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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah  eksperimental sesungguhnya (True 

Experimental). Sebagaimana dinyatakan oleh  Sugiyono (2013) bahwa dikatakan 

True Eksperimental karena peneliti dapat mengontrol dan mengendalikan semua 

variabel luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. 

3.1.2  Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah The 

Posttest-Only Control Group Design. Desain penelitian ini dipilih karena tidak 

dilakukan pretes terhadap sampel sebelum perlakuan, sehingga dilakukan 

randomisasi baik pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, kelompok-

kelompok tersebut dianggap sama sebelum dilakukan perlakuan. Perlakuan yang 

diberikan adalah dengan pemberian berbagai konsentrasi ekstrak daun kamboja 

putih. 

Perlakuan yang diberikan terhadap objek yang diteliti merupakan 

pemberian ekstrak daun kamboja putih dengan berbagai tingkatan konsentrasi, 

yaitu 0% (Kontrol), 5%, 7%, 9%, 11%, dan 13%. Penentuan konsentrasi mengacu 

pada hasil uji pendahuluan yang sudah dilakukan sebelumnya yakni menggunakan 

konsentrasi 1% sampai dengan 10%. Konsentrasi paling efektif terdapat pada 

konsentrasi 9%, dari hasil uji pendahuluan tersebut peneliti mengambil 2 angka 



34 
 

dibawah 9% dan 2 angka diatas 9% dengan jarak interval 2%. Adapun skema 

Rancangan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.1: Skema Posttest-Only Control Group Design 
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Keterangan : 

R  :    Randomisasi 

P1 : Perlakuan ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) 

konsentrasi 5%  ulangan pertama 

P2 : Perlakuan ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) 

konsentrasi 7%. 

P3 : Perlakuan ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) 

konsentrasi 9%. 

P4 : Perlakuan ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) 

konsentrasi 11%. 

P5 : Perlakuan eksperimen ekstrak daun kamboja putih (Plumeria 

alba) konsentrasi 13%. 

PK :  Perlakuan kontrol adalah kelompok tanpa perlakuan ekstrak daun 

kamboja putih (Plumeria alba) konsentrasi 0%. 

O1 : Observasi setelah pemberian ekstrak daun kamboja putih 

(Plumeria alba) konsentrasi 5% setelah 24 Jam.  

O2 : Observasi setelah pemberian ekstrak daun kamboja putih 

(Plumeria alba) konsentrasi 7% setelah 24 Jam 

O3 : Observasi setelah pemberian ekstrak daun kamboja putih 

(Plumeria alba )konsentrasi 9% setelah 24 Jam 

O4 : Observasi setelah pemberian ekstrak daun kamboja putih 

(Plumeria alba) konsentrasi 11% setelah  24 Jam 

O5 : Observasi setelah pemberian ekstrak daun kamboja putih 

(Plumeria alba) konsentrasi 13% setelah 24 Jam 

K : Observasi setelah pemberian ekstrak daun kamboja putih 

(Plumeria alba) konsentrasi 0% setelah 24 Jam 

U1,U2,U3,U4 : Ulangan ke-1, 2, 3 dan 4. 
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3.2 Tempat dan Waktu  Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Biologi Universitas 

Muhammadiyah Malang tepatnya di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Mei-Juni 2016. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek  yang 

mempunyai kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Populasi dalam penelitian ini 

adalahlarva nyamuk Aedes aegypti instar III/IV. 

3.3.2  Sampel 

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

suatu populasi (Sugiyono.2013). Sampel dalam penelitian ini adalah  larva Aedes 

aegyptiinstar III/IV yang diperoleh dari Laboratorium Entomologi Dinas 

Kesehatan  Provinsi Jawa Timur Jl. Ahmad Yani No.118 Wonocolo Surabaya 

sebanyak 240 ekor dengan ciri-ciri berukuran 5-6 mm berumur 5-6 hari setelah 

telur menetas, duri-duri dada mulai jelas dan corong pernafasan berwarna coklat 

kehitaman. 

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel (Sugiyono, 2013). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Simple 

Random Sampling, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang menggunakan 
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metode acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 

2013). 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas pada penelitian ini adalah ekstrak daun kamboja putih 

(Plumeria alba) dengan berbagai konsentrasi yaitu 0% (sebagai kontrol), 5%, 7%, 

9%, 11%, daan 13%. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah mortalitas larva  Aedes aegypti. 

