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Perlakuan Observasi 

 BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yakni kuantitatif. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah true experiment (eksperimen sesungguhnya) 

yang bertujuan untuk menyelidiki adanya pengaruh berbagai konsentrasi ekstrak 

daun sembung rambat (Mikania micrantha) terhadap jumlah koloni bakteri 

Streptococcus mutans. Rancangan penelitian ini adalah the posttest only control 

group design atau postest kelompok kontrol, membandingkan hasilnya dengan 

kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan. Penelitian ini terdapat replikasi 

(ulangan), randominisasi dan kontrol.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema Rancangan Posttest Only Control Group Design 

Keterangan:  

R : Random 

P1: Perlakuan konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 6,25% 

P2 : Perlakuan konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 12,5% 
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P3: Perlakuan konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 25%  

P4: Perlakuan konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 50% 

P0 : Perlakuan kontrol tanpa ekstrak daun sembung rambat 0% 

O1: Hasil perlakuan konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 6,25 

O2 : Hasil perlakuan konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 12,5% 

O3: Hasil perlakuan konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 25% 

O4: Hasil perlakuan konsentrasi ekstrak daun sembung rambat 50% 

O5 : Hasil perlakuan kontrol tanpa ekstrak daun sembung rambat 0% 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di Laboratorium Biomedik Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang dan pembuatan ekstrak dilakukan 

di Materia Medica Batu. Waktu penelitian pada bulan  September 2018.   

3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruh bakteri Streptococcus mutans. 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah biakan Streptococcus 

mutans yang sudah dikultur dalam media BHIB (Brain Heart Infusion Broth) atau 

telah diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam. 

3.3.3 Sampel Size 

Sampel size penelitian ditentukan berdasarkan rumus berikut: 

 

Keterangan: 

n = t x r 
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t : Tretment (jumlah perlakuan) 

r : Replikasi (jumlah ulangan) 

n : Besar sampel minimum 

n = 5 x 4 = 20 unit penelitian 

Jumlah replikasi (ulangan) pada penelitian ini adalah 4 pengulangan 

berdasarkan rumus berikut. 

 

 (t-1) (r-1) ≥ 15 

(5-1) (r-1) ≥ 15 

4 (r-1) ≥ 15 

4r – 4 ≥ 15 

5r ≥ 19 

r ≥  3,8 = 4 (Supranto, 2007). 

3.3.4 Teknik Sampling Penelitian 

Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah simple random 

sampling, pengambilan sampel dilakukan secara acak, dimana unit populasi 

mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel karena keseluruhan 

populasi dianggap homogen.  

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi ekstrak daun sembung 

rambat (Mikania micrantha), konsentrasi yang digunakan adalah  perlakuan 0% 

sebagai perlakuan kontrol, 6,25%; 12,5%; 25% dan 50%. 

(t-1) (r-1) ≥ 15 
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3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kejernihan yang dihasilkan pada 

media BHIB (Brain Heart Infusion Broth) sebagai parameter untuk menentukan 

Kadar Hambat Minimun (KHB) dan Kadar Bunuh Minimum sedangkan jumlah 

koloni Streptococcus mutans yang dihasilkan pada media agar cokelat sebagai 

parameter untuk mengetahui pengaruh berbagai konsentrasi ekstak sembung 

rambat (Mikania micrantha) terhadap jumlah koloni bakteri Streptococcus mutans. 

3.4.3 Variabel Kontrol/ Variabel Kendali  

Variabel kontrol atau kendali pada penelitian ini adalah suhu inkubasi, dan 

lama inkubasi bakteri Streptococcus mutans. 

3.4.5 Definisi Oprasional Variabel 

(1) Konsentrasi ekstrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) adalah 

perbandingan volume cairan hasil ekstraksi daun sembung rambat dengan 

media memakai perhitungan %, dimulai dari konsentrasi 0%; 6,25%; 12,5%; 

25%; 50%. 

(2) Jumlah koloni bakteri Streptococcus mutans ditetntukan dengan menggunakan 

metode TPC (Total Plate Count) dengan ketentuan Standar Plate Count. 

