
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Rancangan Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian 

eksperimen murni (true experiment). Rancangan penelitian yang digunakan “the 

posttest only control group”. Pengukuran awal pada sampel tidak dilakukan, tetapi 

pengukuran dilakukan diakhir setelah pemberian perlakuan. Hal ini dikarenakan 

sampel dalam populasi dianggap homogen. Tujuan dari model rancangan 

penelitian jenis ini adalah untuk membandingkan nilai kelompok kontrol dengan 

nilai kelompok eksperimen. Kelompok kontrol dalam penelitian ini adalah media 

Vacin dan Went (VW) yang tidak ditambahkan bubur ubi kayu. Rancangan 

penelitian disajikan pada Gambar 3.1. 

   s 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian

Keterangan: 

R : Randomisasi 

P1 : Perlakuan pemberian bubur ubi kayu 4% 

P2 : Perlakuan pemberian bubur ubi kayu 4,5% 

P3 : Perlakuan pemberian bubur ubi kayu 5% 
P4 : Perlakuan pemberian bubur ubi kayu 5,5% 

P5 : Perlakuan pemberian bubur ubi kayu 6% 

K : Tanpa pemberian bubur ubi kayu  

O : Observasi pada kelompok kontrol dan 

perlakuan 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Bogor Orchid yang terletak di Jl. 

Bogor No. 28, Penanggungan, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Penelitian 

dilaksanakan pada bulan Maret sampai bulan Mei 2019. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah semua biakan planlet anggrek 

Dendrobium nindii.  

3.3.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah biakan planlet anggrek Dendrobium 

nindii yang berumur ± 1 bulan dengan kode D 323.  

3.3.3 Sampel Size 

 Banyaknya sampel yang digunakan dalam penelitian dapat dihitung 

menggunakan rumus Frederer yang tertera pada Rumus 1. 

                                         1) 

Hasil perhitungan banyaknya sampel perlakuan dapat dilihat pada Gambar 3.2.  

 

  (t-1) (r-1) ≥ 15    

  (6-1) (r-1) ≥ 15    

        5 (r-1) ≥ 15  

            5r-5 ≥ 15 

               5r ≥ 20 

      r ≥ 20/5 

      r ≥ 4 

Gambar 3.2 Hasil perhitungan banyaknya sampel penelitian 

(Sumber:Wahyuningrum & Probosari, 2012) 

   

 

 

(t-1) (r-1) ≥ 15 

n= t x r  n: jumlah eksperimen 

  = 6 x 4  t: treatment  (perlakuan) 

  = 24 unit eksperimen r: replication (ulangan) 
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3.3.4 Teknik Sampling 

 Teknik sampling atau teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah simple random sampling, karena setiap anggota populasi 

bersifat homogen, sehingga setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang 

sama untuk mendapat perlakuan. 

3.4 Variabel Penelitian 

3.4.1 Variabel Bebas 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsentrasi bubur ubi kayu, 

yaitu 0%, 4%, 4,5%,  5%, 5,5 % dan 6%.  

3.4.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah pertumbuhan planlet anggrek 

Dendrobium nindii yang meliputi tinggi planlet, jumlah daun planlet, jumlah akar 

planlet, dan berat basah planlet. 

3.4.3 Variabel Kendali 

Variabel kendali dalam penelitian ini adalah konsentrasi media VW, suhu, 

cahaya, dan tempat penyimpanan.  

3.4.4 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:  

a. Konsentrasi bubur ubi kayu merupakan angka banding volume bubur ubi 

kayu terhadap volume zat pelarut (aquades) yang diperoleh dengan cara 

menimbang ubi kayu yang telah diblender sesuai kebutuhan (4% bubur ubi 

kayu, 4,5% bubur ubi kayu, 5% bubur ubi kayu, 5,5% bubur ubi kayu dan 6 

% bubur ubi kayu), kemudian dilarutkan dalam satu liter aquades.  
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b. Planlet anggrek merupakan tanaman kecil hasil biakan  menggunakan teknik 

in vitro atau kultur biji yang berumur ± 1 bulan.  

c. Pertumbuhan planlet anggrek diukur dengan melihat parameter pada tinggi 

planlet, jumlah daun, jumlah akar dan berat basah.  

 Tinggi planlet merupakan pertambahan ukuran planlet yang diukur dari 

pangkal akar hingga ujung daun terpanjang menggunakan jangka sorong. 