Mortalitas ditandai dengan tidak adanya respon dari larva atau tidak bergerak 

apabila disentuh dengan lidi, posisi tubuh lurus/kaku, dan tenggelam didasar 

mangkok atau mengapung di permukaan larutan uji. 

3.4.3 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol pada  penelitian ini adalah batas waktu yang 

dipergunakan untuk menentukan mortalitas larva Aedes aegypti, aquadest untuk 

media larva, etanol 70% untuk proses ekstraksi, dan wadah larva. 

 

3.5 Definisi Operasional Variabel 

Agar tidak terjadi kesalahan makna dalam tiap variable maka perlu 

didefinisikan tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun 

operasional variabel tersebut, yaitu: 
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1. Ekstrak daun kamboja putihdiperoleh dari daun kamboja yang memiliki bunga 

berwarna putih kemudian dikeringkan, dihaluskan dan diekstraksi dengan 

menggunakan larutan etanol 70%. 

2. Larva Aedes aegypt iinstar III/IV adalah larva Aedes aegypti yang telah 

berumur sekitar 5–7 hari setelah menetas. 

3. Mortalitas Larva Aedes aegypti adalah larva Aedes aegypti yang dianggap 

mati apabila tidak ada tanda-tanda kehidupan, misalnya tidak bergerak lagi 

walaupun dirangsang dengan gerakan air dan disentuh dengan lidi (Indrianto, 

2010). 

4. Batas waktu adalah lamanya waktu yang telah ditentukan untuk melihat 

kematian larva yaitu dengan pengamatan selama 24 jam dengan interval 

pengamatan selama 6 jam sekali (Jam ke-6, 12, 18, dan 24). 

5. Etanol adalah Pelarut digunakan pada maserasi karena pelarut ini bersifat 

polar dan inert. Pelarut polar akan mampu menetrasi sel dan menyari semua 

senyawa yang terdapat dalam sel. Etanol yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah etanol 70%. 

6. Wadah yang digunakan untuk menampung ekstrak uji dan larva Aedes aegypti 

pada penelitian ini yaitu gelas plastik ukuran 250 ml sebanyak 24 buah. 

 

3.6 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Posttest-Only Control Group Design 

dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL).  Rancangan acak 

lengakap (RAL), dalam penelitian ini sekelompok subyek yang diambil dari 
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populasi tertentu dikelompokkan secara random (acak), dengan 6 perlakuan dan 4 

kali ulangan, sehingga jumlah sampel yang diamati adalah sebanyak 240 ekor. 

3.6.1 Ulangan 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu ulangan dalam suatu 

perlakuan, hal ini dikarenakan dibutuhkan derajat ketelitian terhadap suatu 

penelitian. Besar sampel dalam penelitian ini adalah 20 ekor satiap unit perlakuan, 

dengan pertimbangan untuk eksperimen larva 20-25 ekor (WHO), pada masing-

masing perlakuan. Menurut Kemas (1995) banyaknya ulangan (replikasi) dalam 

eksperimen dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Table 3.1 Rumus Replikasi 

 

  

Keterangan : 

t : Jumlah Perlakuan 

r : jumlah Ulangan 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

(6-1) (r-1) ≥ 15 

5r- 4 ≥ 15 

r ≥ 4 

 

3.6.2 Denah Percobaan 

Rancangan percobaan yang akandigunakan adalah menggunakan 

Rancangan Acak Lengkap (RAL). Penelitian ini menggunakan  1 faktor dan  4 

ulangan. Faktor tersebut adalah : faktor berbagai tingkat konsentrasi ekstrak 

daun kamboja yaitu 50%.%, 7%, 9%, 11%, dan 13%. 

 

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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Tabel 3.2: faktor dengan konsentrasi ekstrak yang  berbeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

   A0B0:Tanpa pemberian ekstrak daun kamboja putih  yakni dengan 

konsentrasi 0 % sebagai kontrol negatif (pemberian aquades). 

A1B1: Pemberian ekstrak daun kamboja putih kosentrasi 5% 

A1B2: Pemberian ekstrak daun kamboja putih kosentrasi 7% 

A1B3: Pemberian ekstrak daun kamboja putih kosentrasi 9% 

A1B4: Pemberian ekstrak daun kamboja putih kosentrasi 11% 

A1B5: Pemberian ekstrak daun kamboja putih kosentrasi 13% 

Cara penentuan rancangan ini adalah dengan melakukan pengundian. 

