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A. Petunjuk Bagi Mahasiswa 

1. Bacalah dan pahami materi yang ada pada setiap kegiatan 

belajar. Bila ada materi yang belum jelas, mahasiswa dapat 

bertanya pada Dosen  

2. Kerjakan setiap tugas terhadap materi-materi yang dibahas 

dalam setiap kegiatan belajar  

3. JIka belum menguasai level materi yang diharapkan, ulangi 

lagi pada kegiatan belajar sebelumnya atau bertanyalah 

pada dosen.  

B. Petunjuk Bagi Dosen  

1. Membantu mahasiswa dalam merencanakan proses belajar 

2. Membimbing siswa dalam memahami konsep, analisa dan 

menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai proses belajar 

3. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok.  
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PENDAHULUAN 

 

A. Deskripsi Singkat 

Untuk mata kuliah statistic terapan Semester 2, terdiri dari 2 

SKS (1 SKS teori & 1 SKS Praktek). Materi yang akan dipelajari 

terdiri dari 9 Kompetensi dengan 16 kali pertemuan dari awal 

pembelajaran, mid semester hingga Ujian Akhir Semester.  

Setiap kompetensi masing-masing diuraikan pada Bab Kegiatan 

Belajar. Pada pembahasan kegiatan belajar tersebut, terdiri dari 

Judul, Indikator, Uraian Materi, Rangkuman dan Formatif.  

Capaian Pembelajaran dari Mata Kuliah statistic terapan  

Semester 2 ini adalah : mampu menguasai metode analisis data  

perikanan. 

B. Kompetensi dan Sub kompetensi  

Tabel 1 : kompetensi dan sub kompetensi  

No Kompetensi 
Sub Kompetensi / Pokok 

Bahasan 

1. Menjelaskan definisi 
statistik, statistik 

deskriptif dan 
statistik inferensia; 

1.1 Definisi statistik,  
1.2 Statistik deskriptif,  

1.3 Statistik inferensia 

2. membedakan 

kegunaan  statistik 
deskriptif dan 
statistik inferensia 

2.1 Kegunaan statistik deskriptif 

dan aplikasinya 
pada data penangkapan 
ikan 

2.2 Statistik inferensia dan 
aplikasinya terhadap data 
penangkapan ikan 

3. Mengaplikasikan 
teori peluang dalam 

dunia 
perikanan tangkap 

Macam-macam ukuran     pemusatan 
(rata-rata, modus, median, dan 

lain-lain) 

4. Menghitung 
berbagai ukuran 

pemusatan dan 
ukuran penyebaran 

Macam-macam ukuran  
penyebaran (ragam, simpangan 

baku, range, simpangan rata- rata, 
dll) 

5. Menjelaskan 
pengertian  populasi 
dan sampling 

Pengertian Populasi dan 
Sampling 

6. Mempraktekkan 6.1 Sampel random sampling, 
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macam- macam teknik 
pengambilan sampel 

6.2 Pengambilan sampel 
bertingkat, 

6.3 Pengambilan sampel 
berstrata 

6.4 Proporsional stratified 
random sampling 

Ujian Tengah Semester 

7. Menentukan 

jumlah sampel 
dan metoda 

sapling; 

7.1 Rumus slovin dan formula 

setara lainnya untuk 
menentukan jumlah 
sampel 

7.2 Sampling dengan bound of 
error dan level significance 
tertentu 

8. Menghitung dengan 

penggunaan 
pengujian hipotesis 

8.1 Pengertian pengujian 
hipotesis 

8.2 Perhitungan uji-t untuk data 

berpasangan dan 
tidak berpasangan 

8.3 Perhitungan uji chi- square 
kuadrat 

9. Menentukan korelasi 
dengan 
menggunakan 
regresi linier 
sederhana 

Korelasi dan regresi linier 

sederhana 

Ujian Akhir Semester 
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KEGIATAN BELAJAR 1 

a. Judul  : defenisi statistik, statistik deskriptif, dan statistif 

inferensia 

b. Indikator : mampu menejlaskan defenisis statistik, statistic 

deskriptif, dan statistif inferensia 

c. Uraian materi  :  

2.1. Definisi statistik 

Statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala 

hal terkait bagaimana merencanakan, mengumpulkan, 
menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. Jadi, 
statistika adalah sebuah ilmu yang berkaitan dengan data. 

Statistik juga merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang 
cara-cara pengumpulan data, penyajian data, analisis dan 

interpretasi tentang data tersebut.  
statistik berkaitan dengan data numerik yang berupa hasil 

cacahan ataupun hasil pengukuran, atau mungkin dengan data 
kategorik yang diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Setiap 

informasi yang tercatat dan terkumpul, baik numerik dan 
kategorik disebut pengamatan. 

 
2.2. Definisi statistik deskrptif  

Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang 
berkaitan dengan pengumpulan dan Penyajian suatu gugus data 

sehingga memberikan informasi yang berguna. (Ronald E. walpole) 
statistik deskriptif i hanya mendeskripsikan kondisi dari data yang 

sudah dimiliki dan menyajikannya dalam bentuk tabel diagram 
grafik dan bentuk lainnya yang disajikan dalam uraian-uraian 
singkat dan terbatas. Penyajian data kategori deskriptif dapat 

berbentuk grafis dan numerik, yaitu: 

 Penyajian Data Dalam Bentuk Grafis 

1. Histogram 
2. Pie Chart 

3. Poligon 
4. Ogive 

5. Diagram Batang Daun (Stem and Leaf) 

 Penyajian Data Numerik 

1. Central Tredency 
2. Dispersion / pencaran 

3. Fractile 
4. Skewness 

5. Pengukuran Keruncingan 
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2.3. Defenisi Statistic Inferensia 

Statistic inferensia merupakan jenis statistik yang fokus 

kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil 
keputusan atau kesimpulan pada populasi. Statistik inferensial 

fokus pada analisis data sampel untuk bisa menyimpulkan 
populasi. Alur dari penggunaan statistik inferensial adalah 
pengambilan sampel, pemilihan analisis, dan pengambilan 

keputusan untuk keseluruhan populasi.  