 Jumlah daun merupakan banyaknya daun atau kuncup daun pada planlet.  

 Jumlah akar merupakan banyaknya akar baru pada planlet.  

 Berat basah merupakan berat planlet sebelum dilakukan pengeringan. 

d. Media dasar merupakan komponen mutlak yang digunakan sebagai tempat 

tumbuh atau berkembangnya bagian-bagian tanaman yang terdiri dari zat 

anorganik berupa NA(NH4)2SO4 (ammonium sulphate), KNO3 (potassium 

nitrate), Ca3(PO4)2 (tricalsium phosphate), KH2PO4 (potassium phosphate), 

MgSO4.7H2O (magnesium sulphate), MnSO4.4H2O (manganese sulphate), 

(C4H4O6)3Fe2 (ferric tartrate).  

e.  Suhu merupakan kondisi panas atau dingin yang diukur menggunakan 

termometer ruang berdasarkan skala tertentu.  

f. Cahaya merupakan energi dalam bentuk gelombang yang dihasilkan oleh 

sumber cahaya.  

g. Tempat penyimpanan merupakan tempat yang digunakan untuk meletakkan 

botol kultur.  
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3.5 Rancangan Percobaan 

Penelitian ini menggunakan Rancangan Percobaan yakni Rancangan Acak 

Lengkap (RAL) karena tidak terdapat lokal kontrol, sehingga sumber varian yang 

diamati hanya perlakuan dan galat. Untuk kondisi lingkungan, alat dan bahan 

homogen. Rancangan percobaan disajikan pada Gambar 3.3. 

E4 A4 E3 D3 A1 F1 

C4 B3 D4 A2 F2 C1 

D2 B4 C3 A3 D1 F3 

E2 B1 B2 E1 F4 C2 

 

Gambar 3.3 Rancangan Percobaan 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Kerangka kerja penelitian disajikan dalam Gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap Persiapan 

Menyiapkan alat dan bahan 

Membuat bubur ubi kayu 4%, 

4,5%, 5%, 5,5%, 6% 

Membuat media kultur dengan 

penambahan bubur ubi kayu, 

lalu dimasukkan ke dalam 

botol kultur 

Mensterilisasi media dan alat 

Inkubasi media dan enkas 
selama 24 jam 

Keterangan: 

A : perlakuan bubur ubi kayu 4% 

B : perlakuan bubur ubi kayu 4,5% 

C : perlakuan bubur ubi kayu 5% 

D : perlakuan bubur ubi kayu 5,5% 

E : perlakuan bubur ubi kayu 6% 

F : tanpa penambahan bubur ubi kayu 

1-4 : ulangan 
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Gambar 3.4 Kerangka kerja penelitian 

 

36.1Tahap Penyiapan Alat dan Bahan 

3.6.1.1 Alat 

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Alat-alat penelitian 

Nama Alat Jumlah 

Timbangan analitik 1 buah 

Panci (ukuran sedang) 1 buah 

Kompor gas 1 buah 

Gelas ukur 50 ml 1 buah 

Autoklaf 1 buah 

Blender 1 buah 

Botol kultur 24 buah 

Indikator pH 1 pack 

Pengaduk sayur 1 buah 

Korek api 1 pack 

Botol semprot 1 buah 

Enkas 1 buah 

Pinset ukuran panjang 1 buah 

Pinset ukuran pendek 1 buah 

Erlenmeyer 500 ml 1 buah 

Kapas 1 pack (netto100 gr) 

 

3.6.1.2 Bahan 

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 Bahan-bahan penelitian 

Nama Bahan Jumlah 

HCL  1N 20 ml 

NaOH 1N 20 ml 

Menyiapkan trans 

Menanam trans 

Pengumpulan Data 

Penyimpanan di rak kultur 



36 
 

Ca3(PO4)2 200 mg 

KNO3 525 mg 

KH2PO4 250 mg 

NA (NH4)2SO4  500 mg 

Fe2(C4H4O6)3 28 mg 

MnSO4.4H2O 7,5 mg 

MgSO4.7H2O 250 mg 

Sukrosa 20 g 

Aquades 6 liter 

Ubi kayu 250 g 

Agar-agar plan 9 g 

Formalin tablet  50 ml 

Formalin cair 50 mg 

Alkohol 70 % 200 ml 

 

3.6.2. Tahap Pelaksanaan  

3.6.2.1 Pembuatan Bubur Ubi Kayu dan Penentuan Konsentrasi 

1. Mengupas ubi kayu, memotong ubi kayu menjadi ukuran yang lebih kecil lalu 

mencucinya menggunakan air bersih yang mengalir, dan menimbangnya 

sesuai ukuran (4%, 4,5%, 5%, 5,5%, 6%). 

