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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimental 

sesungguhnya (True Eksperimental Research). Rancangan penelitian ini 

menggunakan The Posttest-Only Control Group Design, dalam design ini terdapat 

dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian yang 

dilakukan terdapat lima kelompok eksperimen dan dua kelompok kontrol, O1-O7 

sebagai observasi. Ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) diberikan 

dalam lima perlakuan sebagai kelompok eksperimen yaitu pemberian konsentrasi 

ekstrak 5% (P1), 10% (P2), 15% (P3), 20% (P4) dan 25% (P5). Berikut skema 

rancangan The Posttest-Only Control Group Design pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 The Posttest-Only Control Group Design 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Laboratorium Biomedik Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jalan Bendungan Sutami 

188A Malang dan dilaksanakan pada tanggal 01-11 Oktober  2018. 

 

3.3 Populasi, Sampel, Sampel Size, dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan bakteri Streptococcus 

pyogenes yang didapatkan dari biakan murni di Laboratorium Mikrobiologi 

Kedokteran Universitas Brawijaya. 

3.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah biakan murni bakteri Streptococcus 

pyogenes yang dikulturkan dalam media BHIA (Brain Heart Infusion Agar) atau 

telah diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 37ºC. 

3.3.3 Sampel Size 

Banyaknya pengulangan terhadap eksperimen digunakan perhitungan cara 

menentukan jumlah ulangan untuk menghindari kesalahan sekecil mungkin, 

Menurut (Kemas, 2012) sebagai berikut. 

 

keterangan: 

t : perlakuan 

r : pengulangan 

n : jumlah sampel  

n = t x r  
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n = t x r 

   = 7 x 4 

   = 28 Unit Eksperimen 

 

Keterangan: 

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

t : Treatment (jumlah perlakuan) 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(7-1) (r-1) ≥ 15 

6 (r-1) ≥ 15 

6r - 6 ≥ 15 

6r ≥ 15 + 6 

6r ≥ 21 

r≥ 3,5 atau dibulatkan r ≥ 4 

3.3.4 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

simple random sampling, teknik ini digunakan karena setiap unit atau anggota 

populasi itu bersifat homogen, sehingga anggota populasi mempunyai kesempatan 

yang sama untuk diambil sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah 

biakan bakteri Streptococcus pyogenes  yang sudah dikultur dalam media BHIA 

(Brain Heart Infusion Agar) atau telah diinkubasi selama 1 x 24 jam pada suhu 

37ºC.  

 

 (t-1) (r-1) ≥ 15 
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3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Jenis Variabel 

3.4.1.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbagai 

konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi).konsentrasi yang 

digunakan 5%, 10%, 15%, 20%, 25%. 

3.4.1.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah diameter zona hambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes yang ditandai dengan adanya zona 

bening sebagai tanda adanya hambatan pertumbuhan bakteri yang diukur 

diameternya dengan menggunakan jangka sorong dengan satuan millimeter. 

3.4.1.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah proses pengekstrakan bunga 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi), temperatur inkubasi, lama inkubasi, dan 

medium biakan. 

3.4.2 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variabel maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan. Adapun definisi operasional variabel 

tersebut, yaitu. 

1. Konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) adalah 

perbandingan jumlah ekstrak dan aquades dalam bentuk persen. Ragam 

konsentrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah5%, 10%, 15%, 20%, 
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25%. Sebagai perlakuan kontrol dalam penelitian ini menggunakan aquadest 

sebagai kontrol negatif dan amoxilin sebagai kontrol positif.  

2. Diameter zona hambat adalah daerah bening di sekitar paper disk untuk 

menunjukkan kemampuan antibakteri ekstrak bunga belmbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus 

pyogenes. Pengukuran diameter zona hambat menggunakan jangka sorong, 

dengan pengukuran yang berawal dari tepi daerah zona hambat hingga tepi 

zona hambat yang terpanjang lainnya, dan untuk satuannya menggunakan 

millimeter. 

