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Salah satu langkah yang dilakukan oleh UIN Alauddin 
Makassar pasca diresmikannya, pada tanggal 4 Desember 2005 
adalah melakukan aktivitas konkret dan nyata untuk mewujudkan 
obsesi UIN sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Bagian 
Timur. Upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita ini adalah 
dengan mengaktifkan sinerjitas antara ilmu pengetahuan umum 
dan agama agar supaya tidak terjadi dikotomi antara keduanya. 

Langkah konkret yang dilakukan untuk tujuan di atas dimulai 
dengan menggagas sistem pengajaran pendampingan. 
Pendampingan dilakukan dengan cara mempertemukan silabi 
umum dan agama, memadukan dan mensenyawakan literatur 
umum dan agama, serta pendampingan dan persenyawaan yang 
dilakukan dalam diskusi-diskusi langsung di ruang kelas yang 
dihadiri oleh pengajar dan dosen bidang umum dan agama. 

Buku ini adalah salah satu bentuk nyata dari realisasi dan 
pengejawantahan ide sinerjitas ilmu. Buku ini diharapkan untuk 
memberi kontribusi penting yang dapat melahirkan inspirasi-
inspirasi serta kesadaran baru dalam rangka pengembangan 
keberilmuan kita sebagai bagian dari civitas akademika UIN 
Alauddin yang muaranya diharapkan untuk pencapaian cita-cita 
UIN Alauddin seperti yang disebutkan di atas. Hal ini sesuai 
dengan apa yang dikehendaki oleh para tokoh pendidikan muslim 
pasca Konferensi Pendidikan Mekkah dan pada konferensi-
konferensi pendidikan setelahnya di beberapa negara. 

Semoga buku ini yang juga merupakan buku daras di UIN 
Alauddin dapat memperoleh ridha Allah. Yang tak kalah 
pentingnya, buku ini juga dapat menjadi rujukan mahasiswa untuk 
memandu mereka memperoleh gambaran konkret dari ide sinerjitas 



 

   

pengetahuan agama dan umum yang marak diperbincangkan 
dewasa ini. 

 

Amin Ya Rabbal-Alamin. 
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Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT 
yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, petunjuk, kekuatan dan 
kesabaran kepada hamba-Nya sehingga dapat menyelesaikan Buku 
Statistik Pendidikan. Salam dan shalawat penulis kirimkan buat 
junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi 
alam semesta serta yang telah membawa manusia pada masa yang 
penuh dengan ilmu pengetahuan. 

Hasil evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar menghasilkan draf kurikulum berbasis KKNI. Salah satu 
mata kuliah yang menjadi komponen Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan adalah Statistika Pendidikan. Mata kuliah Statistika 
Pendidikan disajikan diseluruh Jurusan/Program Studi yang ada di 
FTK UIN Alauddin yaitu Jurusan Pendidikan Agama Islam, Jurusan 
Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Manajemen Pendidikan, 
Jurusan/Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Jurusan/Prodi 
Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Biologi, Jurusan 
Pendidikan Fisika, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. 

Mata kuliah Statistika Pendidikan merupakan salah satu 
mata kuliah yang paling urgen diberikan kepada seluruh 
mahasiswa yang ada di FTK UIN Alauddin karena mata kuliah ini 
memberikan konstribusi yang sangat besar khususnya dalam hal 
penyelesaian skripsi mahasiswa yang memilih pendekatan 
Kuantitatif disamping penelitian-penelitian ilmiah yang lain. 
Penelitian ilmiah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan 
secara sistematis dan terkontrol dengan tujuan untuk memperoleh 
informasi ilmiah mengenai hubungan antara suatu kejadian dengan 
kejadian lain atau hubungan antara kondisi dengan fenomena, 
dalam rangka pemecahan suatu permasalahan.  

Buku Daras ini nantinya akan berisi tentang Konsep Dasar 
Statistika dan penggunakan atau terapan secara praktis dalam 
penelitian disamping itu disajikan cara menganalisis data dengan 
bantuan software statistika yait SPSS Statistics 20. Buku ini terdiri 
atas beberapa topik yang erat kaitannya dengan penelitian 



 

   

khususnya penelitian kuantitatif dan sangat banyak digunakan oleh 
para peneliti, mahasiswa tingkat akhir dalam mengolah data hasil 
penelitian untuk skripsi, tesis, maupun disertasi. 

Secara garis besar isi buku daras Statistik Pendidikan 
terdiri atas sembilan bab, dan masing-masing bagian akan saling 
terkait dan ppada masiang-masing bagian akan diakhir dengan uji 
kompetensi. Gambaran umum dari buku ini adalah pada bagian 
pertama akan dibahas mengenai Konsep Dasar Statistik, 
Pengumpulan dan Penyajian Data, Ukuran Pemusatan dan Ukuran 
Letak, Ukuran Penyebaran, Teknik Sampling, Uji Hipotesis, Analisis 
Varians, Analisis Regresi dan Korelasi, dan Statistika 
Nonparametrik.  

Dalam penyusunan buku ini, tidak terlepas dari sumbangsih 
dari berbagai pihak, terkhusus kepada Rektor UIN Alauddin 
Makassar yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk 
menyusun buku daras ini. Oleh karenanya penulis mengucapkan 
banyak terima kasih atas semua dukungan dan keperayaan hingga 
selesainya buku ini. Dan semoga buku ini bisa membantu pada 
pembaca baik mahasiswa, dosen, maupun peneliti. 

Penulis menyadari bahwa isi dari buku ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karenanya kritik dan saran dari siapa saja yang 
bertujuan untuk memperbaiki isi buku ini akan kami sambut 
dengan senang hati. Mudah-mudahan buku ini akan memberikan 
manfaat bagi para pemakainya. 
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BAB 

I KONSEP DASAR STATISTIKA 

 

 

 Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Memahami Peranan Statistika 
2. Memahami perbedaan statistik dan statitika 
3. Memahami konsep populasi dan sampel 
4. Memahami konsep variabel 
5. Memahami konsep Pengukuran dan Skala Pengukuran 
6. Memahami teknik pemilihan Analisis Statistika dengan 

tepat 
 

 Uraian Materi 

 

A. Peranan Statistika 

Statistika sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-
hari tanpa disadari. Dalam aktivitas yang melibatkan angka-angka, 
tanpa disadari seringpula menggunakan statitika. Misalnya 
pernyataan kebanyakan penduduk bekerja sebagai petani, 
kebanyakan mahasiswa baru yang masuk dalam suatu perguruan 
tinggi adalah perempuan, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang 
lain. 

Statistika juga banyak digunakan dalam penelitian, 
khususnya penelitian kuantitatif. Statistika banyak digunakan 
dalam bidang pertanian, pendidikan, ekonomi, hukum, kedokteran 
dan lain-lain sebagainya.  Dalam bidang pertanian statistika 
digunakan untuk melihat pola hubungan antara jenis pupuk dan 



   

hasil pertanian. Dalam bidang pendidikan statistik digunakan untuk 
melihat hubungan antara motivasi belajar dan minat belajar dengan 
prestasi belajar siswa. Dalam bidang ekonomi statistika digunakan 
dalam bidang keuangan untuk melakukan prediksi/ramalan 
keadaan indeks harga saham dan lain-lain sebagainya. 

Dalam bidang hukum, statistika banyak digunakan untuk 
melihat hubungan antara tingkat pendidikan dan kesadara hukum. 
Dalam bidang kedokteran statistika banyak digunakan untuk 
menjelaskan pengaruh penggunaan berbagai obat terhadap tingkat 
kesembuhan pasien, efektivitas obat bius untuk menghilangkan rasa 
sakit pasien, dan lain-lain sebagainya. 

Statistika juga tidak bisa dilepaskan dalam paradigman atau 
pendekatan penelitian kuantitatif. Hal ini disebabkan karena 
penelitian kuantitatif menempatkan statistika sebagai alat/teknik 
analisis untuk menguji teori. Peranan statistika dalam penelitian 
kuantitatif secara rinci dapat dijelaskan melalui metode ilmiah yaitu 
(1) merumuskan atau memformulasikan masalah; (2) melakukan 
kajian/studi leteratur berkenaan dengan masalah; (3) merumuskan 
atau menyusun hipotesis penelitian; (4) mengumpulkan dan 
mengolah data untuk menguji hipotesis; dan (5) membuat inferensi 
atau kesimpulan. (Kadir, 2015: 2). 

Secara umum dalam bidang peneltian, statistika menjadi hal 
yang sangat penting untuk mengetahui apakah metode baru akan 
lebih baik dari metode lama  maka perlu dilakukan penilaian 
dengan menggunakan statistika. Pada kasus yang lain, statistika 
juga mampu menentukan apakah faktu yang satu mempengaruhi 
atau dipengaruhi oleh faktor yang lain. Kemudian dengan 
menggunakan statistika, dapat diketahui seberapa besar hubungan 
antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa statistika memiliki peranan yang sangat 
enting dan menjadi teknik analisis yang sangat handal untuk 
menjelaskan masalah-masalah penelitian dari berbagai sudut 
pandang keilmuan khususnya dalam bidang pertanian, pendidikan, 
ekonomi, hukum, kedokteran bahkan dalam bidang sosiologi, 
antropologi, farmasi, psikologi dan bidang-bidang kajian yang lain. 

 

 



  

B. Statistik dan Statistika 

Statistik berasal dari bahasa latin yaitu status yang berarti 
keadaan politik, dan bahasa Italia statista ("negarawan" atau 
"politikus"). Pada awalnya statistika digunakan untuk data tentang 
keadaan politik, data sensus, data militer, data-data fiscal. Gottfried 
Achenwall (1749) menggunakan Statistik dalam bahasa Jerman 
untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data 
kenegaraan, dengan mengartikannya sebagai "ilmu tentang negara 
(state)".  Arti negara dimaknai secara luas yaitu keadaan data 
tentang bidang-bidang kehidupan dalam suatu negara. Misalnya 
bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, industri, hukum, 
pertanian, militer dan lain sebagainya.  Dengan demikian statistik 
secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai 
lembaga-lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan 
data terus berlanjut, khususnya melalui sensus yang dilakukan 
secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang 
berubah setiap saat. Penggunaan statistik pada masa sekarang dapat 
dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan, mulai 
dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang biologi dan 
cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh 
statistik dalam metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu-ilmu 
gabungan seperti ekonometrika, biometrika (atau biostatistika), dan 
psikometrika. 

Istilah statistik sering pula dikacaukan dengan istilah 
statistika. Dari penjelasan di atass jelas bahwa statistik diartikan 
untuk menunjukkan keadaan sesuatu misalnya statistik penduduk, 
statistik kecelakaan lalu lintas, statistik pendidikan, statitistik 
peertanian. Hal ini menunjukkan bahwa statistik lebih mengarah 
pada fakta dan deskripsi yang telah dikuantifikasi menjadi angka-
angka atau skor yang lebih bersifat informatif, komunikatif, berguna 
atau praktis (Kadir, 2015: 5).  

Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana 
merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, 
dan mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu 
yang berkenaan dengan data. Statistika merupakan ilmu yang 
berkenaan dengan data, sedang statistik adalah data, informasi, atau 
hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data. Dari 
kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gottfried_Achenwall&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Gottfried_Achenwall&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Jerman
http://id.wikipedia.org/wiki/Sensus
http://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Linguistika
http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Metodologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonometrika
http://id.wikipedia.org/wiki/Biometrika
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Psikometrika&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Data


   

atau mendeskripsikan data; ini dinamakan statistika deskriptif. 
Sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsikan teori 
probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain: populasi, sampel, 
unit sampel, dan probabilitas. 

Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, 
baik ilmu-ilmu alam (misalnya astronomi dan biologi maupun ilmu-
ilmu sosial (termasuk sosiologi dan psikologi), maupun di bidang 
bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga digunakan dalam 
pemerintahan untuk berbagai macam tujuan; sensus penduduk 
merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi 
statistika lainnya yang sekarang popular adalah prosedur jajak 
pendapat atau polling (misalnya dilakukan sebelum pemilihan 
umum), serta jajak cepat (perhitungan cepat hasil pemilu) atau quick 
count. Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam 
pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. 

Statistika bekerja dengan angka-angka, oleh karena akan 
memaksa seseorang pemakai statistika untuk terlibat dalam 
permainan angka-angka. Di dalam statistika angka merupakan 
simbol atau pernyataan verbal atas objek yang akan dikemukakan. 
Kegunaan statistika tidak saja mendeskripsikan data yang diperoleh 
pada waktu lampau, misalnya jumlah penduduk, pendapatan 
perkapita masyarakat, hasil belajar siswa/mahasiswa, tingkat 
pertumbuhan ekonomi, tetapi dengan statistik tersebut, angka-
angka yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis untuk kemudian 
dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan atau untuk 
memprediksi suatu kejadian atau peristiwa dimasa yang akan 
datang. 

Statistika banyak digunakan untuk catatan-catatan yang 
telah dibuat mengenai suatu data atau fakta dan telah disusun 
secara sistematik dengan tujuan agar orang yang membacanya 
dapat dengan mudah mamahami serta memperoleh gambaran 
tentang apa yang telah dikemukakan. Secara umum statistika dapat 
dibedakan menjadi beberapa bagian yaitu: 

1. Berdasarkan masalah penelitian, statistika dibagi menjadi tiga 
yaitu statistika penelitian deskriptif, statistika untuk penelitian 
korelasi, dan statistika untuk penelitian perbandingan. 
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya melibatkan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Statistika_deskriptif
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_probabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_probabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Populasi_%28statistika%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Sampel
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_sampel&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Probabilitas
http://id.wikipedia.org/wiki/Astronomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Biologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Psikologi
http://id.wikipedia.org/wiki/Bisnis
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Industri
http://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan
http://id.wikipedia.org/wiki/Sensus_penduduk
http://id.wikipedia.org/wiki/Jajak_pendapat
http://id.wikipedia.org/wiki/Jajak_pendapat
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http://id.wikipedia.org/wiki/Pengenalan_pola
http://id.wikipedia.org/wiki/Kecerdasan_buatan


  

satu variabel saja. Misalnya prestasi belajar matematika siswa. 
Penelitian korelasi adalah peneltian yang dilakukan dengan 
menghubungkan satu atau lebih variabel dengan satu atau lebih 
variabel yang lainnya. Misalnya hubungan antara IQ siswa 
dengan prestasi belajar matematika siswa. Penelitian 
perbandingan adalah penelitian  yang dilakukan dengan 
membandigkan dua atau lebih kelompok dalah satu variabel. 
Misalnya prestasi belajar bahasa Inggris siswa yang berasar dari 
jurusan IPA dan jurusan IPS. 

2. Berdasarkan sasaran penelitian, statistika dibagi menjadi dua 
yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial/induktif. 

Statistika deskriptif adalah statistika dimana pengumpulan dan 
penyajiansehingga mudah untuk dipahami dan memberikan 
informasi yang berguna. Statistika deskriptif hanya mereduksi, 
menguraikan atau memberikan keterangan suatu data, 
fenomena, atau keadaan ke dalam beberapa besaran untuk 
disajikan secara bermakna dan mudah dimengerti. Statistika ini 
hanya berguna untuk menguraikan dan menerangkan keadaan, 
persoalan tanpa menarik suatu kesimpulan terhadap data yang 
lebih luas atau populasi. Contoh statistika deskriptif adalah 
pada pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin 
terdapat 100 dosen yang mengajar. Dari 100 dosen tersebut 
terdapat 60 dosen berjenis kelamin laki-laki dan 40 orang dosen 
berjenis kelamin perempuan, terdapat 15 orang Professor, 45 
orang bergelar Doktor, dan 40 orang bergelar Magister. 

Statistika inferensial adalah bagian dari statistika yang 
membahas cara melakukan analisis data, menaksir, meramalkan, 
dan menarik kesimpulan terhadap data, fenomena, persoalan 
yang lebih luas atau populasi berdasarkan data sampel yang 
diambil secara acak dari populasi. Statistika inferensial membuat 
kesimpulan berdasarkan pendugaan dari sebagian atau sampel 
data dan pengujian hipotesis. Contoh statistika inferensial 
adalah seorang peneliti mengetahui prestasi Ujian Nasional 
siswa SMA pada mata pelajaran Matematika di Kota Makassar. 
Peneliti tidak  perlu mengambil seluruh siswa sebagai subjek 
penelitian, tetapi cukup dengan mengambil sebagian dari 
anggota populasi sebagai sampel secara random. Misalnya 
terdapat 1500 siswa yang mengikuti UN mata pelajaran 



   

matematika, diambil sampel secara acak sebaganyak 150 siswa. 
Dari 150 siswa tersebut dihitung rata-rata dan simpangan baku 
hasil ujian matematika dan diperoleh nilai rata-rata 6,8 dan 
simpangan baku 3,2. Nilai rata-rata dan simpangan baku dari 
150 siswa tersebut digunakan untuk menaksir rata-rata dan 
simpangan baku dari populasi yang berjumlah 1500 siswa. 

3. Berdasarkan terpenuhinya asumsi, maka statistika dapat dibagi 
menjadi dua yaitu statistika parametrik dan statistika 
nonparameterik. 

Statistika parametrik adalah statistika yang digunakan apabila 
berbagai asumsi yang dituntut terpenuhi. Pengolahan data 
meliputi dua kegiatan yaitu pengujian asumsi dan pengujian 
hipotesis. Pengujian asumsi dilakukan sebelum dilakukan 
pengujian hipotesis. Jika dalam pengujian asumsi menunjukkan 
bahwa asumsi yang dituntut tidak terpenuhi maka pengujian 
hipotesis dilakukan dengan menggunakan statistika 
nonparametrik. Statistika nonparametric adalah statistika yang 
digunakan bila hasil pengujian terhadap data menunjukkan 
tidak terpenuhinya asumsi. 

Penggunaan statistika parametrik dan nonparametrik 
memberikan implikasi yang berbeda. Hasil pengolahan data 
dengan menggunakan statistika parametrik dapat diperluas 
kesimpulannya untuk populasi, sebab dengan terpenuhinya 
asumsi maka sampel menunjukkan sifat-sifat yang sama dengan 
populasi. Sebaliknya, dengan menggunakan statistika 
nonparametrik, hasil pengolahan data tidak dapat diperluas 
kesimpulannya untuk populasi. 

Sejalan dengan perkembangan dalam bidanng ilmu 
pengetahuan dan kehidupan modern ini, banyak kajian-kajian yang 
telah dilakukan oleh para ahli terhadap statistika. Hal ini dapat 
dilihat dari munculnya beberapa cabang ilmu baru yang merupakan 
gabungan dari beberapa ilmu yang telah ada dengan statistika, 
antara lain: Psikometri (menggabungkan antara statistika dan ilmu 
psikologi), Sosiometri (menggabungkan antara statistika dan ilmu 
sosiologi), dan Ekonometrika (menggabungkan antara statistika 
dengan ilmu ekonomi). 

 



  

C. Populasi dan Sampel 

Tujuan utama statistika adalah membuat kesimpulan 
mengenai hasil analisis informasi yang terdapat dalam suatu data 
sampel. Tujuan kedua adalah membuat penaksiran ketidakpastian 
yang terdapat pada kesimpulan. Tujuan ketiga adalah mendesain 
proses dan level sampling sehingga menghasilkan pengamatan 
yang tepat dan akurat. Desain proses dan level sampling 
merupakan tahap yang sangat penting karena mempengaruhi 
tingkat kebenaran dan ketepatan penelitian. Jika desain sampling 
tidak dilakukan dengan benar, penyimpangan informasi data yang 
dibuat dapat terjadi. Oleh karena itu, pengambilan sampel data 
sangat diperhatikan. 

Populasi adalah seluruh objek yang menjadi target 
penelitian. Secara teknis, populasi menurut para statistikawan tida 
hanya mencakup individu atau objek dalam suatu kelompok 
tertentu. Malahan mencakup hasil-hasil pengukuran yang diperoleh 
dari peubah atau variabel tertentu (Tiro, 1999: 3).  

Sampel adalah sejumlah anggota yang diambil/dipilih dari 
suatu populasi. Besarnya sampel ditentukan oleh banyaknya data 
atau observasi dalam sampel itu. Besarnya sampel yang diperlukan 
bervariasi menurut tujuan pengambilannya dan tingkat 
kehomogenan populasi. Sampel yang dipilih harus mewakili 
(representative) terhadap populasi, karena sampel merupakan alat 
atau media untuk mengkaji sifat-sifat populasi. 

Bila sampel tidak representative, maka ibarat orang buta 
disuruh menyimpulkan karakteristik gajah. Satu orang memegang 
telinga gajah, maka ia menyimpulkan gajah seperti kipas.  Orang 
kedua memegang badan gajah, maka ia menyimpulkan bahwa gajah 
seperti tembok besar. Satu orang lagi memegang ekornya, maka ia 
akan menyimpulkan bahwa gajah itu kecil seperti seutas tali. 
Demikian akibat yang akan terjadi jika pengambilan sampel tidak 
representative. Ibarat 3 orang buta yang akan membuat kesimpulan 
tentang gajah. 

Sebagai illustrai tentang populasi dan sampel dapat dilihat 
gambar beikut: 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Illustrai Populasi dan Sampel 

 

D. Variabel 

Pertanyaan yang sering muncul dalam melakukan dalam 
suatu penelitian adalah apa yang anda teliti. Maka pertanyaan ini 
mengarahkan kepada apa yang disebut dengan variabel penelitian, 
dan variabel penelitian inilah yang selalu didefinisikan secara 
operasional. Oleh karena itu variabel dapat didefinisikan sebagai 
segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 
penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 
tersebut, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan terkait hal 
tersebut. 

Kerlinger (1973) mendefinisikan variabel sebagai konstrak 
atau sifat yang akan dipelajari atau diteliti. Dalam konteks lain 
Kerlinger menyatakan bahwa variabel merupakan suatu sifat yang 
diambil dari suatu nilai yang berbeda (different values). Apabila 
suatu variabel hanya memiliki satu nilai saja, maka disebut sebagai 
konstanta. 

Beberapa contoh variabel yang sering diteliti adalah jenis 
kelamin yang mempunyai dua nilai yaitu laki-laki dan perempuan, 
Agama merupakan suatu variabel yang mempunyai nilai-nilai, 
misalnya Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Tinggi badang 
merupakan suatu variabel yang mempunyai nilai 150 cm, 165 cm, 
dan seterusnya. Demikian pula dengan berat badan merupakan 
suatu variabel, karena mempunyai nilai misalnya 45 kg, 50 kg, dan 
seterusnya. 
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Sampel 
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Variabel penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu variabel 
diskrit dan varaibel kontinu. Variabel diskrit adalah variabel 
mempunyai nilai berhingga atau nilai-nilainya dapat didaftar. 
Contoh variabel diskrit adalah jenis kelamin, dan agama. Sedangkan 
variabel kontinu adalah variabel yang mempunyai nilai tidak 
berhingga dan tidak dapat didaftar. Contoh variabel kontinu adalah 
tinggi badan dan berat badan. 

Dalam konteks penelitian, variabel dapat dibedakan menjadi 
beberapa jenis, seperti yang ditunjukkan berikut ini: 

1. Variabel Independen 

Variebel independen sering pula disebut sebagai variabel 
stimulus, predictor, antecedent atau lebih dikenal dengan istilah 
variabel bebas. Varaibel bebas merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau 
timbulnya variabel dependen (terikat). 

2. Variabel Dependen 

Variabel ini sering pula disebut sebagai variabel output, kriteria, 
konsekuen, atau lebih dikenal dengan istilah variabel terikat. 
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel 
bebas. 

3. Variabel Moderator 

Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi 
(memperkuat atau memperlemah) hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen. Variabel moderator ini juga 
disebut sebagai variabel independen kedua. 

4. Variabel Intervening 

Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis 
mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan 
variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan 
tidak dapat diamati dan terukur. Variabel ini merupakan 
variabel antara/penyela yang terletak diantara varaibel 
independen dan variabel dependen, sehingga variabel 
independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau 
timbulnya variabel dependen. 

5. Variabel Kontrol 



   

Variabel control adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat 
konstan sehingga hubungan variabel indepeden dan variabel 
dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. 
Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti, bila akan 
melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. 

 

E. Pengukuran dan Skala Pengukuran 

Pengukuran menjadi hal yang sangat penting dalam analisis 
statistika. Pengukuran terhadap variabel merupakan penentuakn 
variasi nilai atau taraf ukuran dari vaiabel yang akan diukur. Variasi 
nilai tersebut merupakan hasil amatan terhadap subjek dari satuan-
satuan penelitian berdasarkan indikator satuan-satuan tersebut. 
Hasil pengukuran menyediakan data yang selanjutnya akan dioleh 
dengan teknik analisis statistika tertentu. 

Sebelum melakukan analisis data, satu hal yang perlu 
diperhatikan adalah skala pengukuran data. Skala pengukuran 
merupakan seperangkat aturan untuk mengkuantitatifkan data 
pengukuran suatu variabel. Berdasarkan bentuk data yang 
dihasilkan daria suatu kegiatan pengukuran, maka skala 
pengukuran dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis yaitu: 

1. Skala Nominal 

Skala nominal adalah pengelompokan atau 
pengkategorisasian kejadian atau fenomena ke dalam kelas-kelas 
atau kategori-kategori, sehingga yang masuk ke dalam satu kelas 
atau kategori adalah sama adalah hal atribut atau sifatnya. Kelas 
atau kategori bersifat terpisah dan masing-masing kategori diberi 
nama untuk membedakan antara kategori atau kejadian atau 
peristiwa dengan kategori lain atau kejadian lain. Perbedaan kelas 
atau kategori sama sekali tidak menunjukkan adanya tingkatan di 
mana yang satu lebih rendah dari yang lain atau sebaliknya. 

Skala Nominal disebut juga sebagai data kategori/atribut, 
misalnya jenis kelamin, warna, ya atau tidak, dan seterusnya. Pada 
skala nominal, data hanya bisa dibedakan berdasarkan sifat 
fisiknya, misalnya data jenis kelamin hanya akan ada laki-laki dan 
wanita; data warna, yaitu merah, hijau, putih. 



  

Angka yang diberikan untuk skala nominal, misalnya 1 
untuk laki-laki dan 2 untuk wanita, tidak menjadikan bahwa 2 lebih 
besar dari 1, pemberian hanya bersifat label saja sehingga tidak 
dapat dioperasikan dalam artian bahwa 1 + 2 tidak sama dengan 3. 
Penelitian dengan skala nominal sebenatrnya bukan kegiatan 
pengukuran, melainkan lebih kepada pengkategorisasian, 
pemberian nama, dan menghitung fakta-fakta dari objek yang 
sedang di ukur. Skala nominal akan menghasilkan data yang 
disebut data nominal atau data diskrit. Dengan demikian, dapat 
dikatakan bahwa skala nominal hanya membedakan satu jenis data 
dengan jenis data lainnya, tidak menunjukkan tingkatan besar kecil 
atau tinggi rendah, dan sebagainya. 

2. Skala Ordinal 

Skala ordinal berasumsi bahwa nilai suatu variable dapat 
diurut berdasarkan tingkatan atribut atau sifat yang dimiliki oleh 
variable yang ada pada unit observasi. Pengukuran dengan skala 
ordinal dapat dilakukan bila perbedaan tingkat atau jumlah atribut 
dapat dideteksi. Skala ordinal merupakan hasil pengelompokan 
data dalam bentuk urutan atau rangking. Angka yang diberikan 
terhadap taraf variable yang diselidiki adalah simbol dari 
kelompok-kelompok terpisah dan berurutan. 

Salah satu contoh skala ordinal adalah tingkat pendidikan 
dan tingkat jabatan. Pada tingkat pendidikan, ada SD/MI, 
SMP/MTs, SMA/MA, dan Sarjana. Angka yang diberikan untuk 
skala ordinal menunjukkan nilai rangking dari objek, misalnya: 1 = 
SD/MI, 2 = SMP/MTs, 3 = SMA/MA, 4 = Sarjan. Ukuran bentuk 
seperti 1 = kecil, 2 = sedang, 3 = besar. 

Data yang diperoleh dengan pengukuran skala ordinal 
adalah data ordinal, yaitu data yang berjenjang dimana jarak antara 
satu data dengan data yang lain tidak sama. Dengan demikian, 
dapat dikatakna bahwa skala ordinal merupakan skala yang 
memberikan perbedaan antara satu jenis data dengan jenis data 
yang lain berdasarkan besar kecilnya, tinggi rendahnya, baik 
buruknya, dan sebagainya. 

