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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 
 

Penelitian ini dilakukan pada usaha batik CV Tenun Gedog Tradisional, 

desa Karang, Kec.Tuban. Jl. Mojopahit Gg.Tenun No.9 Tuban. 

B. Jenis Penelitian 
 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, 

teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 

2016:16). Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran 

dan keterangan mengenai pelatihan, motivasikerja, dan prestasi kerja 

karyawan pada CV Tenun Gedog Tradisional. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 
 

1. Populasi 

 
Menurut Arikunto (1992: 102) populasi merupakan keseluruhan 

subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang 

ada dalam wilayah penelitian, maka penelitian merupakan penelitian 

populasi. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah karyawan . Tenun 

Gedog Tradisional yang berjumlah 39 orang. 
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2. Sampel 

Menurut Arikunto (1992 : 104) sampel merupakan sebagian atau 

wakil populasi yang diteliti bagian dari populasi. Pengambilan sampel 

apabila subjeknya kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semua, 

sehingga penelitian merupakan pelatihan populasi.Selanjutnyajika jumlah 

subjeknya besar dapat diambil antara 10-15%, atau 20-25% atau lebih, 

Arikunto (1992:107).  

Berdasarkan pengertian diatas, maka yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini adalah karyawan CV Tenun Gedog Tradisional bagian 

produksi yang berjumlah 35 responden. Teknik sampling yang digunakan 

pada penelitian ini ialah purposive sampling. Purposive sampling menurut 

Sanusi (2011:95) adalah cara pengambilan sampel yang didasarkan pada 

pertimbangan-pertimbangan tertentu. 

D. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
 

1. Variabel dependen 

a. Prestasi Kerja (Y) 

Menurut Mangkunegara (2000:67) prestasi kerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam 

melaksakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Indikator prestasi kerja (Y) berdasarkan definisi diatas antara lain 

sebagai berikut : 
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1) Kualitas (Y1.1) 

Kualitas adalah standart yang harus dicapai karyawan mengenai 

produk yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan 

konsumen atau perusahaan. Kualitas yang dihasilkan karyawan 

bagian produksi CV Tenun Gedog Tradisional sesuai dengan 

standart yang di tetapkan. Standart kualitas batik yang baik 

diantaranya; tidak ada benang yang keluar, pemberian malam tepat 

yang sehingga motif batik tidak tertutup oleh warna.  

2) Kuantitas (Y1.2) 

Kuantitas adalah bentuk satuan ukuran yang berkaitan dengan 

hasil kerja yang dinyatakan dalam angka. Kuantitas yaitu hasil kerja 

batik karyawan bagian produksi CV Tenun Gedog Tradisional sesuai 

dengan target yang ditetapkan. Target batik yang harus diproduksi 

karyawan setiap bulan sejumlah 70 potong kain batik.  

3) Tanggung jawab (Y1.3) 

Tanggung jawab adalah kemampuan untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan tuntas, baik dan benar. Tanggung jawab 

karyawanbagian produksi CV Tenun Gedog Tradisional yaitu 

kesadaran akan kewajiban menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas, 

baik dan benar. 

4) Sikap (Y1.4) 

Sikap adalah bentuk refleksi bagaimana seseorang merasakan 

suatu perubahan pekerjaan, rekan kerja dan kerja sama antar 
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karyawan. Sikap karyawan bagian produksi CV Tenun Gedog 

Tradisional yaitu karyawan berupaya untuk menghasilkan kerja yang 

terbaik. 

 

2. Variabel independen 

a. Pelatihan (X1)  

Pelatihan adalah kegiatan memperbaiki kemampuan karyawan 

untuk meningkatkan keterampilan dengan melalui: materi pelatihan, 

metode pelatihan, instruktur,fasilitas dan keikutsertaan peserta. 

Indikator pelatihan antara lain sebagai berikut : 

1) Meteri pelatihan(X1.1) 

Materi adalah bahan pelatihan yang disesuaikan dengan tugas 

dan pekerjaan peserta pelatihan. Materi pelatihan ini adalah 

kesesuaian materi yang diberikan dengan kebutuhan kerja 

karyawan CV Tenun Gedog Tradisional. Matei pelatihan yang 

diberikan antara lain; ngelos, nyekir, nyucuk, menggambar, 

membatik, pewarnaan, waterglass dan lorot. 