3. Proses pengekstrakan adalah membuat sediaan kental dari ekstrak bunga 

belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi), kemudian setelah bunga belimbing 

wuluh dihancurkan barulah diberi larutan etanol 96% selama 2 x 24 jam, 

kemudian sampel ekstrak didestilasi dengan metode uap (evaporator) hingga 

menjadi ekstrak kental.  

4. Temperature inkubasi adalah suhu yang digunakan untuk menyimpan cawan 

petri yang sudah diinokulasi bakteri Streptococcus pyogenes yang diberi 

paper disk yang sebelumnya telah ditetesi dengan ekstrak bunga belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi). suhu yang digunakan yaitu 37ºC, untuk 

mengkondisikan lingkungan cawan petri disimpan dalam inkubator yang 

sebelumnya sudah diatur sesuai dengan suhu yang diinginkan. 

5. Lama inkubasi adalah waktu yang akan digunakan untuk mengetahui 

pengaruh bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) terhadap hambatan 

pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes yang dimulai setelah pemberian 
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perlakuan ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) pada biakan 

bakteri sampai pada tahap pengamatan. Lama inkubasi yang digunakan dalam 

penelitian ini 1 x 24 jam. 

6. Medium biakan adalah median yang digunakan untuk membiakkan bakteri 

Streptococcus pyogenes. Media yang digunakan adalah BAP (Blood Agar 

Plate) dalam cawan petri dengan volume media 20 ml dengan ketebalan 

media kurang dari 0,5 cm/5 mm. 

 

3.5 Prosedur Penelitian 

3.5.1 Persiapan Penelitian 

1. Alat  

Tabel 3.1 Peralatan yang digunakan dalam Penelitian 

No Nama Alat Jumlah 

1. Handscoon 1 pack 

2. Baskom 3 buah 

3. Saringan 2 buah 

4. Erlenmeyer (500 ml) 1 buah 

5. Beaker Glass (500 ml) 1 buah 

6. Gelas Ukur (100 ml) 1 buah 

7. Pipet Tetes 3 buah 

8. Masker 1 pack 

9. Timbangan Analitik 1 buah 

10. Spatula 1 buah 

11. Corong Bucher 1 buah 

12. Cawan Petri 28 buah 

13. Toples Tutup 1 buah 

14. Karet Hisap 2 buah 

15. Oven 1 buah 

16. Blender 1 buah 

17. Rotary Evaporator 1 buah 

18. Pipet 1 buah 

19. Kamera Digital 1 buah 

20. LAF  1 buah 

21. Kain Saring 1 meter 

23. Bunsen 1 buah 

24. Inkubator 1 buah 

25. Pinset 1 buah 

26. Jarum Ose 2 buah 
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2. Bahan 

Tabel 3.2 Bahan-Bahan yang digunakan dalam Penelitian 

No. Nama Bahan Jumlah 

1. Bunga Belimbing Wuluh (Averrhoa bilimbi) 500 gram 

2. Etanol 96% (Perbandingan 1:3) - 

3. Kertas Saring 10 x 10 cm 

4. Kertas Label 2 lembar 

5. Isolat Murni Bakteri Streptococcus pyogenes - 

6. Larutan Barium Clorida (BaCl2) 1% 0,1 ml 

7. Asam Sulfat (H2SO4) 9,9 ml 

8. Aquades Steril 500 ml 

9. Amoxilin 30 μg dalam 1 ml = 0,01 gr 

dalam 300 ml 

10. Alkohol 70% (dalam botol semprot) 100 ml 

11. Spirtus 100 ml 

12. Paper Disk 28 lembar 

13. Kertas Label 2 lembar 

14. Plastik Warp 1 rol 

15. Kapas 1 rol 

16. Alumunium Foil 1 rol 

17. Karet Gelang 100 buah 

18. Media BAB (Blood Agar Base) 28 CP = 20 gram 

 

