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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Responden 

Karakteristik konsumen produk Coca-Cola yang dipilih sebagai responden 

pada penelitian ini merupakan konsumen yang sedang membeli produk Coca-Cola, 

maupun pernah membeli produk Coca-Cola sedikitnya 1 kali pembelian dalam 

kurun 1 bulan terakhir, serta yang berusia 17 hingga 35 tahun dikarenakan pangsa 

pasar produk Coca-Cola adalah kalangan remaja hingga dewasa.  

Kuisioner yang disebarkan kepada responden di bagi berdasarkan: usia, 

jenis kelamin, pendidikan terakhir, pekerjaan, penghasilan perbulan, jumlah 

pembelian produk Coca-Cola dalam kurun waktu 1 bulan terakhir dan jenis 

kemasan Coca-Cola yang paling sering dibeli oleh responden. 

4.1.1. Karakteristik Responden berdasarkan Usia dan Pendidikan  

             Terakhir 

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian ini berusia 21 – 25 tahun dengan pendidikan SMA (20%) dan S1 

(16,67%). Dapat dilihat juga pada tabel mengarah bahwa distribusi data pada 

kondisi dimana  semakin lanjut usia, pendidikannya semakin lebih tinggi 

pendidikannya. 

Tabel 4.1. Tabulasi Silang Usia dan Pendidikan Terakhir 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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4.1.2.  Karakteristik Responden berdasarkan Uang Saku / Penghasilan    

perbulan dan Pekerjaan 

Sebagian besar responden yang merupakan pelajar / mahasiswa 

mendapatkan uang saku sebesar ≤ Rp. 500.000 (16,67%), sedangkan bagi yang 

sudah bekerja sebagai pegawai swasta sebagian besar mendapatkan penghasilan 

perbulan sebanyak  > Rp. 7.000.000 (13,33%), serta untuk yang lainnya yaitu buruh 

dan ibu rumah tangga sebagian besar berpenghasilan sebanyak ≤ Rp. 3.000.000. 

Dari melihat distribusi data tersebut dapat diasumsikan bahwa pegawai swasta 

memiliki tingkat penghasilan yang lebih besar jika dibandingkan dengan pelajar 

maupun lainnya. (Tabel 4.2.) 

Tabel 4.2. Crosstabulation Uang Saku / Penghasilan perbulan dan Pekerjaan 

 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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4.1.3.  Karakteristik Responden berdasarkan Pembelian 1 Bulan terakhir  

           dan Jenis Kelamin 

Dari tabel 4.3. dapat dilihat bahwa sebagian besar laki-laki membeli produk 

Coca-Cola dalam 1 bulan terakhir adalah sebanyak 1 dan 2 kali pembelian yaitu 

sebesar (26,67%), hal tersebut juga serupa dengan pembelian yang dilakukan oleh 

wanita, sebagian besar berdistribusi pada 1 dan 2 kali pembelian dalam 1 bulan 

terakhir (10%), dari hal tersebut dapat diasumsikan bahwa distribusi pada jenis 

kelamin  dan pembelian produk coca-cola dalam 1 bulan adalah setara yaitu 

pembelian produk coca-cola yang paling sering dibeli dalam 1 bulan terakhir adalah 

1 kali dan 2 kali pembelian. 

 

Tabel 4.3. Crosstabulation Pembelian 1 bulan terakhir dan Jenis Kelamin 

 

 

4.1.4. Karakteristik Responden berdasarkan Pembelian 1 Bulan terakhir dan  

          Usia 

Sebagian besar responden yang berusia 17-20 tahun melakukan 1 kali 

pembelian produk Coca-Cola dalam 1 bulan terakhir yaitu sebesar 10% pada usia 

21-25 tahun rata-rata melakukan 1 kali (16,667%) dan 2 kali pembelian (10%) 

dalam kurun 1 bulan terakhir, sedangkan pada usia 26-30 tahun dan 31-35 tahun 

sebagian besar melakukan 2 kali pembelian (13,335%), dan (6,667%) dalam kurun 

waktu 1 bulan terakhir.  