Statistic inferensia juga didefenisikan proses pengambilan 

kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data sampel yang lebih 
sedikit menjadi kesimpulan yang lebih umum untuk sebuah 

populasi. Penelitian inferensial diperlukan jika peneliti memiliki 
keterbatasan dana sehingga untuk lebih efisien penelitian 
dilakukan dengan mengambil jumlah sampel yang lebih sedikit 

dari populasi yang ada. Pada penelitian inferensial, dilakukan 
prediksi. Statistik inferensial membutuhkan pemenuhan asumsi-

asumsi. Asumsi paling awal yang harus dipenuhi adalah sampel 
diambil secara acak dari populasi. Hal tersebut diperlukan karena 

pada statistika inferensial perlu keterwakilan sampel atas 
populasi. Asumsi-asumsi lain yang perlu dipenuhi mengikuti alat 
analisis yang digunakan. Jika yang digunakan adalah analisis 

regresi, maka asumsi-asumsi data harus memenuhi asumsi 
analisis regresi. 

Metode analisis statistik yang digunakan dalam statistik 
inferensial adalah T-test, Anova, Anacova, Analisis regresi, Analisis 

jalur, Structural equation modelling (SEM) dan metode analisis 
lain tergantung tujuan penelitian. Dalam statistik inferensial harus 
ada pengujian hipotesis yang bertujuan untuk melihat apakah 

ukuran statistik yang digunakan dapat ditarik menjadi 
kesimpulan yang lebih luas dalam populasinya. Ukuran-ukuran 

statistik tersebut dibandingkan dengan pola distribusi populasi 
sebagai normanya. Oleh sebab itu, mengetahui pola distribusi data 

sampel menjadi penting dalam statistik inferensial. Contoh 
statistic interferensia : 

1) Analisis Regresi 

Analisis regresi adalah salah satu alat analisis yang paling 
populer. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan 
menggunakan analisis ini, kita bisa menentukan variabel mana 

saja yang memiliki pengaruh siginifikan dalam sebuah penelitian. 
 

2) Uji Hipotesis 

Uji hipotesis merupakan pengujian statistik dimana kita 
ingin mengetahui kebenaran dari sebuah asumsi atau pendapat 
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yang biasa terjadi di masyarakt. Biasanya, uji ini digunakan untuk 

mengetahui tentang kebenaran sebuah klaim yang beredar di 
masyarakat. Uji hipotesis juga membantu kita dalam 

membuktikan apakah pendapat atau hal yang kita percayai benar 
atau salah. 

3) Confidence Interval 

Confidence interval atau tingkat kepercayaan atau rentang 
kepercayaan merupakan pengujian statistik yang digunakan 

untuk mengestimasi populasi dengan menggunakan sampel. 
Dengan adanya tingkat kepercayaan ini, kita bisa memperkirakan 

dengan kemungkinan yang lebih besar berapa nilai populasi yang 
sebenarnya. 

Saat menggunakan confidence interval, kita akan 

menemukan batas atas dan batas bawah dari sebuah uji statistik 
yang kita yakini di dalamnya terdapat nilai populasi yang kita 

estimasi. Ketika kita menggunakan confidence interval 95 persen, 
artinya kita mempercayai bahwa statistik uji yang kita gunakan 

berada dalam rentang nilai yang sudah kita dapatkan dengan 
berdasarkan fomula. 

d. Rangkuman  

1. Statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang segala 

hal terkait bagaimana merencanakan, mengumpulkan, 

menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan 

data. 

2. Statistik deskriptif merupakan metode-metode yang 

berkaitan dengan pengumpulan dan Penyajian suatu gugus 

data sehingga memberikan informasi yang berguna. 

Penyajian data kategori deskriptif dapat berbentuk grafis 

(Histogram, Pie Chart, Poligon, Ogive, dan Diagram Batang 

Daun (Stem and Leaf)). Dan Data Numerik (Central Tredency, 

Dispersion, Fractile, Skewness, dan Pengukuran 

Keruncingan). 

3. Statistik inferensia merupakan jenis statistik yang fokus 

kepada pengolahan data sampel sehingga bisa mengambil 

keputusan atau kesimpulan pada populasi. 

e. Penugasan 

 1. jelaskan apa yang dimasudkan dengan : 

 Statistik (30) 

 Statistic deskriptif (35) 

 Statistic inferensia (35) 
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KEGIATAN BELAJAR : 2 

a. Judul : Membedakan Kegunaan Statistik Deskriptif Dan 

Statistik Inferensia  

b.  Indikator : mampu membedakan kegunaan statistic deskriptif 

dan statistic inferensia 

c.  Uraian Materi : 

2.1 Kegunaan statistik deskripstif dan aplikasinya pada data 

penangkapan ikan 

 A. Kegunaan 

 Dapat menggambarkan berbagai karakteristik data seperti 

berapa rata-rata, seberapa jauh data bervariasi. 

 B. Aplikasi pada data penangkapan ikan  

Contoh aplikasi statistik deskriptif  dalam data penangkapan ikan 

Diketahui data produksi hasil tangkapan ikan tuna di Maluku 

tahun 2019, sebagai berikut :  

  31 18 25 15 29 17 26 22 28 20 39 32 34 30 27 

Untuk lebih mudah, kelompokan data-data tersebut kedalam 

tabel, dan dibagi dalam kelas.  

Contoh tabulasi data dalam tabel : 

Tabel 2. Data produksi ikan tuna  

No Produksi Ikan Tuna  Frekuensi 

1 15 – 19 3 

2 20 – 24 2 

3 25 – 29 5 

4 30 – 34 4 

5 35 – 39 1 
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Contoh tabulasi data dalam diagram batang : 

 

Gambar 2 : data produksi ikan tuna  

Contoh tabulasi data dalam digram pie : 

 

Gambar 3 : Persentase data produksi ikan tuna  

2.2 Kegunaan statistik inferensia dan aplikasinya pada data 

penangkapan ikan 

 A. Kegunaan  

1. Alat untuk menduga populasi 
Tujuan utama dari penggunaan statistik inferensial adalah 

untuk menduga nilai populasi. Dengan adanya penggunaan 
metode ini, tentu kita mengharapkan hasil pengukuran yang 
akurat dan tepat dan mampu menggambarkan kondisi yang 

sebenarnya. 

2. Metode analisis yang sangat terstruktur 

Statistik inferensial memiiki formula yang sangat rapi dan 
terstruktur. Metode yang digunakan teruji secara matematis dan 

bisa dikatakan sebagai estimator yang tidak bias 

 

 

3 

2 

5 

4 

1 

15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 - 39

20% 

13% 

33% 

27% 

7% 

15 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 - 39
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d. Rangkuman 

1. Kegunaan statistik deskripstif yaitu untuk menggambarkan 

berbagai karakteristik data seperti berapa rata-rata, 

seberapa jauh data bervariasi. 

