
BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Pengujian hipotesis statistik adalah bidang 
yang paling pnting dalam inferensia statistik, 
benar atau salahnya suatu hipotesis tidak akan 
pernah diketahui dengan pasti kecuali bila 
kita memeriksa seluruh populasi , oleh 
karenaitu kita dapat mengambil suatu contoh 
acak dari populasi tersebut dan menggunakan 
informasi yang dikandung contoh itu untuk 
memutuskan apakah hipotesis tersebut benar 
atau salah .

Untuk menguji hipotesis itu benar atau salah 
bisa dilakukan secara manual, tapi untuk 
memudahkan dapat digunakan minitab, 
sebuah aplikasi statistik.

2. Tujuan umum

Mampu menyusun hipotsis apabila 
mempunyai dua sampel acak dan 
membuktikan apakah hipotsis tersebut 
didukung atau tidak oleh data hasil 
pengamatan terhadap sampel tersebut

2. tujuan khusus
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A. menyusun hipotesis satu populasi dengan 
hipotesis dua sisi (baik sisi kanan maupun sisi 
kiri) dan hipotesis dua sisi.

B. memilih statistik uji yang tepat 
berdasarkan parameter yang diuji pada 
langkah 1 dan menghitung nilai statistik uji 
tersebut berdasarkan data hasil pengamatan 
terhadap sampel untuk menentukan apakah 
hipotesis nol atau alternatif yang diterima.

C. mencari nilai kritis dari tabel statistika 
yang sesuai dengan tingkat nyata yang dipilih 

(  sebsar 0,01 atau 0,05) atau menghitung 

nilai p-value yang bersesuaian dengan 
statistik uji kemudian membandingkan hasil 
yang diperoleh.

D. mengambil keputusan berdasarkan nilai 
statistik uji dan nilai kritis dan menyimpulkan 
hasil yang diperoleh.

BAB 2 DASAR TEORI

2



Istilah  hipotesis  sebenarnya  adalah  kata 
majemuk, terdiri dari kata-kata hipo dan tesa, 
hipo berasal dari kata yunani yang berarti di 
bawah,  kurang,  atau  lemah.  Sedangkan tesa 
yang berarti teori atau proporsi yang disajikan 
sebagai  bukti.  Jadi  hipotesis  adalah 
pernyataan  yang  masih lemah kebenarannya 
dan  masih  perlu  dibuktikan  kenyataannya. 
Jika  suatu  hipotesis  telah  dibuktikan 
kebenarannya namanya bukan lagi hipotesis.
(Hadi Sutrisno. 1975)

Suatu hipotesis akan diterima kalau bahan 
bahan penyelidikan membenarkan  pernyatan 
itu.  Dan  ditolak  bilamana  kenyataan 
menyangkalnya  pada  gilirannya  suatu  tesa 
dapat dipandang sebagai hipotesis kalau oleh 
suatu  alasan  suatu  penyelidikan  masih 
menginginkan  mengujinya  kembali.  (Hadi 
Sutrisno. 1975)

Wilayah  kritik  adalah  semua 
kemungkinan  nilai  di  atas  nilai  kiritik. 
Wilayah  pnerimaan  adalah  semua 
kemungkinan nilai dibawah nilai kritik. Nilai 
kritik  adalah  bilangan  yang  memisahkan 
wilayah  kritik  dan  penerimaan (Walpole. 
1982)

Galat atau kesalahan dibagi menjadi dua 
yaitu  galat  jenis  pertama  dan  kedua,  galat 
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jenis pertama adalah penolakan hipotesis nol 
yang  benar,  sedangkan  galat  jenis  kedua 
adalah penerimaan hipotesis nol  yang salah. 
(Walpole. 1982)

uji-t  2  sampel  independen  (bebas) 
adalah  metode  yang  digunakan  untuk 
menguji  kesamaan  rata-rata  dari  2 
populasi  yang  bersifat  independen, 
dimana peneliti tidak memiliki informasi 
mengenai  ragam  populasi.  Independen 
maksudnya adalah  bahwa populasi  yang 
satu  tidak  dipengaruhi  atau  tidak 
berhubungan dengan populasi  yang lain. 
Barangkali, kondisi dimana peneliti tidak 
memiliki  informasi  mengenai  ragam 
populasi  adalah  kondisi  yang  paling 
sering dijumpai di kehidupan nyata. Oleh 
karena  itu  secara  umum,  uji-t  (baik  1-
sampel,  2-sampel,  independen  maupun 
paired) adalah metode yang paling sering 
digunakan. (Sudjana. 1992)

Uji-t  berpasangan  (paired  t-test) 
adalah  salah  satu  metode  pengujian 
hipotesis  dimana  data  yang  digunakan 
tidak bebas (berpasangan). Ciri-ciri yang 
paling  sering  ditemui  pada  kasus  yang 
berpasangan adalah  satu  individu  (objek 
penelitian) dikenai 2 buah perlakuan yang 
berbeda.  Walaupun  menggunakan 
individu  yang  sama,  peneliti  tetap 
memperoleh 2 macam data sampel, yaitu 
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data dari perlakuan pertama dan data dari 
perlakuan  kedua.  Perlakuan  pertama 
mungkin saja berupa kontrol, yaitu tidak 
memberikan  perlakuan  sama  sekali 
terhadap  objek  penelitian.  Misal  pada 
penelitian mengenai efektivitas suatu obat 
tertentu,  perlakuan  pertama,  peneliti 
menerapkan  kontrol,  sedangkan  pada 
perlakuan kedua, barulah objek penelitian 
dikenai  suatu  tindakan  tertentu,  misal 
pemberian  obat.  Dengan  demikian, 
performance obat dapat diketahui dengan 
cara  membandingkan  kondisi  objek 
penelitian sebelum dan sesudah diberikan 
obat. (Sudjana. 1992)
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(Spiegel, 1961)

BAB 3 METODELOGI

Langkah langkah pengujian hipotesis 
menggunakan minitab adalah sebagai berikut:

1. buka Program Minitab 15.