3.5.2 Rancangan Percobaan 

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan acak lengkap 

(RAL) non-faktorial. Rancangan jenis ini memiliki ciri-ciri yaitu penelitian yang 

dilakukan di lingkungan laboratorium yang dianggap homogen. Rancangan ini 

merupakan rancangangan yang perlakuannya diletakkan dan dilakukan secara 

acak pada setiap percobaan, hal ini berarti seluruh unit percobaan memiliki 

peluang yang sama untuk menerima perlakuan (Sukmadinata, 2012). Rancangan 

percobaan dalam penelitian ini menggunakan 7 kelompok perlakuan dan masing-

masing diulang 4 kali. Penempatan setiap unit eksperimen pada setiap petak 

dilapangan dilakukan dengan cara melakukan pengundian dengan hasil sebagai 

berikut. 
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Tabel 3.3 Denah Rancangan Acak Lengkap Nonfaktorial 

A1 D1 B1 C2 

B4 A2 E3 KA1 

KA2 C3 A3 E1 

B3 C1 KB1 A4 

D2 KA4 B2 KB2 

E4 KB3 D3 KB4 

C4 D4 KA3 E3 

Keterangan: 

A : Ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa biliimbi L.)5% 

B : Ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa biliimbi L.)10% 

C : Ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa biliimbi L.)15% 

D : Ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa biliimbi L.)20% 

E : Ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa biliimbi L.)25% 

KA : Kontrol negatif (Aquadest) 

KB : Kontrol positif (Amoxilin) 

1 : Ulangan ke-1 

2 : Ulangan ke-2 

3 : Ulangan ke-3 

4 : Ulangan ke-4  
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3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Alur Penelitian 

  
Menyiapkan media BAP (Blood Agar Plate) 

Mengambil sediaan suspensi bakteri Streptococcus pyogenes 

 
Inokulasi bakteri Streptococcus pyogenes pada media BAP 

 
Paper disk direndam dalam larutan kontrol dan ekstrak  

 

Kontrol (-) Aquades dan 

kontrol (+) Amoxilin 

 

Ekstrak bunga belimbing 

wuluh (Averrhoa bilimbi) 

 

Meletakkan pada permukaan media BAP tepat ditengah media dan 

inkubasi 1 x 24 jam pada suhu 37ºC 

 

Cakram Aquadest dan 

Amoxilin 

 

Cakram ekstrak bunga 

belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) 

 

Diukur diameter zona hambat sekitar cakram aquadest dan 

amoxilin serta sekitar cakram ekstrak bunga belimbing wuluh 

(Averrhoa bilimbi) 

 
Analisis Hasil 

 

Gambar 3.2 Bagan Prosedur Kerja 
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3.5.3.2 Pelaksanaan Penelitian 

1. Sterilisasi Alat 

Berdasarkan Buku Petunjuk Praktikum Mikrobiologi Umum, alat-alat yang 

digunakan perlu disterilisasi untuk menghindari adanya kontaminasi, langkah-

langkah sterilisasi sebagai berikut: 

1) Mencuci semua alat yang terbuat dari gelas dengan satuan hingga bersih dan 

membiarkannya sampai kering. 

2) Membungkus semua peralatan menggunakan kertas sampul dan mensterilkan 

dalam autoklaf pada suhu 125ºC dengan tekanan 15 atmosfer selama 30 menit. 

2. Pembuatan Ekstrak Bunga Belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) 

1) Mencuci bersih bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) lalu di kering 

angin-anginkan hingga tidak mengandung air.  

2) Menghancurkan bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) menggunakan 

blender. 

3) Memasukkan bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) ke dalam 

erlenmeyer dan beaker glass. 

4) Memberi larutan etanol 96% sebanyak 2 liter yang dibagi menjadi empat 

tempat, masing-masing 250 gr bunga belimbing wuluh (Averrhoa bilimbi) 

diberi 500 ml etanol 96%. 

5) Menutup erlenmeyer dengan alumunium foil. 

