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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang dilakukan terhadap dua kelas, 

yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Dimana kelas eksperimen akan 

mendapat perlakuan dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe 

Think Pair Share (TPS), sedangkan kelas kontrol menggunakan metode 

konvensional. Kedua kelas terlebih dahulu diberikan pretest, setelah dilakukan 

perlakuan selanjutnya diberi posttest. Soal yang digunakan pada pretest dan 

posttest sama, dengan waktu yang sama pula. Selisih nilai pretest dan posttest 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol merupakan data yang digunakan untuk 

melihat pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) ditinjau dari prior knowledge terhadap kemampuan kognitif siswa setelah 

diadakan perlakuan. 

Tabel III.I Rencana Faktorial 2x2 Menurut Issac Dan Michal
47

 

 

Pengetahuan Awal (B) 

Perlakuan (A)  

SYj (A1) (A2) 

Pengetahuan Awal 

Sedang (B1) 

A1B1 A2B1 Y1 

k = 1,2,3,…,n k = 1,2,3,…,n 

Pengetahuan Awal 

Rendah (B2) 

A1B2 A2B2 Y2 

k = 1,2,3,…,n k = 1,2,3,…,n 

SYi Y1 Y2 Y,, 

                                                             
47Manimpan Siregar, Pengaruh Pemberian Modul Matematika Dasar Terhadap Hasil 

Belajar Kimia Siswa SMAN 4 Singaraja, (Makasar, 2007), hal. 47. 
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         Keterangan : 

  A :  Kelas yang diberi Perlakuan 

          A1 :  Kelas dengan Model pembelajaran kooperatif  tipe  Think Pair      

Share 

          A2 :  Kelas dengan metode konvensional 

          B :  Kemampuan awal 

          B1 :  Kemampuan awal sedang 

          B2 :  Kemampuan awal rendah 

          Y :  Kemampuan kognitif siswa 

          k :  Banyaknya sampel. 

 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 April sampai 10 Mei TA 

2016/2017 di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini ialah siswa dan siswi di kelas X SMA Negeri 7 

Pekanbaru. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini ialah pengaruh penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) ditinjau dari Prior Knowledge 

terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi hidrokarbon di kelas X 

SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

C. Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu variabel bebas, variabel 

moderator, dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 
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(TPS). Variabel moderatornya kemampuan awal siswa (prior knowledge) 

Variabel terikatnya adalah kemampuan kognitif siswa. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa di kelas X SMA 

Negeri 7 Pekanbaru dengan jumlah seluruh siswa di kelas X yaitu, 234 

orang. 

2. Sampel 

Sampel diambil sebanyak dua kelas dengan jumlah siswa 64 orang, 

setelah dilakukan uji homogenitas. Untuk menentukan kelas eksperimen 

dan kelas kontrol menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 

purposive sampling ialah teknik pengambilan sampel berdasarkan atas 

suatu pertimbangan tertentu seperti kemampuan awal siswa/siswi.
48

 

Diperoleh kelas eksperimen yaitu kelas X.7 dengan jumlah siswa 33 orang 

yang menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share 

(TPS) ditinjau dari kemampuan awal sedangkan untuk kelas kontrol yaitu 

kelas X.6 dengan jumlah siswa 31 orang menggunakan metode 

konvensional ditinjau dari kemampuan awal. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

                                                             
48Soekidjo Notoatmodjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hal. 67. 
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1. Tes 

Tes  merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui 

atau mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara dan aturan-aturan yang 

sudah ditentukan.
49

 Tes adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang 

digunakan untuk mengukur pengetahuan, kemampuan atau bakat,  

keterampilan yang dimiliki individu atau kelompok.
50

 

a) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas ini diberikan sebelum penelitian dilakukan. Uji ini 

dilakukan untuk melihat kesamaan kemampuan dasar antara dua kelas, 

dan soal yang diberikan adalah soal-soal tentang materi sebelumnya 

yaitu reaksi redoks (reduksi oksidasi). 

b) Pretest 

Pretest dilakukan sebelum penelitian dimulai. Hasil dari pretest 

digunakan sebagai nilai pretest. Soal yang diberikan adalah soal 

tentang pokok bahasan hidrokarbon. 

c) Posttest 

Posttest diberikan setelah penelitian selesai dilakukan untuk 

memperoleh hasil belajar siswa setelah dilakukan penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) ditinjau dari 

kemampuan awal siswa. Hasil dari tes ini digunakan sebagai nilai 

posttest. Soal yang diberikan adalah soal yang sama pada saat 

dilaksanakan pretest. 

