
 

 

    

KEMENTERIAN KESEHATAN RI 
POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA 
2014 

 

E-mail: 

aditya.12st@gmail.com 

 

Facebook: 

ddt_12id@yahoo.com 

 

 

Blog: 
adityasetyawan.wordpress.com  

HHIIPPOOTTEESSIISS  
 

IIgg..  DDooddiieett  AAddiittyyaa  SSeettyyaawwaann,,  SSKKMM,,  MMPPHH..  



 
Ig.Dodiet Aditya S, SKM, MPH_Handout Metodologi Penelitian: Hipotesis 

 

Page 2 

““HHIIPPOOTTEESSIISS  PPEENNEELLIITTIIAANN””  
 

DDeeffiinniissii  

ipotesis merupakan gabungan dari kata "hipo" yang artinya dibawah, dan 

"tesis" yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan hipotesis berarti 

dibawah kebenaran (belum tentu benar) dan baru dapat diangkat menjadi 

suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. (Arikunto, 2000). 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenarannya harius uji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang 

kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari 

hubungan fenomena-fenomena yang kompleks.  

 Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah 

penelitian. Tujuan penelitian ilmiah secara umum adalah untuk memecahkan 

masalah melalui metode ilmiah sehingga diperoleh pengetahuan baru yang ilmiah 

(ilmu). Sebelum proses pemecahan masalah tersebut dilakukan, seorang peneliti 

mempunyai berbagai alternatif-alternatif pemecahan yang bersifat dugaan atau ada 

unsur ketidakpastian. Dugaan-dugaan tersebut selanjutnya akan dibuktikan secara 

empiris dengan menggunakan metode ilmiah. Dugaan tersebut dikenal sebagai 

Proposisi Atau Hipotesis. Seperti sudah diterangkan sebelumnya, dugaan tersebut 

didasarkan suatu alasan teoritis yang dijelaskan dalam kerangka teoritis atau 

landasan teori, dan dibuat dengan proses deduksi. Proposisi dan hipotesis 

merupakan dua istitah yang retatif sama, walaupun ada beberapa ahli yang 

membedakannya. Menurut Emory dan Cooper (1991).  

 PPrrooppoossiissii adalah pernyataan mengenai suatu konsep yang bisa dinilai salah 

atau benar dan mengacu pada fenomena yang bisa diamati. Jika proposisi tersebut 

diformulasikan untuk diuji secara empiris, kita menyebutnya sebagai Hipotesis. Jadi 

hipotesis merupakan pernyataan deklaratif yang bersifat sementara dan spekulatif 

yang harus dibuktikan salah atau benarnya berdasarkan data empiris. 

 Tidak semua penelitian kuantitatif memerlukan hipotesis penelitian. 

Penelitian kuantitatif yang bersifat eksploratoris dan deskriptif tidak membutuhkan 

hipotesis. Oleh karena itu sub bab hipotesis penelitian tidak harus ada dalam skripsi, 

tesis, atau disertasi hasil penelitian kuantitatif. Secara prosedural hipotesis penelitian 

H 
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diajukan setelah peneliti melakukan kajian pustaka, karena hipotesis penelitian 

adalah rangkuman dari kesimpulan-kesimpulan teoretis yang diperoleh dari kajian 

pustaka. Menyusun landasan teori juga merupakan langkah penting untuk 

membangun suatu hipotesis. Landasan teori yang dipilih haruslah sesuai dengan 

ruang lingkup permasalahan. Landasan teoritis ini akan menjadi suatu asumsi dasar 

peneliti dan sangat berguna pada saat menentukan suatu hipotesis penelitian. 

Peneliti harus selalu bersikap terbuka terhadap fakta dan kesimpulan terdahulu baik 

yang memperkuat maupun yang bertentangan dengan prediksinya. Jadi, dalam hal ini 

telaah teoritik dan temuan penelitian yang relevan berfungsi menjelaskan 

permasalahan dan menegakkan prediksi akan jawaban terhadap pertanyaan-

pertanyaan penelitian. 

 Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hipotesis penelitian dapat 

dirumuskan melalui jalur: (1) Membaca dan menelaah ulang (review) teori dan 

konsep-konsep yang membahas variabel-variabel penelitian dan hubungannya 

dengan proses berfikir deduktif. (2) Membaca dan me-review temuan-temuan 

penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian lewat berfikir 

induktif. Hipotesis diturunkan melalui teori. Merupakan jawaban sementara terhadap 

masalah penelitian, yang kebenarannya masih harus diuji secara emperis. Hypotesis 

bisa digunakan sebagai jawaban terhadap masalah penelitian yang secara 

teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. 

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara 

empiris. (Iskandar, 2008). Menurut Singarimbun dalam Iskandar (2008), Hipotesis 

adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena ia 

merupakan instrumen kerja dari teori. Dengan demikian, menurut Suharsimi, 

Hipotesis adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi 

problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Dugaan jawaban tersebut 

merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya 

dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dengan kedudukannya itu, 

menurut Suharsimi hipotesis dapat berubah menjadi kebenaran, akan tetapi juga 

dapat tumbang sebagai kebenaran. Oleh karena itu,  penelitian melibatkan sampel. 

Maka Hypotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang akan diuji 

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dan sampel penelitian. 
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 Tujuan peneliti mengajukan hipotesis adalah agar dalam kegiatan 

penelitiannya, perhatian peneliti tersebut terfokus hanya pada informasi atau data 

yang diperlukan bagi pengujian hipotesis. Agar pemilihan alternatif dapat tepat, 

peneliti dituntut untuk hati-hati dan cermat. Bentuk Penelitian-penelitian yang 

berhipotesis antara lain: 

 Case Studies. Penelitian menghitung banyak sesuatu (magnitude).  

 Causal Comparative Studies. Penelitian tentang perbedaan (differencies), 

yaitu menyatakan adanya kesamaan atau perbedaan diantara 2 variabel. 

 Correlations Studies. Penelitian hubungan (relationship). yaitu berisi dugaan 

adanya hubungan antara 2 variabel. 

 

SSyyaarraatt  HHiippootteessiiss  

Menurut Borg dan Gall dalam Suharsimi (2000) ada empat persyaratan bagi hipotesis 

yang baik, yaitu: 

1. Hipotesis hendaknya merupakan rumusan tentang hubungan dua atau lebih 

variabel. 

2. Hipotesis yang dirumuskan hendaknya disertai dengan alasan atau dasar-dasar 

teoritik dan hasil penemuan terdahulu.  

3. Hipotesis harus dapat diuji 

4. Rumusan hipotesis hendaknya yang singkat dan padat. 

 

CCiirrii  HHiippootteessiiss  

Perumusan hipotesis yang baik dan benar harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. 

1. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan 

kalimat pertanyaan. 

2. Hipotesis berisi penyataan mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel 

penelitian. 

3. Hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. 
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4. Hipotesis harus dapat diuji (testable). Hipotesis dapat duji secara spesifik 

menunjukkan bagaimana variabet-variabel penelitian itu diukur dan bagaimana 

prediksi hubungan atau pengaruh antar variabel termaksud. 

5. Hipotesis harus sederhana (spesifik) dan terbatas, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman pengertian. 

MMeenneennttuukkaann  HHiippootteessiiss  

Merumuskan hipotesis bukan perkara mudah bagi peneliti. Kemampuan untuk 

menyusun dan merangkum berbagai teori kedalam sebuah konsep yang baku sebagai 

landasan penyusunan hipotesis akan memberikan petunjuk dalam penentuan 

penyusunan hipotesis yang baik untuk itu peneliti perlu membekali diri pada hal-hal 

berikut ini antara lain: 

1. Memiliki banyak informasi tentang masalah yang akan dipecahkan dengan cara 

banyak membaca literatur yang ada hubungannya dengan penelitian yang sedang 

dilaksanakan. 

2. Memiliki kemampuan untuk memeriksa keterangan tentang tempat, objek, dan 

hal-hal yang berhubungan satu sama lain dalam fenomena yang sedang diselidiki. 

