 3 : ekstrak daun kenikir 80% 

 

(Gopalakhr

isnan et al, 

2015) 

Gel 

dioleskan 

dengan 

cottonbud 

sebanyak 

kurang lebih 

1 FTU 

(fingertip 

unit) = 0,5 g 

sesuai 

dengan 

kelompok-

nya dengan 

frekuensi 

dua kali 

sehari 

selama 7 

hari 

(Gopalakhris

nan et al, 

2015) 

Fingertipunit 

(FTU) 

Kategorik 

 
ordinal 

2 Sel fibroblas Sel-sel fibroblas yang 

dihitung yaitu sel 

gepeng dengan juluran 

sitoplasma, inti lonjong 

dengan sedikit 

kromatin, dan satu atau 

dua nukleus (Mescher, 

2013; Eroschenko, 

2010) 

Jumlah sel Preparat 

sediaan 

histologi 

diambil pada 

hari ke-7 

pemberian 

gel ekstrak 

daun kenikir 

(Cosmos 

caudatus). 

Setiap 

preparat 

dilihat dalam 

6 lapang 

pandang 

dengan 

pembesaran 

400x 

(Albaayit et 

al, 2015; 

Gopalakhris

Pengukuran 

dilakukan 

menggunakan 

mikroskop 

cahaya oleh 

dokter ahli 

patologi 

anatomi 

Numerik 

 rasio 
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nan et al, 

2015) 

3 Sel 

mononuklear 

Sel-sel mononuklear 

yang dihitung adalah 

jumlah sel-sel 

inflamasi kronik 

limfosit, monosit, dan 

makrofag (Fitria et al, 

2014) 

Jumlah sel Preparat 

sediaan 

histologi 

diambil pada 

hari ke-7 

pemberian 

gel ekstrak 

daun kenikir 

(Cosmos 

caudatus). 

Setiap 

preparat 

dilihat dalam 

6 lapang 

pandang 

dengan 

pembesaran 

400x 

(Albaayit et 

al, 2015; 

Gopalakhris

nan et al, 

2015) 

Pengukuran 

dilakukan 

menggunakan 

mikroskop 

cahaya oleh 

dokter ahli 

patologi 

anatomi 

Numerik 

 rasio 

 

4.4 Alat dan Bahan Penelitian 

4.4.1 Alat    

a. Timbangan untuk menimbang berat badan tikus 

b. Alat pemeliharaan tikus: 

 Bak tikus 

 Penutup kandang dari anyaman kawat 

 Botol air 

 Sekam 

c. Alat pembuatan dan penyimpanan ekstrak daun kenikir: 

 Timbangan 

 Rotary evaporatory 

 Penangas air (waterbath) 
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 Lemari pengering 

 Lemari pendingin 

 Blender  

d. Alat untuk memberikan perlakuan: 

 Handscoon 

e. Alat untuk anastesi: 

 Spuit 1cc 

f. Alat untuk membuat gel: 

 Wadah Gel 

 Mortar dan penggerusnya 

 Pengaduk 

g. Alat untuk memberi perlukaan: 

 Pencukur listrik 

 Biopsy Punch 

 Sarung Tangan 

h. Alat untuk memberi gel: 

 Cottonbud 

i. Label 

      4.4.2 Bahan 

    a. Bahan pemeliharaan tikus: 

 Bahan pakan 

 Aquadest 

   b. Bahan pembuatan ekstrak daun kenikir: 

 Daun kenikir 
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 Etanol 96% 

    c. Bahan untuk anastesi dan perlukaan: 

 Povidone iodine 

 Ketamin 100mg/mL 

 Alkohol 70% 

 Kasa steril 

    d. Bahan untuk pembuatan basis gel: 

 HPMC 

 Nipagin 

 Aquadest ad 

e. Alat untuk menutup luka: 

 Transparent Dressing 

 Kasa steril 

f. Bahan untuk perlakuan setelah pengamatan: 

