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BAB III   

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam kegiatan ini ialah penelitian eksperimen 

sesungguhnya (True Experimental). Menurut Sugiyono (2010) dikatakan bahwa 

True Experimental karena dalam penelitian, peneliti dapat mengontrol semua 

variable luar yang mempengaruhi jalannya eksperimen. Ciri utama dari  true 

experimental  adalah sampel yang digunakan untuk eksperimen maupun sebagai 

kelompok kontrol diambil secara random dari populasi tertentu. Jadi cirinya adalah 

kelompok kontrol dan sampel dipilih secara random. 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan 

desain penelitian The Post Test Only Control Group Design, yaitu karakteristik 

antar unit populasi adalah sama maka pengukuran awal tidak dilakukan karena 

diasumsikan bahwa di dalam suatu populasi tertentu tiap unit populasi adalah 

homogen maka pengukuran variabel dilakukan setelah pemberian perlakuan, tanpa 

ada pengukuran awal (Pre Test) tetapi hanya dilakukan “Control by Design” yaitu 

dengan menghomogenkan sampel penelitian. Perlakuan yang diberikan adalah 

dengan pemberian berbagai konsentrasi daun maja (Aegle marmelos) yaitu 10%, 

30%, 50%, dan 80%. 
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3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Universitas 

Muhammadiyah Malang yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang. 

Penelitian ini dilaksanakan selama 14 hari  dari tanggal 20 Desember 2017 - 02 

Januari 2018. 

 

3.3 Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah sekumpulan tikus putih (Rattus norvegicus) jantan jenis 

strain wistar yang diperoleh dari Peternakan Tikus di daerah Dau. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiono, 2010). Sampel dalam penelitian ini adalah 24 ekor tikus 

putih yang diperoleh dari peternakan tikus di daerah Dau.  

3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel (Sugiono, 2013). 

Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling yaitu responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar 

pertimbangan peneliti (Darmawan, 2013). Anggota sampel pada penelitian ini yaitu 
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tikus putih (Rattus norvegicus) yang berumur 2-3 bulan dengan berat 100-200 

gram. 

3.3.4 Rancangan Percobaan 

Rancangan yang digunakan ialah Rancangan Acak Lengkap (RAL). 

Rancangan Acak Lengkap (RAL) merupakan rancangan yang peletakan perlakuan 

dilakukan secara acak pada seluruh materi percobaan. Dengan demikian, seluruh 

unit percobaan mempunyai peluang yang sama besar  untuk menerima perlakuan.  

 Besar sampel dalam penelitian ini ditetapkan berdasarkan prosedur  baku 

dalam penetapan jumlah sampel yang menggunakan hewan coba (tikus) sebagai 

sampel percobaan. Adapun penentuan jumlah pengulangan   digunakan rumus 

Federer (1963) sebagai berikut: 

(t-1) (r-1) ≥ 15  

Dimana, t :  banyaknya perlakuan  

    r : banyaknya replikasi    (Hasanah, 2015).                                   

(t-1) (r-1) ≥ 15   Keterangan :  

(6- 1) (r - 1) ≥ 15   r : banyaknya replikasi                          

5(r - 1) ≥ 15    t :  banyaknya perlakuan               

5r – 5 ≥ 15   n : jumlah sampel (perlakuan) 

5r  ≥ 15 + 5    ≥ 4 (Ulangan yang digunakan adalah 4 kali) 

r  ≥ 4 

n = t . r = 6 . 4 = 24 
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Jumlah sampel keseluruhan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 24 

ekor tikus putih dengan 4 kali ulangan meliputi: 

A. Kelompok kontrol negatif (tidak diberi perlakuan dengan tidak diberi salep 

ekstrak daun maja) 

B. Kelompok kontrol positif (tidak diberi perlakuan dengan tidak diberi salep 

luka bakar) 

C. Kelompok perlakuan I : pemberian ekstrak daun maja dengan konsentrasi 

10% sebanyak ( 1 tetes) setiap 1 hari sekali 

D. Kelompok perlakuan II : pemberian ekstrak daun maja dengan konsentrasi 

30% sebanyak ( 1 tetes) setiap 1 hari sekali 

E. Kelompok perlakuan III : pemberian ekstrak daun maja dengan konsentrasi 

50% sebanyak ( 1 tetes) setiap 1 hari sekali 

F. Kelompok perlakuan IV : pemberian ekstrak daun maja dengan konsentrasi 

80% sebanyak ( 1 tetes) setiap 1 hari sekali 
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Tabel 3.1 Denah Rancangan Acak Lengkap (RAL) 