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Dari penjelasan tabel 4.4 mememperlihatkan bahwa distribusi pembelian 

produk coca-cola lebih mengelompok pada 1 dan 2 kali pembelian, dan semakin 

lanjut usia memiliki kecenderungan untuk pembeliannya juga semakin meningkat.  

Tabel 4.4. Crosstabulation Pembelian 1 bulan terakhir dan Usia 

 

 

4.1.5. Karakteristik Responden berdasarkan Pembelian 1 Bulan terakhir dan  

          Pekerjaan 

Sebagian besar responden yang berstatus pelajar / mahasiswa membeli 

produk Coca-Cola 1 kali dalam 1 bulan terakhir (23,335%), sedangkan yang bekerja 

sebagai pegawai swasta dan yang lainnya sebagian besar melakukan pembelian 2 

kali dalam 1 bulan terakhir (20%), dan (10%). Dari tabel 4.5 dibawah ini, terdapat 

kecenderungan bahwa responden yang sudah bekerja cenderung melakukan 

pembelian lebih banyak / meningkat, dari pada responden yang belum bekerja atau 

berstatus pelajar / mahasiswa. 

Tabel 4.5. Crosstabulation Pembelian 1 bulan terakhir dan Pekerjaan 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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4.1.6. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis kemasan produk yang  

          dibeli 

Dari beberapa jenis kemasan produk Coca-Cola terdapat 3 jenis produk 

Coca-Cola yang sering dibeli oleh responden yaitu kemasan botol plastik (PET) 

yang berukuran 390 ml (26,32%), dan yang berukuran 250 ml (23,68%), serta selain 

kemasan botol plastik (PET) jenis kemasan kaleng yang berukuran 330 ml juga 

diminati oleh responden yaitu sebanyak 23,68%. Hal ini menunjukan bahwa 

kemasan botol plastik (PET) lebih banyak digemari oleh responden, serta dapat 

memperkuat alasan bahwa pada kemasan botol ini juga lebih banyak dikeluarkan 

berbagai macam ukuran, dari pada jenis kemasan kaleng maupun botol kaca. 

 

Tabel 4.6. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kemasan Produk   

                  yang sering dibeli 

 

 

4.2. Persepsi Responden Mengenai Kemasan Ramah Lingkungan dan    

 Minat Beli 

Terdapat dua hal yang akan diuraikan di bagian ini yaitu: kemasan ramah 

lingkungan dan minat beli. Kedua hal tersebut akan dibedakan dalam bentuk pretest 

dan posttest. Untuk ramah lingkungan disini, hanya akan mengacu pada kemasan 

yang berjenis botol (PET). 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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4.2.1. Persepsi Responden terhadap Kemasan Ramah Lingkungan dan 

Minat Beli Sebelum diberikan Perlakuan (Pretest) 

a. Kemasan Ramah Lingkungan (Pretest) 

Dari tabel 4.7. Kemasan ramah lingkungan pada tahapan pretest menunjukan 

bahwa total rata-rata skor sebesar 2,4 menunjukan bahwa  responden tidak setuju 

yang berarti untuk kemasan produk kemasan Coca-Cola sekarang ini yang masih 

menggunakan botol plastik PET dinilai belum ramah lingkungan. Akan tetapi 

terdapat satu indikator yang disetujui oleh responden dengan pernyataan bahwa 

kemasan botol plastik Coca-Cola dapat didaur ulang dengan nilai sebesar 3,6. 

Sedangkan pada indikator bahwa kemasan botol Coca-Cola aman bagi lingungan 

menunjukan angka skor rata-rata 3 (netral), artinya responden masih ragu bahwa 

kemasan botol Coca-Cola aman bagi lingkungan. 