 

 



   

3. Skala Interval 

Skala interval menunjukkan tingkatan karakter individu 
dalam suatu variable. Skala interval mendeskripsikan perbedaan 
jarak antara titik-titik angka tertentu dengan nilai interval yang 
sama untuk setiap angka karena menggunakan unit pengukuran 
yang konsisten atau satuan yang sama. Pengukuran interval 
meliputi penetapan angka pada objek dengan cara tertentu, 
sehingga perbedaan angka yang sama mewakili perbedaan yang 
sama pula dalam tingkatan atribut yang diukur. 

Skala Interval, suatu pemberian angka pada set dari objek 
yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah sifat 
lainnya, yaitu jarak yang sama pada pengukuran interval 
memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau objek yang diukur. 

Ciri skala interval adalah mempunyai tingkatan/jarak dan 
memiliki nol tidak absolute, artinya tidak semua harus dimulai 
dengan nol. Contoh: tingkat kepuasan dimulai dari angka 1 sampai 
10 (tidak harus mulai dari nol). Dalam penelitian sosial skala sikap 
biasanya diasumsikan berskala interval. 

Data pengukuran yang diproleh melalui skala interval 
adalah data interval. Yaitu data yang diidentikkan dengan bilangan 
bulat. Dengan demikian, angka dalam data interval dapat 
dioperasikan dengan operasi perhitungan, namun demikian dalam 
data interval tidak memiliki angka nol mutlak. 

4. Skala Rasio 

Skala rasio merupakan jenis pengukuran yang paling halus 
karena memiliki cirri-ciri yang tidak dimiliki oleh skala-skala yang 
lain. Skala rasio menunjukkan adanya tingkatan atribut variable, 
yakni dengan membandingkan nilainya. Skala rasio memiliki 
interval yang sama antar satu angka dengan angka yang lainnya 
seperti yang dimiliki oleh skala interval. Skala rasio adalah ukuran 
yang mencakup semua ukuran skala interval ditambah dengan satu 
sifat yaitu skala yang memberikan keterangan tentang nilai absolut 
dari objek yang diukur. Ukuran rasio mempunyai titik nol absolut. 
Misalnya: berat badan, tinggi badan, dan lainnya. 



  

 

Gambar 2.1.  Jenis-Jenis Data 

 

Dengan memperhatikan karakteristik masing-masing skala 
pengukuran tersebut di atas, maka tampak bahwa skala rasio 
mempunyai tingkatan tertinggi, kemudian skala interval, skala 
ordinal, dan skala nominal. Oleh karena itu, suatu skala pengukuran 
dapat dipandang sebagai skala pengukuran yang tingkatannya lebih 
rendah, namun tidak sebaliknya artinya bahwa skala rasio 
dipandang sebagai skala interval, skala ordinal, dan skala nominal. 
Skala interval dapat dipandang sebagai skala ordinal dan skala 
nominal, serta skala ordinal dapat dipandang sebaga skala nominal. 

Skala yang dikemukakan di atas menjadi penting khususnya 
dalam teknik pemilihan analisis statistik yang akan digunakan 
dalam mengolah data dari variabel yang bersangkutan. Misalnya 
dalam melakukan analisis varians, dipersyaratkan bahwa variabel 
bebas harus beskala nominal, sedangkan variabel terikat harus 
berskala ianterval. Jika variabel bebasnya belum berskala nominal, 
maka harus dilakukan transformasi untuk membuat variabel 
tersebut berskala nominal. 

Dari empat skala yang dikemukakan di atas, pada 
kenyataannya skala ordinal banyak digunakan untuk mengukur 
fenomena atau gejala sosial, sedangkan pengukuran fenomena 
psikologi lebih banyak menggunakan skala rasio dan skala interval. 



   

Selanjutnya secara umum dapat disajikan perbedaan skala 
pengukuran pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 Perbedaan Skala Pengukuran 

Skala Klasifikasi Peringkat Jarak 
Sama 

Nol 
Mutlak 

Norminal     

Ordinal     

Interval     

Rasio     

 

F. Pemilihan Teknik Statistika 

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian dalam analisis 
statistika adalah pemilihan teknik statistika yang digunakan dalam 
mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. 
Kesalahan dalam menentukan alat statistika akan berimplikasi pada 
kesalahan dalam pengambilan kesimpulan dan keputusan. 
Pemilihan teknik analisis statistika harus didasarkan pada jenis 
skala pengukuran yang digunakan yaitu pengukuran nominal, 
ordinal, interval, dan rasio baik secara deskritif maupun inferensial. 
Penggunaan teknik analisis statistika dapat disajikan pada tabel 
berikut: 

Tabel 1.2 Teknik Analisis Statistika Deskriptif 

Skala 
Pengukuran 

Teknik Analisis Statistika 

Nominal Modul, Tabel Frekuensi, Persentasi dan Grafik 

Ordinal Minimum, Maksimum, Median, Tabel 
Frekuensi, Perentase, dan Grafik 

Interval/Rasio Rata-rata, minimum, maksimum, range, 
varians, simpangan baku, koefisien varians, 
kemiringan, kecembunban, dan grafik 

 

 



  

Tabel 1.2 Teknik Analisis Statistika Inferensial 

Skala 

Penelitian Assosiatif dan Komparatif 

Assosiatif 
(hubungan) 

Deskri
ptif (1 
variab

el) 

Komparatif (2 
sampel) 

Komparatif ( > 
2 sampel) 

Tak 
Bebas 

Bebas 
Tak 

Bebas 
Beba

s 

Nomin
al 

Soumer’s d 
(ddy), 
Koefisien 
Kontongens
i C, 
Gamma, 
Tau a, b, c 

Binomi

al, 2 
untuk 
satu 
sampel 

McNe
mar 

Fisher 
Exact, 

2 
untuk 
dua 
sampel 

2 
untuk 
k 
sampel
, 
Cochra
n Q 

2 
untu
k k 
samp
el 

Ordina
l 

Korelasi 
Peringkat 
Spearman, 
Kendall, 
Konkordan
si 

Uji 
Run 

Uji 
Tanda, 
Uji 
Wilcox
on 

Uji 
Median
, Uji 
Mann-
Whitne
y 
Kolmo
gorv 
Smirno
v 

Fread
man, 
Anova 
2 Jalur 

Uji 
Medi
an, 
Krus
kal 
Willi
s, 
Anov
a 1 
Jalur 

Interva
l/rasio 

Product 
Moment 
Pearson, 
Korelasi 
Parsial, 
Regresi 

Uji-t 

Uji-z 

Uji-t 
Bebas 
(korela
si) 

Uji-t 
bebas 

Uji-z 
bebas 

Uji-F 
denga
n 
Anova 
1 jalur, 
Anova 

 2 
jalan 

Uji-F 
dega
n 
Anov
a 1 
jalur, 
Anov

a  2 
jalan 

 

  



   

 Uji Kompetensi 

 

1. Jelaskan pentingnya statistika dalam penelitian kuantitatif. 

2. Uraikan hubungan antara statistika dan metode ilmiah serta 
berikan contoh. 

3. Jelaskan perbedaan statistik dan statistika. 

4. Jelaskan perbedaan antara populasi dan sampel dalam konteks 
inferensi dan kesimpulan penelitian 

5. Jelaskan jenis-jenis variabel serta berikan beberapa contoh. 

6. Jelaskan pentingnya pengukuran dalam penelitian ilmiah. 

7. Mengapa makna suatu angka atau bilangan merupakan 
tanggungjawabn kegiatan pengukran? 

8. Uraikan perbedaan serta ciri-ciri antara skala nominal, ordinal, 
interval, dan rasio. 

9. Uraikanlah jenis-jenis analisis staistika deskriptif yang 
digunakan untuk jenis data nominal, ordinal, interval, dan rasio 

10. Jika seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara variabel 
tingkat pendapatan orang tua dengan prestasi belajar siswa, 
teknik analisis statistika apa yang digunakan? Berikan alasan. 

 



 

BAB 

II 
PENGUMPULAN DAN  
PENYAJIAN DATA 

 

 

 Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Memahami Cara Pengumpulan Data 
2. Memiliki keterampilan dalam mengumpulkan data 
3. Memahami Cara Menyajikan Data dalam bentuk Tabel 

dan Diagram 
4. Memiliki keterampilan dalam Menyajikan Data dalam 

bentuk tabel dan diagram 
 

 Uraian Materi 

A. Pengumpulan Data 

Dalam analisis statistika diperlukan data yang benar yaitu 
data yang betul-betul diyakini kenarannya dan dapat dipercaya 
dengan kata lain bahwa data harus diperoleh dengan “jujur”.  
Proses pengumpulan data merupakan proses mencatat peristiwa, 
kakrakteristik, eemen nilai suatu variabel.  Hasil pencatatannya 
menghasilkan data mentahyang kegunaannya massih terbatas. Agar 
data mentah tersebut dapat lebih bermakna, maka perlu diolah, 
disederhanakan, dan dianalisis. 

Pengumpulan data dilakunan dengan tujuan untuk 
mengetahui suatu masalah. Pengumpulan data dapat dilakukan 
dengan menggunakan tes dan non tes. Tes yang dimaksudkan 
adalah dengan menggunakan tes pilihan ganda, essai, isian singkat, 
dan uraian. Sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan 
non tes dapat dilakukan dengan menggunakan dokumentasi, 
angket, skala, wawancara dan observasi. Khusus untuk skala dapat 



   

dilakukan dengan bentuk skala Likert, diferensial semantik, skala 
Thurstone, dan skala Gutman. Sementara dokumen adalah data 
sekunder, misalnya data tentang hasil Unian Nasional dapat 
diperoleh dari Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) atau 
misalnya data tentang hasil ujian masuk mandiri/ujian lokal seleksi 
masuk perguruan tinggi dapat diperoleh dap Pusat Pengujian dan 
Testing pada Perguruan Tinggi. 

Berikut disajikan beberapa jenis skala yang biasa digunakan 
dalam mengumpulkan data yaitu: 

1) Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 
dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 
sosial. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan 
menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 
sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 
berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen 
yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat 
positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara 
lain: Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-ragu (R), Tidak Penting 
(TP), Sangat Tidak Penting (STP). Untuk penilaian ekspektasi 
pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya:  Sangat 
Penting (SP) = 5,  Penting (P) = 4, Ragu-ragu (R) = 3,  Tidak Penting 
(TP) = 2 , Sangat Tidak Penting (STP) = 1. sedangkan untuk 
penilaian persepsi pelanggan, maka jawaban itu dapat diberi skor, 
misalnya: Sangat Baik (SB) =  5, Baik (B) =  4, Ragu-ragu (R) = 3, 
Tidak Baik (TB) = 2 Sangat Tidak Baik (STB) = 1. 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat 
dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda.  Keuntungan 
skala Likert adalah mudah dibuat dan diterapkan, terdapat 
kebebasan dalam memasukkan pertanyaan-pertanyaan, asalkan 
mesih sesuai dengan konteks permasalahan, jawaban suatu item 
dapat berupa alternative, sehingga informasi mengenai item 
tersebut diperjelas, dan reliabilitas pengukuran bisa diperoleh 
dengan jumlah item tersebut diperjelas. 

 

 



  

2) Skala Guttman 

Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapatkan jawaban 
yang tegas. diantaranya : ‘ya’ dan ‘tidak’; ‘benar-salah’, dan lain-
lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio 
dikhotomi (dua alternatif). Jadi, kalau pada Skala Likert terdapat 
1,2,3,4,5 interval, dari kata ‘sangat setuju’ sampai ‘sangat tidak 
setuju’, maka pada Skala Guttman hanya ada dua interval yaitu 
‘setuju’ atau ‘tidak setuju’. Penelitian menggunakan Skala Guttman 
dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap 
suatu permasalahan yang ditanyakan. 

Jenis skala ini hanya mengukur satu dimensi dari satu 
variabel yang memiliki beberapa dimensi. Misalnya seorang peneliti 
ingin mengumpulkan data tentang kebutuhan mahasiswa, 
ditentukan 4 macam kebutuhan yaitu : Berteman, Belajar, Rekreasi 
dan istirahat, salah satu dimensi dari keempat dimensi tadi akan 
dibagi menjadi 5 pernyataan dalam kuesioner. Maka Skala Guttman 
akan menggunakan kelima pernyataan tersebut sebagai item. 

Contoh: dimensi belajar dibagi menjadi 5 pernyataan (dari 
kebutuhan yang paling rendah dahulu) : 

1)      Untuk mencari ilmu 
2)      untuk melanjutkan pendidikan 
3)      Untuk mendapatkan gelar 
4)      Untuk mendapatkan ijazah 
5)      Untuk syarat dalam mencari kerja 
 
Hirarki kebutuhan 

1.)    Kebutuhan akan syarat mencari kerja 
2.)    Kebutuhan akan ijazah 
3.)    Kebutuhan akan gelar 
4.)    Kebutuhan untuk melanjutkan pendidikan 
5.)    Kebutuhan akan ilmu 
Dalam bentuk pertanyaan : 

1. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam 
mencari ilmu? (Ya/Tidak) 

2. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam 
melanjutkan pendidikan? (Ya/Tidak) 



   

3. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam 
mendapatkan gelar? (Ya/Tidak) 

4. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam 
mendapatkan ijazah? (Ya/Tidak) 

5. Apakah dengan belajar akan terpenuhi kebutuhan anda dalam 
memenuhi syarat mencari kerja? (Ya/Tidak) 

 

3) Semantic Differential 

Skala ini merupakan salah satu dari skala factor yang 
dikembangkan untuk menganalisis dua masalah: Pengukuran 
populasi dan multidimensional pengungkapan dimensi yang belum 
dikenal atau belum diketahui. Metode skala ini 
dikembangkan  khususnya untuk mengukur arti psikologis dari 
suatu objek di mata seseorang. Metode ini didasarkan pada proporsi 
bahwa suatu objek memiliki berbagai dimensi pengertian konotatif 
yang berada dalam ruang ciri multidimensi yang disebut ruang 
semantic. 

Metode ini dibuat dengan menempatkan dua (dua) skala 
penilaian dalam titik ekstrim yang berlawanan  yang biasa disebut 
bipolar. Biasanya di antara titik ekstrim di dadapati 5 atau 7 tititk-
titik butir skala dimana responden menilai suatu konsep atau lebih 
pada setiap butir skala. 

Untuk lebih jelasnya tampilan butir-butir skala semantic 
diffrensial sebagai berikut : 

Baik               —–, ——, ——,  ——, ——, ——-, ——                   Buruk 

Lambat          —–, ——, ——,  ——, ——, ——-, ——                   Cepat 

Skala pengukuran yang berbentuk Semantic Differensial 
dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk 
mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda 
maupun  checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinu yang 
jawaban “sangat positifnya” terletak di bagian kanan garis, dan 
jawaban “sangat negatif” terletak di bagian kiri garis, atau 
sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval, dan biasanya 
skala ini digunakan untuk mengukur sikap/karakteristik tertentu 
yang dipunyai oleh seseorang. 

 



  

4) Rating Scale 

Rating Scale adalah alat pengumpul data yang digunakan 
dalam observasi untuk menjelaskan, menggolongkan, menilai 
individu atau situasi Rating Scale adalah alat pengumpul data yang 
berupa suatu daftar yang berisi ciri-ciri tingkah laku/sifat yang 
harus dicatat secara bertingkat.  Rating Scale merupakan sebuah 
daftar yang menyajikan sejumlah sifat atau sikap sebagai butir-butir 
atau item. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan 
pengertian Rating Scale adalah salah satu alat untuk memperoleh 
data yang berupa suatu daftar yang berisi tentang sfat/ciri-ciri 
tingkah laku yang ingin diselidiki yang harus dicatat secara 
bertingkat. 

Penilaian yang diberikan oleh observer berdasarkan 
observasi spontan terhadap perilaku orang lain, yang berlangsung 
dalam bergaul dan berkomunikasi sosial dengan orang itu selama 
periode waktu tertentu. Unsur penilaian terdapat dalam pernyataan 
pandangan pribadi dari orang yang menilai subyek tertentu pada 
masing-masing sifat atau sikap yang tercantum dalam daftar. 
Penilaian itu dituangkan dalam bentuk penentuan gradasi antara 
sedikit sekali dan banyak sekali atau antara tidak ada dan sangat 
ada. 

Karena penilaian yang diberikan merupakan pendapat 
pribadi dari pengamat dan bersifat subyektif, skala penilaian yang 
diisi oleh satu pengamat saja tidak berarti untuk mendapatkan 
gambaran yang agak obyektif tentang orang yang dinilai. Untuk itu 
dibutuhkan beberapa skala penilaian yang diisi oleh beberapa 
orang, yang kemudian dipelajari bersama-sama untuk mendapatkan 
suatu diskripsi tentang kepribadian seseorang yang cukup 
terandalkan dan sesuai dengan kenyataan. 

Kegunaan Pemakaian Rating Scale adalah hasil observasi 
dapat dikuantifikasikan beberapa pengamat menyatakan 
penilaiannya atas seorang siswa terhadap sejumlah alat/sikap yang 
sama sehingga penilaian-penilaian itu ( ratings ) dapat 
dikombinasikan untuk mendapatkan gambaran yang cukup 
terandalkan. 

Kesalahan-kesalahan dalam Rating Scale dapat berupa: 



   

a. pengamat membuat generalisasi mengenai sikap atau sifat 
seseorang karena bergaul akrab dengan siswa; 

b. Pengamat tidak berani untuk memberikan penilaian sangat baik 
atau sangat kurang dan karena itu menilai suatu item dalam 
daftar pada gradasi cukupan (error ofcentral tendency ); 

c. Pengamat membiarkan dirinya terpengaruh oleh penilaiannya 
terhadap satu dua sikap atau sifat yang dinilai sangat baik atau 
sangat kurang, sehingga penilaiannyaterhadap item-item lain 
cenderung jatuh pula pada gradasi sangat baik atau sangat 
kurang ( hallo effect ). Misalnya bila guru sudah mempunyai 
kesan negatif terhadap seorang siswa ( A ) yang penampilannya 
kurang menarik dan kemudian memilih gradasi kurang pada 
item-item yang lain; 

d. Pengamat tidak menangkap maksud dari butir-butir dalam 
daftar dan kemudian     mengartikannya menurut interprestasi 
sendiri ( logical error ); 

e. Pengamat kurang memisahkan jawaban terhadap butir yang 
satu dari jawaban terhadap butir     yang lain ( carry over effect ). 

5) Skala Thurstone 

Skala Thurstone meminta responden untuk memilih 
pertanyaan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang 
menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Pada umumnya setiap 
item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi 
nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Pemberian nilai ini 
berdasarkan jumlah tertentu pernyataan yang dipilih oleh 
responden mengenai angket tersebut.(Subana, 2000:34). Perbedaan 
skala Thurstone dan Skala Likert ialah pada skal Thurstone interval 
yang panjangnya sama memiliki intensitas kekuatan yang sama, 
sedangkan pada skala Likert tidak perlu sama. 

Berikut ini disajikan contoh angket yang disajikan dengan 
menggunakan model skala Thurstone. Petunjuk: Pilihlah 5 (lima) 
buah pernyataan yang paling sesuai dengan sikap Anda terhadap 

pelajaran matematika, dengan cara membubuhkan tanda cek ( ) di 
depan nomor pernyataan di dalam tanda kurung.  

 



  

( ) 1. Saya senang belajar matematika.  

( ) 2. Matematika adalah segalanya buat saya.  

( ) 3. Jika ada pelajaran kosong, saya lebih suka belajar matematika.  

( ) 4. Belajar matematika menumbuhkan sikap kritis dan kreatif.  

( ) 5. Saya merasa pasrah terhadap ketidak-berhasilan saya dalam 
matematika.  

( ) 6. Penguasaan matematika akan sangat membantu dalam 
mempelajari bidang studi     lain.  

( ) 7.Saya selalu ingin meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 
saya dalam matematika. 

( ) 8. Pelajaran matematika sangat menjemukan.  

( ) 9. Saya merasa terasing jika ada teman membicarakan 
matematika. 

Misalkan pembuat angket menentukan bahwa skor yang 
akan dipakai untuk pernyataan yang kontribusinya paling tinggi 
adalah 9 dan untuk yang paling rendah diberi skor 1, sehingga skor 
tengahnya sama dengan 5. Hasil pertimbangannya, ia menyatakan 
bahwa pernyataan yang paling tinggi kontribusinya terhadap sikap 
positif untuk matematika adalah pernyataan nomor 2 sehingga ia 
memberi bobot skor 9. Agar hasil pertimbangan itu lebih objektif, ia 
meminta bantuan kepada teman seprofesinya yang dianggap 
mampu atau lebih mampu daripada dirinya sendiri. 

Misalkan ada 4 orang yang diminta pertimbangan itu, hasil 
pertimbangan untuk butir nomor 2 dari keempat orang itu masing-
masing 8, 8, 9 dan 9. Dengan demikian skor untuk butir soal nomor 
2 itu adalah  

6,8
5

99889



 

Untuk butir nomor 8 pembuat angket memberi skor 2 karena ia 
menganggap kontribusinya rendah terhadap sikap siswa dalam 
matematika. Keempat teman lainnya masing-masing memberi skor 
3, 4, 1, 2 sehingga skor untuk butir nomor 8 adalah  



   

4,2
5

21432



 

Demikian seterusnya cara pemberian skor untuk setiap butir 
pernyataan. Misalkan skor untuk setiap butir soal, berturut-turut 
dari butir soal nomor 1 sampai dengan nomor 9 adalah sebagai 
berikut : 9,0; 8,6; 8,2; 7,6; 4,5; 6,0; 7,6; 2,4; 4,0; 5,3 Setelah angket 
diberikan kepada responden (siswa), misalkan untuk subjek A 
memilih butir-butir nomor 1, 4, 6, 7 dan 10. Rerata skor dari subyek 
A adalah  

1,7
5

3,56,70,66,70,9



 

Ini berarti sikap A terhadap matematika positif, karena skornya 
lebih daripada skor tengah yaitu 5. 

 

B. Penyajian Data 

Setiap data yang diperoleh dari haisl penelitian sedapat 
mungkin dapat disajikan dengan baik agar mampu memberikan 
informasi dengan baik kepada para pengguna informasi. Prinsipnya 
bahwa data yang telah dikumpulkan dan disajikan lebih bersifat 
komunikatif dan lengkap. Data yang telah terkumpul, baik yang 
berasal dari populasi ataupun sampel, untuk keperluan pembuatan 
laporan dan analisis, perlu diatur, disusun, dan disajikan dalam 
bentuk yang mudah dipahami. 

Pada dasarnya terdapat dua cara untuk menyajikan data 
yaitu dengan cara tabel dan cara grafik. Pemilihan cara penyajian 
data sangat tergantung pada kebutuhan atau maksud peneliti. 
Kadang-kadang cara tabel lebih menguntungkan, namun untuk 
keperluan lain, cara grafik lebih praktis dan lebih menarik. 

1. Tabel Distribusi Frekuensi 

Terdapat beberapa jenis tabel yang dikenal yaitu tabel baris 
kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Penyajian 
data dengan menggunakan tabel biasanya memuat lima komponen 
yaitu judul tabel, judul baris, judul kolom, badan tabel, dan sumber 
tabel. Penyajian data dengan menggunakan distribusi frekuensi 
merupakan cara penyajian data berdasarkan pengelompokan data 



  

dalam kelas-kelas interval dengan frekuensi tertentu. Penyajian data 
dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi dilakukan dengan 
tujuan memudahkan membaca dan mengkomunikasikan 
sekumpulan data yang lebih besar. 

Tabel distribusi frekuensi dapat disusun dalam bentuk 
distribusi frekuensi relatif, kumulatif, kumulatif relatif. Cara 
penyajian data dengan tabel distribusi frekeunsi dapat dilihat pada 
contoh berikut: 

 

Contoh 2.1 

Misalkan nilai ulangan matematika kelas X yang terdiri dari 40 
siswa disajikan sebagai berikut: 

75 64 55 75 63 87 67 67 80 87 

67 86 55 74 81 84 57 72 89 76 

75 57 73 84 65 80 79 81 64 55 

85 57 79 75 58 83 60 76 76 80 

Untuk mendapatkan deskripsi dari sebaran data pada contoh 2.1, 
maka skor-skor tersebut dapat disajikan menjadi lebih sederhana 
dan komunikatif dengan menggunakan distribusi frekuensi dengan 
langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Mengurutkan data dari skor terendah sampai skor tertinggi 
sebagai berikut: 

55 55 55 57 57 57 58 60 63 64 

64 65 67 67 67 72 73 74 75 75 

75 75 76 76 76 79 79 80 80 80 

81 81 83 84 84 85 86 87 87 89 

 

b. Menentukana rentang atauu range (R) yaitu selisih skor 
tertinggii dengan skor terendah.  

Nilai terendah adalah 55 dan nilai tertinggi adalah 89. Maka 
rentang (range) data tersebut adalah R = 89 – 55 = 34. 



   

c. Menentukan banyaknya kelas interval. Pada umumnya kelas 
interval paling sedikit 5 kelad dan paling banyak 8 kelas atau 
dapat menggunakan aturan Sturgess dengan menggunakan 
rumus: 

Banyak Kelas (BK) = 1 + 3,3 log n 

Dimana n menunjukkan banyaknya data. 

Untuk data pada contoh 2.1 di atas, maka dapat ditentukan 
banyaknya kelas (BK) yaitu: 

BK = 1 + 3,3 log 40 

BK = 6,2868 

Dengan demikian Banyak kelas untuk data pada contoh 2.1 
adalah BK = 6. 

d. Panjang kelas (p). Panjang kelas dapat ditentukan dengan 
menggunakan persmaan sebagai berikut: 

p =  
rentang (R)

Banyak Kelas (BK)
 

dari contoh 2.1 di atass, maka panjang kelas dapat ditentukan 
yaitu: 

p =  
34

6
= 5,6667  6 

hasil ini harus memenuhi syarat yaitu hasil kali banyaknya kelas 
dan panjang interval harus lebih besar dari rentang tambah satu: 

BK x p  R + 1 = 6 x 6  34 + 1 = 36  35. Hal ini menunjukkan 
bahwa pernyataan tersebut benar. 

e. Menetapkan data pertama dengan cara menggunakan data 
terkecil sebagai data batass bawah kelas interval pertama atau 
data yang lebih kecil dari data terkecil tetapi selisihnya tidak 
melebihi dari setengah dari panjang kelas. 

Misalnya dapat dipilih 55 – 60. Hal yang perlu diperhatikan 
dalam menyusun kelas-kelas interval adalah batass kelas 
interval terakhir harus smemuat data terbesar. 



  

f. Menyusun kelas interval dengan tabell distribui frekuensi 
sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Distribusi Frekuensi Hasi Tes Matematika kelas X 

Skor Turus 
Frekuensi 
Absolut (f) 

55 – 60 

61 – 66 

67 – 72 

73 – 78 

79 – 84 

85 – 90 

|||| ||| 

|||| 

|||| 

|||| |||| 

||||  |||| 

|||| 

8 

4 

4 

9 

10 

5 

Jumlah 40 

 

1) Tabel Distribusi Frekuensi relatif 

Pada tabe 2.1 di atas, bilangan yang ditulis pada kolom 
frekuensi menyatakan banyaknya data yang terdapat pada 
setiap kelas interval dalam bentuk absolut (frekuensi 
absolut). Jika frekuensi masing-masing kelas dinyatakan 
dalam persen terhadap frekuensi total, maka diperoleh tabel 
distribusi frekuensi relatif. 