                                                             
49Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

hal. 52. 
50Hartono, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), hal. 58. 
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2. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu 

objek dengan menggunakan seluruh alat indera.
51

 Observasi atau 

pengamatan sebagai alat penilaian yang banyak digunakan untuk 

mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan 

yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam 

situasi buatan. Metode ini digunakan dalam rangka mengamati proses 

pembelajaran, termasuk sistem dan metode pembelajaran yang digunakan 

yang berkaitan dengan hasil belajar kognitif siswa pada saat penelitian 

berlangsung.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu instrumen penelitian yang menggunakan barang-

barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, 

dokumen, jurnal, peraturan-peraturan dan lain-lain.
52

 Teknik dokumentasi 

ini digunakan untuk memperoleh data-data sekolah. Sejarah berdirinya 

sekolah, sarana prasarana yang ada di sekolah. Serta keadaan siswa dan 

tenaga pengajar yang berhubungan dengan administrasi sekolah yang 

diperoleh dari kantor tata usaha SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data 

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang analisis kemampuan atau tingkat kecerdasan 

                                                             
51Ibid,. h. 61 
52Hartono, Op. Cit,. hal. 62. 
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siswa. Dokumentasi pembelajaran di SMA Negeri 7 Pekanbaru, dan profil 

sekolah.  

F. Teknik Analisa Data 

Untuk memperoleh soal-soal tes yang baik sebagai alat pengumpul data 

pada penelitian ini maka diadakan uji coba terhadap siswa lain yang tidak 

termasuk dalam sampel penelitian. Soal-soal yang diuji cobakan kemudian 

dianalis untuk mengetahui validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya 

pembeda soal. 

1. Validitas Tes 

Validitas tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi 

atau content validity. Validitas isi dari suatu tes hasil belajar adalah 

validitas yang diperoleh setelah dilakukan analisis, penelusuran atau 

pengujian terhadap isi yang terkandung dalam tes hasil belajar tersebut.
53

 

Untuk memperoleh hasil tes yang valid maka soal yang peneliti gunakan 

dikonsultasikan dengan guru bidang studi yang mengajar di kelas X SMA 

Negeri 7 Pekanbaru yaitu Ibu Dra. Auswarni Untuk menentukan koefisien 

korelasi tersebut digunakan rumus korelasi product moment person 

sebagai berikut.
54

 

rxy = 
              

√     –      }       –      }

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi 

𝛴X = Jumlah skor butir 

𝛴Y = Jumlah skor total 

N = Jumlah sampel 

                                                             
53Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 1996), hal. 164. 
54Riduwan, Op. Cit,. hal. 104. 



50 
 

 
 

Koefisien korelasi umumnya dibagi kedalam lima bagian seperti tampak 

pada Tabel III.2 berikut: 

          Tabel III.2 Koefisien Korelasi product moment
55

 

Angka Korelasi Kategori 

0,800 – 1,000 Sangat tinggi 

0,600 – 0,800 Tinggi 

0,400 – 0,600 Cukup 

0,200 – 0,400 Rendah 

0,000 – 0,200 Sangat rendah 

 

Setelah setiap butir instrumen dihitung besarnya koefisien korelasi 

dengan skor totalnya, maka langkah selanjutnya adalah menghitung uji-t 

dengan rumus sebagai berikut: 

thitung = 
  √   

√    
 

keterangan : 

t = Nilai t hitung 

r = Koefisien korelasi hasil r hitung 

n = Jumlah siswa 

 

Distribusi (tabel t) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk = n-2), kaidah 

keputusan : jika thitung > ttabel berarti valid 

    thitung < ttabel berarti tidak valid.
56

 

 

2. Reliabilitas Tes 

Reliabilitas soal merupakan ukuran yang menyatakan tingkat 

kekonsistenan suatu soal tes. Dalam hal ini teknik uji realibilitas soal 

                                                             
55Sumarna Surapranata, Analisis, Validitas, Reliabilitas dan Interpretasi Hasil Tes, 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 58-59. 
56Balkis Saputri, Pengaruh Model Pembelajaran Problem solving Terhadap Keterampilan 