Tabel 4.7. Persepsi Responden terhadap Kemasan Ramah Lingkungan  

                     (Pretest) 

 

 

b. Minat Beli (Pretest) 

Tanggapan responden terkait dengan minat beli dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Dari 4 pernyataan terkait minat beli produk Coca-Cola dengan kemasan botol 

terdapat 2 pernyataan yang menunjukan bahwa responden setuju, yaitu pernyataan 

mengenai minat akan membeli produk Coca-Cola (minat beli transaksional) yaitu 

memiliki nilai sebesar 3,9 dan pernyataan mengenai minat untuk membeli produk 

Coca-Cola dari pada produk lainnya yang sejenis (minat beli preferensial) yaitu 

sebesar 3,7. Sedangkan untuk indikator pernyataan minat untuk mereferensikan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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produk Coca-Cola kepada orang lain dan minat untuk mencari tahu informasi 

mengenai produk Coca-Cola menunjukan nilai sebesar 3,3 dan 2,8 yang 

menunjukan netral, yang berarti responden masih ragu-ragu untuk mereferensikan 

produk Coca-Cola kepada orang lain serta masih sangat ragu-ragu untuk mencari 

informasi terkait dengan produk Coca-Cola.  

Dari ke-empat item minat beli ini diperoleh hasil rata-rata skor sebesar 3,4 

(netral). Hal ini menunjukan bahwa tanggapan responden mengenai minat beli 

secara keseluruhan masih tergolong netral pada minat beli akan produk Coca-Cola, 

hal ini berarti responden belum sepenuhnya memiliki minat beli pada produk Coca-

Cola karena terdapat kecenderungan masih ragu-ragu akan adanya minat beli pada 

produk Coca-Cola. 

Tabel 4.8. Persepsi Responden terhadap Minat Beli (Pretest) 

 

 

4.2.2. Tanggapan Responden terkait Produk Coca-Cola Plantbottle 

Setelah dilakukan perlakuan kepada responden yang berupa penjelasan 

mengenai inovasi kemasan Coca-Cola Plantbottle dengan cara memperlihatkan 

beberapa gambar yang dapat digunakan untuk menerangkan informasi terkait Coca-

Cola Plantbottle, selanjutnya reponden diminta untuk memberikan tanggapan 

terkait produk tersebut. Berikut merupakan tanggapan dari responden tentang 

kemasan ramah lingkungan dan minat beli seperti di atas untuk dilihat apakah ada 

perubahan persepsi setelah diberikan perlakuan berupa penjelasan / pemberian 

informasi terkait inovasi Coca-Cola Plantbottle.  

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Untuk mengetahui bagaimana pernyataan responden setelah diberi 

penjelasan, maka berikut ini disimpulkan pendapat responden tentang kemasan 

Coca-Cola Plantbottle.   

Tabel 4.9. Tanggapan Responden terhadap Produk Coca-Cola Plantbottle 

 

 
Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Berdasarkan hasil jawaban responden mengenai pertanyaan sudah pernah 

mendengar atau mengetahui Coca-Cola Plantbottle 86,67% responden menjawab 

bahwa belum pernah mengetahui atau mendengar mengenai Coca-Cola Plantbottle 

dan hanya sedikit responden yang pernah mendengar atau mengetahui terkait Coca-

Cola Plantbottle yaitu hanya sebanyak 13,33%. Dari yang belum pernah mendengar 

atau mengetahui informasi mengenai Coca-Cola Plantbottle, terdapat sebanyak 

76,67% responden baru saja mendengarnya / mengetahui informasi Coca-Cola 

Plantbottle melalui penjelasan peneliti. Sedangkan yang sudah pernah mendengar 

atau mengetahui sebelunya yaitu 10% responden mengetahui informasi tersebut 

dari internet. Jika dilihat dari pengetahuan akan informasi mengenai Coca-Cola 

Plantbottle, banyak responden yang masih tidak mengetahui informasi tersebut, hal 

ini selaras dengan hasil akan minat beli responden yang masih dalam skor netral 

mengenai minat akan mencari informasi mengenai produk Coca-Cola. 

Setelah seluruh responden mendengar dan mengetahui Coca-Cola 

Plantbottle baik melalui penjelasan dari peneliti maupun informasi melalui internet, 

didapatkan hasil bahwa 39,47% responden memberikan pernyataan bahwa 

informasi yang diketahui oleh responden mengenai Coca-Cola Plantbottle adalah 

produk tersebut merupakan kemasan botol ramah lingkungan, 18,42% responden 

mengatakan berbahan dari alam, dan 15,78% responden berpendapat bahwa Coca-

Cola Plantbottle merupakan rencana kemasan ramah lingkungan. 