Perhitungan frekuesi relatif menggunakan rumus sebagai 
berikut: 

Frekuens absolut

n
 x 100% 

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi ada tabel 2.1, maka 
dapat ditentukan dstribusi frekuesi relatif seperti pada tabel 
2.2 berikut: 

Tabel 2.2 Distribusi Frekuesi Relatif 

Skor 
Frekuensi 
Absolut (f) 

55 – 60 20 



   

61 – 66 

67 – 72 

73 – 78 

79 – 84 

85 – 90 

10 

10 

22,5 

25 

12,5 

Jumlah 100 

 

2) Tabel Distribusi Frekuensi kumulatif 

Tabel distribusi kumulatif dibuat dengan 
menjumlahkan frekuensi pada setiap kelas interval. 
Frekuensi kumulatif disimbolkan dengan fkum. Frekuensi 
kumulatif dibedakan atass dua yaitu frekuensi kumulatif 
“kurang dari” dan frekuensi kumulatif “sama atau lebih”.  
Berdasarkan tabel 2.1 di atas, maka dapat disusun distribusi 
frekuensi kumulatif seperti pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Distribusi Frekuensi Kumulatif “kurang dari” 

Skor fkum 

Kurang dari 55 

Kurang dari 61 

Kurang dari 67 

Kurang dari 73 

Kurang dari 79 

Kurang dari 85 

Kurang dari 91 

0 

8 

12 

16 

25 

35 

40 

 

Jika data pada tael 2.1 dinyatakan dalam tabel distribusi 
frekuensi kumulatif sama atau lebih, maka dapat dilihat 
pada tabel berikut: 

Tabel 2.4 DistribusiFrekuensi Kumulatif “sama atau lebih” 



  

Skor fkum 

55 atau lebih 

61 atau lebih 

67 atau lebih 

73 atau lebih 

79 atau lebih 

85 atau lebih 

91 atau lebih 

40 

32 

28 

24 

15 

5 

0 

 

2. Grafik dan Diagram 

Data pada umumnya sangat mudah dipahami dan mudah 
dibaca biasanya disajikan secara visual melalui bentuk diagram. 
Penyajian data dalam bentuk diagram biasanya lebih menarik 
dibandingkan dengan peneyajian data dalam bentuk tabel. Namun 
demikian, data yang disajikan dalam bentuk diagram biasanya 
bukan data yang eksak (absolut), melainkan dalam bentuk 
aproksimasi (pendekatan). 

Jika pada tabel judul ditulis pada bagian atas kepala kolom, 
maka judul pada diagram atau ketarangan tenteng diagram di tulis 
di bawah diagram  dan bila diperlukan dicantmkan sumber dimana 
data tersebut diperoleh. 

a. Diagram batang 

Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang yang 
digambarkan berbentuk persegi panjang dengan posisi tegak atau 
posisi mendatar yang tingginya disesuaikan dengan kategori 
tertentu. Diagram batang biasanya digambarkan pada bidang 
Cartesius. 

Setiap batang harus mempunyai lebar yang sama. Panjang atau 
tinggi batang berbanding dengan frekuensi dari tiap jenis data. 

Tabel 2.5 Jumlah mahasiswa Pendidikan Matematika Menurut 
Angkatan 



   

Angkatan Jumlah Mahasiswa 

Angkatan 2005/2006 120 

Angkatan 2006/2007 115 

Angkatan 2007/2008 90 

Angkatan 2008/2009 95 

Angkatan 2009/2010 85 

Angkatan 2010/2011 80 

Angkatan 2011/2012 120 

Angkatan 2012/2013 110 

Angkatan 2013/2014 80 

Angkatan 2014/2015 75 

 

Data tentang jumlah mahasiswa per angkatan sejak tahun 
2005/2006 sampai dengan tahun 2014/2015 dapat disajikan 
pada diagram berikut: 

 

Gambar 2.1 Jumlah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika 
Per Angakatan 



  

Diagram batang pada gambar 2.1 di atas dapat juga ditampilkan 
dalam bentuk mendatar, seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 2.2 Jumlah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika 
Per Angakatan 

 

Untuk membandingkan dua atau lebih klasifikasi dapat 
digunakan “diagram batang gugus”.  Seperti contoh berikut: 

Tabel 2.6 Banyaknya MahasiswaTahun Akademik 2011/2012 
PMAT Menurut Jalur Seleksi dan Jenis SLTA 

Jalur Seleksi 
Jenis SLTA 

Jumlah 
SMA MA SMK 

SNMPTN 10 7 4 21 

SBMPTN 12 15 5 32 

SPAN PTKIN 11 15 5 31 

UMM 15 16 5 36 

Penyajian data dalam bentuk diagram batang tabel 2.6 di atas 
adalah sebagai berikut: 



   

 

Gambar 2.3. Diagram banyaknya mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Matematika Berdasarkan Jenis Seleksi dan Jenis 

SLTA Tahun 2011/2012 

 

 

 

b. Diagram Garis 

Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang 
sifatnya berkesinambungan. Misalnya, jumlah mahasiswa yang 
diterima di jurusan Pendidikan Matematika FTK UIN Alauddin 
Makassar sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014 sepertii 
yang disajikan pada tabel 2.5. Seperti halnya diagram batang, 
diagram garis pun digambar pada bidang Cartesius. Penyajian 
data dengan menggunakan diagram garis data tersebut dapat 
dlihat pada tabel berikut: 



  

 

Gambar 2.4 Jumlah Mahasiswa yang diterima tahun 2005 - 2014 

 

3. Diagram Pencar 

Untuk sekumpulan data yang terdiri atas dua variabel dengan 
nilai kuantitatif, diagramnya dapt dibuat dalam bentuk 
kumpulan titik yang terpencar pada sumbu koordinat. Misalnya 
seorang penelitia mengukur tinggi dan berat badan 20 
mahasiswa. Hasil pengukurannya disajikan dalam tabel berikut: 

 

 

 

Tabel 2.7 Berat dan Tinggi Badan 20 Mahasiswa 

No 
Berat 
(kg) 

Tinggi 
(cm) 

No 
Berat 
(kg) 

Tinggi 
(cm) 

1 48 150 11 75 170 

2 54 165 12 70 168 

3 50 160 13 56 165 

4 45 160 14 54 150 

5 45 165 15 46 155 

6 60 150 16 48 157 



   

7 65 17 17 50 164 

8 58 160 18 52 156 

9 57 165 19 70 168 

10 63 175 20 75 170 

 

Jika data tersebut di atas disajikan dalam bentuk diagram pencar, 
maka bentuk diagram pencarnya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 2.5. Diagram Pencar Hubungan Antara Berat dan Tinggi 
Badan Mahasiswa 

 

 

4. Diagram Lingkaran 

Diagram lingkaran adalah bentuk penyajian data dalam sebuah 
lingkaran yang dibagi menjadi beberapa juring atau sektor. 
Dalam diagram lingkaran, keseluruhan luas daerah lingkaran, 
dipandang sebagai keseluruhan bagian dari data. Karena 
penyajiannya dalam lingkaran, sektor-sektor data terlebih 
dahulu dibagi ke dalam derajat yang memrupakan pembagian 
dari 3600. Besarnya derajat sektor tergantung pada frekuensi 
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masing-masing data. Sebagai contoh perhatikan data pada tabel 
berikut: 

Tabel 2.8 Banyak mahasiswa Jurusan Pendidikan Matematika 
tahun 2011/2012 

menurut jalur seleksi 

Jenis Seleksi Jumlah Persen (%) 

SNMPTN 21 17,50 

SBMPTN 32 26,67 

SPAN PTKIN 31 25,83 

UMM 36 30,00 

 

Untuk membentuk digram lingkaran pada tabel di atas, jumlah 
mahasisw per jalur seleksi sama dengan uas sebuah daerah 
lingkaran. Untuk memperoleh porsi masing-masing daerah, 
harus membagi luas daerah lingkaran tersebut (melalui titik 
pusatnya) menjadi emat bagian yang luasnya asing-masing 
sebanding dengan banyaknya mahasiswa sesuai dengan jalur 
seleksi yaiu SNMPTN, SBMPTN, SPAN PTKIN, dan UMM. 
Degan demikian persentasi dapat dihitung: 

SNMPTN diwakili oleh  : 
21

120
 𝑥 3600 = 17,50 % 𝑥 3600 =

630 

SBMPTN diwakili oleh  : 
32

120
 𝑥 3600 = 26,66 % 𝑥 3600 =

960 

SPAN PTKIN diwakili oleh : 
31

120
 𝑥 3600 = 25,30 % 𝑥 3600 =

930 

UMM diwakili oleh  : 
36

120
 𝑥 3600 = 0,30 % 𝑥 3600 =

1080 

Dengan menggunakan busur derajat, dpat dilukis besarnya 
masiang-masing sudut seperti gambar berikut: 



   

 

Gambar 2.6 Diagram Persentasi mahasiswa Jurusan Pendidikan 
Matematika Angakata 2011/2012 berdasarkan jalur masuk 

Diagram lingkaran tersebut di atas, dapat dibuat dalam bentuk 
dimensi tiga yang biasanya disebut dengan diagram pastel 
seperti gambar berikut: 

 

Gambar 2.7 Diagram Pastel Persentasi mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Matematika Angakata 2011/2012 berdasarkan jalur 

masuk 



  

 

C. Penyajian Data dengan Aplikasi SPSS Statistics 20 

Program SPSS pertama kali dikembangkan sekitar tahun 
1960 oleh Norman H. Nie, C., Hadley dan Dale Bent dari Stanford 
University. Pada tahun 1984 dikeluarkan SPSS/PC+ untuk personal 
computer (PC), sedangkan untuk versi Windows dirilis pada tahun 

1992. Pada mulanya SPSS dibuat untuk pemecahan masalah pada 

ilmu-ilmu social sehingga SPSS merupakan singkatan dari  
Statistical Package for the Social Science. Seiring dengan waktu dan 
semakin populernya program SPSS sekarang ini, maka penggunaan  
program  SPSS  dapat diaplikasikan  dalam semua bidang ilmu  
sehingga kepanjangan SPSS berubah menjadi Statistical Product and 
Service Science. 

Penyajian data tabel dan grafik dalam jumlah besar dan 
bervariasi secara manua membutuhkan waktu yang relatif lama, 
sehingga untuk mengatasi hal ini digunanakan program SPSS 
Statistics 20 dengan cepat dan hasil yang lebih akurat. Sebagai 
contoh penerapan adalah data prestasi belajar siswa, tingkat 
pendidikan orang tua, jenis kelamin , dan asal sekolah sebagai 
berikut: 

Tabel 2.9 Data Prestasi Belajar Mahasiswa Ditinjau dari 
Tingkat Pendidikan Orang Tua, Jenis Kelamin, dan asal sekolah 

No 
Jenis 

Kelamin 
Tingkat 

Pendidikan 
Asal 

Sekolah 
Prestasi 
Belajar 

1 2 1 3 87 

2 1 3 1 90 

3 1 2 2 75 

4 2 1 1 87 

5 2 4 2 78 

6 1 4 1 96 

7 2 1 1 92 

8 2 2 2 97 



   

9 2 4 1 92 

10 2 1 1 77 

11 1 2 1 73 

12 1 4 2 89 

13 2 3 3 89 

14 2 3 1 79 

15 1 4 3 73 

16 2 2 3 90 

17 1 4 2 91 

18 2 4 2 83 

19 1 3 3 84 

20 1 3 1 94 

Keterangan: 

Jenis Kelamin: 1 = Laki-laki ; 2 = Perempuan 

Tingkat Pendidikan: 1 = SD; 2 = SMP ; 3 = SMA ; 4 = Sarjana 

Asal Sekolah: 1 = SMA; 2 = MA; 3 = SMK 

 

Penyajian data dengan menggunakan SPSS Statistics 20 
dapat dilihat dengan menggunakan langkah berikut: 

1. Buka tampilan SPSS Statistics 20 

2. Input Variabel pada menu Variable View 



  

 

3. Input Data pada menu Data View 



   

 

4. Untuk menyajikan data maka klin Analyze, pilih Descriptive 
Statistics kemudian Frequencies seperti tampilan berikut: 



  

 

Sehingga akan muncul tampilan berikut: 

 

 

5. Karena variabel jenis kelamin, tingkat pendidikan, asal sekolah 
meruakan data nominal dan ordinal, maka dapat disajikan 
dalam bentuk tabel frekuensidan diagram batang atau 



   

lingkaran. Sedangkah variabel prestassi blejar datanya rasio 
maka lebih cocok dengan histogram. Sehingga langkah yang 
harus dilakukan untuk menyajikan data ini adalah klik Bart 
Chart dan Frequencies seperti gambar berikt 

 

 

Dengan cara yang sama untuk data prestasi belajar dengan cara 
klik Bart Chart lalu Histogram, Show normal curve on histogram dan 
frequencies. 

 



  

 

6. Untuk melihat hasilnya klik Continu. 

 

Hasil analisis dengan menggunakan SPSS Statistics 20 dapat 
disajikan pada tabel berikut: 

1. Frequency Table 

Jenis Kelamin 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

Laki-Laki 9 45,0 45,0 45,0 

Perempuan 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Tingkat Pendidikan Orang Tua 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 
SD 4 20,0 20,0 20,0 

SMP 4 20,0 20,0 40,0 



   

SMA 5 25,0 25,0 65,0 

SARJANA 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

Asal Sekolah 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

SMA 9 45,0 45,0 45,0 

MA 6 30,0 30,0 75,0 

SMK 5 25,0 25,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

2. Frequencies 

 

Prestasi Belajar 

 Frequency Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 

73 2 10,0 10,0 10,0 

75 1 5,0 5,0 15,0 

77 1 5,0 5,0 20,0 

78 1 5,0 5,0 25,0 

79 1 5,0 5,0 30,0 

83 1 5,0 5,0 35,0 

84 1 5,0 5,0 40,0 

87 2 10,0 10,0 50,0 



  

89 2 10,0 10,0 60,0 

90 2 10,0 10,0 70,0 

91 1 5,0 5,0 75,0 

92 2 10,0 10,0 85,0 

94 1 5,0 5,0 90,0 

96 1 5,0 5,0 95,0 

97 1 5,0 5,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

3. Bart Chart 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. Hitogram 

 

 

 

5. Tabel Kontingensi 

Tabel kontingensi atau Crosstabs merupakan penyajian data 
multiple variable. Langkah yang dapat dilakukan dengan 
menggunaan crosstabs sebagai berikut: 



   

 

Sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Klik Paste shingga muncul tampilan berikut lalu blok kemudian 
Run 



  

 

Hasil dari analisis ini adalah: 

 

Jenis Kelamin * Tingkat Pendidikan Orang Tua * Asal Sekolah 
Crosstabulation 

Count 

Asal Sekolah Tingkat Pendidikan Orang Tua Total 

SD SMP SMA SARJANA 

SMA 

Jenis 
Kelamin 

Laki-Laki 0 1 2 1 4 

Perempuan 3 0 1 1 5 

Total 3 1 3 2 9 

MA 
Jenis 
Kelamin 

Laki-Laki  1  2 3 
Perempuan  1  2 3 

Total  2  4 6 

SMK 
Jenis 
Kelamin 

Laki-Laki 0 0 1 1 2 
Perempuan 1 1 1 0 3 

Total 1 1 2 1 5 

Total 

Jenis 
Kelamin 

Laki-Laki 0 2 3 4 9 

Perempuan 4 2 2 3 11 

Total 4 4 5 7 20 

 

6. Stem and Leaf Plots and Box Plot 

Untuk membuat diagram dahan dan daun (Stem and leaf ) 
dengan menggunakan SPSS Statistics 20 dimulai dengan 



   

mengklik Analyze kemudian plih Descriptive Statistics dan Explore 
seperti tampilan berikut: 

 

Misalnya akan disajikan data prestasi belajar siswa berdasarkan 
jenis kelamin, maka masukkan variabel Prestasi Belajar pada 
kotak Dependent List dan variabel Jenis Kelamin pada kotak 
Factor List, pilih Plots kemudian klik Stem-and-Leaf seperti 
berikut: 

 

Kemudian klik Continu dan OK maka akan diperoleh hasil 
sebagai berikut: 



  

 

 

  



   

 

 

Khusus untuk gambar Boxplot di atas, dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 

1. Siswa jenis kelamin laki-laki memiliki penyebaran data 
prestasi belajar mengumpul dinilai-nilai yang  besar. 

2. Siswa jenis kelamin perempuan memiliki penyebaran data 
prestasi belajar mengumpul dinilai-nilai yang  besar dan 
sedikit di atas laki-laki. 

3. Garis hitam menunjukkan median dan percentil 50, tampak 
bahwa siswa laki-laki mempunyai median lebih tinggi 
dibandingkan dengan perempuan. 

4. Media untuk siswa laki-laki dan perempuan mediannya 
agak ke atas artinya distribusi negatif. 

 



  

 Uji Kompetensi 

1. Bagaimana cara pengumpulan data dan apa yang harus 
diperhatikan dalam proses pengumpulan data? 

2. Mengapa data perlu disajikan? Dan bagaimana cara penyajian 
data yang baik? 

3. Diberikan data tentang hasil ujian matematika siswa sebagai 
berikut: 

91 83 71 62 72 75 79 64 83 69 

95 89 72 88 78 78 63 80 64 95 

73 77 83 61 87 71 68 80 79 60 

69 61 94 86 92 88 90 74 60 61 

a. Buatlah tabel distribusi frekuensi dari data tersebut 

b. Buatlah histogram dan poligon frekuensinya 

4. Suatu kelurahan terdiri dari 5 RW. Banyaknya warga untuk 
masing-mmasing RW disajikan pada tabel berikut: 

RW 
Banyaknya Penduduk 

Laki-Laki Perempuan 

I 150 180 

II 300 320 

III 250 280 

IV 200 250 

V 185 265 

Gambarlah diagram batang dari data tersebut, jika: 

a. Tanpa memperhatikan jenis kelamin 

b. Dengan memperhatikan jenis kelamin 

5. Pak Ali mengatur rencana pengeluaran untuk menutupi 
kebutuhan keluarganya dari penghasilan setiap bulan, sebagai 
berikut: 



   

a. Biaya pendidikan putra-putrinya sebesar 30% 

b. Biaya kebutuhan sehari-hari untuk makan 40% 

c. Biaya untuk pembayaran listrik, air, telepon 5% 

d. Biaya tabungan 10% 

e. Lain-lain (tak terduga) 15% 

Buatlah diagram lingkaran data tersebut di atas. 

6. Menurut Anda, manakah yang lebih baik penyajian data dengan 
data tunggal atau dengan data berfrekuensi? Mengapa? 

7. Untuk menggambarkan sekelompok data, manakah yang paling 
baik diagram batang, diagram garis, diagram 
lingkaran?mengapa? 

8. Buatlah interpretasi tentang prestasi belajar siswa berdasarkan 
tingakt pendidikan orang tua berdasarkan pada Boxplot berikut: 

 

 



 

BAB 

III 
UKURAN PEMUSATAN DAN  
UKURAN LETAK 

 

 

 Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Memahami Jenis Ukuran Pemusatan 
2. Memahami konsep mean, median, dan modus 
3. Memiliki keterampilan menentukan mean, median, dan 

modus dari sekumpulan data 
4. Memahami jenis-jenis ukuran letak 
5. Memahami konsep kuartil, desil, dan persentil 
6. Memiliki keterampilan menentukan kuartil, desil, dan 

persentil dari sekumpulan data 
 

 Uraian Materi 

 

A. Ukuran Pemusatan 

Dalam statistika ada beberapa ukuran pemusatan atau 
ukuran gejala pusat yang digunakan untuk mendeskripsikan data 
hasil penelitian.Diantara ukuran pemusatan yang dimaksud adalah 
rata-rata, median, dan modus. Masing-masing ukuran pemusatan 
tersebut akan dijelaskan satu persatu berikut ini: 

1. Mean 

Dalam keseharian, kita sering medengar istilah rata-rata, 
misalnya rata-rata pendapatan, rata-rata harga, rata- rata penjualan, 
rata-rata hasil ujian siswa, rata- rata berat badan, dan rata-rata tinggi 
badan siswa. Rata-rata dihitung dengan menggunakan semua data 
yang ada. Mean didefinisikan sebagai jumlah seluruh nilai data 



   

dibagi dengan banyaknya data. Secara matematis dapat dituliskan 
sebagai berikut: 

X̅ =  
∑ xi

n
 

dengan: 

X̅ =  Mean (rata-rata) 

xi =  data ke-i sampai ke-n 

n =  banyaknya data 

 

Contoh 3.1 

Diketahui nilai ujian Aljabar 10 mahasiswa sebagai berikut: 85, 60, 
75, 78, 80, 75, 67, 75, 78, 90. Dengan menggunakan rumus rata- rata 
di atas, maka dapat dihitung nilai rata-rata ujian Aljabar 10 
mahasiswa sebagai berikut: 

X̅ =  
∑ xi

n
 

X̅ =  
85 + 60 + 75 + 78 + 80 + 75 + 67 + 75 + 78 + 90

10
=  

763

10
= 76,3 

Jadi rata-rata nilai ujian aljabar mahasiswa adalah 76,3.  

Jika data yang disajikan merupakan data yang berfrekuensi, 
maka untuk mencari nilai rata-rata dapat menggunakan persamaan 
berikut: 

X̅ =  
∑ fixi

∑ fi
 

dengan: 

X̅ =  Mean (rata-rata) 

xi =  data ke-i sampai ke-n 

fi =  frekuensi masing-masing nilai xi 

Persamaan di atas juga disebut sebagai rata-rata berbobot 
dengan frekuensi setiap nilai sebagai bobotnya.Dengan demikian, 



  

rata-rata ialah jumlah hasil kali frekuensi dan nilai data dibagi 
dengan jumlah frekuensinya. 

 

Contoh 3.2 

Berikut diberikan nilai ujian Aljabar 20 mahasiswa sebagai berikut: 

Tabel 3.1. Nilai Aljabar 20 mahasiswa 

xi fi xi.fi 

50 3 150 

65 4 260 

68 5 340 

76 4 304 

80 2 160 

85 2 170 

Jumlah 20 1384 

 

Dari tabel 4.1 di atas, diperoleh nilai ∑ 𝑓𝑖 = 20, dan ∑ 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 = 1384. 
Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut: 

X̅ =  
∑ fixi

∑ fi
 

X̅ =  
1384

20
= 69,2 

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian aljabar dari 20 mahasiswa 
tersebut adalah 69,2. 

 

Contoh 3.3 

Berikut diberikan data hasil ujian aljabar 100 mahasiswa: 

 

 

 



   

Tabel 3.2. Nilai Aljabar untuk 100 mahasiswa 

Nilai Ujian 
Frekuensi 

(fi) 
Tanda Kelas 

(xi) 
fi.xi 

21 - 30 4 25.5 102 

31 - 40 6 35.5 213 

41 - 50 8 45.5 364 

51 - 60 10 55.5 555 

61 - 70 24 65.5 1572 

71 - 80 25 75.5 1887.5 

81 - 90 15 85.5 1282.5 

91 - 100 8 95.5 764 

Jumlah 100   6740 

 

Dari tabel 4.2 di atas, diperoleh nilai ∑ 𝑓𝑖 = 100, dan ∑ 𝑓𝑖 . 𝑥𝑖 = 6779. 
Sehingga nilai rata-rata dapat dihitung sebagai berikut: 

X̅ =  
∑ fixi

∑ fi
 

X̅ =  
6740

100
= 67,40 

Dengan demikian, nilai rata-rata ujian aljabar dari 20 mahasiswa 
tersebut adalah 67,40. 

 

2. Median 

Bentuk ukuran gejala pusat atau ukuran pemusatan yang 
lainnya adalah median.Median adalah nilai tengah dari suatu data 
terurut dari yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang 
terbesar ke yang terkecil. Median merupakan garis pembagi dari 
sekumpulan data menjadi dua bagian yang sama besarnya. 

Untuk menentukan media suatu data tergantung pada 
banyaknya data.Jika banyaknya data ganjil maka median langung 



  

ditentukan dengan melihat nilai paling tengah dari data setelah 
diurutkan.Sementara jika banyaknya data bernilai genap, maka 
setelah data diurutkan maka median ditentukan dengan 
menghitung nilai rata-rata dua data yang paling tengah. 

 

Contoh 3.4 

Data tentang hasil ujian statistika dari 9 mahasiswa adalah 8, 5, 7, 8, 
9, 6, 5,7,6. Untuk menentukan nilai median dari kumpulan data 
tersebut adalah data terlebih dahulu diurutkan. Data setelah 
diurutkan diperoleh sebagai berikut: 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Jumlah 
data (n) = 9, artinya banyaknya data bernilai ganjil. Karena 
banyaknya data bernilai ganjil, maka median dapat ditentukan 
langsung dengan melihat nilai paling tengah yaitu 7. 

 

Contoh 3.5 

Diperoleh suatu data hasil ujian Matematika 12 siswa Madrasah 
Aliyah “Al-Hidayah” sebagai berikut: 9, 7, 8, 6, 7, 6, 8, 5, 8, 9, 8, 7. 

Untuk menentukan median maka data terlebih dahulu diurutkan 
dari yang terkecil sampai yang terbesar dan hasilnya adalah: 5, 6, 6, 
7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9. Karena banyaknya data (n) adalah 12 atau 
berjumlah genap, maka media ditentukan dengan mencari nilai 
rerata dari dua nilai yang paling tengah. Berdasarkan data tersebut, 
maka dua data yang paling tengan adalah 7 dan 8. Maka median 
dari kumpulan data tersebut adalah: 

Median =  
7 + 8

2
=  

15

2
= 7.5 

Jadi median dari kumpulan data tersebut adalah 7,5. 

Untuk data yang tersusun dalam suatu data berkelompok 
atau data berfrekuensi, maka median dapat dihitung dengan 
menggunakan persamaan berikut: 

Me = b + p (

n
2 −  F

f
) 

 



   

Dimana: 

Me =  Median 

b =  batas bawah kelas median yaitu kelas dimana median 
terletak 

p =  panjang kelas media 

n =  ukuran sampel atau banyaknya data 

F =  jumlah semua frekuensi yang berada di bawah kelas 
interval  

median 

f =  frekuensi kelas median 

 

Contoh 3.6 

Nilai ujian Matematika 80 siswa Madrasah Tsanawiyah “Al-
Barokah” disajikan pada tabel distribusi frekuensi berikut: 
 

Tabel 3.3. Distribusi Frekuensi Nilai Ujian Matematika 

MTs “ Al-Barokah” 

Nilai Ujian Batas Bawah Batas Atas fi fk 

31 – 40 30,5 40,5 3 3 

41 – 50 40,5 50,5 5 8 

51 – 60 50,5 60,5 15 23 

61 – 70 60,5 70,5 10 33 

71 – 80 70,5 80,5 25 58 

81 – 90 80,5 90,5 14 72 

91 – 100 90,5 100,5 8 80 

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, diperoleh beberapa nilai yaitu: b = 
80,5; p = 10; F = 3 + 5 + 15 + 10  = 33;  

Dengan menggunakan rumus menentukan nilai median untuk data 
berfrekuensi, maka median dapat dicari sebagai berikut: 



  

Me = b + p (

n
2

−  F

f
) 

Me = 80,5 + 10 (

80
2

−  33

25
) = 80,5 + 10 (

40 −  33

25
)

= 80,5 + 10(0,28) = 83,3 

Jadi median untuk data hasil ujian matematika MTs “Al Barokah” 
adalah 83,3. 

 

3. Modus 

Ukuran gejala pusat yang lain yang sering digunakan adalah 
modus. Modus diartikan sebagai nilai yang sering muncul dari 
suatu kelompok data.Modus sering digunakan jika data berupa data 
nominal, karena dengan ukuran ini mampu memberikan informasi 
tentang adanya kategori tertentu yang mendominasi kategori 
lainnya dalam suatu pengamatan. 

Penerapan modus untuk data hasil pengamatan dengan data 
nominal adalah: 

a. Kebanyakan pemuda di Makassar menghisap rokok 
b. Pada umumnya pegawai negeri tidak disiplin dalam bekerja 
c. Kebanyakan siswa di kelas VII adalah perempuan 
 

Contoh 3.7 

Hasil ujian Bahasa Inggris dari 10 siswa disajikan sebagai berikut: 

7, 8, 6, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 8, 9, 8 

Untuk menentukan modus dari data tersebut, maka dapat 
digunakan tabel frekuensi sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Distribusi Frekuensi Data 

xi fi 

6 

7 

2 

3 



   

8 

9 

5 

2 

Jumlah 12 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, maka tampak bahwa modus untuk 
data hasil ujian Bahasa Inggris adalah 8 karena memiliki frekuensi 
terbesar yaitu 5. 