Kode perlakuan yang jatuh pertama kali ditempatkan ke dalam kotak nomor 1, 

kode perlakuan yang jatuh kedua di tempatkan ke dalam kotak nomor 2 dan 

seterusnya sampai kotak ke-24, sehinga diperoleh rancangan denah penelitian 

seperti tabel di bawah ini. 

 

Perlakuan / 

Konsentrasi 

A1(Daun Kamboja 

Putih) 

B0 (Kontrol) A0B0 

B1 (5%) A1B1 

B2 (7%) A1B2 

B3 (9%) A1B3 

B4 (11%) A1B4 

B5 (13%) A1B5 
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Tabel 3.3: Rancangan Acak Lengkap (RAL) 24 Kombinasi 

A1B3 

U2 

A1B1 

U1 

A1B5 

U3 

A1B4 

U1 

A0B0 

U4 

A1B2 

U3 

A0B0 

U2 

A1B2 

U2 

A1B3 

U1 

A1B4 

U1 

A1B1 

U3 

A1B5 

U2 

A1B2 

U1 

A1B5 

U4 

A1B1 

U4 

A0B0 

U3 

A1B4 

U3 

A1B3 

U3 

A1B1 

U4 

A1B3 

U4 

A0B0 

U1 

A1B5 

U2 

A1B4 

U4 

A1B2 

U4 

 

Keterangan: 

UI = Ulangan ke-1 

U2 = Ulangan ke-2 

U3 = Ulangan ke-3 

U4 = Ulangan ke-4 

 

Tabel 3.4: Tabel Pencatatan Jumlah Mortalitas Larva Aedes aegypti selama 

24 jam 

 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap pengamatan. 

Perlakuan/ 

Konsentrasi 

∑ Mortalitas Larva Aedes aegypti 

Rerata 
Mortalitas 

(%) 
6 

Jam 
12  

Jam 
18  

Jam 
24  

Jam 

0%       

5%       

7%       

9%       

11%       

13%       
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3.7.1 Tahap Persiapan 

 Tahap persiapan meliputi : persiapan alat dan bahan yang digunakan 

dalam penelitian, pembuatan ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba), dan 

pengadaan larva nyamuk. 

3.7.1.1 Alat 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Gelas Ukur (50 ml) 1 buah 

b. Gelas Kimia 1 buah 

c. Gelas Erlenmeyer 1 buah  

d. Pipet tetes 2 buah 

e. Gelas Plastik (250 ml) 24 buah   

f. Saringan 1 buah 

g. Pipet ukur (10 ml) 1 buah 

h. Corong kaca 2 buah 

i. Nampan plastik (30 x 30 cm) 1 buah 

j. Kertas label 1 lembar 

k. Labu takar (500 ml) 1 buah 

l. Timbangan analis (AA-250) 1 buah 

m. Rotary Evaporator 1 buah 

n. Mikroskop 1 buah 

o. Oven 1 buah 

p. Botol 1 buah 

q. Toples Bertutup 1 buah 

r. Alkoholmeter 1 buah 

s. Shaker digital 1 buah 

t. Lidi 1 buah 
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3.7.1.2 Bahan 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Larva nyamuk Aedes aegypti instar III/IV 

b. Daun kamboja putih (Plumeria alba) 

c. Etanol  70% 

d. Aquades 

3.7.1.3 Pembuatan Ekstrak Daun Kamboja Putih (Plumeria alba) 

Langkah-langkah pembuatan ekstrak daun kamboja putih (Plumeria alba) 

yang dilakukan oleh UPT Meteria Medica Kota Batu sebagai berikut: 

1. Menyiapkan daun kamboja segar pilihan yang telah dicuci dan diangin-

anginkan hingga tampak kering. 

2. Mengeringkan daun kamboja tersebut di dalam oven selama dengan keadaan 

suhu 65ºC selama  ± 2jam 

3. Menghaluskan daun kamboja tersebut yang sudah kering dengan 

menggunakan blender dan mengayak serbuk yang sudah jadi hingga halus. 

4. Menimbang serbuk daun kamboja yang halus dengan timbangan analitik 

sebanyak 400 gram. 

5. Serbuk bahan dimaserasi dengan etanol 70% sebanyak 1 L ke dalam toples. 

6. Meratakan dan sambil menambah pelarut etanol 70% sampai terendam 

kemudian menutup toples dengan rapat selama 24 jam lalu di shaker diatas 

shaker digital 50 rpm. 