2. Kegunaan statistik inferensia yaitu sebagai Alat untuk 

menduga populasi dan sebagai Metode analisis yang sangat 

terstruktur 

 

e. Penugasan 

1. Jelaskan kegunaan statistik deskriptif dan statistic 

inferensia  

2. Diketahui data produksi ikan kerapu dalam lima tahun 

terakhir sebagai berikut : 

Tabel 2. Data produksi ikan Kerapu 

No Produksi Ikan kerapu (ton)  Tahun 

1 150 2015 

2 200 2016 

3 250  2017 

4 300  2018 

5 350  2019 

  

Buatlah : 

1. tabulasi data dalam bentuk digram batang 

2. tabulasi data dalam bentuk digram pie 

3. tabulasi data dalam bentuk diagram garis 
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4. KEGIATAN BELAJAR : 3 

a. Judul : mengaplikasikan teori peluang dalam dunia perikanan 

tangkap  

b. Indikator : mampu menguraikan macma-macam pemusatan 

(rata-rata, modus, median, dll) 

c. Uraian Materi :  

3.1 Macam-Macam Ukuran Pemusatan (Rata-Rata, Modus, 

Median, Dll). 

Ukuran pemusatan data adalah nilai-nilai yang dapat 

menggambarkan posisi pusat data. Ukuran pemusatan yang lazim 

digunakan dalam analisis data adalah rata-rata, median, modus, 

kuartil, desil, dan persentil. Berikut penjelasan dari masing-

masing ukuran pemusatandata 

1. Rata-rata  

Rata-rata merupakan pusat massa (centroid) dari suatu data 

sehingga simpangan (deviasi) kiri akan sama besar dengan 

simpangan kanannya. Rata-rata ini hanya berlaku untuk data 

kuantitatif (numerik), tidak bisa untuk data kualitatif atau 

kategorik. Cara menghitung rata-rata adalah sebagai berikut. 

Contoh : diketahui data : 11 3 6 8 10 12 43 26 27, maka rata-rata 

adalah : 

Rata-rata = 
                   

                
 = 

                         

 
 = 

    

  
 = 16 

2. Modus    

Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul 

atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Dari suatu 
data, modusnya bisa lebih dari satu. Data 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 
mempunyai dua modus (bimodus) 5 dan 8. Data 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 

9, 9, 10 memiliki tiga modus (multimodus). Sedangkan data 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10 dan data 4, 4, 6, 6, 7, 7, 9, 9 tidak mempunyai 

modus. Data yang hanya mempunyai satu modus disebut 
unimodus. 

3. Median 
Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul 

atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Jika 
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banyaknya data (n) ganjil maka  mediannya adalah nilai data yang 

ditengah atau nilai data yang ke 
    

  
,  

Contoh 1 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (Mediannya adalah 6) 
Contoh 2 : 2 5 7 9 11 13 15 16 (mediannya adalah 9+11/2 = 10 
 

d. Rangkuman 
1. Rata-rata merupakan pusat massa (centroid) dari suatu data 

sehingga simpangan (deviasi) kiri akan sama besar dengan 
simpangan kanannya 

2. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul 
atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar 

3. Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul 

atau nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar 
 

f. Penugasan 
1. Jelaskan definisi rata-rata, modus, dan median 

2. Diketahui data : 2 2 5 3 7 9 10 25 29 30 12 1 4 . tentukan : 
a. Nilai rata-rata 
b. Modus  

c. Median  
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KEGIATAN 4 : 

a. Judul  
b. Indikator : 

c. Uraian Materi : 
 
4.1 Macam-Macam Ukuran Penyebaran  

Ukuran  penyebaran  data  menunjukkan  variasi  atau  
keragaman  data. Semakin  besar  nilainya  menunjukkan  bahwa  

data  semakin  menyebar.Ada beberapa jenis ukuran yang dapat 
digunakan untuk keperluan ini yaitu : 

 
1. Ragam dan  simpangan baku 

Ragam  adalah  jarak  kuadrat  setiap  data terhadap  rata-

ratanya  dibagi  dengan  banyaknya  pengamatan.  Sedangkan 
simpangan baku merupakan  akar dari ragam/varians. 

Contoh, data : 2,3,6,9. Rata-rata adalah 5, maka : 
 

Ragam = 
                             

 
 = 7,5 

 

Simpangan baku = √         

 

2. Range 
Range  adalah  data  terbesar dikurangi  dengan data 

terkecil. Nilai ini merupakan   ukuran   keragaman   yang   paling   

sederhana.   Semakin   besar jangkauan, artinya data semakin  
menyebar. 

 
Contoh : data : 8 4 7 2 5 1 11 15 22, range = 22-2 = 20 

   (range = 20) 
 
d. Rangkuman 

1. Ragam  adalah  jarak  kuadrat  setiap  data terhadap  rata-
ratanya  dibagi  dengan  banyaknya  pengamatan 

2. akar dari ragam/varians. 
 

e. Penugasan 
1. Jelaskan definisi : ragam, simpangan baku, dan range 
2. Diketahui data : 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, tentukan nilai 

ragam, simpangan baku dan range. 
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KEGIATAN 5.  

a. Judul : menjelaskan pengertian populasi dan sampling   
b. Indikator : mampu menjelaskan definisi populasi dan sampling 

c. Uraian materi : 
 
5.1 Pengertian Populasi  

Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada 

pada wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. 

Kata populasi (dari bahasa Inggris: Population) dalam bidang 

statistika berarti sekumpulan data yang menjadi objek inferensi. 

Contoh populasi dalam perikanan : populasi ikan, populasi 

crustacean, lamun, terumbu karang, Echinodermata, dll.  

5.2 Pengertian Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti; 
dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, namun 

bukan populasi itu sendiri. Sampel dianggap sebagai perwakilan 
dari populasi yang hasilnya mewakili keseluruhan gejala yang 

diamati. Ukuran dan keragaman sampel menjadi penentu baik 
tidaknya sample yang diambil. Terdapat dua cara pengambilan 
sampel, yaitu secara acak (random)/probabilita dan tidak acak 

(non-random)/non-probabilita. 

1.1 Pengambilan acak sederhana (Simple random sampling) 

Merupakan sistem pengambilan sampel secara acak dengan 
menggunakan undian atau tabel angka random. Tabel angka 

random merupakan tabel yang dibuat dalam komputer berisi 
angka-angka yang terdiri dari kolom dan baris, dan cara 
pemilihannya dilalukan secara bebas. Pengambilan acak 

secara sederhana ini dapat menggunakan prinsip 
pengambilan sampel dengan pengembalian ataupun 

pengambilan sampel tanpa pengembalian. 