 Kloroform 

 Toples 

 polybag 

4.5 Prosedur Penelitian 

4.5.1 Aklimatisasi 

Proses aklimatisasi atau adaptasi hewan coba dalam kandang selama 7 

hari dengan tujuan agar tikus menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang 

baru. Selama adaptasi tikus diberikan pakan standar BR-1 dan SP yang 

mengandung air 12%, protein kasar 20-22%, lemak kasar ≥5%, abu≤7,5%, 

Ca 0,9-1,2%, P 0,6-0,8%, coccidiostat positif, antibiotika positif secara 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

sonde lambung sebanyak 15g/hari serta minum ad libitum (Alexandru, 

2011). 

4.5.2 Pengelompokkan Tikus 

Tikus yang sudah diaklimatisasi selama 7 hari dikelompokkan untuk 

dilakukan perlakuan, dimana pengelompokkan dilakukan secara random, 

dengan cara mengambil tikus secara acak lalu menaruh pada 4 kandang 

yang sudah disediakan. Setelah itu memberi label pada masing-masing 

kandang sesuai perlakuan yaitu: kelompok 1, kelompok 2 , kelompok 3 dan 

kelompok 4. 

4.5.3 Pembuatan Ekstrak Daun Kenikir (Cosmos caudatus) 

Pembuatan ekstrak daun kenikir dilakukan di Laboratorium Biomedik 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. Proses ekstraksi 

diawali dengan menimbang daun kenikir terlebih dahulu. Daun kenikir yang 

sudah ditimbang dikeringkan di lemari pengering selama 1-2 hari. Setelah 

itu, daun kenikir yang sudah kering dihaluskan dengan cara di blender 

hingga terbentuk serbuk daun kenikir. Simplisia  dimaserasi menggunakan 

pelarut etanol 96% selama 24 jam, di remaserasi 2x, sesekali diaduk. Filtrat 

maserat dipekatkan dengan vacum rotary evaporatory dan waterbath 

sehingga diperoleh ekstrak kental. Hasil ekstraksi dapat disimpan pada suhu 

-20°C sampai digunakan (Rasdi et al, 2010; Yusoff et al, 2015). 

4.5.4 Penentuan Dosis Ekstrak Daun Kenikir (Cosmos caudatus) 

Dasar dosis ekstrak daun kenikir adalah penelitian terdahulu oleh 

Gopalakhrisnan et al (2015), yaitu penelitiannya mengenai efek quercetin 

pada luka eksisi pada tikus Rattus novergicus strain wistar, dikarenakan 
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belum ada penelitian yang meneliti tentang pengruh daun kenikir terhadap 

sel fibroblas dan mononuklear pada luka. Penelitian Andarwulan et al 

(2010) menunjukkan bahwa kandungan quercetin pada daun kenikir 

merupakan yang paling tinggi diantara beberapa sayuran di Indonesia, yaitu 

sebesar (51,3 mg / 100 g). Oleh karena itu, peneliti memakai dosis quercetin 

dengan konsentrasi 0,1% yang terbukti pada penelitian Gopalakhrisnan et al 

(2015) dapat menimbulkan jumlah sel-sel inflamasi yang lebih sedikit, dan 

sel-sel fibroblas yang lebih banyak.  

Untuk penelitian ini, peneliti akan menggunakan dosis 1/2n, n, dan 2n 

dengan dasar n adalah 0,1% sehingga didapatkan 3 dosis gel dengan 3 

konsentrasi Quercetin yang berbeda, yaitu 0,05%, 0,1%, dan 0,2% dan 

mengasumsikan jumlah basis gel yang dipakai adalah 10 g. 