6) Menyimpan bahan pada ruang tertutup selama 2 x 24 jam untuk dilakukan 

proses maserasi. 
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7) Menyaring ekstrak menggunakan corong bucher dan kain saring yang 

kemudian diambil filtratnya. 

8) Filtrat atau hasil ekstrak dievaporasi dengan menggunakan rotary evaporator 

dengan suhu 60ºC sampai 80ºC. 

9) Hasil evaporasi disimpan didalam oven dengan suhu 40ºC. 

10) Pembuatan berbagai konsentrasi ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) sebesar 5%, 10%, 15%,20%, 25%, kemudian dilakukan pengenceran 

dengan aquades dari hasil ekstrak bunga belimbing wuluh 100% 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

Keterangan: N1 : Konsentrasi sebelum pengenceran 

V2 : Volume sebelum pengenceran 

N2 : Konsentrasi setelah pengenceran 

V2 : Volume setelah pengenceran  

a. Konsentrasi 5% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1 = 5 . 5 

     V1 = 25 : 100 

     V1 = 0,25 ml 

(0,25 ml ekstrak bunga belimbing wuluh dan 4,75 ml aquades) 

b. Konsentrasi 10% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1 = 10 . 5 

N1 . V1 = N2 . V2 
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    V1 = 50 : 100 

    V1 = 0,5 ml 

(0,5 ml ekstrak bunga belimbing wuluh dan 4,5 ml aquades) 

c. Konsentrasi 15% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1 = 15 . 5 

     V1 = 75 : 100 

     V1 = 0,75 ml 

(0,75 ml ekstrak bunga belimbing wuluh dan 4,25 ml aquades) 

d. Konsentrasi 20% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1 = 20 . 5 

     V1 = 100 : 100 

     V1 = 1 ml 

(1 ml ekstrak bunga belimbing wuluh dan 4 ml aquades) 

e. Konsentrasi 25% didapatkan dari: 

N1 . V1 = N2 . V2 

100 . V1 = 25 . 5 

     V1 = 125 : 100 

     V1 = 1,25 ml 

(1,25 ml ekstrak bunga belimbing wuluh dan 3,75 ml aquades) 

3. Membuat Larutan Kontrol  

Adapun proses pembuatan larutan control sebagai berikut. 
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1) Larutan kontrol (-) menggunakan aquades sebanyak 5 ml sebagai kontrol 

negatif. 

2) Larutan kontrol (+) menggunakan amoxilin sebanyak 5 ml sebagai kontrol 

positif. 

4. Pembuatan BAP (Blood Agar Plate) 

1) Menimbang BAB (Blood Agar Base) sebanyak 20 gram, lalu dimasukkan 

dalam gelas berskala, tambahkan aquadest hingga mencapai volume 50 cc 

dan diaduk secara merata. 

Perhitungan pembuatan BAB (Blood Agar Base) 

28 cawan petri = 28 cp x 20 ml = 560 ml 

Gram BAB = 
  

    
 x standar 

  = 
   

    
 x 20 gram = 

     

    
 = 11,2 gram     

2) Larutan direbus sampai tercampur. 

3) Larutan yang sudah direbus disterilisasi dalam autoklaf pada suhu 121ºC 

selama 15 menit. 

4) Larutan yang telah disterilisasi dicampur dengan darah sebanyak 35 ml 

dengan cara digoyangkan, kemudian dimasukkan kedalam micro multi plate 

masing-masing sebanyak 20 ml pada 28 cawan petri. 

5) Membiarkan suspensi hingga padat didalam ruang LAF steril.  
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5. Pembuatan Suspensi 

Larutan Mac Farland nomor tabung 0,5 digunakan dengan membandingkan 

kekeruhan biakan bakteri dalam media cair dengan kepadatan  1,5 x 10
8
 sel/ml 

dengan langkah sebagai berikut. 

1) Membuat larutan dengan memasukkan Bariun Clorida (BaCl2) 1%. 

2) Membuat larutan dengan memasukkan Asam Sulfat (H2SO4) 1%. 