     1.2 Pengambilan acak secara sistematis  

Merupakan sistem pengambilan sampel yang dilakukan 
dengan menggunakan selang interval tertentu secara 
berurutan. Misalnya, jika ingin mengambil 1000 sampel dari 

5000 populasi secara acak, maka kemungkinan terpilihnya 
1/5. Diambil satu angka dari interval pertama antara angka 

1-5, dan dilanjutkan dengan pemilihan angka berikutnya 
dari interval selanjutnya 

1.3 Pengambilan acak berdasar lapisan  
Merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi 
menurut lapisan-lapisan tertentu dan masing-masing 

lapisan memiliki jumlah sampel yang sama. 
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     1.4 Pengambilan acak berdasar area (Cluster sampling)  

Merupakan sistem pengambilan sampel yang dibagi 
berdasarkan areanya. Setiap area memiliki jatah terambil 

yang sama. 

1. Pengambilan sampel secara tidak acak yaitu Masing-masing 
anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk 

terpilih anggota sampel  

2.1 Pengambilan sesaat (Accidental/haphazard sampling)  

Merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan tiba-tiba berdasarkan siapa yang ditemui oleh 

peneliti. Misalnya, reporter televisi mewawancarai warga 

yang kebetulan sedang lewat. 

    2.2 Pengambilan menurut jumlah (Quota sampling) 

Merupakan pengambilan anggota sampel berdasarkan 

jumlah yang diinginkan oleh peneliti. 

     2.3 Pengambilan menurut tujuan (Purposive sampling) 

Merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas 

tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. 

     2.4 Pengambilan beruntun (Snow-ball sampling) 

Merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan 

dengan sistem jaringan responden. Mulai dari 

mewawancarai satu responden. Kemudian, responden 

tersebut akan menunjukkan responden lain dan responden 

lain tersebut akan menunjukkan responden berikutnya. Hal 

ini dilakukan secara terus-menerus sampai dengan 

terpenuhinya jumlah anggota sampel yang diingini oleh 

peneliti. 

 

d. Rangkuman 
1. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada 

pada wilayah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. 

Contoh populasi dalam perikanan : populasi ikan, populasi 
crustacean, lamun, terumbu karang, Echinodermata, dll. 

2. Sampel merupakan bagian dari populasi yang ingin diteliti; 
dipandang sebagai suatu pendugaan terhadap populasi, 

namun bukan populasi itu sendiri 
3. Terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu secara acak 

(random)/probabilita dan tidak acak (non-random)/non-

probabilita. 
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a. Penugasan 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi dan 
berikan contoh dalam sumberdaya perikanan 

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sampel dan berikan 
contoh dalam sumberdaya perikanan 
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KEGIATAN 6  

a. Judul : Mempraktekkan macam-macam teknik pengambilan   
sampel  

b. Indikator : Mampu mempraktekkan macam-macam teknik 
pengambilan sampel  

c. Uraian materi : 

 
6.1 Sampel Random Sampling 

Pengambilan sampel secara acak/ random, yaitu  setiap 
anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang yang 

sama untuk dipilih sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel 
dari anggota populasi ikan yang dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi  ikan tersebut. 

Dalam teknik sampling acak sederhana ini, perbedaan karakter 
yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak 

merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya, 
dalam populasi ada ikan jantan dan ikan betina, atau ada yang 

berukuran kecil dan berukuran besar. dan perbedaan-perbedaan 
lainnya. 

Syarat penggunaan dari teknik sampling acak sederhana, 

yaitu teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen, 
sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel dapat 

mewakili populasi. Dilakukan jika analisis penelitiannya 
cenderung deskriptif dan bersifat umum. Prosedur : peneliti 

terlebih dahulu menyusun kerangka sampling/frame yang 
merupakan daftar nama elemen populasi ikan sejumlah N, 
kemudian mengambil sejumlah n dengan menggunakan : tabel 

bilangan acak, undian, bilangan ordinal, computer/kalkulator.  
 

 
Gambar 4 : populasi dan sampel  

 
6.2 Pengambilan Sampel Bertingkat 

Pengambilan Sampel Bertingkat Merupakan sistem 
pengambilan sampel yang dibagi menurut lapisan-lapisan tertentu 
dan masing-masing lapisan memiliki jumlah sampel yang sama. 
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 Pelaksanaan Teknik sampling bertingkat dilapangan lebih 

mudah, peluang kesalahan yang lebih kecil, dan dapat menunjang 
informasi yang lebih besar per unit biaya. Karena tidak adanya 

elemen dari sampling acak pada metode ini, maka uji-uji statistik 
tidak dapat digunakan. 
 Salah satu keuntungan utama dari sampling bertingkat 

adalah sering terjadi penyederhanaan secara logistik dalam 
sampling dan sangat bermanfaat digunakan dilapangan seperti 

pada sampling laut dalam. 
Contoh : 

Diketahui jika banyaknya kuadran yang mungkin disuatu perairan 
intertidal adalah N= 100 dan besarnya sampel yang diambil adalah 
n=20, maka interval k= N/n= 100/20= 5. Untuk pertama kali 

ambil satu angka secara acak antara angka 1 hingga k. dalam 
contoh diatas dipilih satu angka secara acak antara 1 hingga 5. 

Misalnya terpilih angka 4, maka dari daftar kerangka sampling 
nomor 1-100, angka yang terpilih pertama kali adalah angka 4, 

angka selanjutnya yang dipilih adalah 4+5=9, angka berikutnya 
adalah 9+5=14. Demikian seterusnya hingga sampel sebanyak 20 
terpacai. 

 
6.3 Pengambilan Sampel Berstrata 

 Sampling acak berstrata dipakai jika suatu populasi bisa 
dipisa menurut stratifikasi tertentu (misalnya distribusi molusca 

disuatu intertidal yang berada pada tiga zona yang berbeda yakni 
zona atas, zona tengah, zona bawah.maka dari masing-masing 
zona dapat dilakukan pengambilan sampel secara acak sederhana. 

Pengambilan sampel dengan cara demikian dikenal sebagai 
sampling acak berstrata. 