Jika data disajikan dalam suatu tabel distribusi frekuensi, 
maka modus dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 
berikut: 

Mo = b + p (
b1

b1 + b2
) 

Dimana: 

Mo =  modus 

b =  batas bawah kelas modus, kelas interval dengan frekuensi 
paling  

banyak 

p =  panjang kelas interval modus 

b1 =  frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas 
interval  

modus 

b2 =  frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah kelas 
interval  

modus 

 

Contoh 3.8 

Diberikan suatu data tentang nilai hasil ujian matematika 80 siswa 
MTs “Al Barokah” disajikan pada tabel distribusi frekuensi sebagai 
berikut: 

 

 



  

Tabel 3.5. Distribusi Frekuensi Nilai Ujian Matematika 

MTs “ Al-Barokah” 

Nilai Ujian Batas Bawah Batas Atas fi 

31 – 40 30,5 40,5 3 

41 – 50 40,5 50,5 5 

51 – 60 50,5 60,5 15 

61 – 70 60,5 70,5 10 

71 – 80 70,5 80,5 25 

81 – 90 80,5 90,5 14 

91 – 100 90,5 100,5 8 

Jumlah 80 

Untuk menentukan modus pada tabel 3.13 di atas, terlebih dahulu 
menentukan beberapa nilai berikut: b = 70,5; p = 10; b1 = 25 – 10 = 
15; b2 = 25 = 14 = 11. Nilai-nilai tersebut kemudian disubstitusikan 
pada persamaan berikut: 

Mo = b + p (
b1

b1 + b2
) 

Mo = 70,5 + 10 (
15

15 + 11
) = 70,5 + 10 (0.6) = 70,5 + 6 = 76,5  

Dengan demikian modus untuk data hasil ujian Matematika MTs 
“Al Barokah” adalah 76,5. 

 

B. Ukuran Letak 

Salah satu ukuran dari gejala pusat atau ukuran pemusatan 
adalah median. Pada ukuran lokasi, median merupakan ukuran 
lokasi yang membagi dua bagian sama besarnya. Ukuran lokasi lain 
yang akan disajikan adalah kuartil, desil, dan persentil . 

1. Kuartil 

Kuartil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 
empat bagian yang sama banyaknya berdasarkan data terurut. 
Kuartil biasanya disimbolkan dengan K. Kuartil (K) dibagi atas tiga 



   

bagian yaitu kuatil ke-satu (K1), kuartil ke-dua (K2), dan kuartil ke-
tiga (K3). 

Untuk menentukan kuartil dari suatu data dapat dilakukan 
dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Urutkan data dari terkecil ke terbesar 

b. Tentukan letak kuartil 

c. Hitung skor kuartil dengan menggunakan rumus berikut: 

Ki =  
i(n + 1)

4
 

dengan i = kuartil ke-1, ke-2, dan ke-3, serta n = banyaknya data. 

 

Contoh 3.9 

Hasil ujian akhir semester mata kuliah statistika 12 mahasiswa 
jurusan pendidikan matematika disajikan sebagai berikut: 

56, 60, 68, 65, 70, 80, 95, 82, 75, 70, 60, 82. 

Data setelah diurutkan menjadi: 

56, 60, 60, 65, 68, 70, 70, 75, 80, 82, 82, 95 

Maka: 

Kuartil ke-1 diperoleh: 

K1 =  data ke (
1(12+1)

4
) = (

13

4
) = 3.25 , artinya data berada diantara 

data ke-3 dan ke-4. 

Skor K1 = 60 + ¼ (65 – 60) = 60 + 1.25 = 61.25 

Kuartil ke-3 diperoleh: 

K3 =  data ke (
3(12+1)

4
) = (

39

4
) = 9.75 , artinya data berada diantara 

data ke-9 dan ke-10. 

Skor K3 = 80 + ¾ (82 – 80) = 80 + 1.5 = 81.5 

Jika data berbentuk distribusi frekuensi, maka nilai kuartil ke-1, ke-
2, dan ke-3 dapat dihitung dengan menggunakan persamaan: 



  

Ki =  b + p (
(

in
4 − fb)

f
) 

Dengan i = 1, 2, dan 3 

b = batas bawah kelas interval Ki 

p = panjang kelas interval Ki 

fb = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval Ki 

f = frekuensi kelas interval Ki 

 

Contoh 3.10 

Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan pada tabel 
berikut: 

Tabel 3.6 Distribusi Frekuensi Data berkelompok 

Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas fi fk 

31 - 40 30,5 40,5 2 2 

41 - 50 40,5 50,5 3 5 

51 - 60 50,5 60,5 5 10 

61 - 70 60,5 70,5 14 24 

71 - 80 70,5 80,5 25 49 

81 - 90 80,5 90,5 18 67 

91 - 100 90,5 100,5 13 80 

(sumber: Susetyo, Statistika untuk analisis data penelitian. hal. 51) 

Untuk menentukan kuartil ke-1 terduga dengan menghitung ¼ n, 
yaitu ¼ x 80 = 20. Nilai ini menunjukkan berada pada kelas interval 
ke-4 yaitu 61 – 70. Dari kelas interval K1 diperoleh nilai b = 60,5; i = 
10; f = 14; fb = 2 + 3 + 5 = 10. Dengan demikian kuartil ke-1 dapat 
dihitung sebagai berikut: 

K1 =  60,5 + 10 (
20 − 10

14
) = 60,5 + 10 (

10

14
) = 67,14 



   

Dengan demikian K1 memperoleh skor 67,14 berarti terdapat ¼ atau 
25% mahasiswa memperoleh paling tinggi nilai 67,14 sedangkan 
yang memperoleh skor di atas 67,14 sebanyak 75%. 

 

2. Desil 

Desil merupakan sekumpulan data terurut yang dibagi 
menjadi sepuluh bagian yang sama banyaknya. Terdapat sembilan 
desil (D) yang biasanya disimbolkan dengan D1 untuk desil ke-1, D2 
untuk desil ke-2, D3 untuk desil ke-3, D4 untuk desil ke-4, sampai 
dengan D9 untuk desil ke-9. 

Untuk menentukan desil dari suatu data, maka dapat 
dilakukan langkah-langkah berikut: 

a. Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar 
b. Menentukan letak desil 
c. Menghitung skor desil dengan menggunakan rumus: 

Letak Di = (
i(n+1)

10
), 

dengan i = desil ke-1, ke-2, sampaik desil ke-9 

 

Contoh 3.11 

Diberikan data hasil ujian matematika sebagai berikut: 60, 72, 55, 90, 
85, 76, 70, 98, 50, 60, 75, 76. Maka untuk menentukan desil dari data 
tersebut adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu dari 
terkecil ke terbesar sebagai berikut: 

Data terurut: 50, 55, 60, 60, 70, 72, 75, 76, 76, 85, 90, 98. 

Maka desil ke-6 dari data tersebut adalah: 

Letak D6 = (
6(12 + 1)

10
) =  

78

10
= 7,8 

Hasil ini menunjukkan bahwa desil ke-6 terletak antara data ke-7 
dan data ke-8. 

D6 terletak pada skor 75 + 0,8(76-75) = 75 + 0,8 (1) = 75,8. 

Desil dari suatu data yang berbentuk distribusi frekuensi 
dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan: 



  

Di =  b + p (
(

in
10 − fb)

f
) 

dengan i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

b = batas bawah kelas interval Di, diduga terletak  

p = panjang kelas interval Di 

fb = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval Di 

f = frekuensi kelas interval Di 

 

Contoh 3.12 

Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan pada tabel 
berikut: 

Tabel 3.7 Distribusi Frekuensi Data berkelompok 

Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas fi fk 

31 - 40 30,5 40,5 2 2 

41 - 50 40,5 50,5 3 5 

51 - 60 50,5 60,5 5 10 

61 - 70 60,5 70,5 14 24 

71 - 80 70,5 80,5 25 49 

81 - 90 80,5 90,5 18 67 

91 - 100 90,5 100,5 13 80 

(sumber: Susetyo, Statistika untuk analisis data penelitian. hal. 51) 

 

Menentukan desil ke-5 terduga dengan menghitung 5/10 x n = 
(5/10) x 80 = 40. Berasarkan perhitungan tersebut maka diduga 
bahwa desil ke-5 berada pada kelas interval ke-5 yaitu 71 – 80. 
Dengan demikian diperoleh nilai b = 70,5; p = 10; f  25; dan fb = 2 + 3 
+ 5 + 14 = 24 



   

D5 =  70,5 + 10 (
(40 − 24)

25
) = 76,9 

Dengan demikian desil k-5 memperoleh sor 76,9. Artinya ada 5/10  
atau 50% mahasiswa memperoleh paling tinggi 76,9 . sedangkan 
yang memperoleh skor di atas 76,9 sebanyak 50%. 

 

3. Persentil 

Persentil merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 
seratus bagian yang sama banyaknya setelah disusun secara terurut. 
Persentil biasanya disimbolkan dengan P. Terdapat sembilah puluh 
sembilan (99) buah persentil yaitu P1 untuk persentul ke-1, P2 untuk 
persentil ke-2 sampai dengan P99 untuk perentil ke-99. 

Langkah-langkah untuk menghitung nilai persentil dari 
sekumpulan data adalah: 

a. Mengurutkan data dari terkecil ke terbesar 

b. Menentukan letak persentil 

c. Menghitung skor persentil dengan menggunakan rumus: 

Letak Pi = (
i(n + 1)

100
) 

dengan i = persentil ke-1, ke-2, sampaipersentil ke-99 

 

Contoh 3.13 

Diberikan data hasil ujian matematika sebagai berikut: 60, 72, 55, 90, 
85, 76, 70, 98, 50, 60, 75, 76. Maka untuk menentukan persentil dari 
data tersebut adalah dengan mengurutkan data terlebih dahulu dari 
terkecil ke terbesar sebagai berikut: 

Data terurut: 50, 55, 60, 60, 70, 72, 75, 76, 76, 85, 90, 98. 

Maka persentil ke-60 dari data tersebut adalah: 

Letak P50 = (
60(12 + 1)

100
) =  

780

100
= 7,8 



  

Hasil ini menunjukkan bahwa persentil ke-60 terletak antara data 
ke-7 dan data ke-8. 

P6 terletak pada skor 75 + 0,8(76-75) = 75 + 0,8 (1) = 75,8. 

Persentil dari suatu data yang berbentuk distribusi frekuensi 
dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan: 

Pi =  b + p (
(

in
100 − fb)

f
) 

dengan i = 1, 2, 3, 4, 5, ... , 99 

b = batas bawah kelas interval Pi, diduga terletak  

p = panjang kelas interval Pi 

fb = frekuensi kumulatif dibawah kelas interval Pi 

f = frekuensi kelas interval Pi 

 

Contoh 3.14 

Data hasil ujian matematika 80 mahasiswa disajikan pada tabel 
berikut: 

Tabel 3.8 Distribusi Frekuensi Data berkelompok 

Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas fi fk 

31 - 40 30,5 40,5 2 2 

41 - 50 40,5 50,5 3 5 

51 - 60 50,5 60,5 5 10 

61 - 70 60,5 70,5 14 24 

71 - 80 70,5 80,5 25 49 

81 - 90 80,5 90,5 18 67 

91 - 100 90,5 100,5 13 80 

(sumber: Susetyo, Statistika untuk analisis data penelitian. hal. 51) 

 



   

Menentukan persentil ke-50 terduga dengan menghitung 50/100 x n 
= (5/10) x 80 = 40. Berasarkan perhitungan tersebut maka diduga 
bahwa persentil ke-50 berada pada kelas interval ke-5 yaitu 71 – 80. 
Dengan demikian diperoleh nilai b = 70,5; p = 10; f  25; dan fb = 2 + 3 
+ 5 + 14 = 24 

P50 =  70,5 + 10 (
(40 − 24)

25
) = 76,9 

Dengan demikian persentil ke-50 memperoleh sor 76,9. Artinya ada 
50/100  atau 50% mahasiswa memperoleh paling tinggi 76,9. 
sedangkan yang memperoleh skor di atas 76,9 sebanyak 50%. 

 

C. Aplikasi SPSS Statistics 20 untuk Menentukan Ukuran 
Pemusatan dan Ukuran Letak 

Diberikan data hasil pengukuran kemampuan representasi 
matematika 20 siswa dan hasilnya disjaikan pada abel berikut: 

No JK 
Kemampuan Representasi 

Matematika 

1 2 89 

2 2 96 

3 2 75 

4 1 72 

5 1 79 

6 1 68 

7 1 90 

8 2 90 

9 2 74 

10 1 81 

11 2 97 

12 1 67 

13 2 86 



  

14 2 94 

15 2 86 

16 1 89 

17 2 69 

18 1 73 

19 1 73 

20 1 86 

 

Keterangan: variabel JK menunjukkan: 1 = laki-laki dan 2 = 
perempuan 

Untuk menganalisis secara deskriptif dapat dilakukan langkah-
langkah sebagai berikut: 

1. Input Data pada layar SPSS Statisticss 20 

2. Klik Analyze kemudian pilih Descriptive Statistics dan pilih 
Frequencies seperti tampilan berikut: 

 



   

3. Klik Statistics kemudian beri tanda centang mean, median, 
modus, quartiles, percentiles, minimum, dan maksimum 
sehingga muncul kotak berikut: 

 

4. Klik Continu lalu tekan OK dan akan keluar hasilnya sebagai 
berikut: 

Statistics 
Kemampuan Representasi 
Matematika 

N 
Valid 20 

Missing 0 
Mean 81,70 
Median 83,50 
Mode 86 
Minimum 67 
Maximum 97 

Percentiles 

25 73,00 

50 83,50 

75 89,75 

 



  

Dan jika akan dianalisis kemampuan representasi matematika siswa 
berdasarkan varabel jenis kelamin maka dapat dilakukan 
langkahlangkah sebagai berikut: 

1. Buka File data “representasi”. 

2. Klik menu Analyze, kemudian Descriptive Statistics lalu pilih 
Exlore sehingga tampil sebagai berikut: 

 

3. Isi variabel Kemampuan Representasi pada Kotak Dependent 
List dan variabel Jenis Kelamin pada kotak Factor list, kemudian 
klik Statististics, maka akan tampak dilayar sebagai berikut: 

 



   

4. Klik Continu lalo OK maka akan keluar output sebagai berikut: 

 

Case Processing Summary 

 Jenis 
Kelamin 

Cases 

 Valid Missing Total 

 N Percent N Percent N Percent 

Kemampuan 
Representasi 
Matematika 

Laki-Laki 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

Perempuan 10 100,0% 0 0,0% 10 100,0% 

 

Descriptives 

 
Jenis Kelamin Statistic Std. 

Error 

Kemampuan 
Representasi 
Matematika 

Laki-Laki 

Mean 77,80 2,678 

95% 
Confidence 
Interval for 
Mean 

Lower 
Bound 

71,74 
 

Upper 
Bound 

83,86 
 

5% Trimmed Mean 77,72  

Median 76,00  

Variance 71,733  

Std. Deviation 8,470  

Minimum 67  

Maximum 90  

Range 23  

Interquartile Range 16  

Skewness ,272 ,687 



  

Kurtosis -1,475 1,334 

Perempuan 

Mean 85,60 3,096 

95% 
Confidence 
Interval for 
Mean 

Lower 
Bound 

78,60 
 

Upper 
Bound 

92,60 
 

5% Trimmed Mean 85,89  

Median 87,50  

Variance 95,822  

Std. Deviation 9,789  

Minimum 69  

Maximum 97  

Range 28  

Interquartile Range 20  

Skewness -,593 ,687 

Kurtosis -,994 1,334 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 Uji Kompetensi 

 

1. Jelaskan pengertian: 

a. Mean 

b. Median 

c. Modus 

d. Kuartil 

e. Desil 

f. Persentil 

2. Diketahui data hasil tes kemampuan Literasi siswa sebagai 
berikut: 

56 93 51 89 78 68 80 85 66 51 

74 63 88 95 75 73 85 70 75 72 

55 92 73 58 70 91 88 60 67 65 

80 62 93 84 81 71 51 90 89 76 

75 70 93 81 56 57 78 71 79 58 

Tentukan: 

a. Buatlah distribusi frekuensinya 

b. Mean dengan data frekuensi 

c. Median dengan data frekuensi 

d. Modus dengan data frekuensi 

3. Diktahui data hasil tes kemampuan matematika sebagai berikut: 

5 3 6 7 7 3 3 5 7 2 

2 3 2 3 4 6 3 8 4 7 

6 5 4 9 4 9 9 7 9 6 

Tentukanlah: 

a. Kuartil 



  

b. Desil 

c. Persentil 

4. Tinggi badan dari sekelompok siswa yang ditetapkan sebagai 
sampel adalah sebagai berikut: 

Tinggi badan Banyaknya Siswa 

140 – 144 

145 – 149 

150 – 154 

155 – 159 

160 – 164 

165 – 169 

4 

7 

10 

12 

6 

3 

Dari tabel di atass tentukan: 

a. Rerata, median, dan modusnya 

b. Kuartil-kuartil, Desil, dan persentilnya 

5. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada soal no 4. Jelaskan 
makna dari masing nilai yang diperoleh (interpretasikan hasil 
perhitungan tersebut). 

6. Menurut Anda, manakah yang lebih mudah, efektif, dan efisien 
dalam menentukan nilai mean, median, modus, kuatil, desil, 
perentil data tunggal atau data frekuensi?  Jelaskan alasan 
Anda!. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 

IV UKURAN PENYEBARAN 

 

 Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Memahami Jenis Ukuran Penyebaran 
2. Memahami konsep rentang, rentang antar kuartil, 

simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar devisi 
dan variansi, keofisien variansi, keofisien kemiringan, 
koefisien kurtosis, skor baku (z) dan skor T 

3. Memiliki keterampilan menentukan konsep rentang, 
rentang antar kuartil, simpangan kuartil, rata-rata 
simpangan, standar devisi dan variansi, keofisien 
variansi, keofisien kemiringan, koefisien kurtosis, skor 
baku (z) dan skor T untuk data tunggal dan data 
kelompok 

 

 Uraian Materi 

Ukuran penyebaran menunjukkan suatu variasi dari suatu 
distribusi data. Dengan mengetahui variasi suatu data maka kita 
bisa mengambil kesimpulan secara lebih tepat tentang distribusi 
suatu data. Pada ukuran nilai tengah, beberapa distribusi angka 
dengan mean (rerata) yang sama bisa memiliki ukuran variasi yang 
berbeda. Lihat ilustrasi berikut ini: 

Tabel 4.1. Distribusi nilai Matematika Siswa 

Mapel Nilai Siswa Mean 

A 50 50 50 50 50 50 

B 50 60 40 50 50 50 

C 50 30 50 55 65 50 

D 50 40 60 40 60 50 



   

Rerata nilai siswa untuk setiap mata pelajaran(A, B, C dan D)  
tersebut diatas adalah sama. Namun demikian kita akan 
memberikan interpretasi yang berbeda bila mencermati lebih jauh 
tentang variasi dari masing-masing matakuliah. Penghitungan 
ukuran penyebaran atau ukuran dispersi ini penting karena akan 
diperoleh informasi tambahan tentang penyebaran yang terjadi 
pada suatu distribusi, dapat menilai ketepatan ukuran nilai tengah 
dalam mewakili distribusinya. Bila suatu distribusi data memiliki 
dispersi yang besar maka ukuran nilai tengah kurang mewakili 
distribusinya, sebaliknya bila nilai dispersi semakin kecil maka 
semakin tepat nilai tengah mewakili distribusi datanya.Ukuran 
penyebaran yang akan dijelaskan adalah rentang, rentang antar 
kuartil, simpangan kuartil, rata-rata simpangan, standar devisi dan 
variansi, keofisien variansi, keofisien kemiringan, koefisien kurtosis, 
skor baku (z) dan skor T baik untuk data tunggal maupun data 
berkelompok. 

 

A. Ukuran Penyebaran untuk Data Tunggal 

1. Rentang 

Nilai rentang ini menunjukkan selisih antara data yang 
paling tinggi dengan data yang paling rendah. Dengan melihat 
ukuran ini maka dapat diketahui gambaran secara kasar tentang 
variasi suatu distribusi data. Nilai range ini sangat kasar, karena 
tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang lain selain nilai 
ekstrimnya. Rumus untuk mencari nilai rentang (range) adalah: 

 

R = data terbesar – data terkecil 

 

Contoh 4.1 

Pada data tabel satu diperoleh range pada masing masing mata 
pelajaran adalah: 

Tabel 4.2. Tabel Nilai mata pelajaran matematika 

Mapel Data Terbesar Data Terkecil Rentang 

A 50 50 0 

B 60 40 20 



  

C 65 30 35 

D 60 40 20 

 

Maka secara kasar dapat disimpulkan bahwa sebaran nilai pada 
mata pelajaran C paling bervariasi dibandingkan dengan nilai mata 
pelajaran A, B, dan D. Nilai range sama dengan 0 pada mata 
pelajaranA menunjukkan bahwa distribusi nilai A adalah homogen. 
Semakin besar nilai rentang maka distribusi data semakin 
bervariasi. 

 

2. Rentang Antar Kuartil 

Rentang antar kuartil (RAK) adalah nilai kuartik ke-3 
dikurangi dengan niai kuartil ke-1 yang dituliskan sebagai berikut: 

RAK = K3 – K1 

Contoh 4.2 

Diberikan data tunggal sbagai berikut: 

4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 

  K1   K2   K3   

 

Dari data tersebut, diperoleh nilai RAK sebagai berikut: 

RAK = K3 – K1 = 8 – 5 = 3 

 

Sementara itu, untuk menghitung Rentang Antar Kuartil untuk data 
berkelompok atau berfrekuensi, maka langkah pertama yang harus 
dilakukan adalah dengan menghitung kuartil sperti yang dijelaskan 
pada bab sebelunya yaitu pada ukuran letak. Untuk lebih 
memahami dapat dilihat pada contoh berikut: 

 

Contoh 4.3 

Berikan suatu data hasil tes kemapuan matematika yang disajikan 
pada tabel distribusi frekuensi berikut: 



   

Tabel 4.2 Distribusi frekuensi Data Kemampuan Matematika 

Kelas Interval Batas Bawah Batas Atas fi fk 

31 - 40 30,5 40,5 2 2 

41 - 50 40,5 50,5 3 5 

51 - 60 50,5 60,5 5 10 

61 - 70 60,5 70,5 14 24 

71 - 80 70,5 80,5 25 49 

81 - 90 80,5 90,5 18 67 

91 - 100 90,5 100,5 13 80 

 

Untuk menentukan RAK maka langkah yang harus dilakukan adala 
menghitung Kuarti pertama dan kuartil ketiga dengan 
menggunakan rumus: 

Ki =  b + p (
(

in
4

− fb)

f
) 

K1 =  60,5 + 10 (
20 − 10

14
) = 60,5 + 10 (

10

14
) = 67,14 

K3 =  80,5 + 10 (
260 − 49

18
) = 80,5 + 10 (

11

18
) = 86,61 

Dengan demikian diperoleh: 

RAK = K3 – K1 = 86,61 – 67,14 = 19,47 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, dapat ditafsirkan bahwa 
siswa yang memperoleh skor 67,14 adaah skor terendah dalam 
renatang antar kuartil dan skor paling tinggi adalah 86,61. 

 

3. Simpangan Kuartil 

Simpangan kuartil atau sering disebut rentang semi anta 
kuartil merupakan setengah dari rentang antar kuartil (RAK) yang 
dapat dituliskan sebagai berikut: 



  

SK = ½ (K3 – K1) 

 

Contoh 4.4 

Diberikan data tunggal sbagai berikut: 

4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 

  K1   K2   K3   

 

Dari data tersebut, diperoleh nilai RAK sebagai berikut: 

RAK = K3 – K1 = 8 – 5 = 3 

Maka Simpangan Kuartil (SK) diproleh: 

SK = ½ (3) = 1,5 

 

4. Rata-Rata Simpangan 

Untuk menutup kekurangan dari nilai range maka bisa 
dihitung nilai simpangan rata-rata (Mean Deviation). Simpangan 
rata-rata (SR) memperhitungan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim 
distribusi data. Rumus untuk mencati rerata deviasi atau simpangan 
rata-rata adalah: 

SR =  
∑ |xi − x̅|n

i=1

n
 

dengan: 

xi = data ke-i 

x̅ = nilai rerata distribusi data  

n   = jumlah data 

 

Contoh 4.5 

Hasil ujian Matematika 5 siswa MTs ‘Al Barokah” adalah sebagai 
berikut: 7,  9,  8,  7,  9.  



   

Untuk menentukan simpangan rata-rata dari data tersebut, maka 
langkah yang harus dilakukan adalah menentukan nilai rerata dari 
data tersebut. 

x̅ =  
7 + 9 + 8 + 7 + 9

5
 

x̅ =  
40

5
= 8 

Dengan menggunakan rumus SR di atas, maka diperoleh: 

SR =  
|7 − 8| + |9 − 8| + |8 − 8| + |7 − 8| + |9 − 8|

5
 

SR =  
1 + 1 + 0 + 1 + 1

5
=  

4

5
= 0.8 

Dengan demikian nilai SR untuk ujian matematika siswa MTs “Al 
Barokah “ adalah 0.8. 

 

Sementara untuk menentukan Rata-Rata Simpangan untuk data 
berfrekuensi atau data berkelompok, maka persamaan yang 
digunakan adalah: 

RS =  
∑ f|Xi− X̅ |

n
 atau RS =  

∑ f|x|

n
 

 

Untuk kebih memahami tentang Rata-Rata Simpangan khususnya 
untuk data berkelompok atau data frekuensi dapat dilihat sebagai 
berikut: 

Tabel 4.3 Skor Hasil Ujian Aljabar 

Skor (X) f (Xi −  X̅  = x) f|Xi −  X̅ | 

20 1 -16,5 16,5 

24 3 -12,5 12,5 

26 4 -10,5 10,5 

30 5 -6,5 6,5 

35 7 -1,5 1,5 



  

40 10 3,5 3,5 

45 6 8,5 8,5 

47 4 10,5 10,5 

48 3 11,5 11,5 

50 1 13,5 13,5 

Jumlah 44 

 

95 

 

Dengan menggunakan rumus rata-rata simpangan maka 
didperoleh nilai: 

RS =  
∑ f|Xi − X̅ |

n
 

RS =  
95

44
= 2,16 

Rata-rata simpangan memberikan maknan bahwa jika rata-
rata simpangan bernilai besar, maka infomasi yang dapat diberikan 
adalah skor siswa dalam ujian menunjukkan adanya penyebaan 
atau jarak yang jauh dari rata-ratanya. Sebaliknya jika rata-rata 
simpangan kecil ha ini menunjukkan bahwa data semakin 
mengumpul di sekitar pusat atau rata-rata hitung. 

 

5. Standar Deviasi dan Varians 

Salah satu ukuran penyimpangan yang sering digunakan 
untuk menjelaskan data hasil penelitian adalah simpangan bauk 
dan variansi.  Simpangan baku sering dilambangkan dengan s 

untuk sampel dan  untuk populasi. Jika simpangan baku 
dikuadratkan atau berpangkat dua maka disebut sebagai variansi. 

Variansi biasa disimbolkan dengan s2 untuk sampel dan 2 untuk 
populasi. 

Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang 
paling banyak digunakan. Ukuran ini dikenalkan oleh Karl Pearson. 
Dengan menggunakan simpangan rata-rata hasil pengamatan 
penyebaran sudah memperhitungkan seluruh nilai yang ada pada 
data. Namun demikian karena dalam penghitungan menggunakan 



   

nilai absolut maka tidak dapat diketahui arah penyebarannya. Maka 
dengan simpangan baku kelemahan ini dapat diatasi, yakni dengan 
cara membuat nilai pangkat 2, sehingga nilai negatif menjadi positif. 
Simpangan baku ini merupakan ukuran penyebaran yang paling 
teliti. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut (untuk sampel): 

 

S =  √
∑ fxi

2 − (∑ fx𝑖)2/n

n − 1
        

 

Sedangkan rumus yang digunakan untuk populasi hampir sama, 
namun pembaginya tanpa dikurangkan dengan angka 1, yaitu: 

σ =  √
∑ fxi

2 −  (∑ fx𝑖)2/n

n
 

 

Sebagai contoh pada data Tabel berikut dapat dihitung standar 
deviasinya sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Nilai Aljabar Siswa 

Xi fi Xi2 fi*Xi fi*Xi
2 

20 1 400 20 400 

24 3 576 72 1728 

26 4 676 104 2704 

30 5 900 150 4500 

35 7 1225 245 8575 

40 10 1600 400 16000 

45 6 2025 270 12150 

47 4 2209 188 8836 

48 3 2304 144 6912 

50 1 2500 50 2500 



  

Jumlah 44 14415 1643 64305 

Dengan menggunakan rumus standar deviasi dan varias di atas, 
maka diperoleh: 

S =  √
∑ fxi

2− (∑ fx𝑖)2/n

n−1
=  √

64305 − (1643)2/44

44 −1
 = 8,288247 dan S2 = 68,69503 

 

σ =  √
∑ fxi

2− (∑ fx𝑖)2/n

n
=  √

64305 − (1643)2/44

44
 = 8,193521 dan S2 = 67,13378 

 

Simpangan baku atau standard deviation merupakan bentuk 
akar pangkat 2 dari Variansi. Biasanya ukuran variansi ini diberi 
simbul sebagai s2. Sebenarnya yang merupakan ukuran simpangan 
adalah simpangan baku, namun demikian ukuran variansi ini 
merupakan ukuran pangkat dua dari simpangan baku, sehingga 
bisa juga dianggap sebagai ukuran penyebaran.  