(3) Kadar Hambat Minimum (KHM) adalah kadar atau konsentrasi minimal 

ekstrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) yang mampu menghambat 

pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. KHM ditandai dengan adanya 

kejernihan yang sama atau lebih jernih antara tabung yang berisi media BHIB 

yang telah diberi ekstrak daun sembung rambat dan biakan Streptococcus 

mutans dengan tabung yang berisi ekstrak daun sembung rambat dan biakan 
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Streptococcus mutans. Pengamatan dilakukan dengan cara membandingkan 

kejernihan tabung yang berisi media BHIB yang telah diberi ekstrak daun 

sembung rambat dan biakan  Streptococcus mutans dengan dengan tabung 

yang berisi ekstrak daun sembung rambat dan biakan Streptococcus mutans.  

(4) Kadar Bunuh Minimum (KBM) adalah kadar atau konsentrasi minimal ekstrak 

daun sembung rambat (Mikania micrantha) yang mampu membunuh bakteri 

Streptococcus mutans. KBM ditandai dengan kejernihan yang sama  antara 

tabung yang berisis media BHIB yang telah diberi ekstrak daun sembung 

rambat dan biakan Streptococcus mutans dengan tabung yang berisi media 

BHIB dan ekstrak daun sembung rambat. Pengamatan dilakukan dengan cara 

membandingkan kejernihan tabung media BHIB yang telah diberi konsentrasi 

ekstrak daun sembung rambat dan dan biakan Streptococcus mutans dengan 

tabung yang berisi media BHIB dan ekstrak daun sembung rambat. 

(5) Suhu inkubator yang digunakan yaitu 37ºC, sesuai dengan suhu optimal agar 

bakteri Streptococcus mutans dapat tumbuh dengan baik. 

(6) Lama inkubasi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun 

sembung rambat (Mikania micrantha) terhadap pertumbuhan bakteri 

Streptococcus mutans adalah 24 jam. 

3.5 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi tahap persiapan, rancangan percobaan dan 

pelaksanaan penelitian. 
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3.5.1 Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian meliputi tahap persiapan alat dan bahan,  pembuatan 

ektrak daun sembung rambat, sterilisasi alat, pembuatan media BHIB, pembuatan 

media agar cokelat, pembuatan suspensi bakteri Streptococcus mutans, pembuatan 

suspensi bakteri Streptococcus mutans 1x106 CFU/ml.  

3.5.1.1 Alat dan Bahan Penelitian 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

(1) Tabung reaksi   ( 70 buah) 

(2) Rak tabung reaksi (11 buah) 

(3) Spidol permanen  (1 buah) 

(4) Ose   (3 buah) 

(5) Gelas ukur 500 ml (1 buah) 

(6) Spuit 1 ml   (2 buah) 

(7) Vortex mixer  (1 buah) 

(8) Erlemenyer 500 ml (1 buah) 

(9) Bunsen spiritus  (1 buah) 

(10)  Cawan petri 9 cm (50 buah) 

(11)  Mikropipet 1 ml  (1 buah) 

(12)  Blue tip   (5 buah) 

(13)  Inkubator   (1 buah) 

(14)  Colony counter  (1 buah) 

(15)  LAF   (1 buah) 

(16)  Spektrofotometer (1 buah) 
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(17)  Autokaf      (1 buah) 

(18)  Hot plate magnetic styrer  (1 buah) 

(19)  Timbangan analitik ketelitian 0,1 g (1 buah) 

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

(1) Isolat bakteri Streptococcus mutans (2 tabung reaksi) 

(2) BHIB     (20 g)  

(3) Aquades      (500 ml) 

(4) Blood Agar Base    (20 g) 

(5) Ekstrak daun sembung rambat  (30 ml) 

(6) Darah      (3,75 ml) 

(7) Alkohol 70%    (300 ml) 

(8) FeCL 0,9%    (20 ml) 

(9) Alumunium foil    (1 pack) 

(10)  Kertas HVS    (30 lembar) 

(11)  Karet     (30 buah) 

(12)  Kertas wrap    (1 rol) 

3.5.1.2 Sterilisasi Alat 

(1) Cuci semua alat menggunakan sabun hingga bersih dan mengeringkannya. 