Di dalam sampling acak berstrata, statistic populasi dari N 
sampling unit dibagi kedalam subpopulasi-subpopulasi (strata) 

yang tidak tumpang tindih, sehingga:  
 

N= N1+N2+N3+…+Ni 

Dimana: 
 I = total jumlah populasi 

 
d. Rangkuman 

1. Pengambilan sampel secara acak/ random, yaitu  setiap 

anggota dari populasi memiliki kesempatan dan peluang 
yang sama untuk dipilih sebagai sampel 

2. Pengambilan Sampel Bertingkat Merupakan sistem 
pengambilan sampel yang dibagi menurut lapisan-lapisan 

tertentu dan masing-masing lapisan memiliki jumlah 
sampel yang sama. 

3. Sampling acak berstrata dipakai jika suatu populasi bisa 

dipisa menurut stratifikasi tertentu (misalnya distribusi 
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molusca disuatu intertidal yang berada pada tiga zona 

yang berbeda yakni zona atas, zona tengah, zona bawah 
 

e. Penugasan  
1. Jelaskan yang dimaksud dengan  

a. sampel random sampling 

b. sampel bertingkat 
c. sampel berstrata 

2. Berikan contoh pada masing-masing sampling  
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f. Tes Formatif  

 
 

1. jelaskan dan berikan contoh  Statistic deskriptif dan 

Statistic inferensia  

2. Jelaskan kegunaan dan perbedaan statistik deskriptif dan 

statistic inferensia  

3. Jelaskan definisi rata-rata, modus, dan median 
4. Diketahui data 5 7 8 10 13 2 2 3 6 8  . tentukan : 

f. Nilai rata-rata 

g. Modus  
h. Median  

3. Diketahui data : 5 7 8 10 13 2 2 3 6 8  10 2 3 5 , tentukan 

nilai ragam, simpangan baku dan range. 

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi dan berikan 
contoh dalam sumberdaya perikanan 

5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sampel dan berikan 
contoh dalam sumberdaya perikanan 
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KEGITAN 7. 

a. Judul : menentukan jumlah sampel dan metode sampling  
b. Indikator : mampu menentukan jumlah sampel pada saat 

sampling  
c. Uraian materi : 

 

7.1 Rumus Slovin Untuk Menentukan Jumlah Sampel  
Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk 

menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah 
populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus slovin ini 
biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya jumlah 
sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah formula untuk 

mendapatkan sampel yang sedikit tetapi dapat mewakili 
keseluruhan populasi. 

Dari notasi diatas, n adalah jumlah sampel minimal, nilai N 
adalah populasi sedangkan nilai e adalah error margin. Misalnya 

sebuah penelitian dengan derajat kepercayaan 95%, maka tingkat 
kesalahan adalah 5%. Sehingga peneliti dapat menentukan batas 
minimal sampel yang dapat memenuhi syarat margin of error 5% 

dengan memasukkan margin error tersebut ke dalam formula atau 
rumus slovin. Contoh Cara Hitung Rumus Slovin : 

Berdasarkan notasi rumus besar sampel penelitian minimal 
oleh Slovin diatas, maka apabila kita punya 1.000 orang 

dalam sebuah populasi, kita bisa tentukan minimal sampel 
yang akan diteliti. Margin of error yang ditetapkan adalah 
5% atau 0,05. Perhitungannya adalah: 

n = N / (1 + (N x e²)) 
Sehingga: n = 1000 / (1 + (1000 x 0,05²)) 

n = 1000 / (1 + (1000 x 0,0025)) 
n = 1000 / (1 + 2,5) 

n = 1000 / 3,5 
n = 285,7143 
Apabila dibulatkan maka besar sampel minimal dari 1000 

populasi pada margin of error 5% adalah sebesar 286. 
 

7.2 Sampling Dengan Bound Of Error/margin of error Dan 
Level Significance Tertentu 

Untuk mengetahui seberapa baik sampel dalam mewakili 
populasi dapat dengan melihat margin of error. Margin of error 
menggambarkan jumlah kesalahan yang biasa terjadi pada 

pengambilan sampel dalam survei yang dilakukan oleh peneliti. 
Semakin besar persentase margin of error maka semakin jauh 

suatu sampel tersebut dapat mewakili populasinya. Begitu juga 
sebaliknya, semakin kecil margin of error, maka semakin dekat 

suatu sampel dalam mewakili populasi sesungguhnya. 

https://www.statistikian.com/2012/10/pengertian-populasi-dan-sampel.html
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Margin of error yang lebih rendah tidak menjamin suatu 

survei lebih kredbiel daripada hasil survei lainnya. Karena, margin 
of error hanya membatasi besar kesalahan maksimal yang ada 

dalam survei. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai 
margin of error, antara lain ukuran populasi dan cara pengambilan 

sampel (sampling method). Namun, faktor terbesar yang 
mempengaruhi margin of error adalah jumlah sampel. 

 
Gambar 5 : simulasi perhitungan margin of error 

 
 

Secara sederhana, jika diasumsikan tingkat kepercayan 
95%, nilai z adalah 1,96 dan nilai s adalah 0,5, maka sampel 

dengan jumlah 100 memiliki margin of error sebesar 9,8%. 
Sedangkan, dengan asumsi yang sama, jika jumlah sampel adalah 

2000 maka nilai margin of error menjadi (hanya) 2,19%. 
 

d. Rangkuman 
1. Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk 

menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari 

sebuah populasi tidak diketahui secara pasti 
2. Margin of error menggambarkan jumlah kesalahan yang 

biasa terjadi pada pengambilan sampel dalam survei yang 
dilakukan oleh peneliti. 

e. Penugasan 
1. Jelaskan cara menghitung besaran sampel yang dibutuhkan 

menggunakan rumus slovin  
2. Hitunglah jumlah sampel dengan margin of error sebesar 3% 
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KEGIATAN 8 

 
a. Judul : Pengujian Hipotesisi  

B. Indikator : 1. Dapat menjelaskan definisi hipotesisi 
     2. dapat menghitung uji-t  

   3. dapat menghitung uji chi-square 

C. Uraian Materi 
8.1 pengertian pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu 
pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil 

pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. 
Pengujian hipotesis merupakan bagian dari statistik inferensial. 

Hipotesis merupakan pernyataan yang kebenarannya masih 

lemah. Agar pernyataannya tidak diragukan maka secara statistik 
dapat melakukan pengumpulan data dan melakukan pengujian. 