Kelompok 

Ulangan 

1 2 3 4 

A A1 A2 A3 A4 

B B1 B2 B3 B4 

C C1 C2 C3 C4 

D D1 D2 D3 D4 

E E1 E2 E3 E4 

F F1 F2 F3 F4 

 

3.4 Jenis Variabel  

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah atau dimanipulasi oleh 

peneliti dengan maksud untuk mengetahui pengaruhnya pada objek yang diteliti. 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah berbagai konsentrasi ekstrak daun maja 

(Aegle marmelos), dengan konsentrasi 10%, 30%, 50% dan 80%. 

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah sejumlah faktor atau gejala yang muncul dan diukur 

untuk mengetahui dampak adanya variasi atau perubahan dari variabel yang lain 

terutama variabel bebasnya. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah dengan 

indikator hilangnya eritema, hilangnya edema, tepi luka menutup dan luka 

menutup. 
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3.4.3 Variabel Kendali 

Variabel kendali adalah variabel dalam penelitian yang berpengaruh tetapi 

dapat dikendalikan. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah batas waktu 

penyembuhan luka sayat selama 2 minggu pada punggung tikus putih, jenis tikus 

strain wistar dengan kelamin jantan, berat badan tikus 100-200 gram, umur tikus 2-

3 bulan, suhu ruang 25oC, kandang bersifat homogen, perawatan dilakukan setiap 

hari sekali, jenis pakan tikus BR-1, dan minum tikus (cleo). 

3.5  Definisi Operasional Variabel 

 Adapun defenisi operasional variabel ini yaitu: 

1. Jenis tanaman yang digunakan sebagai ekstrak adlah bagian tanaman 

yang memiliki potensi sebagai penyembuh luka sayat. Jenis tanaman 

yang digunakan yaitu daun maja (Aegle marmelos Linn). 

2. Luka sayat adalah luka yang diakibatkan oleh irisan benda tajam 

sehingga tepi luka bisa menyatu kembali, tidak ada jaringan yang hilang, 

permukaan bersih, biasanya terjadi karena suatu insisi, tidak ada jaringan 

yang hilang. Penyembuhan luka berlangsung dari bagian internal ke 

eksternal. Pada penelitian ini luka sayat dibuat pada punggung tikus putih 

dengan menyayat menggunakan scalpel steril dengan panjang 2 cm 

dengan kedalaman sampai area subkutan (Amaliya, 2015). 

3. Ekstrak daun maja (Aegle marmelos Linn) adalah ekstrak yang dibuat 

secara maserasi yang kinetik dengan menggunakan pelarut etil alkohol 

(etanol) 90%. Tanaman daun A. marmelos diambil dan ekstrak dibuat di 
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Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. Ekstrak 

dibuat dengan konsentrasi 10%,  30%, 50% dan 80%. 

3.6  Prosedur Penelitian 

Pada penelitian mengenai Pengaruh Pemberian Ekstrak Daun Maja (Aegle 

marmelos) Terhadap Waktu Penyembuhan Luka Sayat Pada Tikus Putih ini, 

prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah mempersiapkan alat dan bahan 

sebagai berikut: 

3.6.1  Persiapan Alat dan Bahan 

3.6.1.1  Alat 

Tabel 3.2 Alat yang digunakan dalam persiapan penelitian 

No Nama Alat Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Kandang 

Tempat minum 

Tempat makan 

Kawat kasa untuk penutup 

Pipet ukur 10 ml 

Pipet ukur 20 ml 

Timbangan analitic 

Labu takar 25 ml 

Gelas ukur 100 ml 

Erlenmeyer 

Botol winkler 

Beaker glass 

Rotary evaporator 

Oven 

Water steam 

Kertas label 

Kertas saring 1 x 1 m 

Handscoon 

Masker (Sensil)  

Gunting bedah 

Silet tetra 

Penggaris 

24 buah 

24 buah 

24 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

4 buah 

1 buah 

1 buah 

1 buah 

4 buah 

1 unit 

1 unit 

1 unit 

1 lembar 

1 lembar 

1 lembar 

1 Pac 

1 buah 

3 buah 

1 buah 
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3.6.1.2 Bahan       

Tabel 3.3 Bahan yang digunakan dalam penelitian 

No Nama Alat Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Pakan BR-1  

Air Mineral Cleo    

Tikus putih  

Ekstrak daun maja (Aegle marmelos) 