 

6. Koefisien Variansi 

Koefisien variasi merupakan suatu ukuran variansi yang 
dapat digunakan untuk membandingkan suatu distribusi data yang 
mempunyai satuan yang berbeda. Kalau kita membandingkan 
berbagai variansi atau dua variabel yang mempunyai satuan yang 
berbeda maka tidak dapat dilakukan dengan menghitung ukuran 
penyebaran yang sifatnya absolut. 

Sebagai contoh pada suatu pengukuran tinggi badan 
mahasiswa diperoleh rerata 165 cm dengan standar deviasi 2,5 cm 
dan hasil penimbangan diperoleh rerata berat badanya adalah 56 kg 
dengan standar deviasi 1,2 kg. Dari hasil pengamatan ini kita tidak 
bisa menyimpulkan bahwa tinggi badan mahasiswa lebih bervariasi 
bila dibandingkan dengan berat badannya. 

Untuk mengatasi permasalahan ini maka harus dihitung 
suatu ukuran penyebaran relative, yakni Koefisien Variansi (KV). 
Rumusnya dapat dilihat sebagai berikut: 

𝐾𝑉 =  
𝑆

�̅�
 𝑥 100% 



   

Untuk lebih memahami tentang koefisien variansi dapat 
diihat pada contoh berikut dengan menggunakan data pada tabel 
4.3, maka diperoleh koevisien dapat dihitug sebgai berikut: 

KV =  
S

x̅
 x 100% 

Koefisien varinsi untuk sampel: 

KV =  
8,288247 

37,34091
 x 100% = 22,19616 

Koefisien varinsi untuk populasi: 

KV =  
8,193521

37,34091
 x 100% = 21,94248 

 

7. Koefisien Kemiringan (3) 

Distribusi yang tidak simetris disebut miring  (skewness). 
Distribusi miring ada dua yaitu miring kanan dan miring kiri. 
Distribusi miring kanan bila ekor kanan lebih panjang dari ekor kiri. 
Sedangkan distribusi miring kiri jika ekor kiri lebih panjang dari 
ekor kanan. 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien kemiringan pearson dihitung dengan menggunakan 
persamaan: 

α3 =  
3 (x̅−me)

s
  atau α3 =  

3 (x̅−mo)

s
 

Dengan menggunakan data  

4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 

me mo  mo me  

Miring kanan Miring kiri 



  

Diperoleh rata-rata (x̅ ) = 6,55 dan mo = 7. Dengan demikian 
koefisien kemiringan dapat dihitung yaitu: 

α3 =  
3 (x̅ − mo)

s
=  

3 (6,55 − 7)

1,508
=  −2,98 

Karena nilai koefisien kemiringan bernilai negatif, maka distribusi 
data miring kiri artinya kecenderungan data mengumpu di atas 
rata-rata. 

 

8. Koefisien Kurtosis (4) 

Koefisien kurtosis adalah ukuran keruncingan dari distribusi 
data. Makin runcing suatu kurva data makin kecil simpangan baku 
sehingga data makin mengelompok atau homogen. Ukuran 
keruncingan suatu distribusi dinyatakan dengan koefisien kurtosis, 
dengan rumus sebagai berikut: 

α4 =  

1
2

 (K3 − K1)

P90 − P10
 

dengan: 

K1 =  Kuartil pertama 
K3 =  Kuartil ketiga 
P90 =  Persentil ke-90 
P10 =  Persentil ke-10 
 

Kriteria untuk koefisien 4 sebagai berikut: 

a. Jika 4 > 0,263 maka model kurva runcing (leptokurtis) 

b. Jika 4 = 0,263 maka model kurva normal (mesokurtis) 

c. Jika 4 < 0,263 maka model kurva datar (platikurtis) 
 

Gambaran tentang ketiga moodel ini dapat dilihat ada gambar 
berikut: 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(a) leptokurtis (b) mesokurtis (c) platikurtis 

 

Untuk contoh dengan menggunakan data  

4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 

  K1   K2   K3   

Diperoleh K1 = 5; K3 = 8;  P90 = 8,8; dan P10 = 4,2. Maka koefisien 
kurtosis dapat dihitung sebagai berikut: 

α4 =  

1
2 (K3 − K1)

P90 − P10
=  

1
2 (8 − 5)

8,8 − 4,2
= 0,326 

Nilai 4 = 0,326 lebih besar dari 0,263 hal ini menunjukkan bahwa 
model kurvanya adalah runcing (leptokurtis). 

 

9. Skor Baku (z) dan Skor T 

Skor baku atau nilai baku suatu kumpulan data dapat 
dihitung dengan menggunakan persamaan: 

zi =  
Xi − X̅ 

s
, i = 1, 2, … , n 

dengan: 

zi = skor baku ; Xi = skor siswa ; dan X̅ = rata-rata 

 



  

Sementara skot T ditentukan dengan menggunakan rumus: 

T = 10zi + 50 

 

Untuk lebih memahami tentang skor baku dan skor T, maka dapat 
diperhatikan pada contoh berikut: 

Kelas 
Interva

l 

Nilai 
Tenga
h (X) 

fi fi.Xi fi.Xi^2 Mea
n 

Stde
v 

Zt T 

31 - 40 35,5 2 71,0 2520,50 75,87
5 

14,35
9 

-
2,81183 21,882 

41 - 50 45,5 3 136,5 6210,75 75,87
5 

14,35
9 -2,1154 28,846 

51 - 60 55,5 5 277,5 15401,25 75,87
5 

14,35
9 

-
1,41897 35,81 

61 - 70 65,5 1
4 

917,0 60063,50 75,87
5 

14,35
9 

-
0,72254 42,775 

71 - 80 75,5 2
5 

1887,
5 

142506,2
5 

75,87
5 

14,35
9 

-
0,02612 49,739 

81 - 90 85,5 1
8 

1539,
0 

131584,5
0 

75,87
5 

14,35
9 0,67031 56,703 

91 - 
100 

95,5 1
3 

1241,
5 

118563,2
5 

75,87
5 

14,35
9 1,36674 

63,66
7 

Jumlah 
8
0 

6070 476850,0
0         

 

Berikut contoh menentukan nilai skor z dan skor T 

Z1 = 𝑧1 =  
35,5−75,875

14,359
=  −2,81183. Bedasarkan nilai z ini, maka nilai 

T dapat dihitung sebagai berikut: 

T1 = 10.z1 + 50 

T1 = (10 x -2,81183) + 50 = 21,882. Demikian seterusnya untu 
memperoleh nilai skor z dan skor T pada tabel tersebut di atas. 

 



   

 Uji Kompetensi 

 

1. Jelaskan pengertian: 

a. Rentang 

b. Rentang Antar Kuartil 

c. Simpangan Kuartil 

d. Rata-Rata Simpangan 

e. Standar Deviasi  

f. Variansi 

g. Koefisien Variansi 

h. Koefisien Kemiringan 

i. Koefisien Kurtosis 

2. Diketahui data hasil tes kemampuan statistika siswa sebagai 
berikut: 

74 63 88 95 75 73 85 70 75 72 

80 62 93 84 81 71 51 90 89 76 

Tentukan: 

a. Rentang, Rentang Antar Kuartil, dan Simpangan Kuartil 

b. Rata-rata simpangan, standar deviasi, dan variansinya 

c. Koefisien variansi, skewness, dan kutrosis  

3. Hasil pengkurukan 50 orang peserta didik mengikuti tes 
kecepatan membaca diperoleh rentang sebesar 10. Jelaskan 
makna dari rentang tersebut. 

4. Diberikan data hasil tes kemampuan Bahasa Inggris sebagai 
berikut: 

91 71 82 87 71 66 66 71 69 72 

69 68 89 91 84 72 90 74 93 65 



  

84 75 90 81 92 74 66 83 86 86 

 

Tentukanlah: 

a. Standar deviasi 

b. Koefisien Varians 

c. Keofisien kemiringan 

d. Keoofisien Kurtosis 

5. Data hasil ujian akhir semester akhir mata kuliah statistika 
diperoleh seperti yang disajikan ppada tabel distribusi frekuensi 
berikut: 

Kelas 
Interval 

fi .... .... .... .... .... .... 

31 - 40 4       

41 - 50 3       

51 - 60 8       

61 - 70 15       

71 - 80 25       

81 - 90 20       

91 - 100 15       

Tentukanlah: 

a. Simpangan baku dan variansi data tersebut. 

b. Tentukanlah rata-rata simpangan data tersebut 

c. Tentukan skor z dan t data tersebut 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 

V TEKNIK SAMPLING 

 

 

 Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Memahami pengertian sampling 
2. Mengetahui jenis-jenis teknik sampling 
3. Memahami cara menentukan sampling 
 

 Uraian Materi 

Pada hakekatnya teknik sampling dikembangkan dengan 
tujuan untuk membantu para peneliti dalam upaya untuk 
melakukan generalisasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
Generalisasi bisa dilakukan lewat  penaksiran (estimation) parameter 
populasi maupun generalisasi  lewat pengujian hipotesis (testing of 
hypothesis) tentang keadaan parameter di populasi. 

Yang dimaksud dengan generalisasi dalam pengertian 
statistika adalah penarikan kesimpulan dari hal yang jumlah 
elemennya lebih sedikit atau dikenal dengan sampel ke hal yang 
jumlah elemennya lebih banyak atau lebih luas atau dikenal dengan 
populasi. Generalisasi dikenal juga dengan istilah  inferensi. Dari 
istilah ini dikenal istilah statistik inferensial yaitu semua perhitungan 
dari sampel yang digunakan untuk generalisasi, sedangkan statistik 
deskriptif  yaitu semua perhitungan yang hanya digunakan untuk 
mendeskripsikan suatu fenomena tanpa melakukan generalisasi. 
Seseorang bisa melakukan generalisasi bila prinsip random dipakai 
dalam pengambilan sampel. Makna random pada hakekatnya 
adalah  kondisi di mana setiap elemen atau individu  mendapat 



   

kesempatan yang sama untuk terpilih dalam proses pengambilan 
sampel. 

Dengan demikian, seseorang baru bisa melakukan 
generalisasi bila batasan populasi jelas. Yang dimaksud  populasi  
adalah  semua kumpulan elemen atau individu  di mana 
pengamatan akan dilakukan oleh peneliti, tentunya pengamatan 
tidak dilakukan terhadap populasinya , namun lewat  sampel yang 
diambilnya. Yang dimaksud sampel adalah bagian dari populasi. 
Populasi dinyatakan dengan memasukkan tiga unsur, isi (content), 
luas (extent) dan waktu (time). 

 

A. Pengertian Sampling  

Earl Babbie (1986) mengemukakan bahwa sampling adalah 
proses seleksi dalam kegiatan observasi. Proses seleksi yang 
dimaksud adalah proses untuk mendapatkan sampel. Dalam 
kegiatan observasi ditunjukkan pada populasi sosial. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1. Logika Sampling 

 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan 
ada sampel jika tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan 
elemen atau unsur yang akan kita teliti. Penelitian yang dilakukan 
atas seluruh elemen dinamakan sensus. Idealnya, agar hasil 
penelitiannya lebih bisa dipercaya, seorang peneliti harus 
melakukan sensus. Namun karena sesuatu hal peneliti bisa tidak 
meneliti keseluruhan elemen tadi, maka yang bisa dilakukannya 
adalah meneliti sebagian dari keseluruhan elemen atau unsur tadi. 

N 

(Populasi) 

n 

(sampel) 



  

Berbagai alasan yang masuk akal mengapa peneliti tidak 
melakukan sensus antara lain adalah, (a) populasi demikian 
banyaknya sehingga dalam prakteknya tidak mungkin seluruh 
elemen diteliti; (b) keterbatasan waktu penelitian, biaya, dan sumber 
daya manusia, membuat peneliti harus puas jika meneliti sebagian 
dari elemen penelitian; (c) penelitian yang dilakukan terhadap 
sampel bisa lebih reliabel terhadap populasi – misalnya, karena 
elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan 
fisik dan mental para pencacahnya sehingga banyak terjadi 
kekeliruan. (Uma Sekaran, 1992); (d) jika elemen populasi homogen, 
penelitian terhadap seluruh elemen dalam populasi menjadi tidak 
masuk akal, misalnya untuk meneliti kualitas jeruk dari satu pohon 
jeruk. 

Agar hasil penelitian yang dilakukan terhadap sampel masih 
tetap bisa dipercaya dalam arti masih bisa mewakili karakteristik 
populasi,  maka cara penarikan sampelnya harus dilakukan secara 
seksama. Cara pemilihan sampel dikenal dengan nama teknik 
sampling atau teknik pengambilan sampel. 

Elemen/unsur adalah setiap satuan populasi. Kalau dalam 
populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan 
keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. Artinya 
dalam populasi tersebut terdapat 30 elemen penelitian. Jika 
populasinya adalah pabrik sepatu, dan jumlah pabrik sepatu 500, 
maka dalam populasi tersebut terdapat 500 elemen penelitian. Jika 
populasinya mahasiswa suatu perguruan tinggi misalnya UIN 
Alauddin Makassar dan jumlah mahasiswa UIN Alauddin misalnya 
20.000 mahasiswa, maka dalam populasi tersebut terdapat 20.000 
elemen penelitian. 

 

B. Syarat Sampel yang Baik 

Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili 
sebanyak mungkin karakteristik populasi. Dalam bahasa 
pengukuran, artinya sampel harus valid, yaitu bisa mengukur 
sesuatu yang seharusnya diukur. Kalau yang ingin diukur adalah 
masyarakat Sunda sedangkan yang dijadikan sampel adalah hanya 
orang Banten saja, maka sampel tersebut tidak valid, karena tidak 



   

mengukur sesuatu yang seharusnya diukur (orang Sunda). Sampel 
yang valid ditentukan oleh dua pertimbangan. 

Pertama: Akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan 
“bias” (kekeliruan) dalam sample. Dengan kata lain makin sedikit 
tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat sampel 
tersebut. Tolok ukur adanya “bias” atau kekeliruan  adalah 
populasi.  Cooper dan Emory (1995) menyebutkan bahwa “there is 
no systematic variance” yang maksudnya adalah tidak ada keragaman 
pengukuran yang disebabkan karena pengaruh yang diketahui atau 
tidak diketahui, yang menyebabkan skor cenderung mengarah pada 
satu titik tertentu. Sebagai contoh, jika ingin mengetahui rata-rata 
luas tanah suatu perumahan, lalu yang dijadikan sampel adalah 
rumah yang terletak di setiap sudut jalan, maka hasil atau skor yang 
diperoleh akan bias. Kekeliruan semacam ini bisa terjadi pada 
sampel yang diambil secara sistematis. 

Contoh systematic variance yang banyak ditulis dalam buku-
buku metode penelitian adalah jajak-pendapat (polling) yang 
dilakukan oleh Literary Digest (sebuah majalah yang terbit di 
Amerika tahun 1920-an) pada tahun 1936. (Copper & Emory, 1995, 
Nan lin, 1976). Mulai tahun 1920, 1924, 1928, dan tahun 1932 majalah 
ini berhasil memprediksi siapa yang akan menjadi presiden dari 
calon-calon presiden yang ada. Sampel diambil berdasarkan 
petunjuk dalam buku telepon dan dari daftar pemilik mobil. Namun 
pada tahun 1936 prediksinya salah. Berdasarkan jajak pendapat, di 
antara dua calon presiden (Alfred M. Landon dan Franklin D. 
Roosevelt), yang akan menang adalah Landon, namun meleset 
karena ternyata Roosevelt yang terpilih menjadi presiden Amerika. 

Setelah diperiksa secara seksama, ternyata Literary Digest 
membuat kesalahan dalam menentukan sampel penelitiannya. 
Karena semua sampel yang diambil adalah mereka yang memiliki 
telepon dan mobil, akibatnya pemilih yang sebagian besar tidak 
memiliki telepon dan mobil (kelas rendah) tidak terwakili, padahal 
Rosevelt lebih banyak dipilih oleh masyarakat kelas rendah 
tersebut. Dari kejadian tersebut ada dua pelajaran yang diperoleh: 
(1) keakuratan prediktibilitas dari suatu sampel tidak selalu bisa 
dijamin dengan banyaknya jumlah sampel; (2) agar sampel dapat 
memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai 
selengkap mungkin karakteristik populasi (Nan Lin, 1976). 



  

Kedua: Presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah 
memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan 
sedekat mana estimasi kita  dengan karakteristik populasi. Contoh : 
Dari 300 pegawai produksi, diambil sampel 50 orang. Setelah 
diukur ternyata rata-rata perhari, setiap orang menghasilkan 50 
potong produk “X”. Namun berdasarkan laporan harian, pegawai 
bisa menghasilkan produk “X” per harinya rata-rata 58 unit. Artinya 
di antara laporan harian yang dihitung berdasarkan populasi 
dengan hasil penelitian yang dihasilkan dari sampel, terdapat 
perbedaan 8 unit. Makin kecil tingkat perbedaan di antara rata-rata 
populasi dengan rata-rata sampel, maka makin tinggi tingkat presisi 
sampel tersebut. 

Belum pernah ada sampel yang bisa mewakili karakteristik 
populasi sepenuhnya. Oleh karena itu dalam setiap penarikan 
sampel senantiasa melekat keasalahan-kesalahan, yang dikenal 
dengan nama “sampling error” Presisi diukur oleh simpangan baku 
(standard error). Makin kecil perbedaan di antara simpangan baku 
yang diperoleh dari sampel (S) dengan simpangan baku dari 
populasi makin tinggi pula tingkat presisinya. Walau tidak 
selamanya, tingkat presisi mungkin  bisa meningkat dengan cara 
menambahkan jumlah sampel, karena kesalahan mungkin bisa 
berkurang kalau jumlah sampelnya ditambah (Kerlinger, 1973 ). 

 

C. Beberapa Istilah dalam Sampling 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan unit-unit observasi yang 
karakteristiknya akan diduga. Populasi dibedakan menjadi dua 
yaitu populasi sampling dan populasi sasaran. Sebagai contoh 
adalah apabila kita mengambil rumah tangga sebagai unit 
sampling, sedangkan yang diteliti adalah anggota rumah tangga 
yang berjenis kelamin perempuan sudah nikah, seluruh rumah 
tangga disebut populasi sampling, sedangkan seluruh 
perempuan yang sudah nikah disebut populasi sasaran. 

2. Unit Sampling 

Unit sampling adalah unit-unit yang akan dijadikan sebagai unit 
sampel. Unit sampling dapat dibedakan menjadi unit sampling 



   

pertama (primary sampling units), unit sampling kedua (secondary 
sampling unit), unit sampling terakhir (final sampling unit). 

Misalnya seorang peneliti mendesain wilayah penelitian 
menjadi tiga tahap yaitu tahap pertama wilayah penelitian 
adalah kabupaten disebut unit sampling pertama, tahap kedua 
adalah desa disebut unit sampling kedua, dan tahap terakhir 
adalah RT/RW disebut unit sampling terakhir. 

3. Kerangka Sampling 

Kerangka sampling adalah sebuah daftar yang berisi-unit 
sampling yang akan dijadikan sebagai unit sampel. Dalam 
kerangka sampling dicantumkan nomor unit sampling, identitas 
unit sampling, alamat unit sampling dan keterangan. Unit-unit 
sampling yang dimasukkan dalam kerangka sampling 
hendaknya memenuhi syarat yaitu up to date, tidak ada unit 
sampling yang tercatat dua kali, dan dapat dilacak di lapangan. 

4. Koefisien Kepercayaan 

Koefisien kepercayaan (t) sering ditemui ketika akan mendesain 
ukuran sampel dan menentukan sampling error. Berdasarkan 
koefisien kepercayaan untuk masing-masing peluang 
kepercayaan (confidence probability) adalah berbeda, dan dapat 
dilihat pada table berikut: 

 

Tabel 5.1. Koefisien Kepercayaan 

Taraf Kepercayaah 
(%) 

Koefisien 
Kepercayaan 

50 0.67 

80 1.28 

90 1.64 

95 1.96 

99 2.58 

Catatan: untuk ilmu sosial disarankan 
menggunakan koefisien kepercayan 1.96. 
(Sumber: Cochran, 1977: 27) 

 

 



  

D. Ukuran Sampel 

Ukuran sampel atau jumlah sampel yang diambil menjadi 
persoalan yang penting manakala jenis penelitian yang akan 
dilakukan adalah penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif. 
Pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran 
sampel bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan 
adalah kekayaan informasi. Walau jumlahnya sedikit tetapi jika 
kaya akan informasi, maka sampelnya lebih bermanfaat. 

Dikaitkan dengan besarnya sampel, selain tingkat kesalahan, 
ada lagi beberapa faktor lain yang perlu memperoleh pertimbangan 
yaitu, (1) derajat keseragaman, (2) rencana analisis, (3) biaya, waktu, 
dan tenaga yang tersedia . (Singarimbun dan Effendy, 1989). Makin 
tidak seragam sifat atau karakter setiap elemen populasi, makin 
banyak sampel yang harus diambil.  Jika rencana analisisnya 
mendetail atau rinci maka jumlah sampelnya pun harus banyak. 
Misalnya disamping ingin mengetahui sikap konsumen terhadap 
kebijakan perusahaan, peneliti juga bermaksud mengetahui 
hubungan antara sikap dengan tingkat pendidikan. Agar tujuan ini 
dapat tercapai maka sampelnya harus terdiri atas berbagai jenjang 
pendidikan SD, SLTP. SMU, dan seterusnya. Makin sedikit waktu, 
biaya, dan tenaga yang dimiliki peneliti, makin sedikit pula sampel 
yang bisa diperoleh. Perlu dipahami bahwa apapun alasannya, 
penelitian haruslah dapat dikelola dengan baik (manageable). 

Misalnya, jumlah bank yang dijadikan populasi penelitian 
ada 400 buah. Pertanyaannya adalah, berapa bank yang harus 
diambil menjadi sampel agar hasilnya mewakili populasi?, 30?, 50?, 
100?, 250?. Jawabnya tidak mudah. Ada yang mengatakan, jika 
ukuran populasinya di atas 1000, sampel sekitar 10 % sudah cukup, 
tetapi jika ukuran populasinya sekitar 100, sampelnya paling sedikit 
30%, dan kalau ukuran populasinya 30, maka sampelnya harus 
100%. 

Ada pula yang menuliskan, untuk penelitian deskriptif, 
sampelnya 10% dari populasi, penelitian korelasional, paling sedikit 
30 elemen populasi, penelitian perbandingan kausal, 30 elemen per 
kelompok, dan untuk penelitian eksperimen 15 elemen per 
kelompok (Gay dan Diehl, 1992). 



   

Roscoe (1975) dalam Uma Sekaran (1992)  memberikan 
pedoman penentuan jumlah sampel sebagai berikut : 

1. Sebaiknya ukuran sampel di antara 30 s/d 500 elemen 

2. Jika sampel dipecah lagi ke dalam subsampel (laki-
laki/perempuan, SD/SLTP/SMU, dsb), jumlah minimum sub 
sampel harus 30 

3. Pada penelitian multivariate (termasuk analisis regresi 
multivariate) ukuran sampel harus beberapa kali lebih besar (10 
kali) dari jumlah variable yang akan dianalisis. 

4. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, dengan 
pengendalian yang ketat, ukuran sampel bisa antara 10 s/d 20 
elemen. 

Krejcie dan Morgan (1970) dalam Uma Sekaran (1992) 
membuat daftar yang bisa dipakai untuk menentukan jumlah 
sampel sebagai berikut (Lihat Tabel). 

Tabel 5.2. Daftar Penentuan Jumlah Ukuran Sampel 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

Populasi 
(N) 

Sampel 
(n) 

Populasi 
(N) 

Samp
el (n) 

10 10 220 140 1200 291 

15 14 230 144 1300 297 

20 19 240 148 1400 302 

25 24 250 152 1500 306 

30 28 260 155 1600 310 

35 32 270 159 1700 313 

40 36 280 162 1800 317 

45 40 290 165 1900 320 

50 44 300 169 2000 322 

55 48 320 175 2200 327 

60 52 340 181 2400 331 

65 56 360 186 2600 335 



  

70 59 380 191 2800 338 

75 63 400 196 3000 341 

80 66 420 201 3500 346 

85 70 440 205 4000 351 

90 73 460 210 4500 354 

95 76 480 214 5000 357 

100 80 500 217 6000 361 

110 86 550 226 7000 364 

120 92 600 234 8000 367 

130 97 650 242 9000 368 

140 103 700 248 10000 370 

150 108 750 254 15000 375 

160 113 800 260 20000 377 

170 118 850 265 30000 379 

180 123 900 269 40000 380 

190 127 950 274 50000 381 

200 132 1000 278 75000 382 

210 136 1100 285 1000000 384 

Sebagai informasi lainnya, Champion (1981) mengatakan 
bahwa sebagian besar uji statistik selalu menyertakan rekomendasi 
ukuran sampel. Dengan kata lain, uji-uji statistik yang ada akan 
sangat efektif jika diterapkan pada sampel yang jumlahnya 30 s/d 
60 atau dari 120 s/d 250. Bahkan jika sampelnya di atas 500, tidak 
direkomendasikan untuk menerapkan uji statistik. 

 

E. Jenis-Jenis Sampling 

Secara umum, ada dua jenis teknik pengambilan sampel 
yaitu, sampel acak atau random sampling/probability sampling, dan 
sampel tidak acak atau nonrandom samping/nonprobability sampling. 



   

Yang dimaksud dengan random sampling adalah cara pengambilan 
sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil 
kepada setiap elemen populasi. Artinya jika elemen populasinya 
ada 100 dan yang akan dijadikan sampel adalah 25, maka setiap 
elemen tersebut mempunyai kemungkinan 25/100 untuk bisa 
dipilih menjadi sampel. Sedangkan yang dimaksud dengan 
nonrandom sampling atau nonprobability sampling, setiap elemen 
populasi tidak mempunyai kemungkinan yang sama untuk 
dijadikan sampel. Lima elemen populasi dipilih sebagai sampel 
karena letaknya dekat dengan rumah peneliti, sedangkan yang 
lainnya, karena jauh, tidak dipilih; artinya kemungkinannya 0 (nol). 

Dua jenis teknik pengambilan sampel di atas mempunyai 
tujuan yang berbeda. Jika peneliti ingin hasil penelitiannya bisa 
dijadikan ukuran untuk mengestimasikan populasi, atau istilahnya 
adalah melakukan generalisasi maka seharusnya sampel 
representatif dan diambil secara acak. Namun jika peneliti tidak 
mempunyai kemauan melakukan generalisasi hasil penelitian maka 
sampel bisa diambil secara tidak acak. Sampel tidak acak biasanya 
juga diambil jika peneliti tidak mempunyai data pasti tentang 
ukuran populasi dan informasi lengkap tentang setiap elemen 
populasi. Contohnya, jika yang diteliti populasinya adalah 
konsumen teh botol, kemungkinan besar peneliti tidak mengetahui 
dengan pasti berapa jumlah konsumennya, dan juga karakteristik 
konsumen. Karena dia tidak mengetahui ukuran pupulasi yang 
tepat, bisakah dia mengatakan bahwa 200 konsumen sebagai sampel 
dikatakan “representatif”?. Kemudian, bisakah peneliti memilih 
sampel secara acak, jika tidak ada informasi yang cukup lengkap 
tentang diri konsumen?. Dalam situasi yang demikian, pengambilan 
sampel dengan cara acak tidak dimungkinkan, maka tidak ada 
pilihan lain kecuali sampel diambil dengan cara tidak acak atau 
nonprobability sampling, namun dengan konsekuensi hasil 
penelitiannya tersebut tidak bisa digeneralisasikan. Jika ternyata 
dari 200 konsumen teh botol tadi merasa kurang puas, maka peneliti 
tidak bisa mengatakan bahwa sebagian besar konsumen teh botol 
merasa kurang puas terhadap teh botol. 