3) Mencampur kedua larutan pada tabung reaksi, dengan perbandingan 0,1 ml 

BaCl2 1% dan 9,9 ml H2SO4 1%. 

4) Menyimpan larutan dalam ruangan LAF. 

5) Mengambil 3-7 koloni biakan bakteri Streptococcus pyogenes kemudian 

diencerkan dengan aquades 9 ml hingga tercapai larutan homogen untuk 

mendapatkan kepadatan bakteri yaitu 1,5 x 10
8
 sel/mm. 

6) Membandingkannya dengan larutan standar Mac Farland 0.5. Jika biakan 

bakteri Streptococcus pyogenes belum sama dengan larutan pembanding, 

maka ditambahkan bakteri dengan jarum ose hingga mencapai kekeruhan 

yang sama. 

Tabel 3.4 Standar Mc Farland 

No. Tabung BaCl2 1% (ml) H2SO4 1% (ml) Jumlah Koloni (10
8
/ml) 

0,5 0,05 9,95 1,5 

1 0,1 9,9 3 

2 0,2 9,8 6 

3 0,3 9,7 9 

4 0,4 9,6 12 

5 0,5 9,5 15 

6 0,6 9,4 18 

7 0,7 9,3 21 

8 0,8 9,2 24 

9 0,9 9,1 27 

10 0,10 9,0 30 

(Sumber: Riyanto, 2013 dalam Muslikah, 2014) 
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6. Inokulasi Bakteri Streptococcus pyogenes 

1) Mendinginkan selama beberapa saat media BAP (Blood Agar Plate) dengan 

tujuan untuk menghilangkan uap air yang terdapat pada cawan petri. 

2) Mengambil suspensi Streptococcus pyogenes yang telah diencerkan 

menggunakan kapas lidi kemudian menginokulasi secara merata pada 

permukaan medi BAP (Blood Agar Plate) dengan teknik sinambung. 

3) Menetesi paper disk dengan berbagai konsentrasi ekstrak bunga belimbing 

wuluh dan perlakuan kontrol positif dan negatif. 

4) Memasukkan paper disk ke dalam cawan petri yang telah terisi media agar 

dan diletakkan tepat ditengah media. 

5) Menutup kembali cawan petri sambil diputar 180º diatas api bunsen dengan 

tujuan agar lebih steril. 

6) Membungkus atau melapisi bagian tepi cawan petri dengan plastik warp. 

7) Menginkubasi dalam inkubator pada suhu 37ºC selama 24 jam dengan posisi 

tutup cawan petri terbalik. 

6. Pengamatan Penelitian 

1) Meletakkan cawan-cawan petri secara berurutan diatas meja sesuai dengan 

perlakuannya setelah diinkubasi selama 24 jam dengan suhu 37ºC. 

2) Meletakkan cawan petri secara terbalik dan tutup cawan petri tidak dibuka. 

3) Mengukur zona hambat pada masing-masing perlakuan dengan jangka 

sorong. 
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data dalam penelitian ini adalah 

observasi eksperimen. Teknik pengumpulan data secara langsung dengan 

prosedur berencana yang melibatkan kegiatan melihat dan mencatat kegiatan 

tertentu. Observasi dilakukan di laboratorium terhadap objek perlakuan. Cawan 

petri yang sudah diinkbasi selama 1 x 24 jam dengan suhu 37ºC kemudian diukur 

zona hambatnya dengan menggunakan jangka sorong pada masing-masing 

biakan. Observasi eksperimen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah variabel 

terikat yang sebelumnya telah diberi perlakuan, kemudian data yang diperoleh 

dicatat ke dalam tabel. Adapun observasi dilakukan setelah hasil didapat. Data 

rerata Tabel 3.5 mencakup pengukuran terhadap diameter daerah hambat yang 

dibentuk oleh Streptococcus pyogenes setelah diberi perlakuan dengan berbagai 

konsentrasi ekstrak bunga Averrhoa bilimbi observasi pengukuran terhadap 

diameter zona hambat pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes yang 

terbentuk ditunjukkan pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 Data rerata diameter zona hambat bakteri Streptococcus pyogenes 