 Dari pengetahuan responden mengenai informasi Coca-Cola Plantbottle, 

selanjutnya peneliti menanyakan mengenai pendapat responden terkait dengan 

perusahaan Coca-Cola yang akan mengeluarkan produk barunya tersebut yaitu 

Coca-Cola Plantbottle. Dari hasil petanyaan tersebut menunjukan bahwa sebagian 

besar dari responden mengatakan upaya perusahaan ini sangatlah bagus / baik 

(21,43%) dan merupakan tindakan yang inovatif (19,64%). Hal yang dilakukan oleh 

perusahaan Coca-Cola yang akan mengeluarkan produk Coca-Cola Plantbottle 

selain dianggap menarik juga diharapkan dapat menjadi pelopor /  trobosan agar 

lingkungan menjadi semakin baik lagi (masing-masing sebesar 14,29%). 
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4.2.3. Persepsi Responden terhadap Kemasan Ramah Lingkungan dan 

Minat Beli Setelah diberikan Perlakuan (Posttest) 

Tanggapan mengenai kemasan ramah lingkungan dan minat beli terkait produk 

Coca-Cola Plantbottle yang dilakukan setelah diberikan perlakuan ini, bertujuan 

untuk melihat / mengetahui apakah ada perubahan pada persepsi responden 

sebelum diberi perlakuan berupa penjelasan informasi Coca-Cola Plantbottle dan 

setelah diberikan perlakuan. 

a. Kemasan Ramah Lingkungan (Posttest) 

Dari tabel 4.10. dapat dilihat bahwa persepsi responden pada kemasan ramah 

lingkungan mengenai produk Coca-Cola dengan kemasan plantbottle dianggap 

oleh konsumen bahwa produk plantbottle merupakan produk yang ramah 

lingkungan hal ini dibuktikan dengan skor rata-rata yang bernilai 3,9 dimana hal 

tersebut menunjukkan pada rentang setuju dengan persepsi tersebut, yang berarti 

responden menilai bahwa kemasan Coca-Cola Plantbottle merupakan kemasan 

yang tergolong ramah lingkungan. Bahkan responden memberikan tanggapan 

sangat setuju pada indikator dengan pernyataan bahwa Coca-Cola Plantbottle 

merupakan produk yang dapat didaur ulang (4,3). 

Tabel 4.10. Persepsi Responden terhadap Kemasan Ramah Lingkungan  

                    (Posttest) 

 

 

 

 

 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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b. Minat Beli (Posttest) 

Pada minat beli setelah diberikan perlakuan (tabel 4.11) menunjukan rata-rata 

skor pada keseluruhan item ini berada pada nilai 3,8 (setuju) yang berarti bahwa 

responden memiliki minat beli pada produk Coca-Cola Plantbottle secara 

keseluruhan. Namun pada indikator pernyataan mengenai minat untuk mencari 

informasi mengenai Coca-Cola Plantbottle (minat eksploratif) menunjukan rata-

rata skor sebesar 3,2 (netral) yang berarti meskipun responden setuju pada minat 

untuk membeli produk Coca-Cola Plantbottle (minat transaksional), minat untuk 

mereferensikan produk Coca-Cola Plantbottle kepada orang lain (minat 

referensial), minat untuk lebih memilih membeli produk Coca-Cola Plantbottle 

dibandingkan dengan produk lainnya yang sejenis (minat preferensial), responden 

masih ragu-ragu atau masih tidak terlalu berminat untuk mencari informasi 

mengenai Coca-Cola Plantbottle ini.  

