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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan 

suatu masalah yang hasilnya yang dapat di generalisasikan. Dengan demikian tidak 

terlalu mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau hasil riset dianggap 

merupakan representasi dari seluruh populasi. 

 Pada dasarnya desain dalam penelitian kuantitatif meliputi penentuan 

pemilihan subyek dari mana informasi satu data yang di peroleh, teknik yang di 

gunakan untuk mengumpulkan data. Prosedur yang ditempuh untuk pengumpulan 

, serta perlakuan yang akan diselenggarakan. 

 Analisis kuantitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis bersifat 

kuantitatif, yaiut alat analisis yang menggunakan, seperti model matematika 

(misalnya fungsi multivariat), model statistika dan ekonometrik hasil analisis di 

sajikan dalam bentuk angka- angka yang kemudian dijelaskan dan diinterpretasikan 

dalam suatu uraian. 

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu survey. Survey adalah metode 

riset dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen pengumpulan datanya. 

Tujuannya untuk memperoleh informasi tentang sejumlah responden yang 

dianggap mewakili populasi tertentu. Secara umum metode survei terdiri dari dua 

jenis, yaitu deskriptif dan eksplanatif (analitik). Dan penelitian ini termasuk dalam 

penelitian survei eksplanatif (analitik) jenis survey ini digunakan bila periset ingin
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mengetahui mengapa situasi atau kondisi tertentu terjadi atau apa yang 

mempengaruhi terjadinya sesuatu. Periset tidak sekedar menggambarkan fenomena 

itu terjadi tapi telah mencoba menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi dan apa 

pengaruhnya. Dengan kata lain peneliti ingin menjelaskan hubungan antara dua 

atau lebih variabel. Periset dituntut membuat hipotesis sebagai asumsi awal untuk 

menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. 

 

3.2. Sifat Penelitian 

 Penelitian ini bersifat replikasi penelitian sebelumnya dengan mengadopsi 

variabel, indikator, dan alat analisis yang sama. Penelitian sebelumnya adalah 

Skripsi dengan judul “Pengaruh Knowledge Management Terhadap Kinerja 

Karyawan PT PLN Distribusi Jawa Timur”. 

 

3.3. Lokasi dan Periode Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di PT Petrokimia Gresik yang beralamat di Jl. 

Jenderal Ahmad Yani - Gresik 61119  tepatnya pada Kompartemen SDM PT 

Petrokimia Gresik pada tanggal 1 Desember 2017. 

 

3.4.  Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

 Menurut Sutrisno Hadi (2001:20), populasi dapat didefinisikan sebagai 

jumlah individu atau prduk yang paling sedikit memiliki sifat yang sama. 

Sedangkan menurut Sugiyono (2003:72), populasi adalah wilayah generalisasi 
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yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan kompartemen SDM PT 

Petrokimia Gresik dengan grade Eselon empat kebawah yang berjumlah 55 orang. 

 

3.4.2. Teknik Penentuan Besar Sampel 

 Untuk menentukan sampel dari populasi digunakan perhitungan maupun 

acuan tabel yang dikembangkan para ahli.  Secara umum, untuk penelitian 

korelasional jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik adalah 30, 

sedangkan dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimum 15 dari masing-

masing kelompok dan untuk penelitian survey jumlah sampel minimum adalah 100. 

Roscoe (1975) yang dikutip Uma Sekaran (2006) memberikan acuan umum untuk 

menentukan ukuran sampel : 

1. Ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk 

kebanyakan penelitian 

2. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel (pria/wanita, junior/senior, dan 

sebagainya), ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat 

3. Dalam penelitian mutivariate (termasuk analisis regresi berganda), ukuran 

sampel sebaiknya 10x lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian 

4. Untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eskperimen yang 

ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil 

antara 10 sampai dengan 20 
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3.4.3. Teknik Sampling 

 Menurut Sugiyono (2015), bahwa teknik sampling pada dasarnya dapat 

dikelompokkan menjadi dua yaitu Probability Sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi 

untuk dipilih menjadi anggota sampel dan Non Probability Sampling merupakan 

teknik pengambilan sampel yang tidak memberi kesempatan atau peluang yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam 

penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh yang mana 

artinya adalah teknik penentuan sampel bila anggota populasi digunakan sebagai 

sampel. Maka sampel dari penelitian ini adalah seluruh karyawan Kompartemen 

SDM PT Petrokimia Gresik dengan grade Eselon empat kebawah. 