Etanol 90%    

Aquades     

Sekam/ kayu untuk alas    

Kertas lembar Observasi 

12 Kg 

2x isi ulang 

24 ekor 

100 ml 

3 Liter 

3 Liter 

12 Pac 

                                        

3.6.2  Cara Kerja 

1. Tahap Pemeliharaan Tikus 

a. Kandang diberi alas sekam/ potongan kayu halus digunakan agar kotoran 

dapat diserap dan diganti tiap 1 hari sekali dan tiap kandang 1 tikus agar 

sirkulasi ruang gerak tikus bebas 

b. Adaptasi tikus di laboratorium Kimia bagian Hewan Coba Universitas 

Muhammadiyah Malang, dimaksudkan agar tikus dapat beradaptasi 

dengan lingkungan sekitar. 

c. Memberi makan dan minum tiap hari dan memberlakukan tikus dengan 

baik  

2. Tahap Pembuatan Ekstrak Daun Maja (Aegle marmelos) 

a. Menyiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan 

b. Cuci semua alat dan bahan yang akan digunakan hingga bersih dan 

selanjutnya daun maja dikeringkan dengan oven 
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c. Setelah kering, daun maja diblender atau digiling, sehingga didapatkan 

serbuk kering 

d. Serbuk bahan di maserasi dengan etanol, maserat diambil setiap 24 jam 

atau satu hari dan maserasi dihentikan apabila maserat larutan agak 

sedikit jernih. Alasan menggunakan etanol ialah karena pelarut etanol 

merupakan pelarut terbaik untuk hampir semua semua senyawa dengan 

berat molekul rendah seperti saponin dan flavonoid (Wijesekara, (1991) 

dalam arifianti, dkk (2014)) 

e. Maserat yang sudah didapatkan selanjutnya diuapkan dengan 

menggunakan rotariy pada suhu 45 derajat celcius sampai kental 

f. Ekstrak yang sudah didapatkan kemudian dipekatkan dengan 

menggunakan water steam kemudian disimpan dilemari dan siap 

digunakan 

g. Mengencerkan ekstrak sesuai dengan konsentrasi 

3. Tahap Pembuatan Luka Sayat 

Pada penelitian ini luka sayat dibuat pada punggung tikus dengan 

menggunakan scapel setelah punggung tikus diberi alkohol. Panjang luka 

dibuat ± 2 cm, dengan kedalaman sampai area subkutan. Perawatan luka 

dilakukan 1 kali sehari pada waktu yang sama. 

4. Tahap Perlakuan Luka Sayat 

a. Menyiapkan alat dan bahan 

b. Mencuci tangan, mengatur posisi tikus senyaman mungkin. 

c. Memakai sarung tangan 
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d. Memberikan ekstrak daun maja (Aegle marmelos)  sebanyak 1 tetes  pada 

punggung tikus sesuai dengan konsentrasi yang sudah ditentukan pada 

masing-masing kelompok perlakuan, yaitu  10%, 30%, 50%  dan 80%. 

Pada perlakuan kontrol (-) hanya diganti dengan kain kasa saja 

sedangkan perlakuan kontrol (+) ditetesi poviodone iodine dan ditutup 

dengan kain kasa setiap 1 hari sekali. Perlakuan dilakukan setiap 1 hari 

sekali pada pukul 09.00 WIB. 

5. Tahap Pengujian 

Tahap pengujian dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: 

a. Untuk menilai panjang luka yaitu dengan menggunakan penggaris pada 

permukaan luka dan mencatat ukuran luka sayat tersebut pada lembar 

observasi. 

b. Pengukuran panjang luka dilakukan secara bersamaan dengan 

menggunakan Penggaris 

c. Tahap pengamatan makroskopis dari tiap perlakuan  

Pengamatan yang dilakukan adalah pengamatan morfologi dari 

penyembuhan luka mulai hari pertama dilakukan pembuatan luka sampai 

terdapat pengurangan panjang luka sayat dengan kriteria warna pada luka 

dan sekitar luka, hilangnya eritema, hilangnya edema dan tepi luka 

tertutup.  
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    Gambar 3.1 Alur Penelitian 
             