3. Memiliki kemampuan untuk menghubungkan suatu keadaan dengan keadaan 

yang lain yang sesuai dengan kerangka teori dan bidang ilmu yang bersangkutan. 

SSuummbbeerr  PPeenneettuuaann  HHiippootteessiiss  

Sedangkan sumber-sumber yang dijadikan acuan dalam menentukan hipotesis 

berasal dari: 

1. Ilmu pengetahuan dan pengertian yang mendalam yang berkaitan dengan 

fenomena. 

2. Wawasan dan pengertian yang mendalam tentang suatu fenomena. 

3. Materi bacaan dan literatur. 

4. Pengalaman individu sebagai suatu reaksi terhadap fenomena. 

5. Data empiris yang tersedia. 

6. Analogi atau kesamaan dan adakalanya menggunakan imajinasi yang berdasar 

pada fenomena. 
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MMaannffaaaatt  hhiippootteessiiss  

Dalam penelitian hubungan syarat utama harus ada hipotesis. Hal ini diperlukan 

agar penelitian terfokus pada masalah penelitian. Penetapan hipotesis dalam sebuah 

penelitian memberikan manfaat sebagai berikut. 

1. Memberikan batasan dan memperkecil jangkauan penelitian dan kerja penelitian. 

2. Mensiagakan peneliti kepada kondisi fakta dan hubungan antar fakta, yang 

kadangkala hilang begitu saja dari perhatian peneliti. 

3. Sebagai alat yang sederhana dalam memfokuskan fakta yang bercerai-berai tanpa 

koordinasi ke dalam suatu kesatuan penting dan menyeluruh. 

4. Sebagai panduan dalam pengujian serta penyesuaian dengan fakta dan antar 

fakta. 

 

Untuk itu diperlukan suatu upaya untuk mempertajam penetapan hipotesis agar 

didapatkan suatu penelitian yang baik. Dalam penentuan hipotesis yang baik tersebut 

sangat bergantung pada: 

1. Pengamatan yang tajam dari si peneliti terhadap fakta-fakta yang ada. 

2. Imajinasi dan pemikiran kreatif dari si peneliti. 

3. Kerangka analisa yang digunakan oleh si peneliti. 

4.  Metode dan desain penelitian yang dipilih oleh peneliti. 

 

HHaammbbaattaann  mmeerruummuusskkaann  HHiippootteessiiss  

Hambatan atau kesulitan dalam merumuskan hipotesis lebih banyak disebabkan 

karena hal-hal: 

1. Tidak adanya kerangka teori atau tidak ada pengetahuan tentang kerangka teori 

yang jelas. 

2. Kurangnya kemampuan peneliti untuk menggunakan kerangka teori yang ada. 

3. Gagal berkenalan dengan teknik-teknik penelitian yang ada untuk merumuskan 

kata-kata dalam membuat hipotesis secara benar. 
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JJeenniiss  HHiippootteessiiss  

Rumusan hipotesis penelitian, pada saatnya akan diuji dengan menggunakan 

metode statistik, perlu diterjemahkan dalam bentuk simbolik. Simbol-simbol yang 

digunakan dalam rumusan hipotesis statistik adalah simbol-simbol parameter. 

Ditinjau dari operasi rumusannya, ada dua jenis hipotesis, (Suharsimi Arikunto, 

2000) yaitu: 

a. Hipotesis Nol Atau Hipotesis Nihil atau hipotesis null dalam notasi, hipotesis ini 

dituliskan dengan "Ho"adalan hipotesis yang meniadakan perbedaan antar 

kelompok atau meniadakan hubungan sebab akibat antar variabel yang artinya 

selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. 

Hipotesis nihil berisi deklarasi yang meniadakan perbedaan atau hubungan antar 

variabel, mempunyai ciri: 

 Menyatakan tidak adanya saling hubungan atau tidak adanya perbedaan 

antara kelompok yang satu dan lainnya 

 Disebut juga Hypotesis Statistik 

 Dalam analisis statistik, uji statistik biasanya mempunyai sasaran untuk 

menolak kebenaran hypotesis nol tersebut  

 Dalam Simbol H0: x = y 

b. Hipotesis Alternatif Atau Hipotesis Kerja, dalam notasi, hipotesis ini ditulis 

dengan "Ha", adalah yaitu penerjemahan hipotesis penelitian secara operasional. 