Tabel 4.11. Persepsi Responden terhadap Minat Beli (Posttest) 

 

 

4.2.4. Perbandingan Hasil Pretest dan Posttest pada Kemasan Ramah 

Lingkungan dan Minat Beli 

 

Dari persepsi responden terhadap kemasan ramah lingkungan dan minat beli 

akan dibandingkan rata-rata skor antara pretest maupun posttest untuk mengetahui 

apakah terdapat perbedaan pada keduanya, pada kondisi sebelum diberi perlakuan 

(pretest), dan setelah ada nya perlakuan yang berupa informasi mengenai 

pengetahuan Coca-Cola Plantbottle (Posttest) . 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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Tabel 4.12. Perbandingan Hasil Total Rata-Rata Skor Kemasan Ramah 

Lingkungan dan Minat Beli antara Pretest dengan Posttest 

 

 

Berdasarkan tabel 4.12. di atas dapat dilihat bahwa pada kemasan ramah 

lingkungan dan minat beli, terdapat perbedaan yang menunjukkan bahwa adanya 

peningkatan rata-rata skor pada kedua kelompok tersebut tersebut.  

Tabel 4.12 menunjukan bahwa rata-rata skor pada kemasan ramah lingkungan 

yang semula 2,4 (tidak setuju) meningkat menjadi 3,9 (setuju). Tidak hanya pada 

kemasan ramah lingkungan namun pada minat beli juga terjadi peningkatan rata-

rata skor yang tadinya 3,4 (netral) menjadi 3,8 (setuju). Hal ini menjunjukan bahwa 

terjadi perubahan persepsi pada responden terkait dengan kemasan Coca-Cola, 

setelah diberikan penjelasan berupa informasi mengenai inovasi kemasan Coca-

Cola yaitu Coca-Cola Plantbottle. Responden cenderung menilai bahwa inovasi 

kemasan Coca-Cola Plantbottle ini, lebih ramah lingkungan dan dapat 

dikategorikan sebagai kemasan ramah lingkungan apabila dibandingkan dengan 

kemasan botol plastik Coca-Cola yang lama, yang mana kemasan botol plastik 

Coca-Cola yang sekarang ini masih dianggap tidak ramah lingkungan. Serupa 

dengan minat beli yang menunjukan adanya perbedaan rata-rata skor pada pretest 

dan posttest ini, dimana persepsi responden mengenai kemasan botol plastik Coca-

Cola menjadi berubah setelah mengetahui informasi mengenai Coca-Cola 

Plantbottle, yang sebelumnya responden merasa masih terdapat keraguan untuk 

memiliki minat beli pada produk Coca-Cola, namun setelah mengetahui informasi 

terkait Coca-Cola Plantbottle minat beli responden cenderung meningkat, yaitu 

menjadi setuju untuk memiliki minat beli yang lebih besar pada inovasi kemasan 

Coca-Cola Plantbottle ini. 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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4.3. Uji Beda t – Paired (Paired t - Test) 

Dari tabel 4.13. dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan pada kemasan ramah 

lingkungan memiliki nilai signifikansi (2-tailed) < 0,05 yang berarti menunjukan 

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Dengan kata 

lain, terdapat perbedaan nyata antara pendapat responden tentang kemasan produk 

Coca-Cola yang sekarang ada (berbahan PET) dengan kemasan produk Coca-Cola  

Plantbottle. Hal tersebut berarti bahwa ada perubahan persepsi responden pada 

kemasan produk Coca-Cola, dengan kata lain responden beranggapan bahwa 

kemasan produk Coca-Cola yang sekarang ini berbeda dengan kemasan produk 

Coca-Cola Plantbottle, dimana responden merasa bahwa kemasan produk Coca-

Cola Plantbottle lebih ramah lingkungan daripada kemasan produk Coca-Cola yang 

sekarang ada dipasaran.  

 

Sedangkan pada item pernyataan minat beli 3 dari 4 item tersebut menunjukan 

nilai signifikansi < 0,05, yang berarti ada perbedaan antara pretest dengan posttest, 

yangmana responden lebih berminat untuk mereferensikan, lebih preferen terhadap 

produk Ccoa-Cola dari pada produk lain yang sejenis serta lebih berminat untuk 

mencari informasi mengenai produk Coca-Cola Plantbottle daripada produk Coca-

Cola yang sekarang ini. Namun terdapat 1 item pernyataan mengenai minat 

transaksional (minat untuk membeli produk) yang memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,354 > 0,05 yang berarti bahwa tidak ada perbedaan antara pretest dengan 

postest pada item tersebut, dengan kata lain responden sama-sama memiliki minat 

untuk membeli produk Coca-Cola tersebut, baik itu kemasan yang ramah 

lingkungan (Plantbottle) maupun kemasan yang ada sekarang ini (PET). 
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Tabel 4.13. Hasil Uji Paired t-Test 