2) Metode pelatihan(X1.2) 

Metode pelatihan adalah cara yang dilakukan dalam 

pelaksanaan pelatihan yang disesuaikan dengan tugas-tugas atau 

pekerjaan. Metode dalam  pelatihan ini adalah kesesuaian 

metode pelatihan dengan materi yang diberikan kepada 

karyawan CV Tenun Gedog Tradisional. Metode pelatihan 
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dipandu oleh instruktur dengan memberikan pelatihan sesuai 

materi yang di butuhkan dan pelatihan dilakukan pada tempat 

produksi. 

3) Instruktur/pelatih(X1.3) 

Instruktur/pelatih adalah seorang pengajar yang cakap 

memberikan bantuan yang sangat besar terhadap suksesnya 

program pelatihan. Pelatih dalam melakukan pelatihan adalah 

pelatih yang memiliki pengetahuan terkait materi dan mampu 

menyampaikan materi kepada karyawan CV Tenun Gedog 

Tradisional. 

4) Sarana pelatihan/fasilitas (X1.4) 

Fasilitas adalah sarana penunjang yang digunakan dalam 

mengikuti pelatihan untuk memudahkan dan memperlancar 

pelaksanaan pelatihan. Fasilitas yang dimiliki perusahaan 

diantaranya peralatan ngelos, nyekir, nyucuk, menggambar, 

membatik, pewarnaan, waterglass dan lorot. 

5) Keikutsertaan peserta(X1.5) 

Keikutsertaan peserta adalah Peserta pelatihan adalah 

karyawan CV Tenun Gedog Tradisional bagian produksi yang 

memiliki motivasi dan kesiapan mental dalam mengikuti proses 

pelatihan. 
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b. Motivasi Kerja (X2) 

Motivasi kerja adalah dorongan untuk memenuhi tiga kebutuhan 

diantaranya dorongan untuk memenuhi kebutuhan prestasi (need for 

achievement), dorongan untuk memenihi kebutuhan kekuasaan (need 

for power) dan dorongan untuk memenuhi kebutuhan hubungan (need 

for affiliation). Indikator motivasi kerja antara lain : 

1) Dorongan untuk memenuhi kebutuhan prestasi adalah dorongan 

akan tanggung jawab untuk berhasil. (X2.1) 

2) Dorongan untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan adalah dorongan 

untuk mengendalikan, mempengaruhi dan memiliki dampak 

terhadap orang lain. (X2.3) 

3) Dorongan untuk memenuhi kebutuhan hubungan adalah dorongan 

untuk berinteraksi, bekerja sama dan tidak merugikan orang lain. 

(X2.3) 

Tabel 3.1 Variabel, Indikator dan Item Pertanyaan 

Variabel Indikator Item Pertanyaan 

Prestasi Kerja 

Kualitas Karyawan mampu menghasilkan 

batik sesuai dengan standart yang 

ditetapkan perusahaan. 

Kuantitas  Karyawan mampu menghasilkan 

jumlah batik sesuai dengan target 

yang ditetapkan perusahaan. 

Tanggung jawab Karyawan memiliki kesadaran 

akan keawajiban menyelesaikan 

pekerjaan dengan tuntas, baik dan 

benar. 

Sikap Karyawan berupaya 

menghasilkan kerja yang terbaik. 
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Lanjutan Tabel 3.1 Variabel, Indikator dan Item Pertanyaan 

Variabel  Indikator Item Pertanyaan 

Pelatihan 

Materi pelatihan Materi pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan kebutuhan kerja 

karyawan. 

Metode pelatihan Metode pelatihan yang 

diberikan sesuai dengan materi 

yang di berikan. 

Instruktur/pelatih Pelatih sudah menguasai materi 

dan mampu menyampaikannya 

dengan baik. 

Fasilitas Fasilitas  atau sarana pelatihan 

yang lengkap mempermudah 

dan memperlancar kegiatan 

pelatihan. 

Keikutsertaan peserta Karyawan memiliki motivasi  

dan kesiapan mental dalam 

mengikuti pelatihan. 

Motivasi Kerja 

Dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan 

prestasi 

Karyawan memiliki dorongan 

untuk berprestasi. 

Dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan 

kekuasaan 

Karyawan memiliki dorongan 

untuk memenuhi kebutuhan 

kekuasaan. 

Dorongan untuk 

memenuhi kebutuhan 

hubungan. 

Karyawan memiliki dorongan 

untuk memenuhi kebutuhan 

hubungan. 