(2) Bungkus alat-alat menggunakan kertas HVS kemudian disetrilkan dalam 

autoklaf pada suhu 121ºC dengan tekanan 15 atm selama 15 menit.  
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3.5.1.3 Pembuatan Ekstrak  

(1) Cuci bersih daun sembung rambat (Mikania micrantha) sebanyak 4 kg. 

(2) Keringkan daun yang telah dicuci dengan cara diangin-anginkan di tempat 

yang tidak terkena matahari secara langsung selama 5 hari. 

(3) Haluskan bahan yang telah kering menggunakan blender hingga menjadi 

serbuk atau simplisia. 

(4) Maserasi serbuk sebanyak 1,2 kg dengan etanol 96%  sebanyak 5 L pada suhu 

25-30ᴼC dan terhindar dari cahaya matahari langsung selama 24 jam . 

(5) Serbuk yang telah dibasahi pelarut dipindahkan ke dalam toples, kemudian 

toples ditutup rapat selama 24 jam dan dishaker diatas digital shaker dengan 

kecepatan 50 rpm. 

(6) Saring ekstrak dengan penyaring kain dan ampas ditampung dalam erlenmeyer. 

(7) Kemudian ampas dimasukkan kembali dalam toples dan ditambahkan pelarut 

sampai terendam (5 L) dan kembali dishaker selama 24 jam dengan kecepatan 

50 rpm. 

(8) Campurkan hasil ekstrak pertama dan kedua dan diuapkan  dengan 

menggunakan rotary evaporator pada suhu 50ºC sampai semua peralut  

menguap dan dihasilkan ekstrak kental. 

(9)  Memastikan pelarut etanol tidak terkandung didalam ekstrak lagi dengan cara 

ditimbang berulang kali dan di oven dengan suhu pelarut menguap hingga 

beratnya konstan. 

(10)  Masukkan ekstrak kental ke dalam wadah steril, kemudian disimpan disalam 

lemari pendingin. 
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3.5.1.3 Pembuatan Suspensi Bakteri Streptococcus mutans 

(1) Mengambil 2 ose koloni biakan bakteri Streptococcus mutans. 

(2) Kemudian masukan ose tersebut ke tabung reaksi yang berisi media cair. 

(3) Homogenkan suspensi menggunakan vortex selama 30 detik 

(4) Masukkan kedalam inkubator pada suhu 37ºC selama 24 jam 

3.5.1.4 Pembuatan Suspensi Bakteri Streptococcus mutans 1x𝟏𝟎𝟔 CFU/ml 

(1) Siapkan spektrofotometer kemudiaan nyalakan. 

(2) Set panjang gelombang sampai layar menunjukkan 600 nm dan nilai 

absorbanse 0. 

(3) Tekan ABS sampai layar menunjuka setting blank. 

(4) Masukkan tabung reaksi berisi media BHIB cair. 

(5) Tekan ABS sampai layar menunjukkan setting blank 

(6) Keluarkan tabung reaksi yang berisi media BHIB cair. 

(7) Masukkan tabung yang berisi suspensi bakteri Streptococcus mutans. 

(8) Bacalah layar apabila sudah ditemukan OD 0,1 berarti kepadatan kuman 

1x108 CFU/ml. 

(9) Kemudian masukkan ke media cair (9 ml). 

(10)  Homogenkan menggunakan vortex selama 30 detik 

(11)  Ambilah 1 ml kemudian memasukkan lagi ke dalam media cair (9 ml) 

(12)  Homogenkan menggunakan vortex selama 30 detik 

(13)  Didapatkan suspensi bakteri Streptococcus mutans dengan kepadatan 

1x106 CFU/ml. 
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3.5.1.5 Pembuatan Media BHIB (Brain Heart Infusion Broth) 

(1) Siapkan bahan-bahan untuk membuat media yaitu menimbang 3 gram bubuk 

BHIB dan 100 ml aquades steril. 

(2) Homogenkan bubuk BHIB dengan aquades menggunakan magnetic styrer 

tanpa pemanas selama 20-30 menit. 

(3) Setelah media homogen kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi 

sebanyak 10 ml, keseluruhan 6 tabung reaksi kemudian menutup tabung reaksi 

dengan alumunium foil. 

(4) Sterilkan media menggunakan autokaf pada suhu 121ºC dengan tekanan 15 atm 

selama 15 menit. 

