
BAB 1 PENDAHULUAN

1. Latar belakang

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

Dalam  praktikum  ini  Ada  beberapa 
kemungkinan  yang  akan  terjadi  sebagai 
konsekuensi  apabila  data  pengamatan 
langsung  dianalisis  ragam  tanpa  menguji 
kelayakan data tersebut, yaitu :

a)  Keragaman  menjadi  lebih  heterogen.
b)   Berpengaruh pada kepekaan hasil 

2. Tujuan umum

Mampu  menguji  asumsi  yang  melandasi 
analisis  ragam,  yaitu  asumsi  normalitas  dan 
homogenitas ragam galat.

2. tujuan khusus

A. menguji asumsi normalitas dengan metode 
plot normal residual dan pengujian Anderson 
Darling.



b.  mnguji  asumsi  homogenitas  ragam galat 
dengan metode barlett dan lavane.



BAB 2 DASAR TEORI

hipotesis  adalah  pernyataan  yang  masih 
lemah  kebenarannya  dan  masih  perlu 
dibuktikan kenyataannya. Jika suatu hipotesis 
telah  dibuktikan  kebenarannya  namanya 
bukan lagi hipotesis.(walpole. 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. (walpole. 
1975)

Dalam statistika dan matematika stokastik, 
galat adalah bagian dari variasi data yang 
tidak dimasukkan ke dalam model. dikenal 
pula sebagai sesatan, pengotor, sisa, residu, 
atau noise.

Pada suatu model data sederhana, masing-
masing nilai pengamatan dapat dipilah 
menjadi rerata (mean) dan simpangannya Di 
sini, galat sama dengan simpangan. Galat 
yang demikian ini disebut sebagai galat 
pengamatan.

Dalam pengambilan contoh data dari suatu 
populasi, galat adalah penyimpangan nilai 



rerata contoh dari rerata populasi. Galat ini 
dikenal sebagai galat pengambilan contoh 
atau galat contoh saja.

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)

Pemeriksaan  asumsi  residual  erat 
kaitannya  dengan  kelayakan  model  regresi. 
Suatu  model  regresi  dengan  parameter 
signifikan  dan  memenuhi  kriteria  terbaik 
tetapi  melanggar  asumsi  residual  tidak 
disarankan  untuk  dipakai  untuk 
menggambarkan  pola  hubungan  antara 
variabel  prediktor  dan  variabel  respon. 
Asumsi  residual  dalam  analisis  regresi 
meliputi  residual  identik,  independen  dan 
distribusi  Normal  (µ,σ2). (Hadi  Sutrisno. 
1975)



Ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis 
sebaran/distribusi  data,  yaitu  apakah  data 
menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, 
Jika data tidak menyebar normal, maka data 
harus  dikerjakan  dengan  metode  Statistika 
non-parametrik,  atau  setidak2nya  dilakukan 
transformasi  agar  data  mengikuti  sebaran 
normal, sehingga bisa dikerjakan dg statistika 
parametrik.  Contoh  metode  statistika 
parametrik:  uji-z  (1 atau 2 sampel),  uji-t  (1 
atau 2 sampel), korelasi pearson, Perancangan 
Percobaan (1 or 2-way ANOVA parametrik), 
(Spiegel,1961)

Parametrik  mengandung  pengertian 
parameter, yaitu indikator dari suatu distribusi 
hasil  pengukuran.  Statistik  Parametrik  ialah 
suatu uji yang modelnya menetapkan adanya 
syarat-syarat  tertentu  (asumsi-asumsi)  dari 
distribusi  data  populasinya.  Statistika 
parametik  lebih  banyak  digunakan  untuk 
menganalisis data yang berskala interval dan 
rasio dengan dilandasi asumsi tertentu seperti 
normalitas. (Spiegel,1961)

penerapan  statistik  parametrik  harus 
memenuhi asumsi-aumsi berikut:

1. Distribusi  dari  suatu  sampel  yang 
dijadikan  obyek  pengukuran  berasal 



dari  distribusi  populasi  yang  bisa 
diasumsikan  terdistribusi  secara 
normal. 

2. Sampel  diperoleh  secara  random, 
dengan jumlah  yang dianggap dapat 
mewakili populasi. 

3. Distribusi  normal  merupakan bagian 
dari  continuous  probability 
distribution,  sehingga  skala 
pengukurannya pun haruslah kontinu 
(harus  memiliki  skala  pengukuran 
rasio atau interval) atau skala nominal 
yang diubah menjadi proporsi (hanya 
bisa diolah menggunakan chi-square). 
,(Sutrisno,1975) 

Statistika  non-parametrik  adalah  statistika 
bebas  sebaran  (tdk  mensyaratkan  bentuk 
sebaran parameter populasi, baik normal atau 
tidak).  Statistika  non-parametrik  biasanya 
digunakan  untuk  melakukan  analisis  pada 
data  berjenis  Nominal  atau  Ordinal.  Data 
berjenis Nominal dan Ordinal tidak menyebar 
normal.  Contoh  metode  Statistika  non-
parametrik:Binomial  test,  Chi-square  test, 
Median test, Friedman Test,(Sutrisno,1975)



BAB 3 METODELOGI

Untuk  pengujian  asumsi  yang  melandasi 
analisis  ragam  dilakukan  langkah-langkah 
sebagai berikut:

1. buka Program Minitab 15.