 

E. Jenis dan Sumber Data 
 

Adapun jenis data dan sumber data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Data primer 

Menurut Umar (2001:99) data primer merupakan data yang didapat 

dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil 

wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini data diperoleh melalui hasil wawancara 
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dengan pemilik dan pemberian pengisian kuesioner  kepada karyawan CV 

Tenun Gedog Tradisional mengenai prestasi kerja, pelatihan, dan motivasi 

kerja. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain 

misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram, Umar 

(2001:100). Data yang diambil dan digunakan peneliti pada penelitian ini 

ialah data berupa profil perusahaan, laporan-laporan, buku-buku, dokumen 

maupun catatan tertulis yang terdapat pada CV Tenun Gedog Tradisional. 

F. Teknik Pengukuran Data 
 

Penelitian ini menggunakan skala likert dalam mengukur tanggapan 

responden. Menurut Umar (2013:47), skala yang sering dipakai dalam 

penyusunan kuesioner adalah skala likert. Skala likertyaitu skala yang berisi 

lima tingkat preferensi pilihan jawaban.Prefensi pilihan jawaban tersebut 

sebagai berikut : 

1. Sangat setuju memiliki bobot skor 5 

2. Setuju memiliki bobot 4 

3. Netral memiliki bobot 3 

4. Tidak setuju memiliki bobot 2 

5. Sangat tidak setuju memiliki bobot 1 
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Tabel 3.2 Tabulasi Pengukuran Data 

No Pilihan Jawaban Skor 

Variabel 

Prestasi kerja Pelatiahan Motivasi 

Kerja 

1 Sangat setuju 5 Sangat tinggi Sangat baik Sangat 

tinggi 

2 Setuju 4 Tinggi Baik Tinggi 

3 Netral 3 Cukup Cukup Cukup 

4 Tidak setuju 2 Rendah Tidak baik Rendah 

5 Sangat tidak setuju 1 Sangat rendah 
Sangat tidak 

baik 

Sangat 

rendah 

Penjelasan mengenai tabulasi pengukuran data sebagai berikut : 

a. Jawaban Sangat Setuju (SS) diberi skor 5, sebagai jawaban dari prestasi 

kerja mempunyai indikasi sangat tinggi, pelatihan mempunyai indikasi 

sangat baik dan motivasi kerja memiliki indikasi sangat tinggi dalam 

pengukuranya. 

b. Jawaban Setuju (S) diberi skor 4, sebagai jawaban dari prestasi kerja 

mempunyai indikasi tinggi, pelatihan mempunyai indikasi baik dan 

motivasi kerja mempunyai indikasi tinggi dalam pengukurannya. 

c. Jawaban Netral (N) diberi skor 3, sebagai jawaban dari prestasi kerja 

mempunyai indikasi cukup, pelatihan mempunyai indikasi cukup dan 

motivasi kerja memiliki indikasi cukup dalam pengukurannya. 

d. Jawaban Tidak Setuju (TS) diberi skor 2, sebagai jawaban dari prestasi 

kerja mempunyai indikasi rendah, pelatihan mempunyai indikasi tidak 

baik dan motivasi kerja mempunyai indikasi rendah. 

e. Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1, sebagau jawaban dari 

prestasi kerja mempunyai indikaski sangat rendah, pelatihan mempunyai 
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indikasi sangat tidak baik dan motivasi kerja mempunyai indikasi sangat 

rendah dalam pengukurannya. 

G. Teknik Pengumpulan Data 
 

1. Uji Instrumen 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu instrumen. menunjukkan sejauh mana suatu 

pengukuran itu mengukur apa yang diukur, menurut Sanusi (2011:76). 

Uji validitas instrumen ditentukan dengan mengorelasi antara skor yang 

diperoleh setiap butir pertanyaan. Skor tiap butir pernyataan berkorelasi 

signifikan dengan skor total pada tingkat alfa 5% maka dapat dikatakan 

bahwa instrumen penelitian valid, menurut Sanusi (2011:76).  

Pada penelitian digunakan rumus Product Moment, sebagai berikut : 

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑋 𝑌) −  (∑𝑋. ∑𝑌)

√[∑𝑋2 − (∑𝑋2)[𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌2)]
 

Keterangan : 

r : Koefisien korelasi 

X : Nilai dari butir 

Y : Nilai dari total butir 

N : Banyak butir  

Suatu instrumen dapat dikatakan valid bila membandingkan 

koefisien korelasi (r) hasil sama dengan (r) tabel. 
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b. Uji Reliabilitas 