3.5.1.6 Pembuatan Media Agar Cokelat 

(1) Campurkan 3 gram bubuk agar base dan 75 mL aquades steril ke dalam 

Erlenmeyer. 

(2) Kemudian panaskan larutan menggunakan magnetic styrer sampai homogen 

dan disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121ºC selama 15 menit. 

(3) Setelah media homogen dinginkan hingga suhu 45-55ºC. 

(4) Menambahkan darah sebanyak 5% (3,75ml) ke dalam larutan agar base secara 

aseptik 

(5) Memanaskan kembali media pada waterbath dengan suhu 45-50ºC sampai 

berwarna cokelat dengan cara menggoyang-goyangkan erlemenyer selama 15 

menit. 

(6) Sterilkan media menggunakan autokaf pada suhu 121ºC dengan tekanan 15 atm 

selama 15 menit. 
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3.5.2 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini digunakan untuk mempelajari pengaruh berbagai konsentrasi 

ekstrak daun sembung rambat (Mikania micrantha). Rancangan yang digunakan 

adalah RAL (Rancangan Acak Lengkap). Sekelompok subyek yang diambil dari 

populasi tertentu dikelompokkan secara acak dengan 5 perlakuan dan 4 kali ulangan 

sehingga terdapat 20 unit percobaan. Percobaan menggunakan metode delusi 

tabung untuk menentukan KHM, KBM dan tahap TPC dengan pour plate pada 

media BHIA untuk menentukan pengaruh berbagai konsentrasi. 

3.5.2.1. Denah Rancangan Penelitian Acak Lengkap 

Denah rancangan dalam penelitian ini seperti pada Tabel 3.1 yaitu sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Denah rancangan penelitian 

Keterangan: 

P0: Perlakuan kontrol konsentrasi 0% 

P1: Ektrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) dengan konsentrasi 6,12%. 

P2: Ektrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) dengan konsentrasi 12,%. 

P3: Ektrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) dengan konsentrasi 25%. 
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P4: Ektrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) dengan konsentrasi 50%. 

U1: Pengulangan ke 1 

U2: Pengulangan ke 2 

U3: Pengulangan ke 3 

U4: Pengulangan ke 4 

3.5.3 Pelaksanaan dan Alur Penelitian 

3.5.3.1 Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian meliputi tahapan uji kadar hambat dan kadar bunuh 

minimum serta perhitungan jumlah koloni. 

3.5.3.1.1 Uji Kadar Hambat Minimum dan Kadar Bunuh Minimum 

(1) Berilah tanda dengan label pada 5 tabung reaksi steril konsentrasi bahan 50% 

(tabung P4), konsentrasi bahan 25% (tabung P3), Konsentrasi bahan 12,5% 

(P2), konsentrasi bahan 6,25% (tabung P1) konsentrasi bahan 0% (P0). 

(2) Masing-masing tabung P1 sampai P4 diberi 1 ml media cair BHIB. 

(3) Tabung P4 yang telah berisi 1 ml media cair BHIB ditambahkan 1 ml ekstrak 

daun sembung rambat, kemudian dihomogenkan dengan vortex (didapatkan 

ekstrak daun sembung rambat 50%). 

(4) Ambilah 1 ml larutan dari tabung P4 kemudian dimasukkan ke dalam tabung 

P3 yang tealah berisi 1ml media cair BHIB dihomogenkan dengan vortex 

(didapatkan ekstrak daun sembung rambat 25%). 

(5) Ambilah 1 ml larutan dari tabung P3 kemudian dimasukkan ke dalam tabung 

P2 yang telah berisi 1ml media cair BHIB dihomogenkan dengan vortex 

(didapatkan ekstrak daun sembung rambat 12,5%). 
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(6) Ambilah 1 ml larutan dari tabung P2 kemudian dimasukkan ke dalam tabung 

P1 yang telah berisi 1ml media cair BHIB dihomogenkan dengan vortex 

(didapatkan ekstrak daun sembung rambat 6,25%). 

(7) Ambilah 1 ml larutan P1 untuk dibuang. 

(8) Isi tabung PI,P2,P3,P4 dengan 1 ml suspensi bakteri Streptococcus mutans 

1x106 CFU/ml. 

