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lSI RINGKASAN 

l1D.~al.alLl'..enJD.i.tiall 
Laju pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan 

terjadinya gangguan kesejahteraan manusia.Penyebab utama 
terjadinya peledakan penduduk akibat bertambahnya 
kelahiran ,olehkarena itu pemerintah berusaha untuk 
mengurangi laju pertambahan penduduk melalui program 
Keluarga Bereneana ,yang ber~tujuan untuk mengatur 
kelahiran ,dengan menggunakan berbagai alat kontasepsi, 
yang banyak diminati masyarakat adalah alat kontrasepsi 
oral.Tujuh puluh tujuh persen alat kontrasepsi oral 
berasal dari bahan nabati,hampir seluruhnya menggunakan 
preparat steroid yang banyak diperoleh dari tanaman.Buah 
pare sudah dikenal diberbagai daerah di Indonesia ,yang 
digunakan sebagai sayur dan obat tradisional .Perasa~ 

buah pare mengandung steroid,berdasarkan hal-hal 
tersebut diatas,maka timbullah permaslahan :Apakah 
pemberian~era.sa"l'buah pare per oral pada mneit bet ina 
dapat berpengaruh terhadapjumlah anaknya ? 

Hipotesis PeneIi tian 
Ada perbedaan jumlah anak pada meneit yang diberi 

perasan buah pare dengan pad~ meneit yang tidak diberi 
perasan buah pare 

Metodologi Penelitian 
Penelitian merupakan penelitian eksperimental 

menggunakan Raneangan Aeak Lengkap ,dengan 4 perlakuan 
dan 5 replikasi. 

Penelitian dilakukan di Laboratorium Biologi 
Reproduksi Fakultas MIPA Universitas Airlangga. 

Hateri penelitian terdiri dari perasan buah pare 
dengan konsentrasi 0,25% ,50% ,75% dan 20 ekor meneit 
bet ina berumur 2bulan ,yang dibagi menjadi 4 
kelompok.Tm,T1.T~,T~ ,dimana meneit kelompok Tl diberi 
perasan buah pare 25% ,seeara per oral,T2 diberi 50 %, 
T3 diberi 75% dan TO diberi aguades (0 persen perasan 
buah pare ),sebanyak 0,5 ce ,setiap hari sampai 5 
hari.Setelah itu masing-masing menSt dari setiap 
kelompok dikawinkan dengan mencit jantan yang berumur 2 
bulan,terjadinya kopulasi dapat dilihat dari adanya 
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vaginal plug,yang dianggap merupakan hari pertama 
kehamilan,kemudian ditunggu sampai anaknya lahir,sekitar 
18 hari kemudian. 
Pengumpulan data :Data diperoleh dari menghitung jumlh 

anak mencit dar~berbagai kelompok, 
perlakuan. 

Analisis Data	 Data dianalisis dengan menggunakan 
Analisis Ragam,jika ternyata hasilnya 
menunjukkan adanya perbedaan yang 
bermakna,maka anal isis dilanjutkandengan 
BNT. 

Kesimpulan Dan Saran 
Kesimpulan ;1.Ada perbedaan yang sangat bermakna jumlah 

anak mencit yang diberi perasan buah pare 
dengan mencit yang tidak diberi perasan 
buah pare . 

2.Pemberian perasan buah pare pero,ral pada 
mencit bet ina menurunkan jumlah anaknya. 
makin tinggi konsentrasi perasan,makin 
sedikit jumlah anaknya. 

3.Perasan buah pare dengan konsentrasi 25% 
sudah mulai berpengaruh pada jumlah anak. 

Sa.ran 
l.Karena buah pare ternyata banyak 

kegunaannya ,maka tanaman perlu 
dilestarikan . 

2.Karena ternyata pemberian perasan buah 
pare per oral pada mencit dapat 
menurunkan jumlah anaknya,maka perlu 
diadakan penelitian lebih lanjut,dalam 
kemungkinannya untuk digunakan sebagai 
bahan alat kontarsepsi oral. 
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