Dengan melakukan pengujian statistik terhadap hipotesis kita 
dapat memutuskan apakah hipotesis dapat diterima (data tidak 

memberikan bukti untuk menolak) atau ditolak (data memberikan 
bukti untuk menolak hipotesis). Berikut ini adalah langkah-
langkah pengujian hipotesis. 

Hipotesis dibagi menjadi dua bagian, yaitu:  
1. Hipotesis null (H0) 

Hipotesis null merupakan pernyataan yang akan diuji 
kebenarannya. 

2. Hipotesis alternatif (H1) 
Hipotesis alternatif adalah pernyataan ketika pernyataan 
(H0) ditolak. 

Hipotesis terbagi dalam 3 jenis, yaitu:  
1. Hipotesis deskriptif 

Pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter 
populasi sama dengan nilai tertentu. 

2. Hipotesis komparatif 
Pernyataan yang menyebutkan bahwa nilai parameter suatu 
populasi sama dengan nilai parameter populasi yang lain. 

3. Hipotesis asosiatif 
Pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antar dua 

variabel. 

8.2 Perhitungan Uji-t untuk data berpasangan dan tidak 

berpasangan 
 Uji T berpasangan (paired- sample T test) merupakan sebuah 
uji untuk mengetahui perbandingan rata –rata sample pada satu 

populasi. Satu populasi ini merupakan kata kunci yang 
membedakan uji T tidak berpasangan. Kemudian uji T 

berpasangan ini biasa disebut sebagai Uji sebelum-sesudah (before 
after test). Misalnya pengujian terhadap tingkat pengetahuan 

sebelum dan sesudah training atau sosialisasi dilakukan oleh 
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penyuluh. Pada contoh tersebut akan timbul dua data kelompok 

sample (sample sebelum dan sample sesudah) pada satu populasi, 
peserta penyuluhan. 

 
1. Uji-T Untuk Data Berpasangan  
 Pada excell kita perlu mengaktifkan addins data analisis di 

tab data microsoft excell. Excell secara default tidak menampilkan 
addins tersebut, sehingga perlu dilakukan install addins bagi 

pengguna yang belum pernah memanfaatkan fitur ini, 
Add ins data analysis. letak addins data analysis di excel seperti 

gambar dibawah ini. 

 
 

 Cara menampilkannya adalah:  

 klik file – option.  

 pilih addins pada windows yang akan muncul 

 pilih analysis Toolpak, dan klik Go.  

 beri tanda centang pada analysis Toolpak lalu klik OK.  

 periksa pada tab data dan pastikan addins ini sudah seperti 
gambar diatas. proses sebuah data latihan di excell. 

  Pada sheet 1 merupakan contoh data latihan uji T 
berpasangan. contoh data uji t berpasangan :  
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 klik tab data dan pilih data analysis (addins yang baru 
diinstall).  

 Pada windows yang muncul pilih t-test: Paired Two Sample 
for Means. Klik OK 

 

 
 Kemudian akan  muncul windows baru, kita isikan sebagai 

berikut: 
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 Perhatikan nomor yang berwara merah. Angka 1 dan 2 

merupakan tempat untuk menginput data sample sebelum 
pendampingan dan setelah pendampingan.  

 Klik ujung kanan setiap kolom, kemudian blok area (beserta 
judul).  

 Atau agar lebih jelas, blok B3:B18 untuk sample sebelum 
pendampingan dan C3:C18 untuk sample setelah 

pendampingan. 
 

 Nomor 3, hipotesis perbedaan rata-rata. Jika anda menduga 
adanya perbedaan rata rata di kedua sample, maka isikan 
perbedaan tersebut. Misalnya kita ditargetkan adanya peningkatan 

pendapatan 20% setelah pendampingan. Maka nilai hipotesis 
perbedaan rata –rata ini diisikan 20% dari pendapatan awal atau 

sebelum pendampingan. Nantinya uji T akan menyimpulkan uji 
beda yang tidak signifikan apabila selisih dari pendapatan setelah 

pendampingan masih lebih rendah dari target peningkatan 20% 
tersebut. 
 Jika tidak ada hipotesis perbedaan rata-rata, maka kolom ini 

dikosongkan saja.  Beri centang pada label di nomor 4. Kemudian 
nomor 5 adalah setting tempat hasil analisis di tempatkan. Anda 

bisa menempatkan di range tertentu di sheet yang sama, atau 
menempatkan di sheet berbeda dengan memberi nama sheet baru, 

atau bisa juga merupakan workbook baru (file excell baru). Kali ini 
saya menggunakan sheet baru dengan nama “hasil uji T 
berpasangan”. 

 
Kemudian klik OK. 
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Hasilnya bisa terlihat di sheet baru sesuai yang kita inginkan. 

 
Terlihat bahwa means/rata – rata sebelum pendampingan 

(4495.667) lebih rendah dibandingkan rata-rata setelah 
pendampingan (6013.33). 
 

 Hipotesis uji t berpasangan 
 Sebelum kita menentukan apakah rata-rata setelah 
pendampingan signifikan lebih besar terhadap sample sebelum 

pendampingan, sebaiknya kita membahas tentang hipotesisnya 
terlebih dahulu. Pada uji T berpasangan dalam excell ini dapat kita 

lakukan 2 hipotesis. Hipotesis pada uji t 2 arah dan hipotesis uji t 
satu arah 

 Hipotesis pada uji t 2 arah: 
H0  : means sebelum  sama dengan means sesudah pendampingan 
H1 : means sebelum berbeda nyata dengan means sesudah 

pendampingan 

 hipotesis uji t 1 arah: 
H0 : means sesudah sama dengan atau lebih kecil dibandingkan 

dengan means sebelum 
H1  : means sesudah lebih besar dibandingkan dengan means 

sebelum 
H0  : means sesudah sama dengan atau lebih besar dibandingkan 
dengan means sebelum 

H1 : means sesudah lebih kecil dibandingkan dengan means 
sebelum 
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 Keterangan lebih besar atau lebih kecil pada H1 hipotesis 

uji t satu arah bergantung kepada nilai means keduanya seperti 
yang dikeluarkan tabel. Jika means sebelum pendampingan atau 

sample pertama lebih besar, maka hasil itu perlu dibuktikan 
dengan uji t ini. Adapun nantinya h1 akan berbunyi “means 
sesudah lebih kecil dibandingkan dengan means sebelum”  

 Kesimpulan bisa disintesis dengan melihat t hitung dan t 
tabel untuk kedua hipotesis tersebut. T hitung pada hasil kali ini 

terletak di cell B(10). Sedangkan t hitung untuk hipotesis 1 arah 
terletak di cell (B12) 

Kesimpulan akan diperoleh sebagai berikut: 
Jika |t hitung| > t tabel, maka tolak H0  Atau 
Jika |t hitung| < t tabel, maka terima H0 

 Pada contoh latihan, nilai |t hitung| sebesar 29.67. nilai 
ini lebih besar dibandingkan t tabel untuk uji t satu arah (1.76) 

dan juga t tabel untuk uji dua arah (2.144). sehingga disimpulkan 
tolak H0  baik diuji dua arah ataupun satu arah. Sehingga 

disimpukan bahwa means sesudah signifikan lebih besar terhadap 
means sebelum pendampingan. 
 