7. Remaserasi dilakukan sampai filtrat/ekstrak lebiih jernih. 

8. Maserat yang sudah didapatkan selanjutnya diuapkan dengan menggunakan 

rotary evaporator pada suhu 450C selama 4 jam (Sampai kental). 
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9. Eksrak yang dihasilkan kemudian dipekatkan menggunakan water bath selama 

24 jam. 

10. Ekstrak yang sudah didapatkan sebelum digunakan dicampur sesuai 

konsentrasi yang diperlukan dengan mengunakan rumus pengenceran. 

Tabel 3.5 Rumus Pembuatan Konsentrasi 

 

Keterangan : 

V1 : Volume yang dicari 

M1 : Konsentrasi Awal 

V2 : Volume yang diinginkan 

M2 : Konsentrasi yang diinginkan 

 

Konsentrasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 0% 

(Kontrol), 5%, 7%, 9% 11%, dan 13%. Pembuatan masing-masing kepekatan 

dilakukan dengan cara pengenceran dari sediaan ekstrak 100%. Larutan 

konsentrasi ekstrak daun kamboja adalah 100 ml pada tiap-tiap konsentrasi. 

Perhitungannya sebagai berikut:  

1) Konsentrasi 0 % tanpa diberi ekstrak, hanya 100 ml aquades. 

2) Konsentrasi 5 % dengan perhitungan : 

V1 x M1  =  V2 x M2 

V1 x 100 % = 100 x 5 % 

V1 x 100 = 500 

V1  = 5 ml  

 Untuk membuat konsentrasi 5% sebanyak 100 ml maka yang 

dibutuhkan adalah 5 ml ekstrak daun kamboja ditambahkan dengan 

aquades 95 ml dari V2-V1 (100 ml -5  ml = 95  ml). 

V1 x M1  =  V2 x M2 
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3) Konsentrasi 7 % dengan perhitungan : 

V1 x M1  =  V2 x M2 

V1 x 100 % = 100 x 7 % 

V1 x 100 = 700 

V1  = 7 ml  

Untuk membuat konsentrasi 7% sebanyak 100 ml maka yang 

dibutuhkan adalah 7 ml ekstrak daun kamboja ditambahkan dengan 

aquades 93 ml dari V2-V1 (100 ml -7 ml = 93  ml). 

4) Konsentrasi 9 % dengan perhitungan : 

V1 x M1  =  V2 x M2 

V1 x 100 % = 100 x 9 % 

V1 x 100 = 900 

V1  = 9 ml  

Untuk membuat konsentrasi 9% sebanyak 100 ml maka yang 

dibutuhkan adalah 9ml ekstrak daun kamboja ditambahkan dengan 

aquades 91 ml dari V2-V1 (100 ml - 9 ml = 91  ml). 

5) Konsentrasi 11 % dengan perhitungan : 

V1 x M1  =  V2 x M2 

V1 x 100 % = 100 x 11 % 

V1 x 100 = 1100 

V1  = 11 ml  
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Untuk membuat konsentrasi 11% sebanyak 100 ml maka yang 

dibutuhkan adalah 11 ml ekstrak daun kamboja ditambahkan dengan 

aquades 89 ml dari V2-V1 (100 ml -1  ml = 89  ml) 

6) Konsentrasi 13 % dengan perhitungan : 

V1 x M1  =  V2 x M2 

V1 x 100 % = 100 x 13 % 

V1 x 100 = 1300 

V1  = 13 ml  

Untuk membuat konsentrasi 13% sebanyak 100 ml maka yang 

dibutuhkan adalah 13 ml ekstrak daun kamboja ditambahkan dengan 

aquades 87 ml dari V2-V1 (100 ml -13  ml = 87  ml). 

 

3.7.1.4 Pengadaan Larva Aedes aegypti 

Pengadaan larva Aedesaegypti instar III yang digunakan dalam penelitian 

ini diperoleh dariLaboratorium Entomologi Dinas Kesehatan  Provinsi Jawa 

Timur Jl.Ahmad Yani No.118 Wonocolo Surabaya. 