Statistik sendiri digunakan tidak untuk langsung menguji hipotesis alternatif, 

akan tetapi digunakan untuk menolak atau menerima hipotesis nihil (nol). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis alternatif merupakan konsekuensi dari 

penolakan atau penerimaan hipotesis nihil. yakni hipotesis yang menyatakan 

adanya hubungan antar variabel dengan ciri-ciri: 

 Menyatakan adanya saling hubungan/adanya perbedaan antara kelompok 

yang satu dan lainnya 

 Disebut Hypotesis penelitian 

 Kesimpulan uji statistik berupa penerimaan HA sebagai hal yang benar 

 Dalam Simbol: Ha: x = > y 
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Hipotesis alternatif ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu:  

o Hipotesis Terarah, yaitu peneliti merasakan ada pengaruh dan sudah 

berani dengan tegas menyatakan bahwa variabel bebas memang 

berpengaruh terhadap variabel tergantung. 

o Hipotesis Tidak Terarah, peneliti merasakan adanya pengaruh, tetapi 

belum berani secara tegas menyatakan pengaruh tersebut. la baru berani 

menyatakan bahwa ada pengaruh. 

 

BBeennttuukk  RRuummuussaann  HHiippootteessiiss  

a. Pernyataan tentang hubungan yang diharapkan antara 2 variabel atau lebih 

yang dapat diuji secara empiris 

b. Membuktikan ada tidaknya hubungan/ pengaruh antara 2 variabel 

 

KKeessaallaahhaann  DDaallaamm  PPeerruummuussaann  HHiippootteessiiss  DDaann  
PPeenngguujjiiaann  HHiippootteessiiss    

 Dalam perumusan hipotesis dapat saja terjadi kesalahan. Macam kesalahan 

dalam perumusan hipotesis ada dua macam yaitu:  

a. Menolak hipotesis nihil yang seharusnya diterima, maka disebut kesalahan 

alpha dan diberi simbot a atau dikenal dengan taraf signifikansi pengukuran. 

b. Menerima hipotesis nihil yang seharusnya ditolak, maka disebut kesalahan 

beta dan diberi simbol P. 

 

 Pada umumnya penelitian di bidang pendidikan, kesehatan atau sosial 

digunakan taraf signifikansi 0.05 atau 0.01, sedangkan untuk penelitian kedokteran 

dan farmasi yang resikonya berkaitan dengan nyawa manusia, diambil taraf 

signifikansi 0.005 atau 0.001 bahkan mungkin 0.0001. Misalnya saja ditentukan taraf 

signifikansi 5% maka apabila kesimpulan yang diperoleh diterapkan pada populasi 

100 orang, maka akan tepat untuk 95 orang dan 5 orang lainnya terjadi 

penyimpangan. Cara pengujian hipotesis didekati dengan penggunaan kurva normal. 

Penentuan harga untuk uji hipotesis dapat berasal dari Z-score ataupun T-score. 

http://tersebut.la/
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Apabila harga Z-score atau T-score terletak di daerah penerimaan Ho, maka Ha yang 

dirumuskan tidak diterima dan sebaliknya. 

 

 Menurut Suharsimi Arikunto, (2000), apabila ditinjau dari lingkupnya, maka 

hipotesis dapat dibedakan menjadi:  

a. Hipotesis Mayor adalah hipotesis mengenai kaitan seluruh variabel dan 

seluruh subjek penelitian. Disebut juga hipotesis induk atau hipotesis utama 

yang merupakan hipotesis yang menjadi sumber dari hipotesis-hipotesis yang 

lain 

b. Hipotesis Minor adalah hipotesis mengenai kaitan sebagian dari variabel, 

dengan kata lain pecahan dari hipotesis mayor. Disebut juga hipotesis 

penunjang atau anak hipotesis yang merupakan penjabaran dari hipotesis 

mayor. Pengujian hipotesis minor pada hakekatnya menguji hipotesis 

mayornya. 