Berfikir Kritis Siswa Kelas XI Ipa Pada Mata Pelajaran Kimia Di Sekolah Menengah Atas Tri 

Bhakti Pekanbaru, (Pekanbaru, 2014), hal. 36. 
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menggunakan sebuah rumus yang dikenal dengan rumus Spearman Brown 

berikut: 

rxy = 
              

√     –      }       –      }

 

Keterangan : 

rxy = Koefisien korelasi 

𝛴X = Jumlah soal ganjil 

𝛴Y = Jumlah soal genap 

N = Jumlah sampel 

 

r11=
    

    
 

keterangan: 

r11 : Reliabilitas tes secara keseluruhan 

rb : Korelasi Product Moment antara belahan (ganjil-genap).
57

 

 

Kriteria reabilitas tes: 

0,50 <r11≤ 1,00 : Sangat tinggi 

0,40 <r11≤ 0,50 : Tinggi 

0,30 <r11≤ 0,40 : Sedang 

0,20 <r11≤ 0,30 : Sangat rendah. 

 

3. Tingkat Kesukaran Soal 

Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu 

sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang siswa untuk 

mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu sukar 

akan menyebabkan siswa menjadi putus asa dan tidak mempunyai 

semangat untuk mencoba lagi karena diluar jangkauannya. Untuk 

mengetahui tingkat kesukaran soal rumus yang digunakan yaitu:
58

 

P = 
 

  
 

                                                             
57Riduwan, Op. Cit,. hal. 102. 
58Suharsimi Arikunto, Op. Cit,. hal. 222-223. 
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Keterangan : 

P : Indeks kesukaran 

B : Banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar 

JS : Jumlah seluruh siswa peserta tes 

Indeks kesukaran soal diklasifikasikan sebagai berikut: 

0,00 < IK ≤ 0,30 : Sukar 

0,30 < IK ≤ 0,70 : Sedang 

0,70 < IK ≤ 1,00 : Mudah 

 

Ada dua pola perbandingan dalam menentukan tingkat kesukaran soal. 

Pertama, pola perbandingan antar soal mudah, sedang dan sukar yaitu 3-4-

3. Artinya, 30% soal kategori mudah, 50% soal kategori sedang, dan 20% 

soal kategori sukar. Kedua proporsi 3-5-2, yaitu 30% soal mudah, 50% 

soal sedang dan 20% soal yang sukar.
59

 

4. Daya Pembeda 

Daya pembeda soal merupakan suatu ukuran apakah soal mampu untuk 

dikerjakan kelompok upper dan kelompok lower. 

D = 
  

  
  

  

  
        

Keterangan: 

J : Jumlah peserta tes 

JA : Banyaknya peserta kelompok atas  

JB : Banyaknya peserta kelompok bawah  

BA : Banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab soal dengan       

benar  

BB : Banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab soal dengan      

benar   

PA : Proporsi peserta kelompok atas yang menjawab benar 

PB : Proporsi peserta kelompok bawah yang menjawab benar
60

 

 

Klasifikasi Daya Pembeda Soal : 

D  : 0,00–0,20 : Daya beda soal jelek 

D  : 0,20–0,40 : Daya beda soal cukup 

                                                             
59Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Mengajar, (Bandung: PT Rosdakarya, 2005), hal. 

135-136. 
60Ibid,. hal. 218. 
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D  : 0,40–0,70 : Daya beda soal baik 

D  : 0,70– 1,00 : Daya beda soal baik sekali.
61

 

D  : Negatif : Daya beda soal sangat jelek 

 

G. Analisis Data Penelitian 

Dalam melakukan uji hipotesis untuk mendapatkan analisis varians dua 

arah atau dua jalur (ANAVA) dibutuhkan beberapa syarat yaitu uji 

homogenitas dan normalitas. 

1. Analisis Data Awal (Uji Homogenitas) 

Pada penelitian ini populasi sudah diuji homogenitasnya dengan cara 

menguji data nilai ujian sebelumnya menggunakan Uji Bartlett dengan 

rumus sebagai berikut:
45

 

X
2

hitung = (ln 10) x (B – Σ(dk)log S) 

Keterangan: 

S = ((n1 – 1)s1) + ((n2 – 1)s2) + … +((nx – 1)sx) 

  (n1 – 1 ) + (n2 – 1) + … + (nx – 1) 

B = (log S) x Σ (n1 – 1) 

Jika pada perhitungan data awal diperoleh X
2

hitung ≥ X
2

tabel berarti data 

tidak homogen, tetapi jika X
2

hitung ≤  X
2

tabel  berarti data homogen. 