3.7.2 Tahap pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan penelitian langkah-langkah yang dilakukan 

meliputi: 

1. Memberikan perlakuan pada larva Aedes egypti dengan langkah-langkah 

berikut: 
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a. Setelah masing-masing konsentrasi ekstrak hasil perendaman daun 

kamboja putih (Plumeria alba) diperoleh lalu dimasukkan kedalam gelas 

ekstrak sesuai dengan takaran yaitu masing-masing sebanyak 100 ml. 

b. Memilih larva larva Aedes aegypti instar III yang kondisinya baik atau 

gerakannya masih aktif. 

c. Mengisi masing-masing gelas ektrak dengan 20 ekor larva nyamuk Aedes 

aegypti instar III tersebut  termasuk kontrol pada masing-masing gelas 

ekstrak. 

d. Memberi label pada masing-masing gelas ekstrakdengan 5 perlakuan  dan 

1 kontrol negatif sebanyak 4 kali ulangan dan tanpa diberi makanan. 

e. Menempatkan masing-masing gelas yang berisi ekstrak daun kamboja 

putih (Plumeria alba) dan larva Aedes aegypti instar III di meja 

laboratorium. 

3.7.3 Pengamatan Penelitian 

Pada tahap pengamatan langkah-langkah yang dilakukan meliputi: 

1.   Mengamati semua kondisi larva setelah perlakuan 

2. Mengidentifikasi keadaan larva yang hidup dan yang mati, larva yang mati 

ditandai dengan tidak adanya  tanda-tanda kehidupan, misalnya tidak bergerak 

lagi walaupun dirangsang dengan gerakan air dan disentuh dengan lidi 

(Indrianto, 2010). 

3. Menghitung jumlah larva yang mati pada setiap gelas ekstrak. Perhitungan 

dilakukan setiap  6 jam sekali selama 24 jamsetelah diaplikasikannya ekstrak 

daun kamboja putih (Plumeria alba), kemudian dicatat dalam bentuk tabel 
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dengan perhitungan persentase kematian larva uji pada setiap perlakuan  

dengan menggunakan rumus sebagai berikut :  

    ∑ larva uji yang mati 

 % kematian larva uji =       x 100% 

             ∑ larva uji 

 

3.7.4 Pengembangan Model  

3.7.4.1 Langkah-langkah pengembangan model 

Langkah-langkah pengembangan memodifikasi model 4-D yang 

dikembangkan oleh Thiagarajan dalam Murwaningsih (2012)  meliputi: 

1. Define (Pendefinisian) 

Pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat 

pengembangan, tahap ini sering dinamakan analisis kebutuhan.  

2. Design (Perancangan) 

Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. 

Adapun langkahnya, yaitu: (1) pemilihan media  yang sesuai dengan 

karakteristik materi dan tujuan pembelajaran, (3) pemilihan format (format 

selection), yakni mengkaji format-format bahan ajar yang ada dan menetapkan 

format bahan ajar yang akan dikembangkan, (4) membuat rancangan awal 

sesuai format yang dipilih. 

3. Pengembangan (Development) 

Kegiatan pengembangan (development) meliputi: 

a) Validasi model oleh ahli/pakar. Hal-hal yang divalidasi meliputi panduan 

penggunaan model dan perangkat model pembelajaran. Tim ahli yang 

dilibatkan dalam proses validasi terdiri dari: pakar teknologi pembelajaran, 
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pakar bidang studi pada mata pelajaran yang sama/ pakar evaluasi hasil 

belajar. 

b) Revisi model berdasarkan masukan dari para pakar pada saat validasi 

c) Uji coba terbatas dalam pembelajaran di kelas, sesuai situasi nyata yang 

akan dihadapi. 

d) Revisi model berdasarkan hasil uji coba 

e) Implementasi model pada wilayah yang lebih luas. Selama proses 

implementasi tersebut 

4. Disseminate (Penyebarluasan) 

Pada tahap dissemination terdapat 3 kegiatan yaitu: validation testing, 

packaging, diffusion and adoption. Pada tahap validation testing, produk yang 

sudah direvisi pada tahap pengembangan kemudian diimplementasikan pada 

sasaran yang sesungguhnya. Pada saat implementasi dilakukan pengukuran 

ketercapaian tujuan. Pengukuran ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas 

produk yang dikembangkan.  