Di setiap jenis teknik pemilihan tersebut, terdapat beberapa 
teknik yang lebih spesifik lagi. Pada sampel acak (random 
sampling) dikenal dengan istilah simple random sampling, stratified 



  

random sampling, cluster sampling, systematic sampling, dan area 
sampling. Pada nonprobability sampling dikenal beberapa teknik, 
antara lain adalah convenience sampling, purposive sampling, quota 
sampling, snowball sampling. 

 

1. Probability/Random Sampling 

Syarat pertama yang harus dilakukan untuk mengambil 
sampel secara acak adalah memperoleh atau membuat kerangka 
sampel atau dikenal dengan nama “sampling frame”. Yang 
dimaksud dengan  kerangka sampling adalah daftar yang berisikan 
setiap elemen populasi yang bisa diambil sebagai sampel. Elemen 
populasi bisa berupa data tentang orang/binatang, tentang 
kejadian, tentang tempat, atau juga tentang benda. Jika populasi 
penelitian adalah mahasiswa perguruan tinggi “A”, maka peneliti 
harus bisa memiliki daftar semua mahasiswa yang terdaftar di 
perguruan tinggi “A “ tersebut selengkap mungkin. Nama, NRP, 
jenis kelamin, alamat, usia, dan informasi lain yang berguna bagi 
penelitiannya. Dari daftar ini, peneliti akan bisa secara pasti 
mengetahui jumlah populasinya (N). Jika populasinya adalah 
rumah tangga dalam sebuah kota, maka peneliti harus mempunyai 
daftar seluruh rumah tangga kota tersebut.  Jika populasinya adalah 
wilayah Jawa Barat, maka penelti harus mepunyai peta wilayah 
Jawa Barat secara lengkap. Kabupaten, Kecamatan, Desa, Kampung. 
Lalu setiap tempat tersebut diberi kode (angka atau simbol) yang 
berbeda satu sama lainnya. 

Di samping sampling frame, peneliti juga harus mempunyai 
alat yang bisa dijadikan penentu sampel. Dari sekian elemen 
populasi, elemen mana saja yang bisa dipilih menjadi sampel?. Alat 
yang umumnya digunakan adalah Tabel Angka Random, 
kalkulator, atau  undian. Pemilihan sampel secara acak bisa 
dilakukan melalui sistem undian jika elemen populasinya tidak 
begitu banyak. Tetapi jika sudah ratusan, cara undian bisa 
mengganggu konsep “acak” atau “random” itu sendiri. 

 

 

 



   

a) Simple Random Sampling atau Sampel Acak Sederhana 

William G. Cochran (1979) menyatakan bahwa sampling 
acak sederhana adalah sebuah metode seleksi terhadap unit-unit 
populasi, unit-unit tersebut diacak seluruhnya. Masing-masing unit 
atau unit satu dengan unit lainnya memiliki peluang yang sama 
untuk dipilih. Teknik ini cocok untuk populasi yang homogen.  

Cara atau teknik ini dapat dilakukan jika analisis 
penelitiannya cenderung deskriptif dan bersifat umum. Perbedaan 
karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen  
populasi bukan merupakan hal yang penting bagi rencana 
analisisnya. Misalnya, dalam populasi ada wanita dan pria, atau ada 
yang kaya dan yang miskin, ada manajer dan bukan manajer, dan 
perbedaan-perbedaan lainnya. Selama perbedaan gender, status 
kemakmuran, dan kedudukan dalam organisasi, serta perbedaan-
perbedaan lain tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang penting 
dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil 
penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak 
sederhana. Dengan demikian, setiap unsur populasi harus 
mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. 

Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan ukuran 
sampel dalam sampling acak sederhana adalah perlu 
mempertimbangkan parameter ukurannya. Umumnya dalam 
penelitian sosial menggunakan parameter untuk menaksir proporsi 
(%). Ukuran sampel taksir proporsi dapat dicari dengan 
menggunakan rumus sebagai berikut: 

n =  
n0

1+(
n0
N

)
  , dimana n0 =  

t2(p.q)

d2  

Keterangan: 

n  :  ukuran sampel  
n0  :  sampel asumsi 
t  :  koefisien kepercayaan 
d  :  sampling error 
p dan q :  parameter proporsi binomial 
N  :  populasi 

 



  

Sampel asumsi dapat diperoleh dari penelitian orang lain 
yang serupa. Jika tidak, sampel  asumsi dapat ditentukan sendiri 
oleh si peneliti dengan ketentuan sebagai berikut: peneliti 
diperbolehkan memberikan asumsi terhadap proporsi binomial 
pada penelitiannya sendiri, jika tidak dapat, bisa menggunakan 50% 
: 50% untuk p dan q. jika sampling error dari penelitian orang lain 
tidak didapatkan, maka peneliti diperbolehkan memberikan asumsi 
terhadap sampling error. Disini peneliti tidak dibenarkan untuk 
secara langsung memberikan ukuran sampel asumsi. 

Untuk menentukan unit-unit sampel ada beberapa teknik 
yang bisa dilakukan yaitu: 

a. Undian 

Cara undian dilakukan dengan membuat suatu daftar yang 
berisi semua subjek/individu yang dibuatkan kode masing-
masing individu kemudian dikocok, dan diambil sampel tanpa 
pilih kasih. Hal ini bisa dilakukan dengan catatan bahwa 
anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. 

b. Pengacakan dari tabel bilangan acak 

Cara ini yang paling banyak digunakan oleh para ahli statistika 
dan para peneliti dalam penentuan sampel karena prosedurnya 
sangat sederhana. Table angka random memiliki kapasitas yang 
bermacam-macam, ada yang 2500 random digit, 7000 random 
digit, 100.000 random digit, bahkan ada yang 1.000.000 random 
digit. 

Berikut contoh tabel bilangan acak memiliki jumlah kolom 40 (1 
– 40) dan jumlah baris 30 (1 – 30) 

 

 

 

 

 

 

 



   

Tabel 5.3 Tabel Angka Kacak 

 
Baris Kolom 

(1-
5) 

(6-
10) 

(11-
15) 

(16-
20) 

(21-
25) 

(26-
30) 

(31-
35) 

(36-
40) 

1 88347 17286 78607 56395 57187 49184 28747 93067 

2 57140 14727 84858 96891 08337 06006 76040 43189 

3 74686 19219 00336 86883 08091 96975 99600 41765 

4 68013 47831 62237 74722 43311 60190 71402 49379 

5 57477 01083 54076 77307 26245 59383 27506 11435 

6 89127 45794 03047 73555 87278 87625 39942 55841 

7 26519 83872 10046 49016 05970 01984 35931 85044 

8 48045 49132 75138 25685 41636 70667 40490 52848 

9 22531 68140 13975 65441 93559 31206 83363 07989 

10  84887 87900 00791 61499 53797 61331 80790 71516 

11 72047 48575 21528 54526 84353 33201 68711 60202 

12 19645 36289 93465 20199 19112 70685 93244 71864 

13 46884 63010 30571 82783 56243 42667 26171 49649 

14 92289 01728 65175 30663 96081 86740 29708 46615 

15 87133 26124 14968 11719 39303 58438 45386 19563 

16 66728 11287 19905 20395 79462 98550 44596 01662 

17 56636 04443 52824 99026 11819 76162 30298 92028 

18 42224 86999 72902 99394 64085 21825 24947 33337 

19 14389 30953 45220 41383 09655 31034 68660 54083 

20 17048 11974 16576 51277 39785 19552 26973 80023 



  

21 97337 79867 34371 53896 45620 24155 86855 34738 

22 46831 74781 56344 63419 36559 19287 61378 33382 

23 03522 71406 64001 85922 75172 64592 45163 22801 

24 48585 35386 97609 16065 97566 30677 11324 55655 

25 91018 27021 61216 48095 66462 84802 77208 01767 

26 98387 72577 04516 28437 54038 26162 91111 17775 

27 90502 13519 65359 47759 59304 55141 39551 01590 

28 47324 00186 11443 39140 24755 55372 61637 79151 

29 54232 47656 58123 64142 92755 27102 33215 17953 

30 99559 91771 51621 20072 79971 26908 68670 67839 

 

c. Penggunaan kalkulator/computer 

Penggunaan bilangan acak dapat pula ditemukan pada berbagai 
kalkulator yang dilengkapi dengan fungsi tersebut. Demikian 
halnya dengan paket computer banyak dilengkapi dengan 
fungsi pengambilan bilangan acak. Cara pengacakannya 
dijelaskan oleh masing-masing buku petunjuk dari paket yang 
bersangkutan. 

 

b) Stratified Random Sampling atau Sampel Acak Berstrata 

Sampling strata merupakan modifikasi dari sampling acak 
sederhana. Oleh karenanya sampling strata yang sering 
digunakanan adalah sampling acak berstrata (Stratified Random 
Sampling). Karena unsur populasi berkarakteristik heterogen, dan 
heterogenitas tersebut mempunyai arti yang signifikan pada 
pencapaian tujuan penelitian, maka peneliti dapat mengambil 
sampel dengan cara ini. Misalnya, seorang peneliti ingin 
mengetahui sikap manajer terhadap satu kebijakan perusahaan. Dia 
menduga bahwa manajer tingkat atas cenderung positif sikapnya 
terhadap kebijakan perusahaan tadi. Agar dapat menguji 
dugaannya tersebut maka sampelnya harus terdiri atas paling tidak 



   

para manajer tingkat atas, menengah, dan bawah. Dengan teknik 
pemilihan sampel secara random distratifikasikan, maka dia akan 
memperoleh manajer di ketiga tingkatan tersebut, yaitu stratum 
manajer atas, manajer menengah dan manajer bawah. Dari setiap 
stratum tersebut dipilih sampel secara acak. 

Pada saat menentukan jumlah sampel dalam setiap stratum, 
peneliti dapat menentukan secara (a) proposional, (b) tidak 
proposional. Yang dimaksud dengan proposional adalah jumlah 
sampel dalam setiap stratum sebanding dengan jumlah unsur 
populasi dalam stratum tersebut. Misalnya, untuk stratum manajer 
tingkat atas (I) terdapat 15 manajer, tingkat menengah ada 45 
manajer (II), dan manajer tingkat bawah (III) ada 100 manajer. 
Artinya jumlah seluruh manajer adalah 160. Kalau jumlah sampel 
yang akan diambil seluruhnya 100 manajer, maka  untuk stratum I 
diambil (15:160)x100 = 9 manajer, stratum II = 28 manajer, dan 
stratum 3 = 63 manajer. 

Jumlah dalam setiap stratum tidak proposional. Hal ini 
terjadi jika jumlah unsur atau elemen di salah satu atau beberapa 
stratum sangat sedikit. Misalnya saja, kalau dalam stratum manajer 
kelas atas (I) hanya ada 4 manajer, maka peneliti bisa mengambil 
semua manajer dalam stratum tersebut , dan untuk manajer tingkat 
menengah (II) ditambah 5, sedangkan manajer tingat bawah (III), 
tetap 63 orang. 

Untuk memperjelas gambaran tentang sampling berstrata, 
berikut diberikan gambaran illustrasi yaitu: 

 

Gambar 5.2. Illustrasi Sampling Berstrata (Stratified Sampling) 

 



  

Keterangan: 

N =  populasi 
N1 =  Subpopulasi pertama 
N2 =  Subpopulasi kedua 
NL =  Subpopulasi ke-L 
n =  sampel 
n1 =  Sampel pada Subpopulasi pertama 
n2 =  Sampel pada Subpopulasi kedua 
nL =  Sampel pada Subpopulasi ke-L 

 

Untuk menentukan ukuran sampel dalam sampling 
berstrata, dilakukan dua langkah, yaitu mencari ukuran sampel 
untuk populasi dan mencari ukuran sampel untuk masing-masing 
subpopulasi. Ukuran sampel dengan parameter proporsi (%) 
digunakan rumus sebagai berikut: 

n =  
n0

1+(
n0
N

)
   , dengan   n0 =  

∑ Wh.ph.qh

V
   , Wh =  

Nh

N
 ,  V =  (

d

t
)

2
 

Keterangan: 

n =  sampel  

n0 =  sampel asumsi 

t =  koefisien kepercayaan 

d =  sampling error 

p & q =  parameter proporsi binomial 

N =  populasi 

Nh =  subpopulasi 

 

Selanjutnya untuk mencari ukuran sampel untuk 
subpopulasi dengan parameter proporsi (%) digunakan rumus 
sebagai berikut: 

nh =  
Nh

N
 x n 

Keterangan: 



   

nh =  sampel pada populasi ke-h 

n =  sampel 

Nh =  subpopulasi ke-h 

N =  populasi 

Pemilihan unit-unit yang akan dijadikan unit sampel 
dilakukan pada masing-masing subpopulasi. Karena itu masing-
masing subpopulasi memiliki kerangka sampling. Setelah kerangka 
sampling dibuat, unit-unit secara keseluruhan dicatat, maka 
langkah selanjutnya adalah seperti pada pemilihan unit sampel acak 
sederhana. 

 

c) Cluster Sampling atau Sampel Gugus 

Dalam sampling cluster didkenal istilah stage (tahap), 
misalnya one-stage (satu tahap), two-stage (dua tahap), dan multi-stage 
(lebih dari dua atau tiga tahap dan seterusnya). Pada sampling 
cluster, populasi dibagi ke dalam sub-sub unit yang berukuran lebih 
kecil. Sampel tahap pertama diperoleh dari pemilihan sebagian atas 
unit-unit atau lebih dikenal dengan nama unit primer, dan sampel 
tahap kedua, diperoleh dengan pemilihan unit didalam unit primer 
terpilih. 

Teknik cluster sampling biasa juga diterjemahkan dengan 
cara pengambilan sampel berdasarkan gugus. Berbeda dengan 
teknik pengambilan sampel acak yang distratifikasikan, dimana 
setiap unsur dalam satu stratum memiliki karakteristik yang 
homogen (stratum A: laki-laki semua, stratum B: perempuan 
semua), maka dalam sampel gugus, setiap gugus boleh 
mengandung unsur yang karakteristiknya berbeda-beda atau 
heterogen. Misalnya, dalam satu organisasi terdapat 100 
departemen. Dalam setiap departemen terdapat banyak pegawai 
dengan karakteristik berbeda pula. Beda jenis kelaminnya, beda 
tingkat pendidikannya, beda tingkat pendapatnya, beda tingat 
manajerialnnya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jika peneliti 
bermaksud mengetahui tingkat penerimaan para pegawai terhadap 
suatu strategi yang segera diterapkan perusahaan, maka peneliti 



  

dapat menggunakan cluster sampling untuk mencegah terpilihnya 
sampel hanya dari satu atau dua departemen saja. 

Dalam cluster sampling dikenal istilah two-stage cluster 
sampling, proses sampling dilakukan dua tahap dan masing-masing 
tahap memperhitungkan sampling error. Setiap sub-unit dinamakan 
kelas dan diantara kelas yang satu dengan klas yang lainnya tidak 
memiliki perbedaan karakteristik populasi. Kelas-kelas umumnya 
didesain atas pertimbangan area penelitian. 

Misalnya, area penelitian adalah kota Makassar. Disini area 
kota Makassar dibagi ke dalam area-area yang lebih kecil yang 
dinamakan kecamatan (N) = 40; (n) = 5; selanjutnya di dalam 
kecamatan terpilih area yang lebih kecil yang dinamakan kelurahan 
(M) = 25; (m) = 3. Contoh ini dapat diilustrasikan sebagai berikut: 

 

Gambar 5.3. Sampling Cluster Dua Tahap (Two-Stage Cluster 
Sampling) 

 

Berdasarkan gambar di atas tampak bahwa tahap pertama 
(one-stage) terdiri atas 40 unit sampling primer (N), dan 5 unit 
sampling primer terpilih (n). dan pada tahap kedua (two-stage) 



   

terdiri atas 25 unit sampling sekunder (M) dan 3 unit sampling 
sekunder terpilih (m). 

 

d) Systematic Sampling atau Sampel Sistematis 

Sampling sistematis agak berbeda dengan sampling acak 
sederhana. Unit-unit populasi di catat seluruhnya secara tersusun. 
Untuk seleksi unit-unit yang akan dijadikan unit sampel digunakan 
aturan sistematik, hanya unit pertama saja yang digunakan cara 
seleksi acak, untuk unit berikutnya atau unit terpilih yang kedua 
dan seterusnya menggunakan aturan sistematik. 

Untuk menentukan ukuran sampel sistematik, prosesnya 
sama dengan mencari ukuran sampel acak sederhana. Tetapi dalam 
menentukan unit-unit sampel terdapat perbedaan dengan sampel 
acak sederhana. Salah satu metode untuk menentukan unit sampel 
pada sampel sistematik adalah dengan menggunakan metode linear 
(linear systematic sampling). 

Penentuan unit sampel dengan metode linear dilakukan jika 
sampling intervalnya adalah bilangan bulat. Untuk menentukan 
sampling interval digunakan persamaan berikut: 

 

Sampling interval (I) =  
size of population

size of sample
 

Misalnya: 

Ukuran populasi (N) = 2000; n = 20, maka: 

I =  
2000

20
= 100 (bilangan bulat) 

Langkah-langkah penentukan unit sampel dengan metode linear 
adalah sebagai berikut: 

a) Tentukan angka pilihan pertama. 

Sebelum angka-angka pilihan selanjutnya, penting diperhatikan 
ketentuan berikut: 

 

 001 ≤ angka pilihan pertama ≤ sampling interval 



  

Maka untuk contoh: 001 ≤ angka pilihan pertama ≤ 100 

Angka pilihan pertama dapat ditentukan sendiri oleh peneliti 
misalnya, angka pilihan pertama adalah 0095 

b) Untuk nomor unit pilihan kedua dan seterusnya secara berturut-
turut dengan menambah bilangan interval 100, maka nomor-
nomor pilihan selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1.  0095    (nomor pilihan pertama) 
2.  0095 + 100 = 0195  (nomor pilihan kedua) 
3.  0195 + 100 = 0295  (nomor pilihan ketiga) 
4.  0295 + 100 = 0395  (nomor pilihan keempat) 
5.  0395 + 100 = 0495  (nomor pilihan kelima) 
6.  0495 + 100 = 0595  (nomor pilihan keenam) 
7.  0595 + 100 = 0695  (nomor pilihan ketujuh) 
8.  0695 + 100 = 0795  (nomor pilihan kedelapan) 
9.  0795 + 100 = 0895  (nomor pilihan kesembilan) 
10.  0895 + 100 = 0995  (nomor pilihan kesepuluh) 
11.  0995 + 100 = 1095  (nomor pilihan kesebelas) 
12.  1095 + 100 = 1195  (nomor pilihan keduabelas) 
13.  1195 + 100 = 1295  (nomor pilihan ketigabelas) 
14.  1295 + 100 = 1395  (nomor pilihan keempatbelas) 
15.  1395 + 100 = 1495  (nomor pilihan kelimabelas) 
16.  1495 + 100 = 1595  (nomor pilihan keenambelas) 
17.  1595 + 100 = 1695  (nomor pilihan ketujuhbelas) 
18.  1695 + 100 = 1795  (nomor pilihan kedelapanbelas) 
19.  1795 + 100 = 1895  (nomor pilihan kesembilanbelas) 
20.  1895 + 100 = 1995  (nomor pilihan keduapuluh) 

 

e) Area Sampling atau Sampel Wilayah 

Teknik ini dipakai ketika peneliti dihadapkan pada situasi 
bahwa populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah. 
Misalnya, seorang marketing manajer sebuah stasiun TV ingin 
mengetahui tingkat penerimaan masyarakat Sulawesi Selatan atas 
sebuah tayangan, teknik pengambilan sampel dengan area sampling 
sangat tepat. Prosedurnya : 

a. Susun sampling frame yang menggambarkan peta wilayah 
(Sulawesi Selatan) – Kabupaten, Kotamadya, Kecamatan, Desa. 



   

b. Tentukan wilayah yang akan dijadikan sampel (Kabupaten, 
Kotamadya, Kecamatan, Desa) 

c. Tentukan berapa wilayah yang akan dijadikan sampel 
penelitiannya. 

d. Pilih beberapa wilayah untuk dijadikan sampel dengan cara 
acak atau random. 

e. Kalau ternyata masih terlampau banyak responden yang harus 
diambil datanya, bagi lagi wilayah yang terpilih ke dalam sub 
wilayah. 

 

2. Nonprobability/Nonrandom Sampling atau Sampel Tidak 
Acak 

Seperti telah diuraikan sebelumnya, jenis sampel ini tidak 
dipilih secara acak. Tidak semua unsur atau elemen populasi 
mempunyai kesempatan sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. 
Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan 
karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah 
direncanakan oleh peneliti.  

 

a) Convenience Sampling atau sampel yang dipilih secara 
kebetulan 

Dalam memilih sampel, peneliti tidak mempunyai 
pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan/kebetulan saja. 
Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada 
di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Oleh karena itu 
ada beberapa penulis menggunakan istilah accidental sampling – 
tidak disengaja – atau juga captive sample  (man-on-the-street) Jenis 
sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian 
penjajakan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang 
sampelnya diambil secara acak (random). Beberapa kasus penelitian 
yang menggunakan jenis sampel ini,  hasilnya ternyata kurang 
obyektif. 

Beberapa contoh sampel yang dapat dikategorikan sebagai 
sampel kebetulan adalah: 

a. Sampel dipilih dari orang-orang yang sedang lewat di depan 
kampus dan ditanya pendapatnya tentang aksi tawuran yang 



  

dilakukan oleh mahasiswa. Jadi siapa saja yang lewat pada 
waktu itu dan ditempat tersebut akan menjadi anggota sampel. 

b. Sampel dipilih secara sembarangan. Untuk memilih lima ekor 
kelinci dalam suatu kandang yang besar, maka peneliti dapat 
menangkap kelinci mana saja yang bisa tertangkap segera tanpa 
perencanan. 

  

b) Purposive Sampling atau Judgmental Sampling 

Sesuai dengan namanya, sampel diambil dengan maksud 
atau tujuan tertentu. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel 
karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut 
memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya. Judgment 
Sampling adalah Sampel dipilih berdasarkan penilaian peneliti 
bahwa dia adalah pihak yang paling baik untuk dijadikan sampel 
penelitiannya. 

Misalnya untuk memperoleh data tentang bagaimana satu 
proses produksi direncanakan oleh suatu perusahaan, maka 
manajer produksi merupakan orang yang terbaik untuk bisa 
memberikan informasi. Jadi, judment sampling umumnya memilih 
sesuatu atau seseorang menjadi sampel karena mereka mempunyai 
information rich. Contoh lain adalah poling yang dilakukan oleh 
surat kabar Republika tahun 2011 tentang pendapat masyarakat 
mengenai reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II, apakah 
Presiden SBY melakukan reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II 
karena alasan kinerja atau yang lainnya. 

Dalam program pengembangan produk (product 
development), biasanya yang dijadikan sampel adalah karyawannya 
sendiri, dengan pertimbangan bahwa kalau karyawan sendiri tidak 
puas terhadap produk baru yang akan dipasarkan, maka jangan 
terlalu berharap pasar akan menerima produk itu dengan baik. 
(Cooper dan Emory, 1992). 

 

c) Quota Sampling 

Teknik sampel ini adalah bentuk dari sampel 
distratifikasikan secara proposional, namun tidak dipilih secara acak 
melainkan secara kebetulan saja. Misalnya, di sebuah kantor 



   

terdapat pegawai laki-laki 60%  dan perempuan 40%. Jika seorang 
peneliti ingin mewawancari 30 orang pegawai dari kedua jenis 
kelamin tadi maka dia harus mengambil sampel pegawai laki-laki 
sebanyak 18 orang sedangkan pegawai perempuan 12 orang. Sekali 
lagi, teknik pengambilan ketiga puluh sampel tadi tidak dilakukan 
secara acak, melainkan secara kebetulan saja. 

Russel L. Ackoff (1953) memberikan tiga langkah dalam 
mendesain sampling kuota sebagai berikut: 

i. Membuat klasifikasi populasi berdasarkan karakteristik-
karakteristiknya 

ii. Menentukan proporsi (%) populasi untuk masing-masing klas 
atau mengestimasi komposisi populasi 

iii. Menetapkan kuota untuk masing-masing observer atau 
interviewer (enumerator). 

Contoh desain sampling Kuota adalah Suatu lembaga survey 
“X” melakukan jajak pendapat dalam poling kandidat presiden RI 
pada tahun 2009. Lembaga survey “X” tersebut membuat klasifikasi 
populasi berdasarkan karakteristik pemilihnya, seperti jenis 
kelamin, usia pemilih, tingkat pendidikan, dan lain-lain sebagainya 
yang relevan dengan studi. Kemudian mendesaiin proporsi untuk 
masing-masing karakteristik populasi tersebut. 

Sumber data yang diambil atau diacu dalam sampling kuota 
berbeda dengan sampling purposive. Dalam sampling kuota 
sumber data yang diacu adalah sumber data yang lebih akurat, 
seperti data sensus ataupun data kependudukan lainnya. 

 

d) Snowball Sampling – Sampel Bola Salju 

Sampling bola salju adalah sebuah metode sampling yang 
proses pengambilan sampelnya dengan cara sambung 
menyambung informasi dari unit satu dengan unit yang lainnya 
sehingga menjadi satu kesatuan unit yang banyak. Cara ini banyak 
dipakai ketika peneliti tidak banyak tahu tentang populasi 
penelitiannya. Dia hanya tahu satu atau dua orang yang 
berdasarkan penilaiannya bisa dijadikan sampel. Karena peneliti 
menginginkan lebih banyak lagi, lalu dia minta kepada sampel 



  

pertama untuk menunjukan orang lain yang kira-kira bisa dijadikan 
sampel. 

Misalnya, peneleiti ingin mengetahui perilaku pecandu 
narkoba. Kemudian peneliti atau observer menemui salah satu 
pecandu narkoba, lalu dari satu pecandu narkoba diperoleh 
informasi pecandu narkoba lainnya, demikian seterusnya hingga 
makin banyak. Contoh lainnya adalah, peneliti hendak mengetahui 
motif pencurian buku-buku perpustakaan. Kemudian peneliti atau 
observer menemui satu pelaku, lalu dari satu pelaku diperoleh 
informasi pelaku-pelaku yang lainnya, begitu seterusnya hingga 
makin banyak. 

 

 Uji Kompetensi 

 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan teknik sampling. 
2. Apa pentingnya pemilihan sampel dalam suatu penelitian. 
3. Jelaskan perbedaan mendasar antara stratified sampling dan 

cluster sampling serta berikan contoh. 
4. Jelaskan masing-masing teknik non probability sampling serta 

berikan contoh aplikasi dalam bidang sosial dan pendidikan. 
5. Seorang peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar siswa 

yang diajar di luar kota, pinggi kota, dan dalam kota.menurut 
Anda teknik sampling apa yang cocok untuk digunakan peneliti 
tersebut? Jelaskan asalan Anda. 
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VI UJI HIPOTESIS 

 

 

 Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Memahami konsep hipotesis 
2. Mehamami uji hipotesis rata-rata satu kelompok 
3. Mehamami uji hipotesis rata-rata dua kelompok 
4. Mehamami uji hipotesis proporsi 
5. Mehamami uji hipotesis variansi 

 

 Uraian Materi 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendapatkan 
pengalaman hidup, dari pengalaman hidup tersebut kita bisa 
mengambil beberapa kesimpulan. Misalnya setiap kali kita ke 
kantor kita sering menemukan lebih banyak orang yang 
menggunakan angkutan umum sehingga kita bisa menyimpulkan 
bahwa lebih banyak orang yang menggunakan angkutan umum 
dari pada kendaraan pribadi. Akan tetapi kesimpulan tersebut 
belum tentu benar karena hanya didasarkan pada apa yang kita 
saksikan sehari-hari. Selain itu kita juga tidak tahu seberapa banyak 
orang yang menggunakan angkutan umum dari pada kendaraan 
pribadi.  