Langkah-langkah pengujian: 

a) Menghitung standar deviasi dan varians. 

b) Menghitung varians gabungan. 

c) Menghitung harga B. 

d) Menghitung X
2
. 

                                                             
61Nana Sudjana Loc. Cit,. 
45Riduwan, Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2012),  hal. 119. 
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e) Melihat tabel. 

f) Kesimpulan. 

2. Analisis Data Akhir (Uji Hipotesis) 

Teknik analisa data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

test-t. Test-t merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk 

mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan (meyakinkan) 

dari dua buah mean sampel dari dua variabel yang dikomparatifkan.
62

 

Sebelum melakukan analisa dengan menggunakan tes “t”, ada dua syarat 

yang harus dilakukan, yaitu uji homogenitas dan uji normalitas. 

a. Uji Normalitas 

Menganalisis data dengan menggunakan tes “t”, maka sebelumnya 

dilakukan terlebih dahulu uji normalitas, uji ini bertujuan untuk 

menguji apakah sampel dalam penelitian ini berasal dari populasi yang 

normal atau tidak. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan uji 

Chi Kuadrat (X2), liliefors atau Kolmogorov-smirnov. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Chi Kuadrat 

(X2), dengan rumus :
63

 

X
2
 = 

           

   
 

Keterangan : 

Fo : Frekuensi yang diobservasi 

Fh : Frekuensi yang diharapkan 

X
2
 : Chi kuadrat 

 

Data dikatakan berdistribusi normal apabila         
         

   jika 

kedua data mempunyai sebaran yang normal, maka langkah 

                                                             
62Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 178. 
63Sugiyono, Statistik Nonparametris, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 19. 
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selanjutnya dilakukan uji homogenitas agar uji tes “t” dapat 

dilanjutkan. Jika salah satu data atau keduanya mempunyai sebaran 

data yang tidak normal maka pengujian hipotesis dilakukan dengan 

analisis tes statistik nonparametrik. 

b. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas merupakan sebuah uji yang harus dilakukan untuk 

melihat kedua kelas yang diteliti homogen atau tidak. Pengujian 

homogenitas data yang dilakukan peneliti adalah dari hasil posttest 

yang diberikan pada kelas eksperimen dan kontrol. Pengujian 

homogenitas pada penelitian ini dengan menggunakan uji F dengan 

rumus.
64

 

        
                

                
 

Kemudian hasilnya dibandingkan dengan F tabel. Apabila 

perhitungan diperoleh Fhitung ≤ Ftabel maka sampel dikatakan 

mempunyai varians yang sama atau homogen, dan Fhitung  ≥ Ftabel maka 

sampel dikatakan tidak homogen. 

c. Uji Hipotesis 

1) Uji t 

Apabila datanya sudah normal dan homogen, maka bisa 

dilanjutkan dengan menganalisis hasil tes baik pada pretest 

maupun posttest dengan menggunakan rumus tes “t” antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Teknik analisa data yang digunakan 

                                                             
64Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 140. 
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pada penelitian ini adalah menganalisa data dengan tes “t”. 

Terdapat dua jenis tes “t” yang dapat digunakan untuk menguji 

hipotesis komparatif dua sampel independen yaitu separated 

varians dan polled varians.
65

 

Separated varians       Polled varians 

t = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

√
  
 

  
  

  
 

  

   t = 
  ̅̅̅̅     ̅̅̅̅

√
         

           
 

         
  

 

  
 

 

  
  

 

Keterangan : 

  
̅̅ ̅ : Rata-rata kelas eksperimen 

  
̅̅ ̅ : Rata-rata kelas kontrol 

S1 : Varians kelas eksperimen 

S2 : Varians kelas kontrol 

n1 : Jumlah anggota sampel kelas eksperimen 

n2 : Jumlah anggota sampel kelas kontrol 

 

Beberapa pertimbangan dalam memilih rumus tes “t” yaitu: 

a) Bila jumlah anggota sampel n1 = n2 dan varians homogen 

maka dapat digunakan rumus tes “t” baik untuk separated 

maupun polled varians. Untuk mengetahui t tabel digunakan 

dk = n1 + n2-2. 

b) Bila n1 ≠ n2 dan varians homogen dapat digunakan tes “t” 

dengan polled varians. Untuk mengetahui t tabel digunakan dk 

= n1 + n2-2. 

c) Bila n1 = n2 dan varians tidak homogen maka dapat digunakan 

tes “t” dengan separated maupun polled varians. Untuk 

mengetahui t tabel digunakan dk = n1 – 1 atau dk = n2-1. 