(9)  Isi tabung P0 dengan 1 ml suspensi bakteri Streptococcus mutans 

1x106 CFU/ml dan 1 ml media cair BHIB, sehingga masing-masing tabung 

P1,P2,P3,P4,X volumnya adalah 2 ml. 

(10)  Letakkan 5 tabung tersebut di rak tabung reaksi kemudian di inkubasi pada 

suhu 37ºC selama 24 jam. 

(11)  Buatlah larutan pembanding dengan cara mengulang kembali langkah kerja 

nomor 2 sampai 7. Sehingga didapatkan 4 larutan pembanding dari berbagai 

konsentrasi. 

(12)  Buatlah 4 larutan pembanding dengan cara mengulang kembali langkah kerja 

nomor 2 sampai 8. Sehingga didapatkan 4 larutan pembanding dari berbagai 

konsentrasi. 

(13)  Buatlah larutan pembanding untuk tabung P0 kontrol 0% yaitu tabung yang 

berisi 1 ml media BHIB cair. 

(14)  Tentukan KHM masing masing tabung setelah diinkubasi, dengan cara 

membandingkan kejernihan yang sama dengan kejernihan larutan pembanding  

(12) sesuai konsentrasi ekstrak daun sembung rambat. 
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(15)  Tentukan KBM masing masing tabung setelah diinkubasi, dengan cara 

membandingkan kejernihan yang sama dengan larutan pembanding (11) sesuai 

konsentrasi ekstrak daun sembung rambat. 

3.5.3.1.2 Uji Total Plate Count (TPC) 

(1) Ambilah  masing-masing larutan dalam tabung P0, P1, P2, P3, P4 sebanyak 1 

ml dan diencerkan pada media sebanyak 9 ml, sampai pengenceran 106 

kemudian dikultur secara pour plate pada media agar cokelat. 

(2) Berikan label pada masing-masing cawan petri sesuai label di tabung, 

kemudian biakan diinkubasi pada suhu 37ºC selama 24 jam. 

(3) Hitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh pada masing-masing cawan petri 

menggunakan colony counter 

3.5.3.2 Alur Penelitian 

Adapun alur dalam penelitian ini adalah sebabai berikut. 

 Strelisasi alat dan bahan yang akan digunakan 

 Pembuatan ektrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) 

 Menyiapkan suspensi bakteri Streptococcus mutans (106 CFU/ml) 

 Pembuat media BHIB dan Agar Cokelat 

 Uji KHM dan KBM bakteri Streptococcus mutans menggunakan ekstrak daun 

sembung rambat (Mikania micrantha) 

 Inkubasi selama 24 jam pada inkubator dengan suhu 37ºC 

 Mengamati kekeruhan dan bandingkan dengan larutan pembanding,sebagai 

penentuan KHM dan KBM 
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 Mengambil 1 ml larutan hasil uji KHM dan KBM diencerkan sampai 106 

kemudian dikultur secara pour plate pada madia agar cokelat. 

 Inkubasi selama  24 jam di dalam inkubator dengan suhu 37ºC 

 Mengamati pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans dengan cara menghitung 

jumlah koloni yang tubuh pada masing-masing cawan petri menggunakan 

Colony counter  

 Analisis hasil 

3.6  Metode Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa kejernihan pada suspensi 

bakteri dalam media BHIB untuk menentukan KHM dan KBM, serta jumlah koloni 

Streptococcus mutans pada media agar cokelat.  

Tabel 3.1 Data pengamatan kejernihan suspensi bakteri 

Perlakuan 
Perbandingan suspensi 

1 2 3 4 

Kontrol 0%     

Ekstrak 6,25%     

Ekstrak 12,5%     

Ekstrak 25%     

Ekstrak 50%     

Keterangan pengisian kolom: 

(+) : Jernih dari larutan pembanding 

(-) : Keruh dari larutan pembanding 

(±) : sama dengan larutan pembanding 
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Tabel 3.2 Data Pengamatan rata-rata Jumlah Koloni Bakteri Streptococcus mutans 

(CFU/ml) dalam Kelompok Perlakuan Konsentrasi Ekstrak Daun Sembung Rambat 

(Mikania micrantha) 

 

Perlakuan 

Ulangan Jumlah 

koloni 

(CFU/ml) 