 

3.5. Sumber Data 

 Jenis data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Marzuki (2000), pada umumnya dalam penelitian terdapat dua 

sumber data yang digunakan yaitu: 

 

3.5.1. Data Primer 

 Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk yang pertama kalinya. Data primer yang digunakan dalam penelitian 

ini di peroleh dari hasil penyebaran kuesioner pada sampel yang di sebarkan pada 

responden yang telah ditentukan. 
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3.5.2. Data Sekunder 

 Merupakan data yang dalam pengumpulannya didapat bukan dari usaha 

sendiri melainkan dari tangan kedua,ketiga dan seterusnya, melewati satu atau lebih 

pihak yang bukan peneliti sendiri. Maka dari itu, perlu dilakukannya pemeriksaan 

ketelitian. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah : 

a. Dokumen PT Petrokimia Gresik. 

b. Literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. 

 

3.6.  Metode Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya (Sugiyono, 2008). Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada 

responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan, dimana peneliti dapat 

memberi penjelasan mengenai tujuan survey dan pertanyaan yang kurang dipahami 

oleh responden serta tanggapan atas kuisioner dapat langsung dikumpulkan oleh 

peneliti setelah diisi oleh responden. Adapun Kriteria penilaian didasarkan pada 

pengukuran skala Likert. Skor yang diberikan terhadap jawaban atas pertanyaan 

adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2004): 

a. Sangat Setuju : 4 

b. Setuju : 3 

c. Tidak Setuju : 2 

d. Sangat Tidak Setuju : 1 
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3.7 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Knowledge 

Management dan Kinerja Karyawan . Untuk menyamakan persepsi tentang batasan 

variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka variabel penelitian ini dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

 

3.7.1. Variabel People  

 People adalah kemampuan karyawan dalam mengakuisisi knowledge, 

mengatur sistem dan proses, berbagi knowledge, dan berkomitmen terhadap proses 

strategic knowledge untuk kesuksesan perusahaan. Variabel ini diukur dengan 

empat indikator, yaitu: 

1. Pengakuan sebagai ahli (X1.1), merupakan kesesuaian keahlian karyawan 

dalam penempatan kerja pada perusahaan. 

2. Memanfaatkan keahlian (X1.2), merupakan kemampuan karyawan dalam 

memanfaatkan keahliannya untuk mencapai prestasi kerja. 

3. Motivasi (X1.3), merupakan keinginan karyawan untuk mencari informasi, 

pengetahuan untuk menunjang pekerjaan serta pemberian reward dari 

perusahaan. 

4. Sistem penilaian kinerja (X1.4), merupakan bahan penilaian kinerja 

karyawan, pengawasan, serta evaluasi karyawan oleh perusahaan. 
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3.7.2. Variabel Process  

 Process merupakan pengaturan  dari strategi, prinsip, proses, practice untuk 

memastikan bahwa knowledge management dapat berjalan baik ketika 

diimplementasikan. Variabel ini diukur melalui lima indikator, yaitu: 

1. Kontribusi pengetahuan (X2.1), merupakan kontribusi membagi 

pengetahuan pada karyawan lain dan adanya persaingan kerja yang positif. 

2. Metodologi dan format standar (X2.2), merupakan ketersediaan SOP 

knowledge management. 

3. Manajemen konten (X2.3), merupakan ketersediaan SOP memanage konten 

dan aksesibilitas pada suatu konten. 

4. Penemuan kembali (X2.4), merupakan kemudahan dalam menemukan 

suatu informasi dalam perusahaan. 

5. Penggunaan kembali pengetahuan (X2.5), merupakan frekuensi karyawan 

dalam menggunakan kembali informasi atau pengetahuan yang ada untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

 

3.7.3. Variabel Technology 

 Technology merupakan suatu alat yang berperan mendukung aktifitas 

knowledge management, dimana dibutuhkan user yang berkompeten dan confident 

ketika menggunakannya. Variabel ini diukur dengan empat indikator, yaitu: 

1. Mendukung berbagi pengetahuan (X3.1), merupakan ketersediaan 

teknologi pada perusahaan dalam mendukung berbagi pengetahuan tacit 

knowledge maupun explicit knowledge. 
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2. Mendukung kolaborasi (X3.2), merupakan tingkat kebutuhan karyawan 

terhadap suatu teknologi untuk mendukung kegiatan teamwork. 