2. Masukkan data untuk soal pertama,

1.  Dalam  sebuah  penelitian  di  bidang 
pertanian  ingin  diuji  apakah  ragam  hasil 
gandum  dalam  kilogram  per  petak  untuk 
kedua  varietas  gandum seperti  data  di  atas 
sama, G1 dan G2 untuk varietas gandum. 

Lakukan  pengujian  apakah  ragam  hasil 
gandum untuk kedua varietas  tersebut  sama 
atau tidak, jika  Digunakan jenis pupuk yang 
sama.

A. untuk menguji asumsi analisis ragam, kita 
menggunakan  test  for  equal  variances,  data 
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digabungkan  dengan  mengeklik  data=> 
stack=>colums, sehingga dihasilkan data

 lalu,
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1.  selanjutnya  masukkan  data  seperti  pada 
gambar di bawah:

2. klik ok, sehingga didapat;
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3. selanjutnya digunakan normallity test:
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4. isi data seperti di bawah ini:

5. klik ok, 
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6. langkah selanjutnya klik:

6.  kemudian  isi  data  seperti  ditunjukkan  di 
bawah ini:
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7. di dapat hasilnya:
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Soal 2

Dalam  sebuah  percobaan  biologi  4 
konsentrasi  bahan  kimia  digunakan  untuk 
merangsang  pertumbuhan  sejenis  tanaman 
tertentu  selama  periode  waktu  tertentu, 
Datanya sebagai berikut:
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Sebelum  memulai,  langkah  pertama 
Gabungkan  datanya,  dengan  mngeklik, 
data=>stack=>colums, didapat:
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Lalu klik Anova  one way,

1.  selanjutnya  masukkan  data  seperti  pada 
gambar di bawah:

2. klik ok, sehingga didapatkan;
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3. kemudian klik normallity test:

4. isi data dengan:
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5. klik ok, sehingga didapatkan grafik:

6. langkah selanjutnya klik:
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6.  kemudian  isi  data  seperti  ditunjukkan  di 
bawah ini:
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7. dan di dapatkan hasilnya:
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BAB 4 HASIL DAN 
PEMBAHASAN

No 1.b
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Pertama-tama kita memiliki 

H0: galat menyebar normal 

H1: galat tidak menyebar normal, 

Dari grafik di atas diketahui nilai AD sebesar 
0.389, nilai ini ternyata lebih kecil dari nilai 
statistik  uji  0.753  pada  selang  kepercayaan 
95%, nilai p value 0.258, lebih besar dari alfa, 
maka  kita  menerima  H0,  dan menggunakan 
uji barlett, 
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Hasil  selanjutnya  seperti  yang  ditunjukkan 
pada hasil  di  atas,  nilai  statistik  uji  4  lebih 
besar  dari  nilai  statistik  uji  pada  selang 
kepercayaan 95% maka kita menerima H1, 

Maka kesimpulannya pada tingkat nyata 0.05 
ragam  tidak  sama  untuk  kedua  varietas 
dengan galat menyebar normal
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No 2

Sebelum  menguji  asumsi  ragamnya,  dicari 
terlebih  dahulu  apakah  galat  menyebar 
normal atau tidak, maka

H0: galat menyebar normal 

H1:  galat  tidak  menyebar  normal,  bila  Ho 
diterima maka menggunakan uji barlett, kalau 
ditolak menggunakan uji lavanne.

nilai statistik uji untuk alfa sebesar 0.05 yaitu 
0.753, grafik di atas diketahui bahwa nilai p 
value 0.437, nilai AD sebesar 0.350, nilai ini 
lebih  kecil  dari  nilai  statistik  ujinya,  dan  p 
value  lebih  besar  dari  alfa,  maka  kita 
menerima H0, dan menggunakan uji barlett,
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Dari hasil  di atas diketahui nilai statistik uji 
1.77  lebih  besar  dari  nilai  statistik  uji  alfa 
0.05 yaitu 0.753 maka kita menerima H1, 

Maka kesimpulannya pada tingkat nyata 95% 
ragam  untuk  kedua  varietas  dengan  galat 
menyebar normal adalah tidak sama.
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BAB 5 PENUTUP

5.a kesimpulan

Untuk  menguji  asumsi,  apabila  suatu  data 
memenuhi  langsung  menggunakan 
parametrik,  apabila  tidak  memenuhi,  di 
transformasi dan diuji ulang.

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

5.b saran

Sebelum  memulai  mengerjakan  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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