 

BBEENNTTUUKK––BBEENNTTUUKK  HHIIPPOOTTEESSIISS  

 Berdasarkan ‘Tingkat Penjelasan Variabel yang Diteliti (Level of Explanation)’, 

maka Hipotesis dapat dibedakan menjadi 3 Bentuk, yaitu: (Sugiyono,2009) 

1. HIPOTESIS DESKRIPTIF 

Hipotesis Deskriptif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap nilai 

Satu Variabel dalam Satu Sampel walaupun didalamnya bisa terdapat beberapa 

kategori. 

Contoh: 

H0 : Kecenderungan masyarakat di desa X memilih warna mobil gelap. 

Ha : Kecenderungan masyarakat di desa X memilih warna mobilbukan warna  

         gelap. 

 

2. HIPOTESIS KOMPARATIF 

Hipotesis Komparatif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap 

perbandingan antara dua variabel atau lebih. 

Hipotesis Komparatif dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu: 
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a) Komparatif Berpasangan (Dependent; Paired) 

BERPASANGAN yang dimaksudkan disini adalah Apabila data berasal dari 

Individu /Subyek/Sampel yang SAMA. 

ILUSTRASI KELOMPOK DATA BERPASANGAN: 

 Ada sekelompok mahasiswa yang diukur berat badannya sebanyak dua 
kali, yaitu pada Bulan Januari 2014 dan Bulan Februari 2014. Data Berat Badan 
mahasiswa pada Bulan Januari dapat dikatakan sebagai Satu kelompok data, 
kemudian Berat Badan mahasiswa pada Bulan Februari adalah sekelompok 
data lagi yang kedua.  
 Dari segi JUMLAH, kita berarti mempunyai DUA kelompok data (yaitu 
berat badan mahasiswa pada Bulan Januari dan Berat Badan mahasiswa bulan 
Februari.  
 Dari segi BERPASANGAN, berarti kota mempunyai Kelompok Data yang 
BERPASANGAN karena individu dari kedua kelompok data yang ada, BERASAL 
dari individu yang sama. 
 

Contoh Rumusan Hipotesis Komparatif Berpasangan: 

H0   : Tidak terdapat perbedaan berat badan mahasiswa antara sebelum dan  

           sesudah ujian akhir semester. 

Ha   : Terdapat perbedaan berat badan mahasiswa antara sebelum dan  

           sesudah ujian akhir semester 

 

b) Komparatif  Tidak Berpasangan (Independent; Unpaired) 

Tidak Berpasangan yang dimaksud adalah Apabila data berasal dari 

Individu/Subyek yang BERBEDA. 

ILUSTRASI KELOMPOK DATA TIDAK BERPASANGAN: 

 Andaikan kita akan mengukur tekanan darah pada subjek penelitian, 

dimana Subjek penelitian tersebut berasal dari DUA KELOMPOK, yaitu 

KELOMPOK DAERAH PEDESAAN dan KELOMPOK DAERAH URBAN. Nah, data 

tekanan darah pada KELOMPOK PEDESAAN adalah Satu Kelompok Data 

sedangkan data tekanan darah pada KELOMPOK URBAN adalah Kelompok Data 

Yang Lain.  

 Dengan demikian, dari segi JUMLAH, terdapat DUA Kelampok Data yaitu 

Kelompok Data tentang Tekanan darah pada Responden daerah Pedesaan dan 

Kelompok Data tentang Tekanan Darah pada Responden di daerah Urban.  

 Sedangkan dari segi BERPASANGAN, terdapat Kelompok Data yang 
TIDAK BERPASANGAN karena individu yang merupakan Subyek Penelitian 
(Responden) terdiri dari DUA Kelompok yang Berbeda. 
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Contoh Rumusan Hipotesis Komparatif Tidak Berpasangan: 

H0   : Tidak terdapat perbedaan tekanan darah antara ibu hamil di daerah  

           perkotaan dengan ibu hamil di daerah pedesaan. 