Kegiatan terakhir dari tahap pengembangan adalah melakukan packaging 

(pengemasan), diffusion and adoption. Tahap ini dilakukan supaya produk dapat 

dimanfaatkan oleh orang lain. Pengemasan model pembelajaran dapat dilakukan 

dengan mencetak buku panduan penerapan model pembelajaran. Setelah buku 

dicetak, buku tersebut disebarluaskan supaya dapat diserap (diffusi) atau dipahami 

orang lain dan digunakan (diadopsi) pada kelas mereka. 
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Namun pada penelitian ini hanya sampai pada langkah  pengembangan 

(Development) yakni pada tahap validasi dan revisi model saja bedasarkan 

masukan dari pakar  pada saat validasi karena keterbatasan waktu dan biaya. 

3.7.4.2 Validasi 

Angket validasi ketercapaian media poster dapat dikatakan layak/tidak 

apabila presentase hasil memenuhi prasyarat sebagai berikut: 

Presentase nilai =
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖
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𝑥 100% =..................... 

Range presentase : 

< 50%  =  Tidak layak  

50% <75% =  Cukup layak dengan revisi sesuai komentar/saran 

75% < 100%  =  Layak digunakan sebagai sumber belajar tanpa revisi 

100% < 145%  =  Sangat layak digunakan sebagai sumber belajar tanpa 

revisi 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : uji 

normalitas (untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal) 

dilanjutkan uji homogenitas (untuk mengetahui apakah varian datanya homogen 

atau tidak), bila kedua syarat tersebut dipenuhi maka dilanjutkan dengan uji Anova 

untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan yang diberikan. Selanjutnya 

menggunakan uji duncan 5% untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan antar tiap 

individu perlakuan. Analisis data menggunakan aplikasi SPSS versi 21. 
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3.8.1 Uji Normalitas (Liliefors)  

Uji yang digunakan dikenal dengan nama Liliefors. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak.Langkah-

langkah yang digunakan untuk uji normalitas Liliefors adalah sebagai berikut: 

Setelah menginput data memilih Analyze    Descriptive Statistics        pilih 

Frequencies. Maka akan menampilkan kotak dialog Frequencies. Memindahkan 

variabel yang akan diuji kenormalan datanya, kemudian memilih Statistics 

kemudian pilih Skewness dan Kurtosis. Kemudian pilih OK sehingga mendapat 

tabel statistics. Menguji nilai skewness dan kurtosis dengan syarat nilai Skewness 

dan nilai Kurtosis terletak diantara ±2.  

3.8.2 Uji Asumsi Homogenitas (Bartlet)  

Uji ini dilakukan untuk memastikan apakah asumsi masing-masing data 

sudah terpenuhi atau belum. Langkah-langkah yang digunakan untuk Uji Asumsi 

Homogenitas (Bartlet) adalah sebagai berikut: 

 Memilih Analyze Compare Means       One Way Anova         Option. 

Maka akan menampilkan kotak dialog Statistics dan pilih Homogenity Of 

Variance test. Pilih  continue dan klik OK. 

3.8.3 Uji Anova 

Jika data berdistribusi normal dan variannya homogen, maka data tersebut 

dianalisis dengan anava 1 vaktor. Uji ini dilakukan setelah asumsi dasar terpenuhi. 

Uji ini digunakan untuk menuji apakah H0 ditolak atau diterima dan untuk 

menguji suatu efek, akibat atau pengaruh dari suatu variabel tertentu yang diteliti. 

Langkah-langkah uji Anova adalah sebagai berikut: 
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Memilih Analyze         Compare Means          One Way Anova. Maka 

akan menampilkan kotak dialog One Way Anova. Memindahkan sebuah variabel 

numerik ke kotak Dependent List. Tabel analisis varian akan dibuat untuk setiap 

variabel numerik. Memindahkan sebuah variabel faktor (Independent) ke kotak 

faktor. Variabel yang cocok sebagai variabel faktor adalah yang berbentuk 

kategori. Definisi range dan variabel faktor. Kemudian klik OK untuk 

mendapatkan hasil default dari tabel analisis varians satu jalur yang berisi rasio F, 

jumlah kuadrat dan rata-rata jumlah kuadrat untuk antar dan dalam group (within 

groups). 

3.8.4 Uji Duncan 5% 

Uji lanjut setelah anava yaitu dengan uji Duncan 5%. Uji ini dilakukan 

untuk membandingkan antar perlakuan dalam percobaan yang paling signifikan. 

Langkah-langkah uji Duncan adalah sebagai berikut: 

Memilih Analyze       Compare Means          One Way Anova, kemudian 

pilih post hoc  pilih Duncan selanjutnya kembali keawal lalu pilih Option 

klik descriptive dan homogen kemudian OK. 

 