Rata-rata 

koloni 

(CFU/ml) 
1 2 3 4 

Kontrol 0%       

Ekstrak 6,25%       

Ekstrak 12,5%       

Ekstrak 25%       

Ekstrak 50%       

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data kejernihan suspensi bakteri dianalisis secara diskriptif untuk 

menentukan KHM dan KBM ekstrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) 

terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans. Analisis adanya pengaruh 

perlakuan beberapa konsentrasi ekstrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) 

terhadap jumlah koloni bakteri Streptococcus mutans digunakan uji one way 

ANOVA. Sebelum dilakukan analisis data menggunakan uji one way ANOVA, 

terlebih dahulu dilakukan uji kenormalan data dan uji homogenitas data dengan 

tingkat probabilitas 5%. Selanjutnya dilanjutkan uji Duncan untuk mengetahui 

mana saja konsentrasi ekstrak daun sembung rambat (Mikania micrantha) yang 

berbeda secara bermakna dan tidak berbeda pengaruhnya terhadap jumlah koloni 

bakteri Streptococcus mutans. Apabila data tidak normal atau tidak homogen maka 

dilakukan alternatif uji Kruskal Wallis. Data statistik yang diperoleh diolah dan 

dianalisis dengan menggunakan uji yaitu. 
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3.7.1 Uji Normalitas (Kolmogorov Smirnov) 

Uji Normalitas untuk mengetahui varians populasinya normal atau tidak, 

dengan kriteria pengambilan keputuasn nilai Dhitung<Dtabel maka dinyatakan normal. 

Langkah-langkah untuk melakukan analisis Kolmogorov Smirnov secara manual 

menurut  Suliyanto (2014) sebagai berikut. 

(1) Mengurutkan data hasil pengamatan dari nilai terkecil sampai dengan nilai

terbesar.

(2) Menyusun distribusi kumulatif relatif data hasil pengamatan yang diberi simbol

FS dengan rumus:

FS = 
𝑩𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌𝒏𝒚𝒂 𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂 𝒔𝒂𝒎𝒑𝒂𝒊 𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂 𝒌𝒆 𝒏𝒊

𝑩𝒂𝒏𝒚𝒂𝒌𝒏𝒚𝒂 𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉 𝒂𝒏𝒈𝒌𝒂 𝒑𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒂𝒕𝒂

(3) Menghitung nilai Z menggunakan rumus:

Z =
𝒆𝒊−ê

𝑺𝒆

Keterangan ê = nilai rata- rata residual

S𝒆 = Standar deviasi 

(4) Menghitung distribusi kumulatif teoritis (berdasarkan area kurva normal)

terdapat di lampiran dan dinotasikan dengan simbol FT.

(5) Menghitung selisih nilai antara FS dengan FT.

(6) Mengambil selisih nilai mutlak maksimum antara FS dengan FT dan

dinotasikan dengan Dhitung.

(7) Nilai Dhitung yang diperoleh dibandingkan dengan nilai Dtabe dari tabel nilai D

untuk pengujian Kolmogorov Smirnov sampel tunggal. Kriteria pengambilan

keputusan berdasarkan nilai Dhitung< Dtabel maka residual dinyatakan normal.
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3.7.2 Uji Homogenitas (Levene Test)           

Uji Homogenitas (Levene Test) merupakan asumsi penting di dalam 

perhitungan analisis varians. Uji ini dilakukan bertujuan untuk memastikan apakah 

asumsi dari masing-masing data sudah terpenuhi atau belum. Data bersifat 

homogen berdasarkan kriteria apabila nilai Levene statistics < F. Langkah-langkah 

Uji homogenitas dengan Levene Test secara manual adalah sebagai berikut. 

(1) Menentukan nilai 𝑍𝑖𝑗 yaitu diperoleh dengan cara  𝑍𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗 − �̅�𝑖.| 

(2) Menentukan nilai rata-rata dari setiap kelompok (𝒁̅̅ ̅
𝒊.) 

(3) Menentukan nilai rata-rata kelompok 𝑍𝑖 

(4) Menentukan nilai rata-rata menyeluruh dari 𝑍𝑖𝑗 

(5) Menentukan nilai Levene statistics dengan menggunakan rumus. 

𝑾 =
(𝒏−𝒌) ∑ 𝒏𝒊(�̅�𝒊.−�̅�..)