Tabel 4.1 Formulasi Gel Ekstrak Daun Kenikir 

Nama bahan 
Formula m/a 

F1 F2 F3 

Quercetin 0,05% 0,1% 0,2% 

Basis gel 10 g 10 g 10 g 
  

 Keterangan :  

 F1 : Formula 1 dengan konsentrasi Quercetin 0,05% 

 F2 : Formula 2 dengan konsentrasi Quercetin 0,1% 

 F3 : Formula 3 dengan konsentrasi Quercetin 0,2% 

Dari perhitungan tersebut, maka dapat dirumuskan dosis quercetin 

yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:  

 F1 = 0,05% x 10 g  = 0,005 g = 5 mg quercetin 

 F2 = 0,1% x 10 g = 0,01 g  = 10 mg quercetin 

 F3 = 0,2% x 10 g = 0,02 g = 20 mg quercetin 
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Dengan dasar fomula diatas, maka akan dihitung dosis quercetin yang 

terkandung dalam ekstrak daun kenikir, yang mana dalam 100 g ekstrak 

daun kenikir mengandung 51,28 mg quercetin dan didapatkan perbandingan 

2g : 1mg atau tiap 1mg quercetin terkandung dalam 2g ekstrak daun kenikir. 

Sehingga didapatkan perhitungan sebagai berikut :  

 F1 = 5 mg quercetin = 10 g ekstrak daun kenikir 

 F2 = 10 mg quercetin = 20 g ekstrak daun kenikir 

 F3 = 20 mg quercetin = 40 g ekstrak daun kenikir 

Jumlah seluruh gel yang digunakan untuk tiap formula adalah : 

F1 = 10 g basis gel + 10 g ekstrak daun kenikir = 20 g gel F1 

Untuk mendapatkan 10 g gel F1, maka basis gel yang dipakai adalah 5 g dan 

ekstrak daun kenikir yang dipakai adalah 5 g. Maka F1 = 50% ekstrak daun 

kenikir. 

F2 = 10 g basis gel + 20 g ekstrak daun kenikir = 30 g gel F2 

Untuk mendapatkan 10 g gel F2, maka basis gel yang dipakai adalah 3,33 g 

dan ekstrak daun kenikir yang dipakai adalah 6,7 g. Maka F2 = 67% ekstrak 

daun kenikir. 

F3 = 10 g basis gel + 40 g ekstrak daun kenikir = 50 g gel F3 

Untuk mendapatkan 10 g gel F3, maka basis gel yang dipakai adalah 2 g dan 

ekstrak daun kenikir yang dipakai adalah 8 g. Maka F3 = 80% ekstrak daun 

kenikir. 

Sehingga, jumlah ekstrak daun kenikir (g) dikali jumlah tikus tiap 

kelompok : 

 ekstrak daun kenikir (g) X 7 (jumlah tikus tiap kelompok) 
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 F1 = 5 g x 6 = 30 g  

 F2 = 6,7 g x 6 = 40,2 g  

 F3 = 8 g x 6 = 48 g  

Kebutuhan total ekstrak daun kenikir = 30 g + 40,2 g + 48 g = 118,2 g 

ekstrak daun kenikir. 

Dari data tersebut maka akan masih perlu dihitung dengan rendemen 

ekstrak daun kenikir, yang mana menurut Keputusan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor. 261/MENKES/SK/IV/2009  yaitu 6,83%. 

 Rendemen (%) =   Ekstrak yang dibutuhkan x 100% 

                               Serbuk simplisia daun kenikir 

 6,83% = 118,2 g x 100% 

                           X 

 X = 1.731 g 

 X = simplisia kenikir 

Dengan didapatkan hasil tersebut maka simplisia yang dibutuhkan 

adalah 1.731 g simplisia kenikir. 

4.5.5 Pembuatan Basis Gel Ekstrak Daun Kenikir 

Pembuatan basis gel dilakukan sesuai dengan komposisi formula yang 

tertera pada tabel 4.2 dengan cara mencampurkan aquadest yang telah 

dipanaskan pada suhu 60° - 70° C dan dicampurkan dengan HPMC dan 

Nipagin, lalu digerus bersama dengan ekstrak sampai dingin sampai 

terbentuk massa basis gel yang homogen (Hanani, 2015). 
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Tabel 4.2 Formulasi Basis Gel 

Nama bahan Formula 

HPMC 4 % 

Nipagin 0,1 % 

Aquadest ad  

 