2. Menghaluskan ubi kayu dengan cara diblender. 

3. Pembuatan konsentrasi bubur ubi kayu 4% dengan cara melarutkan 40 g 

bubur ubi kayu dengan aquades yang telah dicampur dengan media VW 

hingga mencapai volume 1 L. 

4. Pembuatan konsentrasi bubur ubi kayu 4,5% dengan cara melarutkan 45 g 

bubur ubi kayu dengan aquades yang telah dicampur dengan media VW 

hingga mencapai volume 1 L. 

5. Pembuatan konsentrasi bubur ubi kayu 5% dengan cara melarutkan 50 g 

bubur ubi kayu dengan aquades yang telah dicampur dengan media VW 

hingga mencapai volume 1 L. 
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6. Pembuatan konsentrasi bubur ubi kayu 5,5% dengan cara melarutkan 55 g 

bubur ubi kayu dengan aquades yang telah dicampur dengan media VW 

hingga mencapai volume 1 L. 

7. Pembuatan konsentrasi bubur ubi kayu 6% dengan cara melarutkan 60 g 

bubur ubi kayu dengan aquades yang telah dicampur dengan media VW 

hingga mencapai volume 1 L. 

3.6.2.2 Pembuatan Media Kultur 

1. Mencampurkan bahan kimia berupa Ca3(PO4)2, KNO3, KH2PO4, 

NA(NH4)2SO4, MgSO4.7H2O, Fe2(C4H4O6)3, dan MnSO4.4H2O ke dalam 

gelas kimia dan melarutkannya menggunakan aquades secukupnya sambil 

terus diaduk.  

2. Menambahkan sukrosa 20 g yang telah dilarutkan.  

3. Memasukkan agar-agar ke dalam larutan bahan kimia, kemudian 

ditambahkan aquades hingga volume mencapai 1L sambil terus diaduk. 

4. Menambahkan bubur ubi kayu sesuai konsentrasi ke dalam larutan sambil 

terus diaduk. 

5. Mengecek pH larutan (pH berada pada kisaran 5,6-6,8). Jika kondisi larutan 

terlalu basa maka ditambahkan HCl 1 N dan jika kondisi terlalu asam maka 

ditambahkan NaOH 1 N. 

6. Merebus larutan hingga mendidih sambil terus diaduk menggunakan 

pengaduk sayur agar tidak menggumpal. 

7. Memasukkan media ke dalam botol kultur, masing-masing sebanyak 20 ml. 
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8. Mensterilkan media dalam botol menggunakan autoklaf selama 15 menit pada 

tekanan 14 atm. 

3.6.2.3 Penyiapan dan Penanaman Trans 

1. Sebelum proses penanaman subkultur, proses yang seharusnya dilakukan 

ialah menyiapkan subkultur. Penyiapan trans dilakukan dengan terlebih 

dahulu membuat media semai, dimana media yang digunakan untuk 

penyemaian subkultur sama seperti media yang digunakan untuk kultur 

(penambahan ubi kayu dengan konsentrasi 0%, 4%, 4,5%, 5%, 5,5%, 6%). 

Kemudian media yang telah dibuat dimasukkan ke dalam botol kultur dan 

disterilkan menggunakan autoklaf selama 15 menit dengan suhu tekanan 14 

atm. 

2. Menginkubasi media dan enkas selama 24 jam. 

3. Menyemai biji di dalam enkast menggunakan pisau bedah dan pinset yang 

telah disterilkan dengan cara menaburkan biji ke dalam media steril, lalu 

diletakkan di rak kultur hingga kalus berdeferensiasi menjadi bagian 

tumbuhan yang lengkap. Planlet yang telah tumbuh siap untuk ditanam pada 

media baru, dan proses berulang seperti awal. 

4. Mensterilkan enkast sebelum  proses penanaman subkultur menggunakan 

alkohol 70% dan meletakkan formalin tablet dan cair ke dalam enkas, lalu 

diinkubasi selama 24 jam. 