No 
Perlakuan 

Konsentrasi (%) 

Ulangan ke- Diameter 

Zona 

Hambat 

(mm) 

Rerata 

I II III IV 

1. Kontrol (-)       

2. Kontrol (+)       

3. Konsentrasi 5%       

4. Konsentrasi 10%       

5. Konsentrasi 15%       

6. Konsentrasi 20%       

7. Konsentrasi 25%       
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Analisis 

adanya pengaruh perlakuan beberapa ekstrak bunga belimbing wuluh (Averrhoa 

bilimbi) dalam menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes 

digunakan uji Kruskal Wallis. Sebelum dilakukan analisis data dengan 

menggunakan uji Kruskal Wallis terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan data 

dan uji homogenitas data dengan tingkat probabilitas 5%. 

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan uji normalitas (klomogrov 

smirnov) yaitu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak, uji homogenitas yaitu dengan tujuan untuk memastikan apakah asumsi 

masing-masing data sudah terpenuhi atau belum, data dikatakan homogen apabila  

X
2

hit˂ X
2
tab, kemudian dilanjutkan dengan uji Kruskal Walllis untuk mengetahui 

perbedaan perlakuan kemudian dilanjutkan dengan uji Mann Whitney Test untuk 

mengetahui perbedaan dua sampel bebas jika data yang digunakan berskala 

nominal. Apabila data tidak normal atau tidak homogen maka dilakukan alternatif 

uji Kruskal Wallis dan uji Mann-Whitney Langkah-langkah teknik analisis dengan 

menggunakan ujisebagai berikut. 

3.7.1 Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov) 

Uji normalitas merupakan asumsi dasar pertama yang harus dipenuhi. 

Fungsi uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Uji normalitas yang digunakan yaitu Kolmogorov Smirnov. Langkah-

langkah uji normalitas sebagai berikut. 
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1. Hipotesis  

H0 : Kadar air dan kadar gula reduksi berdistribusi normal 

Ha : Kadar air dan kadar gula reduksi berdistribusi tidak normal 

2. Kriteria pengujian 

H0 tidak dapat ditolak, jika sig. > α 

H0 ditolak, jika sig. < α 

3. Mengurutkan data hasil pengamatan yang terendah sampai nilai tertinggi 

4. Menyusun distribusi kumulatif relatif data hasil pengamatan dan diberi 

simbol Fa (X). 

5. Menghitung nilai Z dengan menggunakan rumus: 

Z = 
    

 
 

Dimana   adalah nilai rata-rata, sedangkan   adalah nilai standar deviasi 

6. Menghitung distribusi kumulatif teoretis (berdasarkan area kurva normal) dan 

notasikan dengan Fe (X). 

7. Menghitung selisih antara Fa (X) dengan Fe (X). 

8. Mengambil selisih mutlak maksimum antara Fa (X) dengan (X) dan notasikan 

dengan D. 

D = Max I Fa (X) – Fe (X) | 

9. Membandingkan nilai D yang diperoleh dengan nilai Dα dari tabel nilai D 

untuk uji Kolmogorov Smirnov sampel tunggal. 

Dengan kriteria pengambilan keputusan adalah: 

a. H0 tidak dapat ditolak, jika D < Dα 

b. H0 ditolak, jika D > Dα 
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Tabel 3.6 Tabel Uji Normalitas 

X X urut Kum Fa (X) Nilai Z Fe (X)  Fa(X) - Fe(X) 

       

3.7.2 Uji Homogenitas (Levenes Test) 

Uji homogenitas varian merupakan asumsi penting di dalam perhitungan 

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

masing data sudah terpenuhi atau belum.  Uji homogenitas dilakukan dengan 

Levene test. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1. Menentukan hipotesis 