Jumlah basis gel yang dibutuhkan adalah = F1 + F2 + F3 + F4 

F1 = 5 g x 6 tikus = 30 g basis gel 

F2 = 3,33 g x 6 tikus = 19,98 g ~ 20 g basis gel 

F3 = 2 g x 6 tikus = 12 g basis gel 

F4 = 10 g x 6 tikus = 60 g basis gel 

Maka jumlah seluruh basis gel yang dibutuhkan = F1 + F2 + F3 + F4 

= 30 g + 20 g + 12 g + 60 g = 122 g basis gel 

Sehingga perhitungan untuk bahan pembuatan basis gelnya adalah 

HPMC = 4 % x 122 g = 4,88 g 

Nipagin = 0,1 % x 122 g = 1,22 g 

Aquadest = 122 g – 4,88 g – 1,22 g = 115,9 g 

4.5.6 Perlakuan  

Tikus-tikus yang telah diaklimatisasi selanjutnya ditimbang untuk 

mengetahui beratnya. Tikus-tikus tersebut lalu dianastesi dengan ketamin 

dengan dosis 0,1cc/100g. Ketamin diinjeksikan secara intramuskular pada 

paha tikus dan ditunggu hingga efek anastesinya muncul. Sebelum 

melakukan luka eksisi, daerah yang akan dilakukan eksisi yaitu rambut 

bagian dorsal tikus dicukur dahulu rambutnya dengan pencukur elektrik 

(Manoj & Murugan, 2012). Setelahnya, daerah yang sudah dicukur 

diberikan tindakan asepsis dengan cara mengoleskan kasa yang telah 
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dicelupkan pada larutan povidone iodine dilanjutkan dengan mengoleskan 

alkohol 70%. Secara asepsis, dibuat eksisi berbentuk lingkaran diameter 5 

mm dengan cara melipat kedua kulit tikus di bagian dorsal dari garis tengah 

badan dengan jari, kemudian melakukan tekanan dengan biopsy punch pada 

bagian kulit yang terlipat sehingga didapatkan 2 lubang luka yang simetris 

(Wang et al, 2013). 

Kemudian pada masing-masing kelompok hewan uji yang telah dibuat 

luka langsung diberikan perlakuan yaitu dioleskan gel dengan cottonbud 

sebanyak kurang lebih 1 FTU (fingertip unit) = 0,5 g sesuai dengan 

kelompoknya dengan frekuensi dua kali sehari selama 7 hari kemudian 

ditutup dengan kasa dan transparent dressing agar luka menjadi lembab 

sehingga dapat mempercepat epitelisasi dan mengurangi paparan bakteri 

dari dunia luar (Gopalakhrisnan et al, 2015; Jones, 2013). 

4.5.7 Pengambilan Sediaan Jaringan  

Pada hari ke-7, semua tikus yang diberi perlakuan dianastesi seperti 

yang telah dijelaskan diatas. Lepaskan transparent dressing perlahan, lalu 

ambil jaringan dengan menggunakan biopsy punch seperti yang dijelaskan 

diatas. Jaringan yang diambil adalah semua jaringan luka eksisi bersama 

dengan 1-2mm jaringan sehat disekitar luka (Wang et al, 2013). Selanjutnya 

jaringan diawetkan dalam larutan formalin 10%, diproses dan diblok dalam 

parafin dan dipotong dengan ketebalan 5µm dan diberi warna dengan 

hematoxylin & eosin (HE) untuk dilihat hasilnya dibawah mikroskop 

(Manoj & Murugan, 2012). 
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4.5.8 Perlakuan Setelah Tindakan 

Setiap kelompok tikus dianastesi dalam toples menggunakan 

kloroform per-inhalasi hingga mati, kemudian tikus dibungkus dengan 

polybag dan dikuburkan. 