Dugaan kita bahwa ada sesuatu dibalik peristiwa yang kita 
saksikan biasanya disebut hipotesis. Dalam pengertian statistik, 
hipotesis adalah asumsi atau dugaan atau anggapan mengenai 
sesuatu hal yang dibuat berdasarkan teori, pengalaman atau 
ketajaman berfikir dan menjelaskan hal itu melalui sebuah 
pengecekan atau pembuktian. Untuk membuktikan bahwa asumsi 



   

atau dugaan atau anggapan tersebut benar maka kita harus 
mengujinya. Langkah-langkah dalam melakukan pengujian tersebut 
biasa dikenal dengan pengujian hipotesis. 

Hipotesis memiliki peranan yang penting dalam penelitian 
kuantitatif. Hal ini disebabkan karena dengan adanya hipotesis, 
maka arah penelitian yang akan dilakukan menjadi lebih jelas, 
terutama dalam membuat suatu kesimpulan. Uji hipotesis 
merupakan prosedur yang berisi sekumpulan aturan yang menuju 
kepada suatu keputusan apakah akan menolak atau tidak menolak 
(menerima) hipotesis nol yang telah dirumuskan.  Kesimpulan pada 
uji hipotesis dapat saja salah kalau dikonfrontasikan kepada seluruh 
anggota populasi. Artinya, H0 yang ditolak pada suatu uji hipotesis, 
dapat saja pada populasi, H0 tersebut benar. Atau sebaliknya, pada 
uji hipotesis, H0 tidak ditolak, tetapi kenyataannya pada 
populasinya H0 tersebut salah. Kesalahan jenis pertama disebut 
kesalahan Tipe I dan kesalahan jenis kedua disebut kesalahan Tipe 
II. 

 

A. Hipotesis Statistik 

Hipotesis statistik merupakan pernyataan sementara 
tentang satu populasi atau lebih. Dalam statistika, pengujian 
hipotesis merupakan bagian terpenting untuk mengambil 
keputusan. Dengan melakukan pengujian hipotesis seorang 
peneliti akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 
diajukan dengan menyatakan penolakan atau penerimaan 
terhadap hipotesis. Kebenaran hipotesis secara pasti tidak 
pernah diketahui kecuali jika dilakukan pengamatan terhadap 
seluruh anggota populasi. Untuk melakukan hal ini sangatlah 
tidak efisien apalagi bila ukuran populasinya sangat besar. 

Penarikan sejumlah sampel acak dari suatu populasi, 
diamati karakteristiknya dan kemudian dibandingkan dengan 
hipotesis yang diajukan merupakan suatu langkah melakukan uji 
hipotesis. Apabila sampel acak ini memberikan indikasi yang 
mendukung hipotesis yang diajukan maka hipotesis tersebut 
diterima, sedangkan bila sampel acak itu memberikan indikasi 
yang bertentangan dengan hipotesis yang diajukan, maka 
hipotesis tersebut ditolak. 



  

Dalam pengujian hipotesis ada dua jenis tipe kesalahan 
yaitu kesalahan jenis I dan kesalahan jenis kedua. Kesalahan 
jenis I adalah kesalahan yang terjadi akibat menolak H0 padahal 
H0 benar, sedangkan kesalahan jenis II adalah kesalahan yang 
terjadi akibat menerima H0 padahal H1 benar. Secara ringkas 
tabel dari dua jenis tipe kesalahan tersebut adalah : 

 

  Ho benar Ho salah 

Keputusan 

Terima Ho 
Keputusan 
benar 

Kesalahan Tipe 
II 

Tolak Ho 
Kesalahan Tipe 
I 

Keputusan 
benar 

 

Peluang terjadinya kesalahan Tipe I dilambangkan dengan  
dan disebut tingkat signifikansi atau tingkat kebermaknaan uji 
tersebut. Di sisi lain, peluang terjadinya kesalahan Tipe II 

dilambangkan dengan . Kuantitas (1) disebut kekuatan atau 
daya (power) uji hipotesis tersebut. Pada pengujian hipotesis sangat 

diinginkan untuk memperoleh baik  maupun  yang kecil.  

Pada umumnya uji hipotesis dilakukan dengan melewati 
langkah-langkah berikut. 

1. Rumuskan H0 dan H1.  Perhatikanlah bahwa 0H  adalah negasi 

dari 1H , dan sebaliknya 1H  adalah negasi dari 0H . 

2. Tentukan taraf signifikansi, yaitu , yang akan dipakai untuk uji 

hipotesis. Besarnya  yang diambil tergantung kepada urgensi 
penelitian yang dilakukan. Namun demikian, pada praktiknya 

perlu juga diingat bahwa kita tidak dapat mengambil   
sembarang, sebab akan berkaitan dengan pemakaian tabel 

statistik. Kalau di tabel tidak ada  yang sesuai, maka peneliti 
akan mengalami kesulitan. Hanya kalau peneliti menggunakan 

paket program statistik untuk melakukan uji hipotesis,  yang 
mana saja yang diambil tidak ada masalah. 



   

3. Pilihlah statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis yang telah 
dirumuskan. Pemilihan statistik uji ditentukan oleh beberapa hal, 
misalnya ukuran sampel, diketahui atau tidaknya variansi-
variansi, dan sama atau tidaknya variansi-variansi populasi.  

4. Hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data observasi (amatan) yang 
diperoleh dari sampel. Penghitungan nilai statistik uji ini dapat 
dilakukan secara manual, namun dapat pula dengan 
menggunakan paket program statistik yang dewasa ini telah 
beredar secara luas. Beredarnya banyak paket program statistik 
di pasaran memudahkan peneliti untuk menganalisis datanya, 
karena peneliti tidak lagi disibukkan untuk melakukan 
perhitungan-perhitungan yang kadang-kadang amat 
melelahkan, terutama bagi mereka yang tidak terlalu suka 
melihat angka-angka. Namun, penggunaan paket program 
statistik juga mendorong orang untuk tidak mau mempelajari 
prosedur uji statistik secara runtut. Akibatnya, peneliti tidak 
mengetahui asal usul hasil perhitungan dan kadang-kadang 
merasa kesulitan untuk menafsirkan hasil uji statistiknya secara 
cermat. Walaupun peneliti menggunakan paket program 
statistik, peneliti tetap harus mengetahui cara penghitungannya 
secara manual. 

5. Tentukan nilai kritis dan daerah kritis berdasarkan tingkat signifikansi 
yang telah ditetapkan. Penentuan nilai kritis dan daerah kritis ini 
mendasarkan kepada statistik uji yang dipilih dengan melihat 
tabel statistik yang bersesuaian. Jika digunakan paket program 
statistik, langkah kelima ini tidak perlu dilakukan.  

6. Tentukan keputusan uji mengenai H0, yaitu H0 ditolak atau H0 
diterima. Penentuan keputusan ini dilakukan dengan melihat 
apakah nilai statistik uji amatan berada di daerah kritis atau 
tidak. Jika nilai statistik uji amatan berada di daerah kritis, maka 
H0  ditolak. Sebaliknya, jika nilai statistik uji amatan tidak berada 
di daerah kritis, maka H0 diterima. Jika digunakan paket 
program statistik, penentuan apakah H0 diterima atau tidak 
didasarkan atas pembandingan antara tingkat signifikansi yang 
telah ditetapkan pada Langkah 2 dengan tingkat signifikansi 
amatan yang diperoleh. Tingkat signifikansi amatan (yang 
biasanya disajikan dengan p atau P atau Prob) ditampilkan oleh 



  

komputer bersama-sama dengan nilai statistik uji amatan. Jika p 

 , maka H0 ditolak. Sebaliknya, jika p  , maka H0 diterima.  

7. Tulislah kesimpulan berdasarkan keputusan uji yang diperoleh. 
Sebaiknya, kesimpulan dirumuskan dengan bahasa sehari-hari 
(bukan dalam terminologi statistik) dan koheren dengan 
permasalahan yang dirumuskan di awal penelitian. Banyak 
dijumpai kesimpulan penelitian yang masih dalam bahasa 
statistik, sehingga orang yang tidak memahami statistik dengan 
baik akan kesulitan menafsirkan kesimpulan penelitian tersebut. 

 

B. Uji Hipotesis Mengenai Rata-rata Satu Kelompok 

Untuk melakukan uji univariat mengenai rataan pada satu 
kelompok, biasanya digunakan statistik uji t, yang rumus 
statistiknya adalah sebagai berikut: 

  t  = 
n/s

X 0   t(n-1) 

Statistik uji tersebut digunakan jika diasumsikan bahwa 
populasinya berdistribusi normal dan variansi populasi tidak 
diketahui. Berikut disajikan suatu tabel uji hipotesis untuk rata-rata 
satu kelompok: 

Hipotesis Statistik Uji Kriteria Keputusan 

H0 : 𝜇 = 𝜇0 

H1 : 𝜇 ≠ 𝜇0 

 

Jika 𝜎 diketahui 

z =
x̅ − μ0
σ

√n⁄
 

 

Jika 𝜎 tidak 
diketahui 

t =
x̅ − μ0
s

√n⁄
 

 

Jika 𝜎 diketahui, 

H0 ditolak jika 𝑧 < −𝑧𝛼

2
 atau 

 𝑧 > 𝑧𝛼

2
 

Jika 𝜎 tidak diketahui, 

H0 ditolak jika 𝑡 < −𝑡𝛼

2
;𝑛−1 atau 

𝑡 > 𝑡𝛼

2
;𝑛−1 

 H0 : 𝜇= 
𝜇0 

H1 : 
𝜇 > 𝜇0 

Jika 𝜎 diketahui, 

H0 ditolak jika  𝑧 > 𝑧𝛼 

Jika 𝜎 tidak diketahui, 



   

Atau 

 H0 : 
𝜇 ≤ 𝜇0 

H1 : 
𝜇 > 𝜇0 

H0 ditolak jika  𝑡 > 𝑡𝛼;𝑛−1 

 H0 : 𝜇= 
𝜇0  

H1 : 
𝜇 < 𝜇0 

Atau 

 H0 : 
𝜇 ≥ 𝜇0 

       H1 : 
𝜇 < 𝜇0 

Jika 𝜎 diketahui, 

H0 ditolak jika  𝑧 < −𝑧𝛼 

Jika 𝜎 tidak diketahui, 

H0 ditolak jika  𝑡 < −𝑡𝛼;𝑛−1 

 

Contoh 6.1 

Untuk melihat apakah rataan nilai matapelajaran Matematika siswa 
kelas XII MA Madani lebih dari 65, secara random dari populasinya, 
diambil 12 siswa. Ternyata nilai-nilai keduabelas siswa tersebut 
adalah sebagai berikut. 

 51    71    76    81    67    98    58    69    87    74    79    81 

Jika diambil  = 1% dan dengan mengasumsikan bahwa distribusi 
nilai-nilai di populasi normal, bagaimana kesimpulan penelitian 
tersebut? 

Solusi: 

Dicari dulu rataan dan deviasi baku pada sampel.  

Dari perhitungan diperoleh: X = 892; X2 = 68044, sehingga 

 X = 
12

392
 = 74.333 dan s = 572.12

)11)(12(

)892()68044)(12( 2




 

Prosedur pengujian hipotesis adalah: 



  

a. H0:   65 (rataan nilai siswa tidak lebih dari 65) 

    H1:   65 (rataan nilai siswa lebih dari 65) 

b.  = 0.01 

c. Statistik uji yang digunakan: 

  t = 
n/s

X 0  t(n-1) 

d. Komputasi: 

  tobs  = 
12/572.12

000.65333.74 
 

    572.2
629.3

333.9

464.3/572.12

333.9
  

e. Daerah Kritis: 

  t0.01;11 = 2.718;   

DK = {t | t  2.718}; dan  

  tobs = 2.572DK 

f. Keputusan Uji: H0 diterima. 

g. Kesimpulan:  

Rataan nilai Matematika kelas tiga SMU “Entah-Mana” tidak 
lebih daripada 65. 

Jika diasumsikan variansi populasinya diketahui (atau dapat 
dicari atau dapat diasumsikan sama dengan nilai tertentu), maka 
rumus statistik ujinya adalah sebagai berikut. 

Z = 
n/

X 0




  N(0,1) 

Contoh 6.2 

Seorang pengusaha mengatakan bahwa dia telah menemukan cara 
baru untuk memproduksi senar dengan daya tahan rata-rata 8 
kilogram. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah klaim 
pengusaha tersebut benar. Untuk itu, peneliti tersebut mengambil 



   

sampel berukuran 50 dan setelah diuji di laboratorium, ternyata 
diperoleh rataan daya tahan 7.8 kilogram. Jika  deviasi baku 
populasinya sebesar 0.5 kilogram, bagaimana kesimpulan uji 

tersebut, jika diambil  =  1%? 

 

Solusi: 

Dalam kasus ini, deviasi baku populasi diketahui, yaitu sebesar 
0,5, yang berarti juga variansi populasi diketahui. Oleh karena 
itu, digunakan uji Z. 

a. H0:  = 8 (klaim pengusaha benar) 

    H1:   8   (klaim pengusaha tidak benar) 

b.  = 0.01 

c. Statistik uji yang digunakan: 

  Z = 
n/

X 0




 N(0,1) 

d. Komputasi: 

  zobs = 817.2
071.0

2.0

071.7/5.0

2.0

50/5.0

88.7









 

e. Daerah Kritis: 

 z0.005 = 2.575 

 DK = {z | z  2.575 atau z  2.575} 

 zobs = 2.817  DK 

f. Keputusan Uji: H0 ditolak. 

g. Kesimpulan:  

Klaim pengusaha tidak benar. Malahan terlihat bahwa rataan 
ketahanan senar tersebut kurang dari 8 kilogram. 

 

 

 



  

C. Uji Hipotesis Mengenai Rata-rata Dua Kelompok 

Untuk menguji apakah apakah dua populasi independen 
mempunyai rerata yang sama, jika variansi populasi tidak 
diketahui, maka digunakan uji t. Pada dasarnya ada dua jenis uji t, 
yaitu: dengan asumsi: (a) variansi populasi sama dan (b) variansi 
populasi tidak sama. Pada kedua kasus, masing-masing populasi 
harus berdistribusi normal. Uji homogenitas variansi dan uji 
normalitas populasi tersebut harus dilakukan dulu, sebelum 
menggunakan uji t.  

Jika diasumsikan variansi populasi sama )2
2

2
1

(  , maka 

rumus uji statistiknya adalah sebagai berikut. 

21
p

21

n

1

n

1
s

)X X(
t




  t(n1+n2 − 2) 

 

dengan 

   
2nn

s1ns1n
s

21

2
22

2
112

p



  

Statistik uji itu berdistribusi t dengan derajat bebas n1 + n2 − 2 
dengan n1 adalah banyaknya anggota sampel pertama dan n2 adalah 

banyaknya anggota sampel kedua. 2
ps  adalah variansi gabungan 

(pooled variance). 

Jika diasumsikan variansi populasi tidak sama )2
2

2
1

(  , 

maka rumus uji statistiknya adalah sebagai berikut. 

t = 

2

2
2

1

2
1

21

n

s

n

s

)XX(




 t( ) 

Statistik uji itu berdistribusi t dengan derajat bebas  , yang  , 
dapat dicari dari formula berikut. 



   

1n

)n/s(

1n

)n/s(

)n/sn/(s
=

2

2
2

2
2

1

2
1

2
1

2
2

2
21

2
1









 

Banyak penelitian yang membandingkan antara dua 
keadaan atau tepatnya dua populasi, misalnya membandingkan dua 
cara mengajar, daya sembuh obal dan lain-lain. Misalkan kita 
mempunyai dua populasi normal dengan rata-rata masing-masing 
𝜇1 dan 𝜇2 sedangkan simpangan bakunya 𝜎1 dan 𝜎2. Secara 
independen dari masing-masing populasi diambil sampel acak 
berukuran 𝑛1 dan 𝑛2 sehingga diperoleh �̅�1, 𝑠1 dan  �̅�2, 𝑠2. akan diuji 
rata-rata 𝜇1 dan 𝜇2. 

Hipotesis Statistik Uji Kriteria Keputusan 

H0 : 𝜇1 = 
𝜇2 

H1 : 
𝜇1 ≠ 𝜇2 

 

Jika σ1 = σ2 = σ dan σ 
diketahui 

z =
x̅1 − x̅2

√
σ1

2

n1
+

σ2
2

n2

 

 

Jika σ1 = σ2 = σ dan σ tidak 
diketahui 

t =
x̅1 − x̅2

sp√
1
n1

+
1

n2

 

Dengan 

sp

= √
(n1 − 1)s1

2 + (n2 − 1)s2
2

n1 + n2 − 2
 

 

Jika data berpasangan 
(dependen) 

Jika𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎 dan 𝜎 
diketahui 

H0 ditolak jika 𝑧 < −𝑧𝛼

2
 

atau  𝑧 > 𝑧𝛼

2
 

Jika𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎 dan 𝜎 
tidak diketahui atau 
data berpasangan 

H0 ditolak jika 𝑡 <
−𝑡𝛼

2
;𝑛−1 atau 𝑡 > 𝑡𝛼

2
;𝑛−1 

Jika data independen, 
derajat kebebasan 
adalah 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 H0 : 𝜇1 
= 𝜇2 

H1 : 
𝜇1 >
𝜇2 

Atau 

 H0 : 
𝜇1 ≤

Jika𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎 dan 𝜎 
diketahui 

H0 ditolak jika  𝑧 > 𝑧𝛼 

Jika𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎 dan 𝜎 
tidak diketahui atau 
data berpasangan 

H0 ditolak jika  𝑡 >



  

𝜇2 

H1 : 
𝜇1 >
𝜇2 

t =
B̅

sB

√n
⁄

 

Dengan 

�̅� adalah rata-rata 𝑥1 − 𝑥2 
(masing-masing data 
kelompok satu dikurangi 
kelompok dua) 

𝑠𝐵 adalah simpangan baku 
selisish pasangan 

𝑡𝛼;𝑛−1 

Jika data independen, 
derajat kebebasan 
adalah 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 H0 : 
𝜇1= 𝜇2  

H1 : 
𝜇1 <
𝜇2 

Atau 

 H0 : 
𝜇1 ≥
𝜇2 

       H1 : 
𝜇1 < 𝜇2 

Jika𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎 dan 𝜎 
diketahui 

H0 ditolak jika  𝑧 < −𝑧𝛼 

Jika𝜎1 = 𝜎2 = 𝜎 dan 𝜎 
tidak diketahui atau 
data berpasangan 

H0 ditolak jika  𝑡 <
−𝑡𝛼;𝑛−1 

Jika data independen, 
derajat kebebasan 
adalah 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 

Contoh 6.3 

Seseorang ingin melihat apakah terdapat beda tinggi badan antara 
anak wanita dan pria pada umur 9 tahun. Data mengenai tinggi 
badan tersebut adalah sebagai berikut. 

      Wanita :  51  71  76  81  67  98  58  69  87  74  79  81  

      Pria      :  68  72  77  79  68  80  54  63  89  74  66  86  77  73  74  87 

Jika diasumsikan bahwa sampel-sampel tadi diambil dari populasi-
populasi normal yang variansi-variansinya sama tetapi tidak 

diketahui dan dengan =5%, bagaimana kesimpulan penelitian 

tersebut? ( disebut tingkat signifikansi) 

Solusi: 

Setelah dihitung, diperoleh rataan dan deviasi baku sebagai berikut: 

Wanita: X = 892;   X2 = 68044; X = 74.333; s = 12.572 

Pria     : X = 1187; X2 = 89339; X = 74.188; s = 9.232 



   

Misalnya 1 adalah rataan tinggi anak wanita dan 2 adalah rataan 
tinggi anak pria. 

1. H0: 1 = 2 (anak wanita dan pria sama tingginya) 

    H1: 1  2 (anak wanita dan pria tidak sama tingginya) 

2.  = 0.05 

3. Statistik uji yang digunakan: 

  t =

21
p

21

n

1

n

1
s

)XX(




 t(n1+n2–2) 

4. Komputasi: 

  
   

2nn

s1ns1n
s

21

2
22

2
112

p



  

        = 
21612

)232.9)(15()572.12)(11( 22




 

= 041.116
26

054.3017
  

  sp = 041.116  = 10.772 ;  t  = 

035.0
113.4

145.0

16

1

12

1
772.10

188.74333.74





 

5. Daerah Kritis: 

  t0.025;26 = 2.056;   

DK = {t | t  2.056 atau t  2.056}; dan  

tobs = 0.035DK 

6. Keputusan Uji: H0 diterima. 

7. Kesimpulan: Tinggi badan anak-anak wanita dan pria sama. 

Jika persoalan pada Contoh 4.3 dikerjakan dengan 
menggunakan SPSS, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah:  



  

(1) menginput data yang dipersoalkan ke dalam data editor di SPSS,  

(2) mengeksekusi data tersebut dengan memilih statistik uji yang 
cocok, dan  

(3) menafsirkan tampilan (output) dari program SPSS untuk 
menyimpulkan hasilnya.  

Data pada Contoh 6.3, diinputkan pada data editor seperti 
pada Gambar 6.1. 

 

Gambar 6.1 

Pada Gambar 6.1, terdapat dua 
variabel, yaitu variabel  jenis 
kelamin (JK) yang menyatakan 
jenis kelamin dan bernilai 1 
(wanita) dan 2 (pria) dan variabel 
tinggi badan (TB) yang 
menyatakan tinggi badan. Pada 
beberapa editor, pada variabel 
jenis kelamin dapat diisikan nilai 
wanita dan pria dengan terlebih 
dulu mengubah data variabel jenis 
kelamin dari tipe numeric ke tipe 
string. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6.2 



   

Setelah data diinputan ke dalam data editor seperti di atas, 
lalu dilakukan akses pada main dialog dengan memilih Analyze
Compare Means Independent-Samples T-Test, seperti yang 
terlihat pada Gambar 2.2. Variabel tinggi_b dimasukkan ke kotak 
Test Variable(s) dan variabel jenis_k dimasukkan ke kotak 
Grouping Variable. Selanjutnya pada kotak Define Groups, Group 
1 diisi dengan 1 dan Group 2 diisi dengan 2. Untuk menutup kotak 
Define Group, di-klik kotak Continue kemudian klik OK. dan hasil 
output SPSS adalah sebagai berikut: 

 

 

Berdasarkan Tabel di atas tampak bahwa t = 0,035 dengan p 
= 0,972. Pada SPSS, p ditunjukkan oleh kolom sig. Perhatikanlah 

bahwa jika hipotesisnya satu ekor, maka p = 
2

972,0
= 0,486.  

Jika dengan menggunakan paket program statistik, untuk 
memutuskan apakah H0 ditolak atau diterima (tidak ditolak), 
peneliti tinggal membandingkan nilai p dengan nilai  . Jika p <  , 
maka H0 ditolak, sedangkan jika p ≥  , maka H0 tidak ditolak 
(diterima).  

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh p = 0,972 > 0,05 =  . 
Dengan demikian, kesimpulan uji hipotesisnya pada persoalan 
Contoh 6.3 adalah H0 tidak ditolak (diterima). Kesimpulannya, 
tinggi badan anak wanita dan anak pria sama. 

 

 

 

 



  

D. Uji Hipotesis mengenai Proporsi 

1. Pengujian parameter proporsi satu populasi 

Jika suatu proporsi kejadian A dinyakatan dengan , dan ada 

suatu informasi bahwa ada dugaan nilaiproporsi tersebut adalah 0, 
maka ada tiga pasang hipotesis yang dapat diuji sebagaimana 
digambarkan dalam tabel berikut:  

Hipotesis Statistik Uji Kriteria Keputusan 

 H0 : 𝜋 = 
𝜋0 

      H1 : 
𝜋 ≠ 𝜋0 

 

z =
x

n⁄ − π0

√π0(1 − π0)
n

 

 

 

 

H0 ditolak jika 𝑧 < −𝑧𝛼

2
 atau 

 𝑧 > 𝑧𝛼

2
 

 H0 : 𝜋= 
𝜋0 

H1 : 
𝜋 > 𝜋0 

 

H0 ditolak jika  𝑧 > 𝑧𝛼 

 

 H0 : 𝜋= 
𝜋0  

H1 : 
𝜋 < 𝜋0 

H0 ditolak jika  𝑧 < −𝑧𝛼 

 

 

2. Pegujian Kesamaan Dua Proporsi 

Jika kita memiliki dua puopulasi dengan masing-masing 

terdapat proporsi kejadian A sebesar 1 dan 2. Kemudian dari 
populasi pertama kita ambil sampel acak berukuran n1 dan 
didalamnya terdapat proporsi kejadian A sebesar x1/n1. Dari 
populasi kedua diambil secara acal sampel berukuran n2 yang 
memuat proporsi kejadian A sebesar x2/n2. Kedua sampel diambil 
secara bebas, maka dalam hal ini hipotesis yang dapat diuji 
sebagaimana dalam tabel berikut beserta dengan statistik uji dan 
kriteria keputusannya. 



   

Hipotesis Statistik Uji Kriteria Keputusan 

 H0 : 𝜋1 = 
𝜋2 

      H1 : 
𝜋1 ≠ 𝜋2 

 

z

=

x1
n1

⁄ −
x2

n2
⁄

√pq (
1
n1

+
1

n2
)

 

 

Dengan 

p =
x1 + x2

n1 + n2
 

q = 1 − p 

 

H0 ditolak jika 𝑧 < −𝑧𝛼

2
 atau 

 𝑧 > 𝑧𝛼

2
 

 H0 : 𝜋1 = 
𝜋2 

H1 : 
𝜋1 > 𝜋2 

 

H0 ditolak jika  𝑧 > 𝑧𝛼 

 

 H0 : 𝜋1 = 
𝜋2  

H1 : 
𝜋1 < 𝜋2 

 

H0 ditolak jika  𝑧 < −𝑧𝛼 

 

 

E. Uji Hipotesis Mengenai Variansi 

Variansi merupakan ukuran penyebaran yang paling 
populer dan serign digunakan karena dapat menjelaskan mengenai 
penyebaran data, dapat digunakan untuk menguji hipotesis, dan 
menentukan sampel untuk mencapai tingkat keletelitian tertentu. 
Berikut akan ditunjukkan beberapa uji hipotesis yang berkaitan 
dengan variansi diantaranya pengujian parameter variansi satu 
populasi dan  kesamaan dua variansi 

1. Pengujian parameter variansi satu populasi 

Ketika menguji rata-rata untuk populasi normal, di mana 
simpangan baku diketahui. Harga yang diketahui diperoleh dari 
pengalaman, untuk menentukan besarnya perlu diadakan 
pengujian. 

 

 



  

Hipotesis Statistik Uji Kriteria Keputusan 

H0 : 𝜎2 = 𝜎0
2 

H1 : 𝜎2  ≠ 𝜎0 

 

𝜒2

=
(n − 1)s2

σ0
2

 

 

 

 

H0 ditolak jika 𝜒2 < 𝜒2
1−

𝛼

2
 atau -

 𝜒2 > 𝜒2
𝛼

2
 

Derajat kebebasan (n – 1) 

 H0 : 𝜎2 = 𝜎0
2 

H1 : 𝜎2 > 𝜎0
2 

Atau 

 H0 : 𝜎2 ≤ 𝜎0
2 

H1 : 𝜎2 > 𝜎0
2 

H0 ditolak jika  𝜒2 > 𝜒2
𝛼 

Derajat kebebasan (n – 1) 

 H0 : 𝜎2 = 𝜎0
2  

H1 : 𝜎2 < 𝜎0
2 

Atau 

 H0 : 𝜎2 ≥ 𝜎0
2 

       H1 : 𝜎2 < 𝜎0
2 

H0 ditolak jika  𝜒2 < 𝜒2
1−𝛼 

Derajat kebebasan (n – 1) 

 

3. Pengujian kesamaan dua variansi 

Dalam menguji kesamaan dua rata-rata, berulang kali 
diperlukan informasi tentang kesamaan variansi dari dua populasi 
agar proses perngujian dapat dilakukan. Kalau variansi tidak sama, 
pengujian dilakukan dengan cara pendekatan. Sehingga dalam 
situasi tertentu, sebelum pengujian kesamaan rata-rata terlebih 
dahulu diuji kesamaan variansi. Populasi dengan variansi yang 
sama besar disebut populasi dengan variansi homogen, dan 
lawannya disebut populasi dengan variansi heterogen (Arif Tiro, 
2007). 