 

 

4.4.Pembahasan 

Berdasarkan hasil perbandingan pretest dan posttest antara kemasan ramah 

lingkungan dan minat beli, ditemukan adanya perbedaan yang cukup tinggi terlebih 

pada kemasan ramah lingkungan, hal ini menunjukan bahwa kemasan botol plastik 

produk Coca-Cola yang sekarang berada di pasaran bukan merupakan kemasan 

yang ramah lingkungan. Hal tersebut ditunjukan dengan hasil dari analisis 

deskriptif pada pretest total skor rata-rata sebesar 2,4 yang menunjukan tidak setuju, 

dan pada posttest dari kemasan ramah lingkungan menujukan bahwa responden 

setuju (3,9) akan produk Coca-Cola PlantBottle yang nantinya akan dipasarkan 

sampai ke seluruh dunia merupakan kemasan produk yang tergolong kemasan 

ramah lingkungan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil dari uji beda T-paried yang 

menunjukan bahwa hasil pengujian memiliki nilai signifikansi 0,00 < 0,05 yang 

berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kemasan Coca-Cola yang 

sekarang dengan kemasan Coca-Cola PlantBottle. Hal ini menunjukan adanya 

perbedaan persepsi pada kemasan produk Coca-Cola terkait dengan kemasan ramah 

lingkungan.  

Sedangkan pada minat beli, berdasarkan hasil dari analisis deskriptif terdapat 

perbedaan pada persepsi responden yang sebelumnya netral (3,4) menjadi setuju 

(3,8). Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pada sebelumnya responden masih ada 

keraguan untuk memiliki minat beli terhadap produk Coca-Cola, akan tetapi dengan 

Sumber: Data primer yang diolah, 2019 
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adanya produk Coca-Cola Plantbottle, tanggapan responden menjadi memiliki 

minat beli terhadap produk Coca-Cola Plantbottle. Sedangkan hasil dari uji statistik 

yaitu uji beda t-paired, total skor rata-rata minat beli memiliki nilai signifikansi 

sebesar 0,001 < 0,050 hal ini dapat dikatakan bahwa ada perbedaan minat beli 

antara kemasan produk Coca-Cola yang sekarang dengan kemasan produk Coca-

Cola PlantBottle yang nantinya akan dipasarkan.  

Meskipun jika dilihat pada signifikansi masing-masng item dari uji beda t-

paired pada minat transaksional (berminat membeli produk Coca-Cola) 

menunjukan signifikansi sebesar 0,354 > 0,05 yang artinya tidak terdapat perbedaan 

untuk pretest maupun posttestnya, dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa 

persepsi responden terkait dengan minat beli transaksional tidak berubah. Hal ini 

menunjukan bahwa baik sebelum adanya perkaluan dan setelah adanya perlakuan 

berupa pengetahuan mengenai informasi Coca-Cola Plantbottle responden tetap 

berminat dalam melakukan transaksi pembelian produk Coca-Cola, pernyataan 

tersebut diperkuat dengan hasil dari analisis deskriptif yang menunjukan nilai pada 

item minat beli transaksional pretest (3,9) dan pada posttest (4), nilai tersebut 

tergolong pada kategori setuju, yaitu setuju untuk memilki minat akan melakukan 

transaksi terhadap produk Coca-Cola yang sekarang, maupun Coca-Cola 

PlantBottle.  

Sedangkan pada item minat beli yang lainnya seperti minat untuk 

mereferensikan produk Coca-Cola kepada orang lain, minat untuk preferen pada 

produk Coca-Cola dari pada produk lainnya yang sejenis, dan minat untuk mencari 

informasi produk Coca-Cola menjunjukan bahwa terdapat perbedaan antara hasil 

pretest dengan posttestnya.  

 

 

 

 