4.5.9 Pengamatan Hasil 

Sediaan yang sudah jadi kemudian diperiksa dibawah mikroskop 

cahaya. Sel fibroblas dan mononuklear dihitung dari enam lapang pandang 

tiap preparat pada kekuatan 400x (Albaayit et al, 2015; Gopalakhrisnan et 

al, 2015).  
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4.6 Alur Penelitian 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :  

 Kelompok 1 : 6 tikus (terhitung dengan jumlah tikus drop out) dengan 

pemberian basis gel tanpa ekstrak daun kenikir sebagai kontrol 

 Kelompok 2 : 6 tikus (terhitung dengan jumlah tikus drop out) untuk 

perlakuan 1 (pemberian gel ekstrak daun kenikir 50%) 

Aklimatisasi 24 tikus baik pakan dan lingkungan selama 7 hari 

Desinfeksi dengan povidone iodine dan alkohol 70%, lalu 

eksisi dengan diameter 5mm dengan biopsy punch 

Pemberian gel dan penggantian transparent dressing dua kali 

sehari selama 7 hari 

Kel. 4 

(perlakuan 3) 

Pemberian gel 

ekstrak daun 

kenikir 80%  

(F3) 

Kel. 3 

(perlakuan 2) 

Pemberian gel 

ekstrak  daun 

kenikir 67%  

(F2) 

Kel. 1 

(Kontrol +) 

Pemberian basis 

gel tanpa 

ekstrak daun 

kenikir (F4) 

Kel. 2 

(perlakuan 1) 

Pemberian gel 

ekstrak daun 

kenikir 50%  

(F1) 

Pengambilan sediaan jaringan dengan menggunakan biopsy 

punch 

 

Pengumpulan Data 

 
Analisis Data 

 

Anastesi dengan ketamin, lalu rambut bagian dorsal 

tikus dicukur dengan pencukur listrik 

 

Perlakuan setelah Tindakan 

 

Penimbangan berat tikus untuk menghitung dosis 

ketamin 
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 Kelompok 3 : 6 tikus (terhitung dengan jumlah tikus drop out) untuk 

perlakuan 2 (pemberian gel ekstrak daun kenikir 67%)  

 Kelompok 4 : 6 tikus (terhitung dengan jumlah tikus drop out)  untuk 

perlakuan 3 (pemberian gel ekstrak daun kenikir 80%) 

4.7 Analisis Data 

Data – data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis 

menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Pada penghitungan 

jumlah fibroblas dan mononuklear, variabel yang digunakan adalah variabel 

ordinal dan rasio sehingga untuk uji hipotesisnya uji MANOVA (multivariat 

ANOVA) dan dilanjutkan dengan Post hoc Bonferroni. Semua analisis data 

diuji dengan menggunakan program komputer statistik SPSS 20 (Dahlan, 

2016). 

4.7.1 Uji Normalitas 

Data – data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis 

menggunakan uji normalitas dengan uji Shapiro – Wilk, karena besar sampel 

yang digunakan < 50. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

distribusi data normal. Sebaran data dinilai normal jika p>0,05. Jika p < 

0,05 maka data dapat ditransformasi.  

4.7.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas menggunakan uji varian Levene’s test untuk 

mengetahui kehomogenan varian dari data-data yang diperoleh. Varian 

dinilai homogen jika p>0,05.   
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4.7.3 Uji MANOVA dan Post hoc Bonferroni 

Sebelum uji MANOVA dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas. 

Apabila uji normalitas didapatkan sebaran data tidak normal setelah 

ditransformasi dapat menggunakan uji non parametrik dengan uji Kruskal-

Wallis dan dilanjutkan uji Post hoc Mann-Whitney. Jika hasil dari uji 

homogenitas varian data homogen (p >0,05) maka dilanjutkan uji Post hoc 

Bonferroni. Namun jika varian data tidak homogen maka dilanjutkan 

dengan uji Post hoc Tamhane. 

4.7.4 Uji Korelasi 

Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui kekuatan hubungan antar 

variabel. Uji korelasi yang digunakan adalah uji Pearson jika distribusi data 

normal atau uji Spearman jika distribusi data tidak normal. 