5. Mensterilkan alat-alat yang akan digunakan berupa pinset. Kemudian 

menyiapkan subkultur yang akan ditanam, dimana subkultur yang siap 
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dipindahkan ialah trans yang sudah dapat dibedakan bagian akar, batang, dan 

daun.  

6. Proses penanaman subkultur menggunakan pinset dengan cara menanam 

planlet ke dalam media kultur, setiap botol diisi sebanyak satu planlet. Guna 

meminimalisir terjadinya kontaminasi mulut botol diolesi alkohol 0% baik 

sebelum maupun sesudah penanaman.  

7. Setelah proses penanaman selesai, botol langsung ditutup dengan penutup 

botol berbahan karet dan melabelinya. Selanjutnya meletakkan botol-botol 

kultu yang sudah ditanami di rak kultur. 

3.6.3 Tahap Pengumpulan Data 

 Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara mengukur tinggi planlet, 

jumlah daun planlet, jumlah akar planlet, dan berat basah planlet. Pengukuran 

tinggi planlet dilakukan dari bagian pangkal akar hingga ujung daun terpanjang 

pada seluruh botol perlakuan. Pengukuran tinggi planlet menggunakan jangka 

sorong guna mendapatkan hasil pengukuran yang lebih akurat.    

 Parameter pertumbuhan yang kedua ialah jumlah daun. Penghitungan 

jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung secara manual seluruh jumlah 

daun baik yang berukuran kecil maupun besar. Apabila terdapat daun yang patah, 

maka tetap dimasukkan dalam perhitungan. Penghitungan jumlah daun dilakukan 

pada seluruh botol perlakuan. 

 Parameter pertumbuhan yang ketiga ialah jumlah akar. Sebelum akar 

dihitung, dilakukan pencabutan planlet dari media tanam secara hati-hati dengan 

menggunakan kawat yang pada ujungnya telah dibengkokkan membentuk huruf 
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U. Bagian planlet yang ditarik ke arah keluar botol ialah bagian pangkal batang 

planlet, guna menghindari patahnya daun. Selanjutnya akar planlet dibersihkan 

dari media tanam untuk memudahkan proses penghitungan. Apabila terdapat akar 

planlet yang tertinggal dalam media, maka tetap dimasukkan dalam perhitungan. 

Penghitungan jumlah akar dilakukan dengan cara menghitung secara manual 

seluruh jumlah akar pada planlet. 

 Parameter pertumbuhan keempat ialah berat basah planlet. Penghitungan 

berat basah planlet dilakukan dengan cara menimbang berat basah planlet pada 

tiap botol perlakuan menggunakan timbangan analitik. Apabila terdapat bagian 

planlet yang patah, maka bagian tersebut tetap disertakan dalam proses 

penimbangan. Hasil pengukuran tinggi planlet, jumlah daun planlet, jumlah akar 

planlet, dan berat basah planlet dimasukkan ke dalam lembar observasi yang 

terdapat dalam Lampiran 1. 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data ialah metode 

observasi langsung dan tidak langsung. Observasi langsung meliputi kegiatan 

perhitungan jumlah akar planlet dan jumlah daun planlet. Observasi tidak 

langsung ialah pengukuran tinggi planlet dan penimbangan berat basah planlet. 

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tinggi planlet ialah berupa jangka 

sorong dan penimbangan berat basah planlet menggunakan instrumen berupa 

timbangan analitik.  
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3.8 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan uji menganalisis hasil penelitian ini 

yang pertama menggunakan uji asumsi normalitas dan homogenitas. Uji ini 

berfungsi untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal dan homogen. Uji 

kedua yang digunakan ialah uji Anava 1 jalur (one way ANOVA) yang berfungsi 

untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh yang dari perlakuan yang diberikan. 

Guna mengetahui konsentrasi perlakuan yang memberikan dampak paling 

optimum terhadap hasil penelitian maka digunakan uji Duncan. Apabila 

berdasarkan hasil uji asumsi normalitas dan homogenitas data tidak berdistribusi 

normal maka dapat diganti dengan uji Kruskall-Wallis.  

 Berikut adalah langkah-langkah uji statistik yang digunakan. 