Menurut Sanusi (2011:80) reliabilitas menunjukkan konsistensi 

hasil pengukuran sekiranya alat pengukur itu digunakan oleh orang 

yang sama dalam waktu yang berlainan atau digunakan oleh orang yang 

berlainan dalam waktu yang bersamaan atau waktu yang berlainan. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki rentang nilai 1 

sampai 5, sehingga menggunakan rumus Alpha Cronbach dengan 

rumus sebagai berikut (Lupiyo Adi (2015:62) : 

𝜏 = [
𝑘

𝑘 − 1
] [1 −

∑𝜎𝑏2

𝜎𝜏2
] 

Keterangan: 

𝛕 : Reliabilitas instrumen 

k : Banyaknya butir pertanyaan 

∑𝜎𝑏2 : Jumlah varians butir 

𝜎𝜏2 : Varians total 

Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel jika memiliki nilai 

koefisien kehandalan atau alpha lebih dari 0,6. Ghozali (2013). 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji distribusi data 

yang akan dianalisis apakah penyebarannya normal atau tidak. Cara 

yang digunakakn dalam uji normalitas adalah rasio skewness dan rasio 

kurtosis. Batasan data dikatakan berdistribusi normal jika nilai rasio 

kurtosis dan skewness berada diantara -2 hingga +2, di luar nilai 
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tersebut maka data tidak berdistribusi normal, menurut Lupiyoadi 

(2015:134). 

b. Uji Heterokedastisitas 

Menurut Lupiyoadi (2015:138) uji heteroskedastisitas berarti 

variasi residual tidak sama dari satu pengamatan yang lain, sehingga 

variansi residual harus bersifat homokedastisitas, yaitu pengamatan satu 

dengan yang lain sama agar memberikan pendugaan model yang lebih 

akurat. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji 

glejser dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan 

nilai absolut residunya. Nilai signifikansi antara variabel independen 

dengan absolut residual > 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  

c. Uji Multikolinieritas 

Menurut Lupiyoadi (2015:141) multikolinearitas adalah suatu 

kondisi dimana terjadi korelasi atau hubungan yang kuat diantara 

variabel bebas yang diikutsertakan dalam pembentukan model regresi 

linier. Model regresi yang baik harus terbebas dari gejala 

multikolinieritas. Gejala multikolinieritas dapat dilihat dari nilai VIF 

(Variance Inflation Factor). Model regresi yang baik jika perhitungan 

VIF menghasilkan nilai VIF < 10 serta nilai tolerance yang dihasilkan 

mendekati 1 (Lupiyoadi (2015:141). Rumus memperoleh VIF sebagai 

berikut : 

𝑉𝐼𝐹 =
1

(1 − 𝑅2𝑥𝑡)
 

 



40 
 

 
 

Keterangan :  

VIF : Variance Inflation Factor 

R2 : kofisien determinasi 

Xt : hubungan korelasi secara parsial 

d. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi adalah korelasi antara sesama urutan pengamatan 

dari waktu ke waktu (Umar, 2010:188). Pengujian autokorelasi dapat 

dilakukan dengan pengujian Durbin-Watson (d). Hasil pengujian 

Durbin-Watson (d) dibandingkan dengan nilai dtabel pada alpha 0,05. 

Tabel d  memiliki dua nilai, yaitu batas atas (du) dan nilai batas bawah 

(dL) untuk berbagai nilain dan k. Nilai Durbin-Watson dapat dicari 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

𝐷𝑊 =  
∑𝑡

𝑛 = 2(𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)2

∑𝑡
𝑛 = 1𝑒𝑡

2  

 Nilai statistik hitung dibandingkan dengan nilai teoritisnya 

menurut Sanusi (2011:136) adalah jika d < dL maka terjadi autokorelasi 

positif, jika d > 4-dL maka terjadi autokorelasi negatif, jika du< d < 4 - 

du maka tidak terjadi autokorelasi. 

H. Teknik Analisis Data 
 

Untuk menguji hipotesis penelitian secara statistik digunakan analisis 

regresi linier berganda karena penelitian bertujuan mengungkapkan 

hubungan kausalitas antara variabel independen dan variabel dependen. 
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1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini variabel yang diteliti 

adalah pelatihan dan motivasi kerja terhadap prestasi kerja, dengan kata 

lain rentang skala memiliki fungsi untuk menunjukkan kecenderungan 

jawaban responden tentang variabel menurut Umar (2001:225). 