H0: Apabila nilai levene statistik < F tabel maka data dinyatakan homogen 

Ha : Apabila nilai levene statistik > F tabel maka data dinyatakan tidak  

homogen 

2. Menghitung statistik uji  
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Dimana : 

N adalah jumlah observasi 

K adalah banyaknya kelompok 

          ̅     

 ̅   adalah rata-rata dari kelompo ke-i 

 ̅   adalah rata-rata kelompok dari    

 ̅   adalah rata-rata menyeluruh (overall mean) dari     

3. Membuat tabel 
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Tabel 3.7 Tabel Uji Homogenitas 

 Data 

Ulangan A1 A2 A3 

Rata-Rata Keseluruhan  

3.7.3 Uji Kruskal Wallis 

Uji Kruskal Wallis H digunakan untuk menguji perbedaan K sampel bebas 

jika data yang digunakan berskala ordinal. Jika data yang diperoleh berskala 

interval atau rasio, tetapi ukuran sampel kecil atau tidak berdistribusi normal, 

maka data harus ditransformasikan terlebih dahulu menjadi skala ordinal dengan 

me-ranking. Adapun langkah-langkah uji kruskal wallis H adalah sebagai berikut. 

1. Buatlah tabulasi K sampel bebas 

      Tabel 3.8 Tabulasi Kruskal Wallis 

 Peringkat Data 

Ulangan A1 A2 A3 

2. Jika data dalam baris bukan data ordinal maka harus membuat ranking dari 

keseluruhan pengamatan (n). 

3. Hitunglah jumlah ranking pada setiap K sampel (R) 

4. Kuadratkan jumlah ranking pada setiap K sampel (R
2
) 

5. Hitunglah nilak Kruskal Wallis H hitung dengan rumus berikut. 

  
  

      
∑

  
 

  

 
            

6. Bandingkan nilai Kruskal Wallis H dengan Chi-Square tabel df = (α, K-1) 

7. Pengambilan keputusan dengan kriteria. 

a. H0 tidak dapat ditolak, jika H hitung < Chi-Square tabel. 

b. H0 ditolak, jika H hitung > Chi-Square tabel. 
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3.7.4 Uji Man Whitney Test 

Uji Man Whitney digunakan untuk menguji perbedaan dua sampel bebas 

jika data yang digunakan berskala nominal. Uji Man Whitney merupakan salah 

satu uji non parametrik yang sangat kuat serta sebagai alternatif uji parametrik t 

test. Seringkali penelitian yang bertujuuan untuk menguji perbedaan dua sampel 

bebas sudah dapat memperoleh data yang berskala interval, tertapi tidak 

memenuhi uji normalitas, sehingga tidak dapat digunakan uji t. Jika dalam 

penelitian terjadi hal semacam ini, maka dapat menggunakan uji Man Whitney 

sebagai alternatif dengan cara mentransformasi data yang sudah berskala interval 

tersebut menjadi skala ordinal. Langkah-langkah untuk melakukan uji Man 

Whitney sebagai berikut. 

1. Gabungkan sampel independen dan beri jenjang pada tiap-tiap anggotanya, 

mulai dari pengamatan terkecil sampai nilai terbesar. Jika ada dua atau lebih 

pengamatan yang sama, maka digunakan jenjang rata-rata. 

2. Hitunglah jumlah jenjang masing-masing bagi smapel pertama dan kedua, 

sert aberi notasi R1 dan R2. 

3. Pada pengujian statistik U, dihitung dari sampel pertama dengan n1 

pengamatan. 

U1 = n1n2 + 
        

 
      

atau dari sampel kedua dengan n2 pengamatan 

U2 = n1n2 + 
        

 
      

4. Dari dua nilai U tersebut, yang digunakan adalah nilai U yang lebih kecil 

untuk dibandingkan dengan nilai U tabel. 
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5. Bandingkan nilai U dengan nilai U dalam tabel (untuk n1 dan n2 yang lebih 

kecil dari 20) 

6. Pengambilan keputusan dengan kriteria: 

a. H0 diterima, jika U ≥ Uα 

H0 ditolak, jika U < Uα 