2. Masukkan data pada soal pertama, pada 
soal pertama diketahui bahwa kedua populasi 
adalah independen, 
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1. Untuk membandingkan program pelatihan 
pekerja industri, di ambil 20 orang pekerja 
untuk penelitian. 10 orang dipilih secara acak 
yang dilatih dengan program pelatihan 
metode 1, dan 10 orang lagi dipilih secara 
acak yang dilatih dengan program pelatihan 
metode 2. Setelah pelatihan, seluruh pekerja 
yang dipilih diuji kecepatan waktu dalam 
menyelesaikan pekerjaan. Data berikut 
merupakan waktu pekerja menyelesaikan 
pekerjaannya
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a. Apakah variabilitas waktu pekerja 
dalam menyelesaikan pekerjaan 
tersebut sama?

b. Dari hasil pengujian a), apakah waktu 
pekerja yang dilatih dengan metode 
1 dan metode 2 dalam 
menyelesaikan masalah sama atau 
tidak?

c. Jika pekerja yang efisisen adalah 
pekerja yang mampu menyelsaikan 
pekerjaan dibawah waktu 20 menit, 
apakah proporsi pekerja efisien yang 
dilatih dengan kedua metode sama 
atau tidak?

3. untuk soal pertama nomor a, kita 
menggunakan 2 varians, maka,
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4. selanjutnya masukkan data seperti pada 
gambar di bawah:
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6. klik ok, dan ok lagi, sehingga jawaban 
sudah didapatkan;

B. poin berikutnya kita menggunakan 2 
sample t:
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2. lalu masukkan data seperti di bawah, 
karena pengujian ssebelumnya memutuskan 
kedua ragam sama, maka klik assume equal 
variances
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3. klik ok, dan hasilnya..

c.pada soal ini akan dilakukan transformasi 
nilai 20 sampai 0 diberi gelar pekerja yang 
efisien, maka klik.
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2. isi data yang disediakan seperti, di bawah 
ini Dilakukan hal yang sama untuk kolom 
metod 2 b, sehingga diperoleh hasil, indikator 
1 untuk pekerja efisien, indikator 0 untuk 
pekerja boros.:
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3. didapat hasil:
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4. dilakukan pengujian dua proporsi. 
Masukkan data seperti di bawah sehingga 
tampil;

Soal 2

Suatu pengamatan ditujukan apakah ada 
perbedaan antara banyaknya biji per bunga 
dari bunga bagian atas dan bagian bawah. 

1. masukkan data untuk soal nomor 2
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a. untuk soal ini kita mnggunakan paired t, 
maka klik:
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a.1 kemudian kita isi data seperti:
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a.2 kemudian didapat hasil

BAB 4 HASIL DAN 
PEMBAHASAN
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No 1.a

Dari hasil yang didapat di atas diketahui F 
hitung sebesar 0,677 ternyata lebih kecil dari 

F tabel, maka dari itu H0:  diterima 

dan H1 :  ditolak, maka diputuskan 

kedua metode itu dapat dikatakan mempunyai 
varians yang sama besar

1.b
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Dari hasil diatas diketahui 

Dengan selang kepercayaan 95% didapat 
selang untuk menerima h0 -9.09<t<0.69, 
karena t hitung didapat -1.01 maka kita 
memutuskan menerima h0, yang dalam soal 
ini artinya kita percaya bahwa para pekerja 
dalam kedua metode diatas menyelesaikan 
masalah yang sama.

1.c

Dari hasil diatas diketahui dengan selang 
kepercayaan -0.115771 hingga 0.715771
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Dan z hitung didapat 1.41, maka disimpulkan 
proporsi pekerja efisien yang dilatih dengan 
kedua metode berbeda.

2.a

Dari data diatas diketahui dengan selang 
kepercayaan 95%, didapat nilai t berkisar 
0.52 hingga 11.68, 

Dan t hitung sebesar 2.47, maka diambil 
keputusan bahwa terdapat perbedaan 
banyaknya bunga bagian atas dan bagian 
bawah tanaman lucern

BAB 5 PENUTUP
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5.a kesimpulan

Pada uji 2 populasi, dibagi menjadi 2, yaitu 
berpasangan dan tidak, untuk yang 
berpasangan misal untuk mencari hipotesis 
varians dapat dicari dengan menggunakan 
varians, kemudian mnggunakan nilai tengah, 
lalu juga proporsi untuk menguji hipotesis 3 
hal tadi dapat dicari dengan atau tanpa ragam, 
kemudian untuk data berpasangan untuk 
mencari hipotesisnya dapat digunakan t 
hitung.

 Dalam perhitungan statistika inferensia, lebih 
mudah jika menggunakan program statistik 
contohnya minitab ini. 

5.b saran

Sebelum memulai mengrjakan harap 
membaca terlebih dahulu materi yang terkait, 
agar tidak bingung ketika mengerjakan.

Untuk menggunakan minitab harap berhati-
hati dalam memasukkan datanya

Daftar pustaka
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