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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA 

 

5.1 Hasil Penelitian 

Penelitian ini menggunakan 18 sampel yang dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu : 

a. Kelompok I : Restorasi resin komposit nanofiller dengan lebar 5,9 mm dan        

panjang 57 mm. 

b. Kelompok II : Restorasi resin komposit nanohybrid  dengan lebar 5,9 mm dan 

panjang 57 mm. 

Hasil penelitian tensile strength dari kedua kelompok tersebut terdapat pada 

tabel 5.1. 

      Tabel 5.1 Nilai Tensile strength Restorasi Resin Komposit Nanofiller dan 
Nanohybrid  

Sampel (18) 

Nilai Tensile strength (Mpa) 

Kelompok I Nanofiller Kelompok II Nanohybrid 

Mean 32,844 40,644 

       

Tabel 5.1 menunjukkan nilai rata-rata dari tensile strength resin komposit 

nanofiller dan nanohybrid, didapatkan nilai rata-rata sampel kelompok II lebih besar 

dibandingkan dengan nilai rata-rata sampel kelompok I. 
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 Nilai rata-rata tensile strength dua kelompok sampel resin komposit nanofiller 

dan resin komposit nanohybrid selain pada tabel 5.1 di atas juga disajikan dalam 

bentuk diagram batang pada gambar 5.1. 

  

 

Gambar 5.1 Diagram Batang Nilai Rata-Rata Tensile Strength Resin Komposit 
Nanofiller dan Resin Komposit Nanohybrid. 

5.2 Analisis Data 

 Data yang telah didapat dalam penelitian dilakukan analisis data statistik. 

Data tensile strength yang telah didapatkan dari dua kelompok kemudian dilakukan 

uji normalitas. Setelah diketahui data terdistribusi normal dilakukan uji homogenitas. 

Setelah data terdistribusi normal dan homogen, untuk mengetahui perbedaan tensile 

strength resin komposit nanofiller dan resin komposit nanohybrid dilakukan uji 

independent T-test. Hasil analisis data dapat dilihat pada lampiran. 
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5.2.1 Uji Normalitas Data 

 Uji normalitas data dilakukan menggunakan uji Saphiro wilk. Data dapat 

dikatakan normal apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil lebih dari 0,05 atau p > 

0,05. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel tersebut berasal 

dari distribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini didapatkan nilai signifikansi yaitu 

sebesar 0,721. Hasil tersebut menunjukkan bahwa p > 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data yang diperoleh terdistribusi normal. 

5.2.2 Uji Homogenitas Varian 

 Uji homogenitas varian dilakukan setelah data dilakukan uji normalitas. Uji 

homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data sampel memiliki varian yang 

homogen atau tidak. Pada uji homogenitas Levene, suatu data dikatakan memiliki 

varian yang homogen apabila signifikansi p > 0,05. Pada penelitian ini didapatkan 

nilai signifikansi sebesar 0,448. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kedua 

kelompok sampel tersebut memiliki varian yang sama atau homogen. 

5.2.3 Uji Independent T-test 

 Data yang telah diketahui terdistribusi normal dan homogen, setelah itu 

dilakukan uji parametrik dengan tingkat kemaknaan p < 0,05 yaitu dengan 

menggunakan uji independent T-test untuk melihat perbedaan antara kedua 

kelompok sampel. Pada penelitian ini hasil yang didapatkan yaitu p = 0,021, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara 

sampel kelompok I dan kelompok II.   