3. Mendukung alur kerja (X3.3.), merupakan tingkat kebutuhan karyawan 

terhadap suatu teknologi untuk melakukan aktifitas pembagian tugas 

maupun penyelesaian tugas karyawan. 

4. Manajemen dokumen (X3.4), merupakan tingkat dukungan teknologi untuk 

menyimpan, mendistribusikan suatu dokumen bagi karyawan perusahaan. 

 

3.7.4. Variabel Kinerja Karyawan 

 Bernardin & Russel (1993) menyatakan bahwa perlu diadakan penilaian 

kinerja dan untuk mengetahui kinerja karyawan, Menurut Bernardin & Russel 

terdapat 5 indikator untuk menilai kinerja karyawan yaitu, sebagai berikut: 

1. Quality, merupakan tingkat sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan 

kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan  

2. Quantity, merupakan jumlah yang di hasilkan serta siklus kegiatan yang 

dilakukan 

3. Timeless, merupakan sejauh mana suatu kegiatan diselesaikan pada waktu 

yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain serta 

waktu yag tersedia untuk kegiatan orang lain  

4. Need supervision, merupakan tingkat sejauh mana seorang pekerja dapat 

melakukan suatu fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang 

supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan  

5. Interpersonal impact, merupakan tingkat sejauh mana karyawan 

memelihara harga diri, nama baik, dan kerjasama diantara rekan kerja 
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 Berikut akan dipaparkan definisi operasional variabel penelitian secara 

ringkas dalam tabel 3.1. 

Tabel 3.1.  

Variabel, Indikator, dan Item Penelitian 

 
Variabel Indikator Item Skala 

People (X1) Pengakuan 

sebagai “Ahli” 

(X1.1) 

1. Perusahaan 

melibatkan 

karyawan dalam 

pengambilan 

keputusan 

2. Penugasan sesuai 

dengan keahlian 

yang dimiliki 

Likert 

 Memanfaatkan 

keahlian 

(pengetahuan) 

(X1.2) 

1. Keahlian yang 

dimiliki 

membantu 

melaksanakan 

pekerjaan 

2. Keahlian yang 

dimiliki 

mendukung 

peningkatkan 

prestasi kerja 

Likert 

 Motivasi (X1.3) 1. Karyawan 

senantiasa mencari 

sumber- sumber 

informasi untuk 

meningkatkan 

pengetahuan 

2. Karyawan 

senantiasa 

meningkatkan 

pengetahuan untuk 

menunjang 

pekerjaan 

3. Pencapaian 

prestasi karyawan  

Likert 
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Lanjutan Tabel 3.1.  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 
Variabel Indikator Item Skala 

Process (X2) Kontribusi 

pengetahuan 

(X2.1) 

1. Membagi 

pengetahuan 

person to person 

2. Terdapat 

persaingan yang 

baik dan positif 

3. Karyawan terlibat 

dalam persaingan 

yang baik dan 

positif 

Likert 

 Metodologi dan 

format standar 

(aturan) (X2.2) 

1. Ketersediaan 

standar 

operasional 

prosedur (SOP) 

knowledge 

management 

2. Ketaatan terhadap 

SOP knowledge 

management 

3. Dalam 

pelaksanaan 

knowledge 

management  

menggunakan cara 

karyawan sendiri 

Likert 

 Manajemen 

Konten (X2.3) 

1. Ketersediaan 

standar 

operasional 

prosedur 

manajemen konten  

2. Menempatkan 

konten sesuai 

klasifikasi. 

3. Aksesibilitas 

konten 

Likert 

 Penemuan 

kembali (X2.4) 

1. Keterbukaan 

informasi di dalam 

perusahaan  

2. Mampu 

menemukan 

kembali informasi 

yang telah 

tersimpan 

Likert 
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Lanjutan Tabel 3.1.  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 
Variabel Indikator Item Skala 

  3. Mampu 

menemukan 

informasi kembali 

dengan cepat 

4. Mampu 

menemukan 

informasi kembali 

dengan tepat. 