24 ekor tikus putih 

jantan galur wistar 

Dikelompokan 

menjadi 6 kelompok  

 Kelompok 

Kontrol 

Ekstrak Daun 

Maja 

Dilukai pada bagian 

punggung 

Tidak diberi 

perlakuan 
 Povidone 

iodine 10% 
10% 30% 50% 80% 

Ditempatkan pada kandang 

yang sudah disediakan  

Pengamatan dilakukan pagi 

hari setiap  1 x /hari  

 

Indikator luka sembuh: 

 Hilangnya eritema 

 Hilanya edema 

 Luka menutup 

Analisis Data 
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3. 7  Prosedur Pengumpulan Data 

3.7.1 Data dan Sumber Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah kecepatan menutupnya 

permukaan luka dilihat dari hari tercepat penyembuhan luka  yang ditandai dengan 

tidak adanya eritema, pembengkakan, luka mulai menutup dan luka menutup 

dengan sempurna. Kecepatan penyembuhan luka sayat dilakukan  secara objektif 

dengan mengambil foto setiap hari sekali sejak dimulainya perlakuan dengan 

berbagai konsentrasi ekstrak daun maja (Aegle marmelos). 

3.7.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan untuk pengambilan data dalam 

penelitian ini adalah observasi eksperimen. Observasi dilakukan setelah tikus 

diberikan perlakuan sayatan serta diberikan ekstrak daun maja (Aegle marmelos) 

sebagai obat. Kemudian dilakukan pengamatan dengan diamati setiap hari hingga 

luka sayatan pada tikus sembuh. Observasi eksperimen yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah tidak adanya eritema, pembengkakan, luka mulai menutup dan 

luka tertutup sempurna. Pengambilan data dilakukan setiap hari dengan mengambil 

foto dan mengukur panjang luka sayat pada tikus putih. 

  



54 
 

Data ditabulasi dalam bentuk tabel penelitian: 

Perlakuan Ulangan 

Hari Ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A 

1               

2               

3               

4               

5               

B 

1               

2               

3               

4               

5               

C 

1               

2               

3               

4               

5               

 

3.8  Tahap Pengembangan Pembuatan Poster Sebagai Sumber Belajar 

Model pembelajaran pada pengembangan penelitian ini menggunakan 

model Learning Cycle 3E. Menurut Shoimin (2013) dalam Apriani, dkk (2016) 

Learning cycle atau siklus belajar adalah suatu model pembelajaran yang berpusat 

pada siswa yang merupakan rangkaian tahap-tahap kegiatan (fase) yang 

diorganisasi sedemikian rupa sehingga siswa dapat menguasai kompetensi-

kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran dengan berperan aktif. Pada 
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penelitian ini hasil penelitian  akan dikembangakan menjadi sebuah produk media 

belajar dengan menggunakan Learning Cycle 3E  dalam bentuk poster. 

Menurut teori Karplus & Thier tahun 1967 (Fajaroh, 2004) dalam Yurike 

(2014) Learning Cycle 3E terdiri dari 3 fase yaitu, eksplorasi, eksplainasi, elaborasi. 

Pada tahap eksplorasi hal yang perlu diperhatikan adalah need assesment yaitu 

dengan melihat hasil penelitian, silabus, RPP, dan siswa/guru, sehingga akan 

menghasilkan kebutuhan pengembangan yang berupa kumpulan konsep ensensial. 

Pada tahap eksplainasi ini yang akan dilakukan adalah menguraikan konsep 

ensensial dari tahapan sebelumnya dengan studi pustaka. Sebelum pada tahap 

pengembangan produk atau tahap elaborasi perlu adanya konsultasi pada ahli. 

Kegiatan pada tahap elaborasi mengarah pada penerapn konsep yang telah 

dipahami. Hal ini bertujuan  untuk mengubah konsep yang telah dikembangkan 

menjadi sebuah produk poster. Produk tersebut digunakan untuk meningkatkan 

pemahaman siswa, sehingga dapat membuat hubungan konsep yang telah dipelajari  

agar lebih mudah dimengerti dan dipahami. 
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Gambar 3.2 Modifikasi Desain Studi Pengembangan menggunakan  

Learning Cycle 3E 

 

3.9   Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu 

berupa angka atau data kecepatan menutupnya luka sayat. Pengolahan data 

dilakukan dengan terlebih dahulu menggunakan uji normalitas (Liliefors) dan uji 

homogenitas (Bartlett) untuk mengetahui penyebarannya normal dan apakah varian 

datanya homogen. kemudian diteruskan dengan uji Anava 1 Faktor (One Way 

Anova) untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari perlakuan yang diberikan. 