2. Uji-t untuk data tidak berpasangan  
 Perbedaan yang mendasar uji T tidak berpasangan dengan 

uji t berpasangan adalah bahwa uji t tidak berpasangan 
membandingkan dua sample dari dua populasi yang berbeda. 

Biasanya uji t tidak berpasangan ini sering disebut “with-whitout 
test”. Misalnya peneliti ingin membandingkan pendapatan nelayan 
kelompok yang mendapatkan pendampingan dengan pendapatan 

nelayan kelompok yang tidak mendapat pendampingan. Pada 
contoh ini artinya ada dua kelompok yang masing masing diambil 

samplenya untuk kemudian di uji mana yang lebih besar atau 
apakah ada perbedaan yang signifikan antara keduanya. Langsung 

saja kita berikan contoh kasus, masih di data yang sama. 
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 Namun, sebelum run uji t tidak berpasangan terlebih 
dahulu dilakukan uji homogenitas terhadap kedua sample 

kelompok tersebut. Uji homogenitas merupakan pengujian yang 
bertujuan untuk mengetahui apakah sample kedua kelompok 
tersebut memiliki varians yang sama (homogen) atau tidak. 

Informasi sama atau tidaknya varians kedua kelompok ini 
nantinya akan mempengaruhi macam uji t tidak berpasangan.b 

Karena uji t tidak berpasangan ada dua macam, t-Test: two sample 
assuming equal variances dan t-Test: two sample assuming 

unequal variances. Cara dan prosesnya sama, yang membedakan 
adalah sama atau tidaknya varians kedua kelompok sample 
tersebut. 

 
Cara menghitung varians masing masing kelompok adalah: 

 Tulis rumus = var.s(b3:b17) pada cell B(18), dan var.s 
(c3:c17) pada cell c(18). (B3:b17) dan (c3:c17) merupakan 
range cell yang ingin diketahui nilai variansnya 

 Kemudian mencari f hitung dengan cara menulis rumus = 
nilai varians terbesar dibagi dengan nilai varans terkecil 
pada hasil perhitungan nomor 1 diatas. 

 Mencari F tabel dengan cara menulis rumus 
FINV(0.05;14;14). Nilai 0.05 adalah signifikansi pada taraf 
nyata 95%, angka 14 merupakan discount factor ( n -1 ). 

 Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara 
membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. 

 Jika F hitung < F tabel,maka disimpulkan data kedua 

sample tersebut sama (homogen) 



30 
 

 Jika F hitung > F tabel,maka disimpulkan data kedua 
sample tersebut tidak sama (tidak homogen) 

 Hasil yang kita peroleh untuk contoh kali ini adalah F 
hitung < F tabel, sehingga disimpulkan kedua data ini 
memiliki varians yang sama atau homogen. 

 
 
 Sehingga kita akan menggunakan t-Test: two sample 

assuming equal variances. Klik data analysis di tab Data pada 
excell, kemudian pilih t-Test: two sample assuming equal 

variances, lalu klik OK. Selanjutnya pengisian datanya hampir 
mirip dengan pengisian data saat melakukan uji t berpasangan. 
Disini saya memeritahkan excell untuk membuat sheet baru 

untuk hasilnya dengan nama hasil uji t tidak berpasanga. 
Kemudian klik Ok dan lihat hasilnya. 

 
 Pada hasil tersebut diperoleh nilai T hitung sebesar 3.980; 

dan t tabel 1.7 untuk satu arah, dan t tabel 2.04 untuk dua arah. 

Cara menentukan hipotesis uji t tidak berpasangan sama dengan 

saat kita menentukan hipotesis uji t berpasangan sebelumnya. 
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Terdapat hipotesis untuk uji t satu arah dan uji t dua arah. 

Karena nilai |t hitung| > dibandingkan t tabel untuk satu arah 

maupun 2 arah, maka disimpulkan toalk H0. 

Kesimpulan : rata –rata sample Kelompok tani (KT) yang 

didampingi secara signifikan berbeda dengan KT yang tidak 

didampingi >>>> kesimpulan satu arah Atau rata –rata sample 

Kelompok tani (KT) yang didampingi secara signifikan lebih besar 

dengan KT yang tidak didampingi >>>> kesimpulan dua arah 

d. Rangkuman  

1. Pengujian hipotesis adalah pengujian terhadap suatu 

pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga 

hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara 

statistik. 

2. Uji T berpasangan (paired- sample T test) merupakan sebuah 

uji untuk mengetahui perbandingan rata –rata sample pada 

satu populasi. Satu populasi ini merupakan kata kunci yang 

membedakan uji T tidak berpasangan. 

e. Penugasan  

Diketahui data hasil tangkapan ikan nelayan sebelum 

pendampingan dan sesudah pendampingan (Kg) : 

No Sebelum pendampingan Sesudah pendampingan 

1 120 150 

2 100 120 

3 85 100 

4 113 120 

5 110 125 

6 105 110 

7 132 140 

Tentukan : 

1. Uji-t 

2. Uji chi-square 
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KEGIATAN 9 

a. Judul : Korelasi dengan menggunakan regresi linier 
sederhana  

b. Indikator : dapat menghitung korelasi data dengan  
menggunakan regresi linier sederhana  

c. Uraian Materi 

 
9.1 Korelasi dengan menggunakan regresi linier sederhana   

Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap 

variabel lain. Dalam analisis regresi, variabel yang mempengaruhi 

disebut Independent Variable (variabel bebas) dan variabel yang 

dipengaruhi disebut Dependent Variable (variabel terikat). Jika 

dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dan 

satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi 

sederhana, sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, 

maka disebut sebagai persamaan regresi berganda. 

Analisis Korelasi merupakan suatu analisis untuk 

mengetahui tingkat keeratan hubungan antara dua variabel. 