                                                             
65Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,  

(Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 138. 
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d) Bila n1 ≠ n2 dan varians tidak homogen dapat digunakan tes 

“t” dengan separated varians. Untuk mengetahui t tabel 

digunakan dk = n1 – 1 atau dk = n2-1. 

Pengujian : 

Hipotesis diterima thitung ≥ ttabel dengan derajat nilai α = 0,05 

thitung  ≥  ttabel berarti Ho ditolak 

thitung  ≤  ttabel berarti Ho diterima. 

2) Koefisien Determinasi 

Untuk menentukan derajat peningkatan hasil belajar kimia siswa 

dilakukan dengan menghitung koefisen determinasi (r
2
) dengan 

rumus: 

t = 
 √   

√     
 sehingga r

2
= 

  

       
 

Sedangkan untuk menentukan besarnya pengaruh dari perlakuan 

digunakan dengan rumus :
66

 

Kp = r
2
 x 100% 

Keterangan : 

t  =  Lambang statistik untuk menguji hipotesis 

r
2 

=  Koefisien determinasi 

Kp =  Koefisien pengaruh. 

 

3) ANAVA Two Ways 

Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Analisis Varians Dua Arah (ANAVA). Analisis Variansi dapat 

diperluas untuk permasalahan yang melibatkan dua variabel. Jika 

banyak observasi sama untuk setiap kombinasi kategori yang 

                                                             
66Riduwan, Op. Cit,. hal. 224. 
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mungkin (satu kategori dan setiap variabel), percobaan seperti ini 

disebut percobaan faktorial. 

Dalam analisis ini dapat dilakukan uji hipotesis tentang 

perbedaan antar kategori dalam variabel A ataupun dalam variabel 

B. Jika observasi untuk setiap kombinasi kategori lebih dan satu, 

dapat juga dilakukan uji hipotesis untuk mean populasi interaksi 

antara kategori variabel A dan kategori variabel B. 

a) Untuk mengetahui apakah ada pengaruh penerapan model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) terhadap 

kemampuan kognitif siswa kelas X pada materi hidrokarbon 

SMA Negeri 7 Pekanbaru.digunakan rumus, 

   MSa 

F(a) = ---------- 

     MSdalam 

 

Dalam Hipotesis statistik :  

H0 : μ1 = μ2 

Ha : μ1 ≠ μ2 

 

Kriteria Pengujian: Tolak H0 jika Fa > Ftabel (dbA: dbD: 0,05), 

dalam hal lain terima H0 

b) Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh kemampuan 

awal siswa dengan kategori kemampuan awal tinggi, sedang, 

dan rendah terhadap kemampuan kognitif siswa pada materi 

hidrokarbon di kelas X SMA Negeri 7 Pekanbaru. 

    MSb 

F(b) = ---------- 

    MSdalam 
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Hipotesis statistik :  

H0 : μ1 = μ2 

Ha : μ1 ≠ μ2 

 

Kriteria Pengujian: Tolak H0 jika Fb > Ftabel (dbA: dbD: 0,05), 

dalam hal lain terima H0 

c) Untuk mengetahui apakah Ada interaksi antara model 

pembelajaran kooperatif tipe Think Pair Share (TPS) dengan 

kemampuan awal (Prior Knowledge) terhadap kemampuan 

kognitif siswa kelas X pada materi hidrokarbon SMA Negeri 7 

Pekanbaru. digunakan rumus, 

  MSab 

F(ab) = ---------- 

  MSdalam 

 

Hipotesis statistik :  

H0 : μ1 = μ2 

Ha : μ1 ≠ μ2 

 

Kriteria Pengujian: Tolak H0 jika Fab > F tabel (dbA: dbD: 0,05), 

dalam hal lain terima H0.
67

 

                                                             
67Hartono, Statistik Untuk Penelitian, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 254-259. 


