
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 hipoesis dua populasi 
dengan menggunakan analisis tagam pada 
pengamatan berpasangan maupun tidak.

2. tujuan khusus

A. menyusun hipotesis dua populasi 
menggunakan analisis tagam pada 
pengamatan berpasangan maupun tidak. 
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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 membandingkannya 
dengan nilai alfa.

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

BAB 2 DASAR TEORI
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Analisis  ragam  1  arah  biasanya  digunakan 
untuk  menguji  rata-rata/pengaruh  perlakuan 
dari  suatu  percobaan  yang  menggunakan  1 
faktor,dimana  1  faktor  tersebut  memiliki  3 
atau  lebih  level.  Disebut  1-arah  karena 
peneliti  dalam  penelitiannya  hanya 
berkepentingan  dengan  1  faktor  saja.
Data hasil percobaan di dalam 1-way ANOVA 
setidak-tidaknya  bertipe  interval.  Beberapa 
asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan 
analisis  1-way  ANOVA  adalah:  error 
menyebar  normal  dengan  rata-rata  nol  dan 
ragam konstan,tidak terjadi autokorelasi pada 
error dan ragam populasi homogen.

 (Hadi Sutrisno. 1975)

Untuk  membandingkan data  hasil  penelitian 
yang diperoleh dari 2 kelompok sampel dapat 
dilakukan  uji  student  “t”  test,  baik  untuk 
sampel yang berkorelasi maupun independen. 
Apabila  kita  memiliki  banyak  kelompok 
sampel  ,  sedangkan kita berkeinginan untuk 
membandingkan data dari  seluruh kelompok 
tersebut  tentu  kurang  efisien  bila  kita 
melakukan uji “t” tersebut karena kita harus 
melakukan  uji  “t”  untuk  tiap  2  kelompok 
sampel.  
Sebagai  contoh  apabila  kita  memiliki 
kelompok sampel A, B dan C maka kita harus 
melakukan  penghitungan  dengan  uji  “t” 
antara  kelompok  A  dan  B,  lalu  antara 
kelompok A dan C serta yang terakhir antara 
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kelompok  B  dan  C.  Jadi  praktis  kita  harus 
melakukan  3  kali  uji  “t”.
Berdasarkan  hal  tersebut  akhirnya  para  ahli 
statistik  mencari  uji  alternatif  yang  bisa 
digunakan  untuk  membandingkan  beberapa 
kelompok sampel dengan satu kali pengujian 
saja. Uji Anova merupakan alternatif terbaik 
untuk  mengatasi  hal  tersebut.  Uji  Anova 
sering  pula  disebut  uji  F.  Uji  Anova  ini 
merupakan salah satu uji statistik parametrik.. 
(Spiegel, 1961)

Tabel Ringkasan Uji Anova

Sumber 
Variasi

dk JK RJK Fh F tabel Keputusan

Rata-rata 1 JK rata-2 JK rata-2 / 
1

Bandingkan F h & F 
t.

Antar 
kelompok

k – 1 JK  antar JK antar / 
k – 1  

RJK 
antar / 
RJK dal

Lihat  F tabel F h ³ F t =

H o ditolak

Dalam 
kelompok

S (ni – 1) JK dal JK dal / 

S (ni – 1)

Total S ni JK tot - - - -
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Langkah perhitungan dalam uji anova :
1.      Derajat bebas (dk).
dk rata-rata                        = 1
dk antar kelompok            = k – 1 
dk dalam kelompok          = S (ni – 1)
dk total                              = S ni 
2.      Jumlah kuadrat ( JK )
    ( Jumlah skor tiap-tiap kelompok ) 2
JK rata-2   = 
---------------------------------------------
                                Jumlah seluruh subyek
                       (S Xi )2
JK rata-2   = ------------
                        n

                       (S Xi 2 )
JK antar     = --------------  - JK rata-2
                             ni

JK total     = S ( Xi 2 )

JK dalam   = JK tot – JK rata-2 – JK antar

3.      Rata-rata jumlah kuadrat ( RJK ).

     JK rata-2
RJK rata-2 = --------------
                       dk rata-2

     JK antar
RJK antar  = --------------
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                        dk antar

                       JK dalam
RJK dalam            = --------------
                       dk dalam

4.      Nilai F hitung ( F h ).

                           RJK antar
F hitung     = ----------------------
                          RJK  dalam
5.      Nilai F tabel ( F t ).

Nilai F tabel dilihat pada tabel F dengan 
menggunakan  dk antar kelompok sebagai  dk 
pembilang dan dk dalam kelompok sebagai 
dk penyebut sesuai dengan taraf kesalahan (a) 
yang diinginkan.

