
LAPORAN PRAKTIKUM METODE STATISTIKA

BAB I

Dasar Teori

Statistika sebagai cabang ilmu pasti yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data 

dituntut untuk dapat mengumpulkan, menyajikan dan menginterprestasikan suatu data baik 

itu data berkelompok maupun data tunggal  yang simpel dan mudah dipahami.  Penyajian 

data-data  statistika  dapat  dipermudah  dengan  menggunakan  tabel,  grafik,  poligon, 

diagram,dan sebagainya.

Statistical Product and Service Solutions  (SPSS) membatu para statistikawan dalam menjawab 

permasalahan tersebut. SPSS adalah salah satu paket program yang sangat populardari sekian 

banyak paket program pengolahan data statistik disamping SAS, Stata, dan Minitab. SPSS for  

windows  menawarkan  banyak  kemudahan  dalam  pengoperasiannya,  mulai  dengan 

pemasukan  data,  mengedit  data,  mentransformasi  data,  analisis  data,  menyajikan  hasil 

analisis data dannmasih banyak lagi.

SPSS menyediakan fasilitas analisis yang cukup lengkap dan menyeluruh, dari analisis dasar 

semacam pembuatan tabel  dan grafik  samapi  pada analisis  tingkat  lanjut  seperti  ordinary 

linear regression, logistic regression, survivsl analysis, repeated mesures ANOVA dan lain-

lain.

SPSS sebagai softaware statistik, pertama kali dibuat pada tahun 1968 yang pada mulanya 

berbasis DOS, tapi mulai dengan versi 5,0, SPSS merilis versi berbasis Windows sampai SPSS 

10.0 for windows.

Ada tiga windows yang perlu diapahami pada SPSS, yaitu :

1. SPSS Data Editor Windows

2. SPSS Output Viewer Windows

3. SPSS Syntax Editor Windows



BAB II

Permasalahan

Adapun permasalahan yang akan diselesaikan dan dibahas pada laporan kami kali ini, yaitu :

1. membuat deskriptif dari suatu data sebagai berikut :

Nama Jenis kelamin Pendidikan Gaji ($) Ukuran Sepatu

Jack Laki-laki S1 28000 42

Andrew Laki-laki D3 20000 41

Gareth Perempuan S1 30000 36

Todorov Laki-laki S1 25000 39

Hagi Laki-laki D3 25000 38

Mc.Mahon Perempuan D3 23000 37

Anne Perempuan D3 21000 36

Pame Perempuan D3 26000 37

Michelle Perempuan S1 36000 40

Lenon Laki-laki S2 35000 49

Katty Perempuan S1 32000 34

Shaun Laki-laki S1 29000 50

Nicole Perempuan D3 21000 46



Andy Laki-laki D3 20000 39

Nur Laki-laki D3 24000 35

Amanda Perempuan S2 34000 31

2. seorang dosen mengadakan ujian kepada para mahasiswanya. Ia membuat 15 pertanyaan 

pilihan berganda, masing-masing dengan 4 pilihan jawaban dan hanya satu jawaban yang 

benar. Hitunglah peluang seorang mahasiswa yang menjawab secara menebak-nebak 

memperoleh paling tidak 7 jawaban yang salah.

3. A textbook has 500 pages on which typographical errors could occur. Suppose that there 

are exactly 10 such errors randomly located on those pages.

1. find the probability that a random selection of 50 pages will contain no error !

2. find the probability that 50 randomly selected pages will contain at least two errors !

4. dengan menggunakan minitab/exel/spss,bangkitkanlah bilangan random dari distribusi 

binomial dengan parameter (n:10,p:0,5)1.sebanyak N buah.

1. lakukan untuk N ;1000 dan N;10000, buat histogramnya, apa kesimpulan saudara 

2. sekarang coba untuk N : 10000, peluang sukses (p) dirubah menjadi 0,3 dan 0,1. 

Buatlah histogram dari bilangan random tersebut !



BAB III

Pembahasan

1. Mendeskripsikan Suatu Data

Untuk mendeskripsikan data yang tercantum pada permasalahan, pada kesempatan kali 

ini kami akan menggunakan program SPSS. Yang mana, proses dan hasil interprestasi 

data tersebut terlampir.

Cara penginsertan data sebagai berikut :

• Memilih program SPSS pada menu utama, Entri data yang ada,

             

• Setelah itu data dideskriptifkan dengan langkah :



Pilih menu analyze > descriptive statistics > descriptives 

Dan selanjutnya muncul kotak dialog sebagai berikut :

                      

setelah itu, masukan variabel-variabel yang ingin kita deskriptifkan, sehingga muncul 

        



• kemudian kita akan membuat diagram, pie chart, histogram dan lain-lain dari data yang 

kita miliki dengan langkah :

o untuk pie chart, pilih menu Graph > pie dan akan muncul kotak dialog : 

                                             

• setelah itu, klik define akan muncul kotak 

               



• kemudian masukan variable yang akan di buat pie chart-nya (pendidikan) dan muncul 

hasil berikut :

          

o untuk histogram pilih menu graph > histogram, dan muncul kotak dialog berikut 

                          

o kemudian masukan variable yang akan di buat histogramnya (Ukuran sepatu) dan klik 

OK sehingga muncul hasil :



          

• selanjutnya kita akan membuat box plot dari data-data di atas, dengan cara memilih 

menu graph > boxplot, dan akan muncul kotak dialog berikut :

                                              

• selanjutnya klik simple > Define, dan akan muncul kotak dialog berikut :



                                  

• kemudian masukan variable pendidikan dan gaji dan klik OK dan muncul hasil  sebagai 

berikut :



     

    



2. Menghitung Peluang Suatu Kejadian

Permasalahan nomor dua merupakan suatu distribusi binomial dan diketahuai X adalah 

banyaknya jawaban yang salah dalam hal ini X ≥ 7, dan peluang jawaban salah adalah 0,75 

dan jumlah soal yang akan diselesaikan adalah 15 nomor.