Pada rentang skala data amgka yang diperoleh diartikan sesuai 

dengan alternatif jawaban yang telah ada sebelumnya dan setiap 

pertanyaan. Setiap pertanyaan memiliki bobot poin yang berbeda 

tergantung dari pilihan responden. Adapun rumus rentang skala adalah 

sebagai berikut : 

𝑅𝑆 =
𝑛(𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan : 

RS  : Rentang skala 

n : Jumlah sampel 

m : Jumlah alternatif jawaban 

Berikut ini adalah perhitungan rentang skala :  

𝑅𝑆 =
35(5 − 1)

5
= 28 

Hasil dari perhitungan rentang skala dipergunakan untuk mengetahui 

kategori pelatihan, motivasi kerja dan prestasi kerja responden dengan skor 

yang menunjukkan rentang jawaban tiap varabel. Berikut merupakan tabulasi 

rentang skala variabel : 
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Tabel 3.3 Rentang Skala Variabel 

Rentang Skala Pelatihan Motivasi Kerja Prestasi 

35-62 Sangat buruk Sangat rendah Sangat rendah 

63-90 Rendah Rendah Rendah 

91-118 Cukup Cukup Cukup 

119-146 Baik Tinggi Tinggi 

147-174 Sangat baik Sangat tinggi Sangat tinggi 

 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Menurut Sugiyono (2017:275) mengemukakan analisis regresi 

linier berganda digunakan untuk meramalkan keadaaan (naik 

turunynya) variabel dependen (kriterium). Cara ini digunakan untuk 

mengetahui kuatnya hubungan antara beberapa variabel bebas secara 

serentak terhadap variabel terkait dan dinyatakan dengan rumus sebagai 

berikut : 

𝑌 = 𝛼 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑒 

Keterangan : 

Y  : Prestasi kerja 

α  : Konstanta 

X1  : Pelatihan 

X2  : Motivasi Kerja 

b1, b2... : Koefisien regresi variabel pelatihan dan motivasi kerja 

e  : Error 
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3. Pengujian Hipotesis 

a. Uji Parsial (Uji Statistik t) 

Menurut Ghozali (2013:97), uji statistik t pada dasarnya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji t 

digunakan untuk menguji signifikansi variasi hubungan antara variabel 

X dan Y, apakah variabel pelatihan (X1), motivasi kerja (X2) 

berpengaruh secara parsial terhadap Variabel Y (prestasi kerja). Nilai 

thitung didapatkan dari rumus sebagai berikut : 

𝑡 =
𝑏

𝑆𝑏
 

 

Keterangan : 

t  : Nilai thitung 

b  : Nilai korelasi  

Sb : Standard deviasi 

Hipotesisi dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Pelatihan dan motivasi kerja tidak berpengaruh parsial terhadap 

prestasi kerja karyawan CV Tenun Gedog Tradisional. 

Ha : Pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh secara parsial terhadap 

prestasi kerja karyawan CV Tenun Gedog Tradisional. 
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Gambar 3.1 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji t 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis (Umar, 

2011:123) adalah jika –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel maka H0 diterima, jika thitung< 

-ttabel atau thitung> ttabel maka H0 ditolak. 

1) Apabila t hitung > t tabel atau nilai sig < 0,05 maka hipotesis 

diterima (variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat). 

2) Apabila t hitung ≤ t tabel atau sig ≥ 0,05 maka hipotesis ditolak 

(variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat). 

b. Uji Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2013:96), uji statistik F dinamakan juga uji 

signifikansi secara keseluruhan terhadap garis regresi yang diobservasi 

maupun estimasi, apakah Y berhubungan linier terhadap X1,dan X2. 

Uji pengaruh secara simultan digunakan uji F, untuk menguji tingkat 

pengaruh variabel independen pelatihan dan motivasi kerja secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen prestasi kerja karyawan. 

Rumus F test yang digunakakn sebagai berikut : 

𝐹 =
𝑅2/𝑘

(1 − 𝑅2)(𝑁 − 𝑘 − 1)
 

Keterangan : 

R2 : Koefisien determinasi 
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N : Banyaknya sampel 

k :Jumlah variabel independen 

Hipotesis dalam pengujian ini adalah sebagai berikut : 

H0 : Pelatihan dan motivasi kerja tidak berpengaruh simultan terhadap 

prestasi kerja karyawan CV Tenun Gedog Tradisional. 

Ha : Pelatihan dan motivasi kerja berpengaruh simultan terhadap 

prestasi kerja karyawan CV Tenun Gedog Tradisional. 

 

Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan Hipotesis Uji F 

Ketentuan dari penerimaan atau penolakan hipotesis 

(Umar,2011:138) jika Fstatistik> Ftabel maka H0 ditolak dan Fhitung ≤ Ftabel 

maka H0 diterima. 

 