6.      Pengambilan keputusan.

Apabila  F h ³ F t , maka Ho ditolak 
(Sudjana. 1992)

BAB 3 METODELOGI

Langkah langkah pengujian hipotesis 
menggunakan minitab adalah sebagai berikut:

1. buka Program Minitab 15.
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2. Masukkan data pada soal pertama, pada 
soal pertama diketahui bahwa menggunakan 
uji varians.

1. Dalam sebuah penelitian di bidang 
pertanian ingin diuji apakah hasil gandum 
dalam kilogram per petak untuk kedua 
varietas gandum seperti data di atas, G1 dan 
G2 untuk varietas gandum. Lakukan 
pengujian apakah hasil gandum untuk kedua 
varietas tersebut sama atau tidak, jika:

a. Digunakan tiga jenis pupuk yang 
berbeda yaitu P1, p2 dan p3

b.  Digunakan jenis pupuk yang sama.

A. untuk jenis pupuk yang berbeda, maka 
menggunakan ANOVA 2 arah, pertama-tama 
klik
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1. Lalu isi data seperti:

Menghasilkan data sebagai berikut:
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2. lalu klik:

3. kemudian masukkan data seperti yang 
ditunjukkan di bawah ini:
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5. klik Ok, lalu didapat:

B. untuk soal pertama nomor b, kita 
menggunakan ANOVA satu arah, maka,

10



1. selanjutnya masukkan data seperti pada 
gambar di bawah:

2. klik ok, sehingga jawaban sudah 
didapatkan;
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Soal 2

Dlam sebuah percobaan biologi 4 konsentrasi 
bahan kimia digunakan untuk merangsang 
pertumbuhan sejenis tanaman tertentu selama 
periode waktu tertentu, Datanya sebagai 
berikut:

a. pada soal ini kita menggunakan one way 
anova, maka klik:
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kemudian data diisi sebagai berikut:

Lalu didapat hasil seperti:
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b. pada soal ini kita menggunakan one way 
anova, maka klik:

kemudian data diisi sebagai berikut:
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Lalu didapat hasil seperti:

c. pada soal ini kita menggunakan one way 
anova, maka klik:
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kemudian data diisi sebagai berikut:

Lalu didapat hasil seperti:
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BAB 4 HASIL DAN 
PEMBAHASAN
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No 1.a

Kesimpulannya pada selang kepercayaan 
95% hasil gandum untuk kedua varietas 
dengan pupuk yang berbeda dianggap sama.

Hal ini dikarenakan F hitung sebesar 10.32 
lebih kecil dari F tabel 18.51.maka dari itu 

H0:  diterima dan H1 :  

ditolak.

1.b

Kesimpulannya pada selang kepercayaan 
95% hasil gandum dengan pupuk yang sama 
untuk kedua varietas dianggap berbeda.
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Hal ini dikarenakan F hitung sebesar 16.80 
lebih besar dari F tabel 7.71.maka dari itu H0:

 ditolak dan H1 :  

diterima.

2.a

Kesimpulannya pada selang kepercayaan 
95% konsentrasi bahan kimia 1 dengan 2 
yang digunakan untuk merangsang 
pertumbuhan tanaman dianggap sama.

Hal ini dikarenakan F hitung sebesar 5.85 
lebih besar dari F tabel 5.59, namun dengan 
menggunakan standar deviasi dianggap 

sama,.maka dari itu H0:  diterima 

dan H1 :  ditolak

2.b
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Kesimpulannya pada selang kepercayaan 
95% konsentrasi bahan kimia 1 dengan 4 
yang digunakan untuk merangsang 
pertumbuhan tanaman dianggap berbeda.

Hal ini dikarenakan F hitung sebesar 43.13 
lebih besar dari F tabel 5.59, maka dari itu 

H0:  ditolak dan H1 :  

diterima

2.c

Kesimpulannya pada selang kepercayaan 
95% konsentrasi bahan kimia 2 dengan 4 
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yang digunakan untuk merangsang 
pertumbuhan tanaman dianggap berbeda.

Hal ini dikarenakan F hitung sebesar 30.91 
lebih besar dari F tabel 5.59, maka dari itu 

H0:  ditolak dan H1 :  

diterima

BAB 5 PENUTUP
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5.a kesimpulan

Disimpulkanuntuk melakukan uji anova 
dibutuhkan :
1. Sampel diambil secara acak dari masing-
masing populasi.
2. Jika sampel mendapat perlakuan yang 
berbeda, maka penetapan jenis perlakuan 
dilakukan dengan cara randomisasi.
3. Populasi-populasi asal sampel mempunyai 
distribusi normal.
4. Setiap populasi mempunyai varian sama.
5. Data yang diambil dalam skala data ratio 
atau interval.
Ada 2 macam uji anova, yaitu :
1. Uji Anova satu arah (One way anova)
2. Uji Anova dua arah (Two way anova)

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.
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Untuk menggunakan minitab harap berhati-
hati dalam memasukkan datanya
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