Untuk menentukan manakah perlakuan yang paling optimal dan melihat perlakuan 

antar kelompok berbeda atau tidak maka dilanjutkan uji Duncan’s. Pengolahan data 

dilakukan menggunakan program SPSS 21.  
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3.9.1 Uji Normalitas 

a. Pengamatan X1, X2, X3, ......... Xn dijadikan bilangan baku Z1, Z2, Z3, ........ 

Zn dengan menggunakan rumus  

Zi =   
𝑋1− �̅�

𝑆𝐷
 

�̅� = rata-rata sampel 

𝑆𝐷 = simpangan baku sampel 

 

b. Untuk setiap bilangan baku menggunakan daftar distribusi normal baku 

kemudian menghitung peluang F(Zi) =  P(Z ≤ Zi) 

S(zi) =  
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑍1, 𝑍2, … … … 𝑍𝑛 ,

𝑛
 

c. Menghitung selisih F(Zi) – S(Zi), kemudian menentukan harga mutlaknya 

d. Mengambil harga paling besar dari harga-harga mutlak selisih tersebut, 

sebutlah harga terbesar Fhitung 

e. Untuk menolak dan menerima hipotesis nol, dibandingkan nilai Fhitung ini 

dengan nilai krisis untuk uji Liliefors dengan taraf 5%, H0 diterima jika 

Fhitung < Ftabel, berarti populasi berdistribusi normal. H0 ditolak jika Fhitung > 

Ftabel, berarti populasi berdistribusi tidak normal (Sudjana, 1992). 

Tabel 3.2  Uji Normalitas 

Xi Zi F (Zi) S (zi) [F(zi)-S(Zi)] 

     

 

Dimana: 

Xi  = Data pengamatan 

Zi  = Hasil nilai baku 

F(Zi)  = Tabel normalitas 

S(zi) = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑍1,𝑍2,………𝑍𝑛 , 

𝑛
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3.9.2 Uji Homogenitas (Uji Bartlet) 

a. Data diperoleh daei masing-masing sampel dalam perlakuan adalah Yij (I = 

1, 2, .... nk) dan (j = 1, 2, .... nk), diketahui variansinya masing-masing 

adalah (Si)2, (S2)2, .... (Sk)2 

b. Untuk memudahkan hitungan uji Bartlet, maka hitungan disusun dalam 

table 

Tabel 3.3 Uji Bartlet/homogenitas 

Perlakuan Dk l/dk (Si)2 Log(Si)2 (dk)Log(Si)2 

      

Keterangan: 

dk = ni – 1 

S2 =  
∑ 𝑋𝑖 −  �̅�

𝑛 − 1
 

c. Menghitung varian gabungan dari masing-masing perlakuan dengan satuan 

rumus, 𝑆2 =  
∑(𝑛1−)(𝑆𝑖)2

𝑛−1
 

X2 hitung = 2,3026 (B - ∑(ni-1) logSi2) 

d. Membandingkan masing-masing perlakuan dengan menggunakan tabel 

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

variasinya homogeny), jika X2 hitung< tabel dimana X2 (1-α) (k-1) didapat 

dari daftar distribusi chi-kuadrat (Sudjana, 1992). 
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3.9.3 Uji One Way Anava  

Jika data berdistribusi normal dan variannya homohen, maka data 

tersebut dianalisis dengan anava satu factor. Uji ini dilakukan setelah asumsi 

dasar terpenuhi. Uji ini digunakan untuk menguji apakah Ho ditolak atau 

diterima dan untuk menguji suatu efek, akibat atau pengaruh dari suatu variable 

tertentu yang diteliti. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a) Sebelum anova dihitung, asumsikan bahwa data dipilih secara   

b) random,berdistribusi normal, dan variannya homogen. 

c) Buatlah hipotesis (𝐻𝑎 dan 𝐻0) dalam bentuk kalimat. 

d) Buatlah hipotesis (𝐻𝑎 dan 𝐻0)dalam bentuk statistik. 

e) Buatlah daftar statistik induk. 