 

 Reuse 

pengetahuan 

(X2.5) 

1. Reuse 

pengetahuan yang 

sudah ada sebagai 

aktivitas 

pembelajaran  

2. Reuse 

pengetahuan yang 

sudah ada dalam 

menyelesaikan 

tugas kerja  

3. Reuse 

pengetahuan 

dalam 

menciptakan 

pengetahuan baru  

Likert 

Technology 

(X.3) 

Mendukung 

berbagi 

pengetahuan 

(X3.1) 

1. Teknologi yang ada 

di perusahaan 

mendukung 

berbagi 

pengetahuan tacit 

ke tacit  

2. Teknologi yang ada 

di perusahaan 

mendukung 

berbagi 

pengetahuan tacit 

ke explicit  

3. Teknologi yang ada 

di perusahaan 

mendukung 

berbagi 

pengetahuan 

explicit ke tacit 

Likert 
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Lanjutan Tabel 3.1.  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 
Variabel Indikator Item Skala 

  4. Teknologi yang ada 

di perusahaan 

mendukung 

berbagi 

pengetahuan 

explicit ke explicit  

 

 Mendukung 

kolaborasi (X3.2) 

1. Teknologi 

mendukung 

aktivitas teamwork  

2. Teknologi 

meningkatkan 

koordinasi antar 

karyawan atau unit  

Likert 

 Mendukung alur 

kerja (X3.3) 

1. Teknologi 

mendukung 

aktivitas 

pembagian tugas  

2. Teknologi yang 

ada di perusahaan 

mempercepat 

penyelesaian tugas 

tiap karyawan 

3. Teknologi yang 

ada 

membingungkan 

sehingga 

menghambat 

pekerjaan. 

Likert 

 Manajemen 

dokumen di 

perusahaan 

(X3.4) 

1. Teknologi 

mendukung 

pendistribusian 

dokumen 

2. Teknologi 

mendukung 

aksesibilitas 

dokumen  

3. Teknologi 

memberikan 

tempat 

penyimpanan 

dokumen 

Likert 
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Lanjutan Tabel 3.1.  

Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 
Variabel Indikator Item Skala 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Kualitas Kerja 

(Y1) 

1. Tingkat kesalahan 

dalam bekerja 

2. Keberhasilan kerja 

setiap karyawan 

3. Akurasi dan 

ketelitian dalam 

bekerja 

Likert 

 Kuantitas Kerja 

(Y2) 

1. Jumlah hasil kerja 

yang dilakukan 

2. Jumlah tugas kerja 

yang diberikan 

3. Pembebanan tugas 

kerja yang lebih 

Likert 

 Timeless (Y3) 1. Tidak menunda 

pekerjaan 

2. Pekerjaan selesai 

sesuai batas waktu 

3. Memaksimalkan 

waktu 

Likert 

 Need Supervision 

(Y4) 

1. Menyelesaikan 

tugas dengan baik 

dan benar 

2. Mengerjakan tugas 

tanpa diawasi atau 

mandiri 

3. Memiliki inovasi 

Likert 

 Interpersonal 

Impact (Y5) 

1. Membantu 

karyawan lain 

dalam 

pekerjaannya 

2. Membantu 

bersama karyawan 

lain (teamwork) 

Likert 

Sumber: Data Diolah, 2017 

 

3.8. Metode Analisis Data 

 Sugiyono (2012:147) menyebutkan bahwa teknik analisis data pada 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini analisis data akan 

menggunakan teknik statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:148) statistik 
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deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. 

3.8.1. Uji Instrumen Penelitian 

 Kuisioner dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisa. Oleh karena 

itu dalam analisa yang dilakukan lebih bertumpu pada skor responden pada tiap-

tiap amatan. Sedangkan benar tidaknya skor responsi tersebut tergantung pada 

pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang baik harus memenuhi 2 

persyaratan penting yaitu valid dan reliabel. 

 

3.8.1.1 Uji Validitas 

 Uji ini dilakukan untuk menguji ketepatan atau tidaknya sebuah instrumen 

penelitian dengan menggunakan korelasi product moment pearson. Butir 

pertanyaan dikatakan valid jika nilai r hitung > r tebel atau nilai p < 0,05. 