Dan permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan bantuan Microsoft excel dengan cara :

1. Pilih  program Microsoft  excel,  kemudian  klik  di  kolom yang  kosong  dan  ketikan 

rumus berikut pada kotak fungsi :

=BINOMDIST(7,15,0.75, TRUE)

Dan akan muncul hasil berikut ini pada layar :

       



3. Menghitung Peluang Variabel Random

The problem is included in a hypergeometric  distribution with :

- X is the number of errors that occur on the text book

- N is the number of text book pages = 500 pages

- n is the number random samples = 50 pages

- k is the total number of errors that occur = 10 errors

a. the probability if there is no error, it’s mean the X = 0

and now we can overcome this problem by using Microsoft excel, with way :

- open the excel programe then click one cell then write this follow formula,

=HYPGEOMDIST(0,50,10,500)

Then switch enter, and the result is :

        



b. now we will overcome the problem for  X more than equal to 2

after the first step, then klik at the other empty cell at the excel program and write this 

follow formula :

=HYPGEOMDIST(10,50,10,500)+HYPGEOMDIST(9,50,10,500)+HYPGEOMDIST(

2,50,10,500)+HYPGEOMDIST(3,50,10,500)+HYPGEOMDIST(4,50,10,500)+HYPG

EOMDIST(5,50,10,500)+HYPGEOMDIST(6,50,10,500)+HYPGEOMDIST(7,50,10,6

00)+HYPGEOMDIST(8,50,10,500)

Then switch enter and the result is :

4. Mengolah Suatu Variabel Random

Permasalahan nomor empat dapat diselesaikan dengan menggunakan minitab, dengan 

langkah-langkah sebagai berikut :



• Pilih program MINITAB, kemudian pilih menu calc > random data > binomial, dan akan 

muncul kotak dialog sebagai berikut :

                                    

• Setelah itu, ketikan N=1000 pada kotak generate, number of trial= 10, dan probability success  

= 0,5  dan  ketikan kolom sasaran kemudian klik  OK, dan akan muncul  hasil  sebagai 

berikut :

              



• Kemudian akan dibuat histogram dari variable random tersebut, dengan memilih menu 

graph > histogram dan akan muncul kotak dialog sebagai berikut :

                                                  

• Setelah itu kita memilih bentuk histogram yang kita inginkan dan klik OK, kemudian 

muncul kotak dialog sebagai berikut :

               

• Kemudian masukan variable yang dimaksud dan klik OK dan akan muncul hasil sebagai 

berikut :



                    

• Selanjutnya kita akan membuat histogram dari N=10000 dengan p = 0,3 dan p = 0,2, 

dengan prosedur awal seperti halnya N=1000. Namun untuk probability of succesnya 

diganti dengan 0,3 dan kotak dialognya :

                  



• Setelah melakukan prosedur tersebut klik OK dan  muncul variable random :

                           



Dan kita kan membuat histogramnya, dengan prosedur yang sama dengan mengganti variable 

menjadi c4 dan muncul hasil sebagai berikut :                        

• Selanjutnya untuk N=10000 dan p = 0,2 dengan hasil berikut :



                       

• Dan histogramnya adalah :

                        



BAB VI

Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat kami tarik dari laporan kami kali ini yaitu :

“  SPSS  adalah  salah  satu  program  yang  dapat  membantu  para  statistikawan  dalam 

menyelesaikan dan membahas permasalan statistika. SPSS dapat mempermudah penyajian 

dan  interprestasi  suatu  data  statistika.  Penyajian  data  dengan  SPSS  dilengkapi  dengan 

histogram, pie chart, box plot, dan analisis dari data tersebut.”

“  Selain  SPSS,  kita  juga  dapat  menyelesaikan  masalah  statistika  dengan  menggunakan 

Minitab dan Microsoft Excel.”

“   Dengan  menggunakan  ketiga  program  statistika  tersebut,  kita  dapat  menyelesaikan 

permasalahan statistika  yang berbentuk  distribusi  binomial,  distribusi  hypergeometrik  dan 

distribusi normal.”

“  Untuk  distribusi  hypergeometrik  dan  binomial  kita  dapat  menyelesaikan  dengan 

menggunakan Microsoft excel,  karena dengan menggunakan program ini, kita dapat lebih 

mudah menyelesaikan permasalahan statistika yang kita hadapi.”

“ Untuk menyajikan dan menginterprestasikan suatu data, kita dapat menggunakan program 

SPSS, dan program ini juga mempermudah kita dalam menganalisa suatu data.”

“ Untuk membangkitkan suatu variable random, kita dapat menggunakan program Minitab, 

karena dengan program ini kita bisa membangkitkan suatu variable random dan kemudian 

menginterprestasikan data tersebut dalam bentuk histogram, pie chart dan lain-lain.”
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