𝟐

(𝒌−𝟏) ∑ ∑(𝒁𝒊𝒋−�̅�𝒊.)
𝟐  

Keterangan: 

W : Nilai Levene statistics 

n : Jumlah observasi 

ni : Jumlah ulangan 

k : banyaknya kelompok 

𝑍𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗 − �̅�𝑖.| 

�̅�𝑖.: rata-rata dari kelompok ke-i 

�̅�𝑖. :  rata-rata kelompok dari 𝑍𝑖 

�̅�.. : rata-rata menyeluruh (overall mean) dari 𝑍𝑖𝑗 

 

(6) Menentukan nilai Ftabel menggunakan rumus: Ftabel = (ɑ; k -1; n – k)  
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(7) Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria dari  nilai Levene statistics < Ftabel 

maka asumsi homogenitas ragam residual terpenuhi dan bisa dilanjutkan 

dengan analisis varians dua satu jalan. 

3.7.3 Kruskal Wallis dan Man Whitney 

Uji Kruskal Wallis digunakan untuk menguji perbedaan K sampel bebas jika 

data yang digunakan berskala ordinal. Jika data yang diperoleh bersekala interval 

atau rasio, tetapi ukuran sampel kecil atau tidak berdistribusi normal, maka harus 

ditranformasikan terlebih dahulu menjadi skala ordinal dengan cara merangking. 

Rumus yang digunakan dalam pengujian Kruskal Wallis menurut Suliyanto (2014) 

sebagai berikut. 

𝑯 =
𝟏𝟐

𝑵(𝑵 + 𝟏)
∑

𝑹𝒊
𝟐

𝒏𝒊

𝒑

𝒊=𝟏

− 𝟑(𝑵 + 𝟏) 

Keterangan:  

H = Nilai Kruskal Wallis 

N = Ukuran sampel  

k = Jumlah sampel pengamatan 

Ri = Jumlah rangking dalam kolom 

Langkah-langkah untuk analisis uji Kruskal Wallis yaitu sebagai berikut. 

(1) Membuat tabulasi K sampel bebas. 

(2) Jika data dalam baris bukan data ordinal, maka harus membuat rangking dari 

keseluruhan pengamatan (n). 

(3) Menghitung jumlah rangking pada setiap K sampel (R). 

(4) Kuadratkan jumlah rangking pada setiap K sampel (Rj
2). 

(5) Menghitung dengan rumus uji Kruskal Wallis. 
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𝑯 =
𝟏𝟐

𝑵(𝑵 + 𝟏)
∑

𝑹𝒊
𝟐

𝒏𝒊

𝒑

𝒊=𝟏

− 𝟑(𝑵 + 𝟏) 

(6) Membandingkan nilai Kruskal Wallis  H hitung dendan Chi- Square tabel 

dengan df (α, K-1). 

(7) Pengambilan keputusan menggunakan kriteria : 

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

H0 ditolak, jika H hitung > Chi- Square tabel. 

Pengujian lanjutan dilakukan menggunakan uji Man Whitney. Langkah- 

langkah pengujian Man Whitney menurut Suliyanti (2014) sebagai berikut. 

(1) Menggabungkan dua sampel independen dan memberi jenjang tiap tiap-tiap 

anggotanya, mulai dari pengamatan terkecil sampai nilai pengamatan 

terbesar. Jika ada dua atau lebih pengamatan yang sama, maka digunakan 

jenjang rata-rata. 

(2) Menghitung jumlah jenjang masing-masing bagi sampel pertma dan kedua, 

diberi notasi R1 dan R2. 

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

pengamatan. 

𝑼𝟏 = 𝒏𝟏𝒏𝟐 +
𝒏𝟏(𝒏𝟏+𝟏)

𝟐
− 𝑹𝟏  dan sampel kedua denga n2 𝑼𝟐 = 𝒏𝟏𝒏𝟐 +

𝒏𝟐(𝒏𝟐+𝟏)

𝟐
− 𝑹𝟐 

(4) Nilai U yang dibandingkan dengan nilai U tabel adalah nilai U terendah. 

(5) Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria: 

H0 tidak dapat ditolak jika U ≥ Uα 

H0 ditolak, jika U < Uα. 




