
Tugas II        M.K. Metodologi Penelitian 
 
Bentuklah Hipotesis Statistika (H0 dan H1) dari masalah-masalah penelitian di bawah ini  
 
Catatan: Tidak semua masalah memerlukan (pengujian) hipotesis 
  Semua masalah dalam contoh ini belum diteliti 
 
Bagian A 
 

1. Perlu diketahui fitur-fitur pada telepon gengam apa saja yang paling banyak 
digunakan oleh pengguna telepon gengam 

2. Adakah hubungan antara penggunaan fitur telepon gengam oleh pengguna telepon 
gengan dengan kelengkapan fitur yang dimilikinya dan dengan ketersediaan layanan 
dari operator telepon seluler yang dipilihnya? 

3. Apakah ada perbedaan penggunaan fitur-fitur telepon gengam antara kelompok 
mahasiswa dan profesional? 

4. Apakah ada pengaruh antara tarif (harga) pulsa dengan penggunaan fitur-fitur telepon 
gengam? 

5. Bagaimana pelanggan membeli pulsa? Secara elektronik? Melalui ATM? Membeli 
voucher? Atau berlangganan? 

6. Apakah usia pelanggan menentukan cara pengisian pulsa yang dipilihnya? 
7. Menurut pelanggan,  layanan informasi/games/kuis yang disediakan oleh Information 

Content Provider (ICP) yang mensyaratkan pelanggan melakukan regristrasi ke 
provider bermanfaat atau tidak? Menyenangkan atau menyebalkan? 

8. Menurut pelanggan, peraturan  ICP  jelas atau tidak jelas?  Cara pendaftaran 
dicantumkan tapi cara keluar dari layanan tersebut tidak dicantumkan 

9. Semakin dewasa usia pelanggan semakin jarang menggunakan fitur SMS 
10. Apakah telepon berbasis internet (VoIP) dapat menggantikan telepon seluler?  

Mengapa atau mengapa tidak? 
 
Bagian B 
 

1. Harga mobil merupakan faktor penentu mengapa pemilik mobil memutuskan 
menginstal alarm pada mobilnya 

2. Selain harga, apa lagi yang menyebabkan pemilik mobil merasa perlu memasang 
alarm pada mobilnya? 

3. Apakah wanita lebih peduli pada keamanan mobilnya dibanding laki-laki? Atau 
malah sebaliknya?  

4. Membuat alarm mobil yang dikendalikan oleh sinyal dari telepon gengam 
5. Peraturan penggunaan lampu di siang hari pada sepeda motor benar mengurangi 

angka kecelakaan sepeda motor 
6. Penggunaan lampu sepeda motor menurunkan usia baterai (accu) motor 
7. Menurut pengguna sepeda motor, peraturan penggunaan lampu di siang hari tidak 

bermanfaat menyebabkan umur lampu sepeda motor berkurang 
8. Adakah  hubungan antar jarak tempuh sepeda motor dengan ketaatan pengguna 

menjalankan peraturan penggunaan lampu di siang hari? 
9. Sebenarnya, apa yang paling perlu dilakukan atau diperbaiki untuk menertibkan sikap 

berlalulintas pengendara sepeda motor? 
10. Ada perbedaan sangat besar antara banyak pengguna sepeda motor dibanding 

pengguna moda transportasi lainnya?   
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Bagian  C 
 

1. Menurut penduduk di sekitar reaktor nuklir, Nuklir itu berbahaya? Atau malah 
sebaliknya, sangat bermanfaat? 

2. Tunjukkan bukti bahwa nuklir merupakan sumber energi yang baik, dibanding 
sumber energi konvensional lainnya (BBM, air, angin, surya)? 

3. Seberapa berbahayanya  dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh pembangkit 
tenaga listrik nuklir?  Bandingkan dengan dampak lingkungan yang disebabkan oleh 
pembangkit tenaga listrik air? Angin? Surya? BBM? 

4. Mengapa reaktor nuklir dipilih menjadi sumber energi?  Ada kaitannya dengan 
ketersediaan cadangan sumber energi konvensional di dunia yang semakin menurun? 

5. Atau pemilihan nuklir sebagai sumber energi adalah karena biaya produksi per 
unitnya lebih murah dibanding sumber energi konvensional lainnya? 

6. Cukup tersediakah tenaga ahli untuk mengatasi masalah-masalah pengoperasian 
reaktor nuklir? 

7. Dampak ekonomi dan sosial apa saja yang harus diantisipasi bila di suatu daerah 
akan dibangun reaktor nuklir 

8. Tingkat pendidikan masyarakat menyebabkan menurunkan resistensi terhadap 
pembangunan reaktor nuklir 

9. Apakah ada contoh penggunaan tenaga nuklir yang benar-benar sangat aman dan 
bermanfaat? 

10. Perancangan sistem peringatan dini kebocoran reaktor nuklir  
 

Bagian D 
 

1. Apakah semua bank mempunyai layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM)? 
2. Apakah semua nasabah memiliki kartu ATM? 
3. Bagi nasabah yang memiliki kartu ATM, fungsi ATM apa yang paling sering 

digunakan? Penarikan tunai? Transfer antar rekening? Pembayaran? 
4. Bandingkan kenyamanan pelayanan di kasir/teller dengan ATM? Mana yang lebih 

nyaman? 
5. Penarikan uang dalam jumlah besar lebih nyaman dilakukan di teller dibanding 

dengan ATM 
6. Tingkat kerusakan ATM sangat tinggi 
7. Kerusakan atau ketidaklengkapan fasilitas ATM (termasuk misalnya tidak adanya 

struk) menyebabkan nasabah enggan menggunakan ATM 
8. Tahukah nasabah bahwa ia dapat melakukan penarikan uang tidak hanya pada ATM 

bank-nya tetapi pada setiap mesin ATM yang mencantumkan logo yang sama dengan 
logo mesin ATM lainnya? 

9. Pemograman antar-muka menu ATM agar lebih user-friendly dan informatif 
10. Dalam suatu antrian di depan ATM banyak nasabah yang memang nasabah bank 

tersebut sama dengan banyak nasabah bukan bank tersebut? 
 

Selamat Bekerja dan Belajar! 
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