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BAB V 

HASIL PENELITIAN 
 
 

Dua puluh empat  ekor mencit betina strain  C3H yang diadaptasi selama 7 

hari tidak didapatkan mencityang sakit maupun mati. Setelah itu dilakukan 

inokulasi sel adenokarsinoma mamma terhadap mencit resipien. Evaluasi 

inokulasi setelah 4 hari didapatkan semua mencit berhasil diinokulasi sel kanker. 

Randomisasi dilakukan dengan cara penomoran dan pengundian kedalam 4 

kelompok masing-masing 6 ekor mencit. Kelompok kontrol (K) tidak mendapat 

ekstrak Nigella sativa, kelompok perlakuan 1 (P1)  mendapat ekstrak Nigella 

sativa 0,175 ml/ hari, kelompok perlakuan 2 (P2) mendapat ekstrak Nigella 

sativa0,36 ml/ hari dan kelompok perlakuan 3 (P3) mendapat ekstrak Nigella 

sativa0,7 ml/ hari.  Keseluruhan mencit setelah 21 hari pasca diberikan 

perlakuantidak didapatkan mencit yang mati.  

Hasil percobaan padakelompok kontrol didapatkan rerata indeks 

mitosisdan rerata perubahan/selisih diameter massa tumor tampak pada tabel di 

bawah ini. 

 

Tabel 4. Hasil eksplorasi data 

Variabel Kelompok  Mean±SD 

 
Indeks mitosis (%) 
 

Kontrol 4,27±0,16 
Perlakuan 1 3,48±0,17 
Perlakuan 2 2,83±0,23 
Perlakuan 3 2,33±0,16 

 
Perubahan diameter 

Kontrol 1,53±0,19 
Perlakuan 1 1,04±0,11 
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massa tumor (cm) Perlakuan 2 0,65±0,14 
Perlakuan 3 0,47±0,17 

 

 

Grafik 1. Grafik garis ukuran diameter  tumor sebelum dan setelah perlakuan 

 

Ukuran awal dan akhir diameter massa tumor digambarkan dalam bentuk 

grafik garis, tampak ukuran awal tumor pada keempat kelompok didapatkan nilai 

rerata yang hampir sama. Setelah perlakuan tampak ukuran massa tumor terbesar 

pada kelompok kontrol sedangkan yang terkecil pada kelompok  perlakuan 3 (P3). 

Hasil uji normalitas data dengan uji Shapiro-Wilk pada variabel indeks 

mitosis dan perubahan diameter massa tumor  didapatkan distribusi datanya 

normal (p>0,5) danuji homogenitas data dengan  untuk masing-

masing variabel didapatkan hasilyang homogen (p>0,05), maka analisis statistik 

untuk uji beda semua kelompoknya menggunakan Oneway ANOVA, dan 

dilakukan analisa Post Hoc test  dengan menggunakan uji Bonferroni.  

Hasil uji ANOVA pada perubahan diameter massa tumor (pertumbuhan 

massa tumor) didapatkan selisih pertumbuhan yang cukup bermakna pada seluruh 

P3 

(cm) 
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P<0,001 P<0,001 P<0,001 

P<0,001 

P=0,001 

P<0,001 

kelompok dengan nilai (p<0,001). Begitu juga dengan variabel indek mitosis  

pada uji tersebut juga menunjukkan perbedaan yang sangat bermakna secara 

statistik dengan nilai (p<0,001). 

Uji  Post Hoc test dengan uji Bonferroni pada variabel indek mitosis  

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna (p<0,001) antara 

kelompok kontrol (K) dengan perlakuan 1 (P1), kelompok kontrol (K) dengan  

(P2), dan kelompok kontrol (K) dengan perlakuan 3 (P3). Terdapat perbedaan 

yang bermakna (p<0,001)antara kelompok perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 2 

(P2) dan antara kelompok perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 3 (P3). Sedangkan 

antara perlakuan 2 (P2) dengan perlakuan 3 (P3) terdapat perbedaan yang 

bermakna  (p=0,001). 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Hasil Post Hoc test indeks mitosis tumor dengan menggunakan uji Bonferroni. 
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P<0,001 P=0,307 P=0,003 

P<0,001 

P<0,001 

P<0,001 

 Uji Post Hoc test dengan Bonferroni test pada variabel 

pertumbuhan masa tumor menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna 

(p<0,001)antara kelompok kontrol (K) dengan perlakuan 1 (P1), kelompok 

kontrol (K) dengan perlakuan 2 (P2) dan kelompok kontrol (K) dengan perlakuan 

3 (P3). Terdapat perbedaan yang bermakna antara perlakuan 1 (P1) dengan 

perlakuan 2 (P2)(p=0,003)dan antara perlakuan 1 (P1) dengan perlakuan 3 

(P3)(p<0,001). Namun tidak ada perbedaan yang bermakna (p=0,307)antara 

perlakuan 2 (P2) dengan perlakuan 3 (P3). 

 
 

 

 

 

 

Grafik 3. Hasil Post Hoc testperubahan diameter massa tumor dengan menggunakan uji 
Bonferoni. 
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Uji kolerasi dilakukan pada variabel  indeks mitosis terhadap rerata 

perubahan diameter massa  tumor pada tiap kelompok percobaan . Dari uji 

korelasi Pearson didapatkan bahwa  indeks mitosis denganperubahan diameter  

massa tumor mempunyai korelasi positifyang sangat kuat. Bila  indeks mitosisnya 

menurun, maka perubahan diameter (pertumbuhan) massa tumornya akan 

menurun. 
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Grafik 4.Scatter plotuji korelasi Pearson indek mitosis terhadap rerata perubahan 
diameter massa tumor dengan p<0,001 dan koefisien korelasi 0,910. 

 

 

 

 

 

 