f) Hitunglah jumlah kuadrat antar group (𝐽𝐾𝐴) dengan rumus : 

              𝐽𝐾𝐴 = ∑ 
(∑𝑋𝐴𝑖)2

𝑛𝐴𝑖
−

(∑𝑋𝜏)2

𝑁
= (

(∑𝑋𝐴1)2

𝑛𝐴1
+

(∑𝑋𝐴2)2

𝑛𝐴2
+

(∑𝑋𝐴3)2

𝑛𝐴3
) −

(∑𝑋𝜏)2

𝑁
 

g) Hitunglah derajat bebas antar group dengan rumus : 𝑑𝑏𝐴= 𝐴 − 1 

h) Hitunglah kudrat rerata antar group (𝐾𝑅𝐴) dengan rumus : 𝐾𝑅𝐴 = 
𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑏𝐴
 

i) Hitunglah jumlah kuadrat dalam antar group (𝐽𝐾𝐷) dengan rumus : 

                𝐽𝐾𝐷 = (∑𝑋𝜏)2 − ∑
(∑𝑋𝐴𝑖)2

𝑛𝐴𝑖
    

        = ∑𝑋2
𝐴1+= ∑𝑋2

𝐴2+= ∑𝑋2
𝐴3 − (

(∑𝑋𝐴1)2

𝑛𝐴1
+

(∑𝑋𝐴2)2

𝑛𝐴2
+

(∑𝑋𝐴3)2

𝑛𝐴3
) 

j) Hitunglah derajat bebas dalam group dengan rumus : 𝑑𝑏𝐷 = 𝑁 − 𝐴 

k) Hitunglah kuadrat rerata dalam antar group (𝐾𝑅𝐷) dengan rumus : 𝐾𝑅𝐷 

= 
𝐽𝐾𝐷

𝑑𝑏𝐷
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l) Carilah 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan rumus : 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝐾𝑅𝐴

𝐾𝑅𝐷
 

m) Tentukan taraf signifikansinya, misalnya α = 0,05 atau α = 0,01 

n) Cari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan rumus : 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝐹(1−𝛼)(𝑑𝑏𝐴,𝑑𝑏𝐷)  

o) Buat Tabel Ringkasan Anova 

 

Tabel 3.4 Ringkasan Anova Satu Arah 

Sumber 

Varian (SV) 

Jumlah Kuadrat 

(JK) 

Derajat 

bebas 

(db) 

Kuadrat 

Rerata 

(KR) 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Taraf 

Signifikan 

(𝜌) 

Antar group 

(A) 

∑ 
(∑𝑋𝐴𝑖)2

𝑛𝐴𝑖
−

(∑𝑋𝜏)2

𝑁
 𝐴 − 1 𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑏𝐴

 
𝐾𝑅𝐴

𝐾𝑅𝐷

 
𝛼 

Dalam group 

(D) 

(∑𝑋𝜏)2 − ∑
(∑𝑋𝐴𝑖)2

𝑛𝐴𝑖
  𝑁 − 𝐴 𝐽𝐾𝐷

𝑑𝑏𝐷

 
- - 

Total 
(∑𝑋𝜏)2 −

(∑𝑋𝜏)2

𝑁
 

𝑁 − 1 - - - 

 

p) Tentukan kriteria pengujian : jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka tolak 𝐻0 berarti 

signifan dan konsultasikan antara 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 kemudian 

bandingkan 

q) Buat kesimpulan. 

3.9.4 Uji Duncan’s 

Uji lanjut setelah anava yaitu uji Duncan’s 5%. Uji ini dilakukan untuk 

menentukan atau memilih perlakuan terbaik dari sejumlah n perlakuan dengan 
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berdasar pada nilai rerata. Langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai 

berikut:  

a. Mengurutkan rerata dari yang kecil ke besar

b. Menentukan nilai Sy  rumus:

Sy  = 
r

KTG

Keterangan : 

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

galat 

r= ulangan 

c. Menentukan nilai R (p,v,α) dengan cara membandingkannya pada

tabel uji Duncan’s.

d. Menentukan nilai MDRS 5% selingan : rp, Sy

e. Menyusun tabel kerja uji Duncan’s 5%

Uji analisa tersebut dilakukan menggunakan program SPSS 21.0 for

Windows  dengan nilai probabilitas dan angka kepercayaan 95%. 