1. Uji Normalitas 

Secara manual perhitungan dari uji normalitas (uji Kolmogorov-Smirnov) 

dapat diihat pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Uji Kolmogorov-Smirnov 

X f F f/n F/n Z P≤Z a1 a2 

         

         

         

Dst.         

 Sumber: Irianto, 2010) 

 

a. Terdapat sembilan kolom pada uji normalitas, yaitu: 

1) Kolom 1: berisi data-data yang sudah diurutkan  dari yang kecil ke besar. 

(X) 

2) Kolom 2: frekuensi data /banyak data ke-i yang muncul (f) 

3) Kolom 3: frekuensi kumulatif (F= f + Fsebelumnya) 
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4) Kolom 4: dihitung dengan rumus f/n (frekuensi/banyaknya data) 

5) Kolom 5: dihitung dengan rumus F/n (frekuensi kumulatif/banyaknya 

data). 

6) Kolom 6: menghitung Zscore menggunakan rumus 
X−rerata populasi

simpangan baku populasi
 

simpangan baku dihitung menggunakan rumus 𝑆𝑑 = √
∑(𝑋−𝑋𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎)2

n−1
 

7) Kolom 7: mencari nilai probabilitas kumulatif normal (P≤Z) dengan cara 

melihat pada tabel Zskore. 

8) Kolom 8: menghitung nilai a1 dengan cara mencari selisih antara kolom 4 

dan 9. 

9) Kolom 9: menghitung nilai a2 dengan cara mencari selisih antara kolom 5 

dan 7. 

b. Langkah berikutnya adalah membandingkan angka tertinggi pada kolom a1 

dengan tabel Kolmogorov-Smirnov dengan taraf nyata 0,05. (lihat tabel: 

0.05;n). 

c. Syarat: H0: f(X) = normal 

H1: f(X) ≠ normal 

H0 diterima jika a1 maksimum ≤ Dtabel  

H0 ditolak jika a1 maksimum> Dtabel 

2. Uji Homogenitas 

Data dikatakan bersifat homogen apabila nilai signifikasinya lebih besar dari 

0.05. Secara manual uji Homogenitas (Uji Cochran) dapat dihitung menggunakan 

Rumus 2. 
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𝐶ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
Variansi terbesar

Jumlah seluruh variansi
                  2) 

a. Variansi (Sd2) dihitung menggunakan rumus: 𝑆𝑑2 =
∑(X−Xrerata)2

n−1
 

b. Kriteria pengujian: H0: normal; H1: tidak normal 

Terima H0 jika Chitung ≤ Ctabel 

Tolak H0 jika Chitung > Ctabel 

c. Ctabel= (n-1; k) dimana n:jumlah sampel masing-masing kelompok, k: jumlah 

kelompok. 

3. Analisis Varian 1 Jalur 

Apabila data berdistribusi normal dan homogen maka pengujian data 

dilanjutkan ke uji analisis varian 1 jalur. Hasil penelitian dimasukkan terlebih 

dahulu ke dalam tabel seperti yang disajikan pada Tabel 3.4.  

Tabel 3.4. Uji One Way ANOVA  

Ulangan 
Perlakuan 

Kontrol 4% 4,5% 4,5% 5% 6% 

       

       

       

       

∑       

 Sumber: Irianto, 2010 
 

Secara manual, Uji Analisis Varian Satu Jalur (One Way ANOVA) dapat 

dihitung menggunakan Rumus berikut. 

a. JKt (Jumlah Kuadrat total)= x1
2+x2

2+x3
2+xn

2 – (∑x)2 

 (PxU) 

b. JK perlakuan= (∑xp1)
2 + (∑xp1)

2 + ....+ (∑xpn)2 - (∑x)2 

 U    (PxU) 

c. JK galat= JK total – JK perlakuan 
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d. db total= (perlakuan x ulangan) – 1 

e. db perlakuan= P – 1 

f. db galat= db total – db perlakuan 

g. KT (kuadrat tengah perlakuan)= JK perlakuan 

 db perlakuan 

h. KT galat (kuadrat tengah galat)= JK galat 

 db galat 

i. Fhitung= KT perlakuan 

KT galat 

j. Ftabel: melihat pada tabel 5% (db galat ; db perlakuan) 

k. Syarat= H0 diterima jika Fhitung<Ftabel 

H0 ditolak jika Fhitung>Ftab 

 Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel 5% maka pengujian dilanjutkan 

dengan uji Duncan pada taraf nyata 5%. Secara manual uji Duncan (Duncan 

Multiple Range Test atau DMRT) dapat dihitung menggunakan Rumus 2. 