Ha   : Terdapat perbedaan tekanan darah antara ibu hamil di daerah  

           perkotaan dengan ibu hamil di daerah pedesaan. 

 

3. HIPOTESIS ASOSIATIF 

Hipotesis Asosiatif merupakan dugaan atau jawaban sementara terhadap 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Contoh: 

H0   : Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan  

           masyarakat tentang Down Syndrome. 

Ha   : Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pengetahuan  

          masyarakat tentang Down Syndrome. 

 

PPEENNGGUUJJIIAANN  HHIIPPOOTTEESSIISS  

1. Kriteria Pengujian Hipotesis 

Yang dimaksud dengan Kriteria Pengujian Hipotesis disini adalah Bentuk 

keputusan dalam menerima atau menolak Hipotesis Nol (H0) dengan cara 

Membandingkan Nilai ‘t’ Tabel dengan nilai ‘t’ Hasil Penghitungan Statistiknya.  

• PENERIMAAN H0 atau sama dengan PENOLAKAN Ha, apabila:  

Nilai ‘t’ dari hasil Penghitungan Uji Statistik LEBIH KECIL dibandingkan 

dengan nilai ‘t’ yang terdapat dalam Tabel. 

• PENOLAKAN H0 atau sama dengan PENERIMAAN Ha, apabila:  

Nilai ‘t’ dari hasil Uji Statistik LEBIH BESAR dibandingkan dengan nilai ‘t’ yang 

terdapat dalam Tabel. 

 

2. Taraf Signifikansi 

• Signifikansi adalah Tingkat kebenaran suatu penelitian atau standar  toleransi  

tingkat kesalahan suatu penelitian. Besarnya taraf Signifikansi:  

• 95% = Toleransi  tingkat  Kesalahan 0,05     atau  

• 99% = Toleransi  tingkat  Kesalahan 0,01  
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3. Prosedur Pengujian Hipotesis 

Untuk melakukan pengujian terhadap Hipotesis Penelitian (Prosedur Pengujian 

Hipotesis), yaitu untuk membuat keputusan menerima atau menolak H0, maka 

peneliti harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Menentukan Formulasi hipotesis (H0 dan Ha) 

b) Menentukan Taraf  Signifikansi (0,05 atau 0,01) 

c) Menentukan kriteria pengujian, yaitu Keputusan untuk menerima atau 

menolak H0 

d) Menentukan Teknik Uji Statistik yang tepat. 

e) Membuat Kesimpulan, yaitu menginterpretasikan hasil uji statistik. 

 

Selanjutnya dalam menentukan Teknik Uji Statistik yang tepat dalam pengujian 

Hipotesis, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 

a) Menentukan Skala Pengukuran Data: Kategorik & Numerik 

b) Menentukan Jenis Hipotesis: Komparatif - Korelatif 

c) Menentukan Data dari Sampel Berpasangan atau  Tidak Berpasangan 

d) Menentukan Jumlah Kelompok Sampel: 2 Kelompok – Lebih 2 dari Kelompok. 

e) Identifikasi Persyaratan Uji Parametrik dan Non Parametrik. 

 

4. Membuat Kesimpulan atau Interpretasi Hasil Uji Hipotesis 

Untuk menarik kesimpulan atau memberikan interpretasi terhadap hasil Uji 

Statistik atau Uji Hipotesis, dapat dilakukan dengan menggunakan Pedoman 

sebagai berikut: 

a) Membandingkan nilai ‘t’ hitung dengan nilai  ‘t’ tabel.  

 Bila nilai ‘t’ hitung Lebih Besar dari nilai ‘t’ pada tabel, maka berarti H0 

ditolak dan Ha diterima. 

 Dan sebaliknya. 

b) Membandingkan Harga Signifikansi (p).  

 Bila harag ‘p’ < 0.05 ; berarti H0 ditolak dan Ha diterima. 

 Dan sebaliknya. 

--------------- oo0oo------------ 
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