Tingkat hubungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga kriteria, 

yaitu mempunyai hubungan positif, mempunyai hubungan 

negative dan tidak mempunyai hubungan. 

Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat atau 

dengan kata lain untuk mengetahui seberapa jauh perubahan 

variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat. Dalam 

analisis regresi sederhana, pengaruh satu variabel bebas terhadap 

variabel terikat dapat dibuat persamaan sebagai berikut : Y = a + b 

X. Keterangan : Y : Variabel terikat (Dependent Variable); X : 

Variabel bebas (Independent Variable); a : Konstanta; dan b : 

Koefisien Regresi. Untuk mencari persamaan garis regresi dapat 

digunakan berbagai pendekatan (rumus), sehingga nilai konstanta 

(a) dan nilai koefisien regresi (b) dapat dicari dengan metode 

sebagai berikut : 

a = [(ΣY . ΣX2) – (ΣX . ΣXY)] / [(N . ΣX2) – (ΣX)2] atau a = (ΣY/N) – b 

(ΣX/N) 

b =[N(ΣXY) – (ΣX . ΣY)] / [(N . ΣX2) – (ΣX)2] 

 

Contoh : 

Berdasarkan hasil pengambilan sampel secara acak tentang 

pengaruh lamanya jam layar (X) terhadap hasil tangkapan (Y) 

adalah sebagai berikut : 
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Hasil 

tangkapan ikan  

X (lamanya 

jam layar) 

X 2 XY 

40 4 16 160 

60 6 36 360 

50 7 49 350 

70 10 100 700 

90 13 169 1.170 

ΣY = 310 ΣX = 40 ΣX2 = 370 ΣXY = 2.740 

 
Dengan menggunakan rumus di atas, nilai a dan b akan diperoleh 

sebagai berikut : 
a = [(ΣY . ΣX2) – (ΣX . ΣXY)] / [(N . ΣX2) – (ΣX)2] 
a = [(310 . 370) – (40 . 2.740)] / [(5 . 370) – 402] = 20,4 

 
b = [N(ΣXY) – (ΣX . ΣY)] / [(N . ΣX2) – (ΣX)2] 

b = [(5 . 2.740) – (40 . 310] / [(5 . 370) – 402] = 5,4 
 

Sehingga persamaan regresi sederhana adalah Y = 20,4 + 5,2 X 
Berdasarkan hasil penghitungan dan persamaan regresi sederhana 
tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa :  

a. Lamanya jam layar mempunyai pengaruh positif 
(koefisien regresi (b) = 5,2) terhadap hasil tangkapan 

ikan, artinya jika semakin lama dalam berlayar maka 
akan semakin banyak hasil tankapan ikan yang 

didapatkan;  
b. Nilai konstanta adalah sebesar 20,4, artinya jika tidak 

berlayar atau lama berlayar sama dengan nol, maka 

hasil tangkapan adalah sebesar 20,4 dengan asumsi 
variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 

dianggap tetap. 
 

Analisis Korelasi (r) : digunakan untuk mengukur tinggi 
redahnya derajat hubungan antar variabel yang diteliti. Tinggi 
rendahnya derajat keeratan tersebut dapat dilihat dari koefisien 

korelasinya. Koefisien korelasi yang mendekati angka + 1 berarti 
terjadi hubungan positif yang erat, bila mendekati angka – 1 

berarti terjadi hubungan negatif yang erat. Sedangkan koefisien 
korelasi mendekati angka 0 (nol) berarti hubungan kedua variabel 

adalah lemah atau tidak erat.  
Dengan demikian nilai koefisien korelasi adalah – 1 ≤ r ≤ + 1. 

Untuk koefisien korelasi sama dengan – 1 atau + 1 berarti 

hubungan kedua variabel adalah sangat erat atau sangat 
sempurna dan hal ini sangat jarang terjadi dalam data riil. Untuk 

mencari nilai koefisen korelasi (r) dapat digunakan rumus sebagai 
berikut :  
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r = [(N . ΣXY) – (ΣX . ΣY)] / √{[(N . ΣX2) – (ΣX)2] . [(N . ΣY2) – (ΣY)2]} 

 
Contoh : 

Sampel yang diambil secara acak dari 5 jenis ikan, didapat data 
pnjang dan berat sebagai berikut : 

Sampel X 

(panjang) 

Y (berat) XY X2 Y2 

1 2 3 6 4 9 

2 5 4 20 25 16 

3 3 4 12 9 16 

4 7 8 56 49 64 

5 8 9 72 64 81 

Jumlah 25 28 166 151 186 

 

r = [(N . ΣXY) – (ΣX . ΣY)] / √{[(N . ΣX2) – (ΣX)2] . [(N . ΣY2) – (ΣY)2]} 

r = [(5 . 166) – (25 . 28) / √{[(5 . 151) – (25)2] . [(5 . 186) – (28)2]} = 

0,94 

Nilai koefisien korelasi sebesar 0,94 atau 94 % menggambarkan 

bahwa antara panjang ikan dan berat ikan mempunyai hubungan 

positif dan hubungannya erat, yaitu jika ikan A mempunyai nilai 

panjang baik maka nilai beratnya juga akan baik dan sebaliknya. 

d.Rangkuman  

1. Analisis regresi merupakan salah satu analisis yang 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel 

terhadap variabel lain 

2. Analisis Regresi Sederhana digunakan untuk mengetahui 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat atau 

dengan kata lain untuk mengetahui seberapa jauh 

perubahan variabel bebas dalam mempengaruhi variabel 

terikat. 

e.Penugasan  

1. Buatlah data hubungan antara penggunaan bahan bakar 

untuk kapal penangkpa ikan dengan waktu jam layar. Dan 

tetntukan korelasi dengan menggunakan regresi linier 

sederhana. 
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PENUTUP 
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TEST SUMASIF  

1. Jelaskan cara menghitung besaran sampel yang dibutuhkan 

menggunakan rumus slovin  
2. Hitunglah jumlah sampel dengan margin of error sebesar 

0,5% 
3. Diketahui data hasil tangkapan ikan nelayan sebelum 

pendampingan dan sesudah pendampingan (Kg) : 

No Sebelum pendampingan Sesudah pendampingan 

1 150 200 

2 100 120 

3 95 100 

4 113 130 

5 110 150 

6 115 130 

7 152 170 

Tentukan : 

4. Uji-t 

5. Uji chi-square 

6. Korelasi antar data tersebut 
 