a. Menghitung nilai kritis DMRT 

𝐷𝑀𝑅𝑇 = 𝑅(𝑝, 𝑣, 𝛼)√
𝐾𝑇 𝐺𝑎𝑙𝑎𝑡

r
                       3) 

dimana R (p,v,α)= R(perlakuan, db galat, taraf 0,05) ; nilai kritis yang 

diambil dari tabel dimulai dari tabel P2 hingga Pn-1, dan r adalah banyaknya 

kelompok (ulangan).  

b. Langkah selanjutnya adalah menentukan perbedaan pengaruh antar 

perlakuan dengan menggunakan kodifikasi huruf. Perhitungan dilakukan 

denga cara mengalikankan nilai DMRT dimulai dari nilai tabel pertama (P2) 

dengan nilai rata-rata setiap perlakuan dimulai dari nilai rata-rata terendah 



45 
 

(disimbolkan dengan hurup Rp). Berikutnya mencari selisih antar tiap 

perlakuan, lalu dibandingkan dengan nilai Rp. Nilai selisih yang sama atau 

dibawah nilai Rp dinotasikan dengan huruf yang sama, sedangkan nilai 

selisih yang lebih besar dari nilai Rp dinotasikan dengan huruf yang 

berbeda.  

c. Terakhir ialah menentukan perlakuan terbaik, dengan melihat perlakuan 

mana yang nilai rata-ratanya tertinggi. Hasil perhitungan Uji DMRT 

selanjutnya dimasukkan dalam Tabel 3.5. 

Tabel 3.5 Uji DMRT 

No. Perlakuan Rata-Rata Nilai DMRT Notasi 

1. Kontrol    

2. 4%    

3. 4,5%    

4. 5%    

5. 5,5%    

6. 6%    

 

4. Uji Kruskall-Wallis 

Uji Kruskall Wallis dilakukan apabila data tidak berdistribusi normal. Uji ini 

identik dengan analisis One-Way Anova (uji parametrik) sehingga disebut juga uji 

alternatif bagi One-Way Anova. Secara manual uji Kruskall-Wallis dapat dihitung 

menggunakan Rumus berikut. 

𝐻 = [
12

𝑛(𝑛+1)
(∑

Rj2

ni
)] −  3(𝑛 + 1)          4) 

Ketentuan: 

a. Semua nilai pengamatan dari sampel digabung, kemudian diranking. 

b. H0: rata-rata keempat perlakuan sama; H1: minimal ada satu yang 

berbeda.  

c. Wilayah kritik (daerah penolakan H0, taraf nyata α: 0,05): H > Χ2
α(k-1) 
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1.9 Kajian Pemanfaatan Hasil Penelitian sebagai Sumber Belajar 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai sumber belajar apabila telah 

memenuhi persyaratan-persyaratan berikut seperti yang tercantum dalam Tabel 

3.6. 

Tabel 3.6 Tabel Analisis Syarat Hasil Penelitian dapat Dijadikan sebagai Sumber Belajar. 

No. Persyaratan Hasil Penelitian sebagai 

Sumber Belajar 
Indikator Analisis 

1.  Kejelasan potensi a. Potensi proses 

b. Potensi produk 

(memiliki 

keterkaitan antara 

fakta, konsep, dan 

prinsip) 

 

2.  Kejelasan tujuan Acuan KD 

(Kompetensi Dasar) 

yang digunakan 

 

3.  Kejelasan sasaran a. Sasaran 

pengamatan 
b. Sasaran 

peruntukan 

 

4.  Kejelasan informasi yang diungkap Inforrmasi yang 

dieroleh peserta didik 

 

5. Kejelasan pedoman eksplorasi Peserta didik dapat 

bereksplorasi pada 

objek yang 

dipelajarinya dengan 

menemukan 

permasalahan-

permasalahan  yang 

dapat dipecahkan oleh 

peserta didik dengan 

metode ilmiah 
sehingga dapat 

pengembangkan 

kemampuan proses 

dan berpikir peserta 

didik. 

 

6. Kejelasan perolehan yang diharapkan a. Ranah kognitif 

b. Ranah afektif 

c. Ranah 

psikomotorik 
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