 

3.8.1.2. Uji Reliabilitas 

 Uji ini berguna menunjukan bahwa kuisioner yang digunakan konsisten 

apabila digunakan untuk mengukur gejala yang sama di lain tempat. Secara singkat 

uji ini bertujuan untuk menilai konsistensi pada objek dan data. Dalam penelitian 

ini, uji reliabilitas menggunkan metode internal consistency dengan menggunakan 

teknik belah dua dari Spearman Brown. 
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3.8.2. Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik ini dilakukan untuk menjadi syarat dalam menguji 

asumsi- asumsi yang ada pada analisis regresi linier berganda. Di dalam uji asumsi 

klasik terdapat beberapa jenis pengujian seperti uji normalitas, uji 

multikoliniearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Beberapa jenis tersebut 

ada beberapa yang tidak digunakan dalam penelitian ini uji asumsi autokorelasi 

tidak digunakan karena data yang ada tidak melihat korelasi berdasarkan waktu. 

 

3.8.2.1. Uji Normalitas Data 

 Uji ini dilakukan dengan tujuan menguji apakah variabel bebas dan variabel 

terikat atau keduanya memiliki distribusi normal atau tidak, karena model regresi 

yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Salah satu uji 

statistik yang digunakan adalah uji kolmogorov smirnov. 

 

3.8.2.2. Uji Asumsi Multikolinearitas 

 Uji ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya hubungan linier yang kuat 

antara variabel- variabel bebas di dalam model regresi linier berganda. Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas dalam 

penelitian ini yaitu people, process, technology. Untuk melihatnya maka dilakukan 

pemeriksaan nilai VIF (Variance Inflation Factor) dari masing- masing varibel 

bebas. Kasus multikolinearitas terjadi ketika nilai VIF> 10 
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3.8.2.3. Uji Heteroskedastisitas 

 Uji ini dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Kembali 

lagi bahwa model yang baik adalah yang tidak mengalami heteroskedastisitas. 

 

3.8.3. Uji Regresi Linier Berganda 

 Uji regeresi linier berganda dilakukan dengan tujuan menganalisis pengaruh 

dua variabel bebeas atau lebih terhadap satu variabel terikat demi membuktikan ada 

atau tidaknya hubungan fungsional atau hubungan kasual antara dua atau lebih 

variabel bebas dengan satu variabel terikat. 

Rumus yang digunakan untuk tiga variabel bebas: 

Y= b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 

 

3.8.4. Uji Hipotesis 

 Pengujian hipotesis ini di nilai dari penetapan hipotesis nol dan hipotesis 

alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan 

hipotesis penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Hipotesis yang 

digunakan yaitu hipotesis nol (H0) tidak terdapat pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, hipotesis alternatif (Ha) terdapat pengaruh antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, pada 

penelitian ini taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5% dengat tingkat 

keyakinan 95%. Taraf signifikansi tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan 

ukuran sampel pada penelitian ini. Selanjutnya uji hipotesis yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini menggunakan pengujian sebagai berikut: 
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3.8.4.1. Uji t 

 Uji ini dilakukan dengan tujuan melihat hubungan secara parsial antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dengan mengasusmsikan bahwa variabel 

bebas lainnya dianggap tetap. 

Kaidah pengujian: 

H0 diterima jika nilai –ttable <ttable <ttable 

H0 ditolak jika nilai thitung > ttable atau thitung < -ttable 

 Pengujian hipotesis penelitian ini bertujuan menguji ada atau tidak pengaruh 

antara knowledge management sebagai variabel independent (X) dengan variabel 

yaitu people (X1), process (X2), technology (X3) terhadap kinerja karyawan sebagai 

variabel dependen (Y). Jika (H0) diterima maka secara parsial tidak ada pengaruh 

sedangkan jika hasil (Ha) diterima maka secara parsial terdapat pengaruh. 

 

3.8.4.2. Uji F 

 Uji F ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel bebas secara 

bersama- sama (simultan) terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, uji F 

digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh people, process, technology secara 

bersama- sama terhadap kinerja karyawan. 

Kaidah pengujia Signifikansi, F hasi pengujian dibandingan dengan F tabel dengan 

taraf signifikansi 5% dengan kriteria sebagai berikut: 

H0 ditolak, jika Fhitung > Ftabel 

H0 diterima, jika Fhitung < Ftabel 