Berikut ini disajikan tabel pengujian hipotesis untuk 
kesamaan dua variansi: 

Hipotesis Statistik Uji Kriteria Keputusan 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2  H0 ditolak jika 𝐹 <
𝐹(1−

𝛼

2
; 𝜈1, 𝜈2) atau  𝐹 >



   

H1 : 𝜎1
2  ≠ 𝜎2

2 
𝐹 =

𝑠1
2

𝑠2
2
 

Dengan 

𝑠1
2 adalah 

variansi 
populasi 
pertama 
beukuran 𝑛1 

𝑠2
2 adalah 

variansi 
populasi kedua 
beukuran 𝑛2 

 

 

𝐹(𝛼

2
; 𝜈1, 𝜈2) 

 

 H0 : 𝜎1
2 = 

𝜎2
2 

H1 : 
𝜎1

2 > 𝜎2
2 

Atau 

 H0 : 
𝜎1

2 ≤ 𝜎2
2 

H1 : 
𝜎1

2 > 𝜎2
2 

H0 ditolak jika 𝐹 > 𝐹(𝛼; 𝜈1, 𝜈2) 

 

 H0 : 𝜎1
2 = 

𝜎2
2  

H1 : 
𝜎1

2 < 𝜎2
2 

Atau 

 H0 : 
𝜎1

2 ≥ 𝜎2
2 

       H1 : 
𝜎1

2 < 𝜎2
2 

H0 ditolak jika  𝐹 <
𝐹(1−𝛼; 𝜈1, 𝜈2) 

 

Contoh 6.4 

Sampel acak mengenai satu jenis barang telah diambil dari dua 
kumpulan yang dihasilkan mesin A dan B. Dari mesin A diambil 
200 produk. 19 produk rusak. Dari mesin B diambil 100 produk dan 
5 produk rusak. Ujilah dengan 𝛼 = 0,01, apakah ada perbedaan 

kualitas produk yang dihasilkan mesin A dan mesin B? 

Solusi: 

1. Hipotesis: 

H0 : 𝜋1 = 𝜋2 

H1 : 𝜋1 ≠ 𝜋2 



  

2. 𝛼 = 0,01 

3. Statistik uji:  

z =

x1
n1

⁄ −
x2

n2
⁄

√pq (
1
n1

+
1

n2
)

 

dengan, 

p =
x1 + x2

n1 + n2
 

q = 1 − p 

4. Komputasi 

p =
19 + 5

200 + 100
= 0,08 

q = 1 − 0,08 = 0,92 

z =
19

200⁄ − 5
100⁄

√0,08 ∙ 0,92 (
1

200 +
1

100)

= 1,3543 

5. Kriteria Pengujian: 

H0 ditolak jika 𝑧 < −𝑧𝛼

2
 atau  𝑧 > 𝑧𝛼

2
 

H0 ditolak jika 𝑧 < −2,575 atau  𝑧 > 2,575 

6. Keputusan Uji 

Karena 𝑧 = 1,3543 < 2,575 maka H0 diterima atau 𝜋1 = 𝜋2 

7. Kesimpulan 

Jadi belum cukup bukti bahwa ada perbedaan kualitas produk 
yang dihasilkan mesin A dan mesin B 

 

Contoh 6.5 

Penelitian tehadap dua metode penimbangan mengasilkan 𝑠1
2 =

25,4 gram dan 𝑠2
2 = 30,7 gram. Penimbangan masing-masing 

dilakukan sebanyak 13 kali. Ada anggapan bahwa metode kesatu 



   

menghasilkan penimbangan dengan variabilitas lebih kecil. 
Benarkah hal tersebut? Ujilah dengan 𝛼 = 0,05 

Solusi: 

1. Hipotesis: 

H0 : 𝜎1
2 = 𝜎2

2  

H1 : 𝜎1
2 < 𝜎2

2 

2. 𝛼 = 0,05 

3. Statistik uji: 

𝐹 =
𝑠1

2

𝑠2
2
 

4. Komputasi 

Fobs =
25,4

30,7
= 0,83 

5. Kriteria Pengujian: 

H0 ditolak jika  Fobs < F(1−α; ν1, ν2) 

H0 ditolak jika  Fobs < F(1−0,05; 12,12);  Ftab = 0,37 

6. Keputusan Uji: 

Karena 𝐹 = 0,83 > 0,37 maka H0 diterima atau 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

7. Kesimpulan 

Jadi tidak cukup bukti bahwa metode kesatu menghasilkan 
penimbangan dengan variabilitas lebih kecil. 

 

Contoh 6.6 

Ada dua macam pengukuran kelembapan suatu zat. Cara ke I 
dilakukan 10 kali menghasilkan variansi 24,7 dan cara ke II 
dilakukan 13 kali dengan variansi 37,2. Dengan 𝛼 = 0,1, tentukan 
apakah kedua cara pengukuran memiliki variansi yang homogen? 

Solusi: 

 



  

1. Hipotesis: 

H0 : σ1
2 = σ2

2 

H1 : σ1
2  ≠ σ2

2 

2. 𝛼 = 0,1 

3. Statistik uji: 

F =
s1

2

s2
2
 

4. Komputasi 

F =
24,7

37,2
= 0.664 

5. Kriteria Pengujian 

H0 ditolak jika 𝐹 < 𝐹(1−
𝛼

2
; 𝜈1, 𝜈2) atau  𝐹 > 𝐹(𝛼

2
; 𝜈1, 𝜈2) 

H0 ditolak jika 𝐹 < 𝐹(1−0,05; 9,12) atau  𝐹 > 𝐹(0,05; 9,12) 

H0 ditolak jika 𝐹 <
1

𝐹(0,05;12,9)
=

1

3,07
= 0,328 atau  𝐹 > 2,8 

6. Keputusan Uji 

Karena 𝐹 = 0,664 > 0,328 maka H0 diterima atau 𝜎1
2 = 𝜎2

2 

7. Kesimpulan 

Jadi cukup bukti bahwa variansi kedua metode homogen. 

 

F. Uji Hipotesis dengan Aplikasi SPSS Statistikc 20 

Contoh 6.7 

Pengaruh Metode Pembeljaran terhadap Kemampuan berpikir kritis 
matematis siswa. Diambil dua kelompok perlakuan yaitu metode 
pembelajaran Inkuiri dan Drill.  Secara random dipilih 10 siswa 
untuk metode inkuiri dan 12 siswa untuk metode Drill. Skor 
kemampan matematis setelah diberi pembelajaran disajikan sbb:  

siswa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inkuiri 9 9 9 8 8 8 7 7 7 7     



   

Drill 9 8 8 8 7 7 7 6 6 5 5 5 

 

Uji Hipotesis berikut dengan  = 0.05:  

“Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yag diajar dengan 
metode Inkuiri lebih tinggi daripada siswa yang diajar dengan 
metode Drill”  

 

Langkah penyelesaiannya dengan menggunakan SPSS Statistics 20 
adalah sebagai berikut: 

1. Buka Program SPSS Statistics 20. 

2. Kik menu Variable View kemudian definisikan variabel yang 
akan dianalisis yaitu metode dan kemampuan berpikir kritis 
matematika siswa. 

 

3. Klik Data View kemudian input Data seerti conth berikut: 

 



  

 

4. Klik Analyze, pilih Compare Mean, klik Independent Samplet-
tests sehingga muncul tampilan berikut: 

 



   

 

5. Klik “Kritis” ke dalam kotak Test Varieble(s) dan ‘Metode” ke 
Grouping Variable dan klik Define Variable sehingga akan 
tampak seperti berikut: 

 

6. Klik Continu lalu tekan OK dan hasilnya sebagai berikut: 

 

 

 

 Uji Asusmsi Varians  Sama dan Lavene’s Tets for Equality 
Variance p value = 0,120 > 0.05 maka varians kedua 
kelompok homogen.  

 Karena varians data homogen, maka pilih kolom Equal 
variances assumed 

 Pada baris t-test for equality means diperoleh harga t = 2,305, 
db = 20 dan sig.(2 tailed) atau p-value 0,32/2 = 0.016 < 0,05. 



  

 Artinya Ho di tolak atau dengan kata lain bahwa 
Kemampuan berpikir kritis matematis siswa yag diajar 
dengan metode Inkuiri lebih tinggi daripada siswa yang 
diajar dengan metode Drill  
 

Contoh 6.8 

Untuk mempelajari perbedaan hasil belajar geometri siswa sebelum 
dan sesudah diberi media tiga dimensi secara acak diambil 10 siswa 
untuk diberi pembelajaran dengan media tersebut. Skor hasil belajar 
geometri sebelum dan sesudah media tersebut diimplementasikan 
disajikan data sebagai berikut:  

sebelum 6 7 5 8 7 6 6 6 8 5 

sesudah 8 7 8 9 9 8 8 9 10 7 

Analisis dengan SPSS adalah sebagai berikut: 

1. Masukkan data pada program SPSS, kemudian lakukan langkah 
seperti gambar berikut: 

 

2. Masukkan variabel Sesudah ke variabel 1 dan Sebelum ke 
variabel 2. 

 



   

 

3. Klik OK  dan hasilnya sebagai berikut: 

 

Interpretasi: 

 Rata-Rata sebelum diberi perlakuan = 6,40 dengan stdev = 1,075 

 Rata-Rata setelah diberi perlakuan = 8,30 dengan stdev = 0,949 

 Artinya secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata hasil 
belajar sebelum dan sesudah diberi pembelajaran dengan media 
tiga dimensi. 

 

Tabel paired sample correlation, diperoleh koefisien korelasi skor 
hasil belajar sebelum dan setelah diberi media sebesar 0,632 dengan 
angka sig. 0,05 ≤ 0,05  

 



  

 

 Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai sig. (2-tailed) = 0.000/2 
< 0,05 atau Ho ditolak 

 Artinya ada perbedaan hasil belajar geometri siswa sebelum dan 
sesudah diberi perlakuan media tiga dimensi dalam 
pembelajaran. 

 

 Uji Kompetensi 

 

1. Menurut pendapat Anda, kapan statistik uji-t digunakan? Dan 
apa jelaskan persyaratan analisisnya. 

2. Uraikanlah langkah-langkah dalam melakukan pengujian 
hipotesis. 

3. Jelaskan perbedaan sampel homogen dan sampel tidak 
homogen. 

4. Mengapa uji homogenitas varians diperlukan dalam pengujian 
hipotesis untuk perbandungan rata-rata dua kelompok sampel? 

5. Dari hasil tes matematika standar pada suatu populasi diperoleh 
rata-rata 70. Seorang peneliti mencoba suatu metode baru 
dengan harapan bahwametode baru tereut dapat meningkatkan 
prestasi matematika siswa. Setelah metode baru tersebut 
dicobakan, secara random diambil 6 siswa. Nilai amereka 
setelah di tes matematika sebagai berikut: 

70    71 68 80 84 53 

Jika  = 5%, apakah dapat disimpulkan bahwa metode baru 
tersebutdapat meningkatkan prestasi belajar siswa? 

6. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah prestasi anak laki-laki 
lebih baik dari anak perempuan. Peneliti mengambil 15 anak 
laki-laki dan 21 anak perempuan sebagai sampel penelitian. 



   

setelah diberikan tes yang sama, rerata anak laki-laki adalah 75 
dengan standar deviasi 12 dan serata anak perempuan adalah 73 

dengan standar deviasi 10. Jika diambil  = 5% dan 
mengasumsikan bahwa variansi kedual populasi sama, 
bagaimana kesimpulan penelitian tersebu. 
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 Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Memahami konsep Anava satu jalur 
2. Memahami konsep Anava Dua Jalur 
3. Terampil melakukan analisis data dengan Analisis 

Variansi secara manual dan menggunakan software. 
 

 Uraian Materi 

Analisis variansi (Anava) atau analysis of variance (Anova) 
digunakan untuk menguji hipotesis apakah k populasi mempunyai 
rerata sama. Analisis varians dilakukan karena adanya variasi-
variasi yang muncul karena adanya beberapa perlakuan (treatment) 
untuk menyimpulkan ada atau tidaknya perbedaan rerata pada k 
populasi. 

Jika dikaitkan dengan rancagan eksperimen, prosedur ini 
bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek 
beberapa perlakuan (faktor) terhadap variabel terikat. Misalnya 
seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat pengaruh waktu 
mengajar terhadap prestasi belajar siswa, waktu mengajar yang 
dimaksud adalah pagi, siang, dan sore. Variabel bebas dalam kasus 
ini adalah waktu mengajar dan prestasi belajar adalah variabel 
terikat. Jika pada uji ini hipotesis nol diterima, maka waktu belajar 
memberikan efek yang sama artinya waktu belajar pada pagi, siang, 
dan sore menghasilkan rerata prestasi yang sama. Jika hipotesis 
nolnya ditolak, maka variabel waktu mengajar tidak seluruhnya 
memberikan efek yang sama. Karena pada eksperimen ini hanya 



   

ada satu variabel bebas yang diselidiki, maka analisis variansi yang 
dipakai untuk uji hipotesis ini adalah analisis variansi satu jalur. 

Jika ditambahkan suatu variabel bebas lain selain waktu 
belajar misalnya adalah pengaruh ukuran kelas (kelas besar dan 
kelas kecil) pengaruhnya terhadap prestasi belajar, maka tampak 
bahwa di sini ada dua varaibel bebas yaitu waktu belajar dan 
ukuran kelas serta satu variabel tertikat yaitu prestasi belajar. Untuk 
menganalisisnya digunakan analisis varians dua jalur. Penting 
untuk diketahui bahwa analisis varians dapat digunakan hanya jika 
setiap variabel bebas berskala nominal dan variabel terikat berskala 
interval. 

 

A.  Analisis Variansi Univariate Satu Jalur 

Analisis varians satu jalur untuk menganalisis data jika 
hanya terdapat satu variabel bebas yang beskala nominal. Misalnya 
variabel bebas tersebut mempunyai k nilai. Pada pelaksanaan 
penelitian dengan uji ini diambil k sampel dengan masing-masing 
sampel berukuran sama, yaitu n. masing-masing sampel diambil 
dari populasinya sendiri-sendiri, sehingga dalam kasus ini terdapat 
k populasi. 

Definisi k populasi berbeda dengan populasi pada 
metodologi penelitian. Pada metodologi penelitian, populasi 
didefinisikan sebagai keseluruhan objek yyang diinginkan untuk 
diteliti. Misalnya peneliti ingin mengetahui pengaruh waktu 
mengajar terhadap prestasi belajar matematika siswa-siswa SMA se 
Kota Makassar, maka populasi penelitian tersebut adalah seluruh 
siswa SMA se Kota Makassar, sehingga dalam penelitian ini hanya 
ada satu populasi yaitu seluruh siswa SMA se Kota Makassar. 
Selanjutnya dalam pelaksanaannya, dengan teknik tertentu 
dibentuk tiga kelompok, misalnya kelompok A, B, dan C. Kelompok 
A diberi pelajaran Matematika di pagi hari, kelompok B diberi 
pelajaran matematika pada siang hari, dan kelompok C diberi 
pelajaran matematika pada sore hari. Dalam penelitian ini, bisa saja 
ketiga kelompok tersebut bersama-sama disebut sampel penelitian, 
sehingga konteks penelitian, terdapat satu sampel. Dalam konteks 
analisis varians, masing-masing kelompok merupakan sampel dari 



  

populasinya sendiri-sendiri, sehingga pada kasus ini terdapat tiga 
sampel, yang berarti juga terdapat tiga populasi. 

Pada analisis variansi, ada beberapa persnyaratan analisis 
yang harus dipenuhi yaitu: 

a) Setiap sampel diambil random dari populasinya. 

Pengambilan sampel dari populai secara random dimaksudkan 
agar diperoleh sampel yang dapat mewakili populasinya. Secara 
probabilistic, sampel akan mewakili populasinya apabila sampel 
tersebut diambil secara random dari populasinya 

b) Masing-masing populasi saling independen dan masing-masing 
data amatan saling independen di dalam kelompoknya. 

Independensi dimaksudkan agar perlakuan yang diberikan 
kepada masing-masing sampel independen antara satu dengan 
yang lainnya. Misalnya yang ada pada data penelitian bukanlah 
perlakuan tetapi klasifikasi (misalnya jenis kelamin menjadi pria 
dan wanita), maka masing-masing populasi berdasarkan 
klasifikasi tersebut harus independen satu dengan yang lain. 
Selain populasi harus independen, masing-masing data amatan 
juga harus independen di dalam kelompoknya. Artinya 
kesalahan yang terjadi pada satu amatan harus independen 
dengan kesalahan yang terjadi pada data amatan yang lain. 
Misalnya siswa menyontek hasil pekerjaan temannya, maka 
independensi data amatan tersebut tidak terpenuhi. 

c) Setiap populasi berdistribusi normal (sifat normalitas populasi). 

Persyaratan normalitas populasi harus dipenuhi karena analisis 
variansi pada dasarnya adalah uji beda rerata, seperti halnya 
dengan manggunakan t test yang mensyaratkan normalitas 
populasi. Apabila masing-masing sampel berukuran besar dan 
diambil dari populasi yang berukuran besar. Biasanya masalah 
normalitas ini tidak menjadi masalah karena populasi yang 
berukuran besar cenderung bersitribusi normal. 

Jika normalitas populasi tidak terpenuhi, peneliti dapat 
melakukan formasi hingga data yang baru memenuhi 
persyaratan normalitas populasi. Kemudian data yang baru 
tersebut diuji dengan analisis variansi. 



   

d) Populasi-populasi mempunyai variansi yang sama (sifat 
homogenitas variansi populasi). 

Persyaratan homogenitas varainsi populasi harus terpenuhi 
dalam analisis variansi karena di dalam analisis variansi tersebut 
dihitung gabungan (pooled variance) dari variansi-variansi 
kelompok. Hal ini berkaitan dengan uji F pada analisis varians, 
Apabila variansi-variansi populasi tidak sama maka uji F tidak 
dapat dilakukan. 

Jika persyaratan homogenitas variansi populasi tidak terpenuhi, 
peneliti tidak diperkenankan menggunakan analisis variansi. 
Sebagai gantinya peneliti dapat menggunakan metode statistika 
nonparametric untuk melakukan analisis data. 

Pada uji statistic dengan analisis variansi satu jalur, 
didefinisikan jumlah kuadrat antar kelompok (JKA) atau between 
sum of square (SSB) atau treatment sum of squares (SStr), jumlah kuadrat 
galat (JKG) atau within sum of squares (SSW) atau error of squares 
(SSerr), dan jumlah kuadrat total (JKT) atau total sum of squares (SST), 
yang dedefinisikan sebagai berikut: 

JKA =  ∑ nj(X̅j − X̅)
2

k

j=1

 

JKG =  ∑ ∑(Xij − X̅j)
2

nj

i=1

k

j=1

 

JKT = JKA + JKG =  ∑ ∑(Xij − X̅)
2

nj

i=1

k

j=1

 

Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan, bisanya 
digunakan formula berikut: 

JKA =  ∑
Tj

2

nj
− 

G2

N

k

j=1

 

JKG =  ∑ ∑ Xij
2 − ∑

Tj
2

nj

k

j=1

n

i=1

k

j=1

 



  

Dengan G adalah grand total (jumlah semua data) 

Statistik uji pada analisis variansi adalah F =  
JKA

k−1
JKG

N−k

 dengan 

derajat bebas k – 1 dan N – k dengan k adalah banyaknya sampel 
(kelompok) dan N = n1 + n2 + … + nk. asumsi-asumsi yang harus 
diuji paa analisis variansi adalah: (1) populasi-populasi berdistribusi 
normal (sifat normalitas populasi), dan (2) variansi-variansi 
populasi harus sama (sifat homogenitas variansi). 

Contoh 7.1 

Seorang guru melakukan eksperimen mengenai metode 
pembelajaran untuk melihat metode A, metode B, dan metode C 
akan memberikan efek yang sama dalam pembelajaran dan metode 
mana yang paling efektif. Data yang diperoleh sebagai berikut: 

Metode A :  4, 7, 6, 7 

Metode B :  5, 1, 3, 5, 3, 4 

Metode C :  8, 6, 8, 9, 5 

Jika dipilih  adalah 5%, bagaimanakan kesimpulan penelitian 
tersebut? 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka langkah-
langkah yang harus dilakukan adalah sebegai berikut: 

1. Merumuskan hipotesis 

H0 :  A = B = C 

H1 :  paling sedikit ada dua rerata yang tidak sama 

2.  = 0.05 

3. Statistik Uji yang digunakan: 

F =  
MSB

MSW
 

4. Komputasi: 

SSB =  
232

4
+

212

6
+

362

5
−

802

15
= 464.95 − 426.667 = 38.283 



   

SSW = (42 + 72 + 62 + ⋯ + 92 + 52) − (
232

4
+

212

6
+

362

5
)

= 492 − 464.95 = 27.050 

Fobs =

38.283
2

27.050
12

= 8.49 

5. Daerah Kritik 

F0.05;2;12 = 3.89 

DK = {F| F > 3.89} dan Fobs  DK 

6. Keputusan Uji 

Nikai Fobs = 8.49 > Ftabel m= 3.89 berarti H0 ditolak 

7. Kesimpulan 

Tidak benar bahwa ketiga metode memberikan efek yang sama. 

Untuk menentukan metode mana yang paling efektif pada 
contoh 5.1 di atas, maka dilakukan uji post hoc. Misalnya dengan 
menggunakan metode Scheffe. 

 

B. Analisis Variansi Univariate Dua Jalur 

Misalkan faktor A terdiri dari a klasifikasi, faktor B terdiri 
dari b klasifikasi, dan ukuran setiap sel adalah n. dalam tata tletak 
data, biasanya faktor A dinyatakan dalam baris dan faktor B 
dinyatakan dalam kolom. 

Model analisis variansi dua jalur dapat dituliskan sebagai 
berikut: 

Xijk =  + I + j + ()ij + ijk 

Dengan: 

Xijk  =  data (nilai) ke – k pada baris (faktor A) ke – i  dan kolom 
(faktor) ke - j 

   =  rereata dari seluruh data 

i =  efek baris ke - i pada variabel terikat 



  

j  =  efek kolom ke - j para variabel terikat 

()ij  =  interaksi baris ke - i dan kolom ke-j pada variabel terikat 

ijk =  deviasi data Xijk terhada rerata populasinya (ij) yang 
berdistribusi normal dengan retara 0 

i = 1, 2, 3, … , a; banyaknya baris (klasifikasi faktor A) 

j = 1, 2, 3, … , b; banyaknya kolom  (klasifikasi faktor B) 

k = 1, 2, 3, … , n; banyaknya data amatan pada setiap sel. 

Pada model tersebut perlu diperhatikan bahwa: 

∑ αi = 0

a

i=1

;                 ∑ βj = 0

b

j=1

 

∑(αβ)ij = 0;      

a

i=1

∑(αβ)ij = 0

b

j=1

 

Hipotesis 

Pada analisis variansi dua jalur terdapat tiga pasang hipotesis 
sebagai berikut: 

H0A  :  i = 0 untuk setiap i = 1, 2, 3, …, a. 

H1B  :  paling sedikit ada satu i yang tidak nol 

 

H0B  :  j = 0 untuk setiap j = 1, 2, 3, …, b. 

H1B  :  paling sedikit ada satu j yang tidak nol 

 

H0AB  :  ()ij = 0 untuk setiap i = 1, 2, 3, …, a, dan j = 1, 2, 3, …, b 

H1AB  :  paling sedikit ada satu ()ij yang tidak nol 

 

Ketiga pasang hipotesis tersbut di atas, ekuivalen dengan hipotesis 
berikut: 

H0A :  Tidak ada perbedaan efek antara baris terhadap veriabel 
terikat 



   

H1A :  ada perbedaan efek antara baris terhadap veriabel terikat 

H0B :  Tidak ada perbedaan efek antara kolom terhadap veriabel 
terikat 

H1B :  ada perbedaan efek antara kolom terhadap veriabel terikat 

H0AB :  Tidak ada interaksi antara baris dan kolom terhadap 
veriabel terikat 

H1AB :  ada interaksi antara baris dan kolom terhadap veriabel 
terikat 

Pada analisis variansi univariate dua jalur, rangkuman tabel 
analisis variansinya (Anava) adalah sebagai berikut: 

Sumber 
Variasi 

Jumlah Kuadrat (Sum if Square) 
Derajat 

Kebebasan 

Faktor A JKA = SSA =  ∑ nb(X̅i −  X̅)2

a

i=1

 a – 1 

Faktor B JKB = SSB =  ∑ nb(X̅j − X̅)
2

b

j=1

 b – 1 

Interaksi 
JKAB = SSAB = ∑ ∑ n(X̅ij − X̅i

b

j=1

a

i=1

− X̅j + X̅)
2
 

(a – 1) ( b – 1) 

Galat 
JKG = SSres =  ∑ ∑ ∑(Xijk

n

k=1

b

j=1

a

i=1

− X̅ij)
2
 

ab(n – 1) 

Total 
JKT =  SStot = ∑ ∑ ∑(Xijk

n

k=1

b

j=1

a

i=1

− X̅)
2
 

abn - 1 

 

Untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek faktor A, statistik 
ujinya adalah: 



  

FA =  

JKA
a − 1
JKG

ab(n − 1)

 ~F(a − 1, ab(n − 1)) 

Untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan efek faktor B, statistik 
ujinya adalah: 

FB =  

JKB
b − 1
JKG

ab(n − 1)

 ~F(b − 1, ab(n − 1)) 

Untuk menguji ada atau tidaknya interaksi antara faktor A dan 
faktor B, statistik ujinya adalah: 

FAB =  

JKAB

(a − 1)(b − 1)
JKG

ab(n − 1)

 ~F((a − 1)(b − 1), ab(n − 1)) 

 

Uji Lanjut (Post Hoc Test) 

Salah satu metode untuk melakukan uji lanjut setelah melakukan 
analisis variansi dua  jalur adalah metode Schefee. Dalam konteks 
anava dua jalur, ada 4 jenis uji lanjut yaitu komparasi rerata antara: 
(1) beris ke – i dan baris ke – j; (2) kolom ke – i dan kolom ke – j; (3) 
sel ij dan sel kj (sel-sel pada kolom ke – j) dan (4) sel ij dak sel ik (sel-
sel pada baris ke – i). perlu diketahui bahwa tidak ada komparasi 
ganda antara sel pada baris dan kolom yang tidak sama. 

 

Komparasi Rerata Antar Baris 

Uji Schefee untuk komparasi rerata antar baris adalah: 

Fi.−j. =  
(X̅i. − X̅j.)

2

RKG (
1
ni.

+
1
nj.

)
 

Dengan: 

Fi. - j. =  nilai Fobs pada pembandingan baris ke – i dan baris ke – j 

X̅i.  =  rerata pada baris ke – i 



   

X̅j. =  rerata pada baris ke – j 

RKG =  rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 
analisis variansi 

ni. =  ukuran sampel baris ke – i 

nj. =  ukuran sampel baris ke – j 

Daerah kritik untuk uji tersebut adalah DK = {F | F > (a – 1)F;a-1,N-pq} 

 

Komparasi Rerata Antar kolom 

Uji Schefee untuk komparasi rerata antar kolom adalah: 

F.i−.j =  
(X̅.i − X̅.j)

2

RKG (
1
n.i

+
1
n.j

)
 

Dengan: 

F.i – .j =  nilai Fobs pada pembandingan kolom ke – i dan kolom ke – 
j 

X̅.i  =  rerata pada kolom ke – i 

X̅.j =  rerata pada kolom ke – j 

RKG =  rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 
analisis variansi 

n.i =  ukuran sampel kolom ke – i 

n.j =  ukuran sampel kolom ke – j 

Daerah kritik untuk uji tersebut adalah DK = {F | F > (b – 1)F;b-1,N-

pq} 

 

Komparasi Rerata Antar Sel Pada Kolom yang Sama 

Uji Schefee untuk komparasi rerata antar sel pada kolom yang sama 
adalah: 



  

Fij−kj =  
(X̅ij − X̅kj)

2

RKG (
1

nij
+

1
nkj

)
 

Dengan: 

Fij – kj =  nilai Fobs pada pembandingan rerata pada sel ij dan rerata 
pada sel kj 

X̅ij  =  rerata pada sel ij 

X̅kj =  rerata pada sel kj 

RKG =  rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 
analisis variansi 

nij =  ukuran sampel sel ij 

nkj =  ukuran sampel sel kj 

Daerah kritik untuk uji tersebut adalah DK = {F | F > (ab – 1)F;ab-1,N-

pq} 

 

Komparasi Rerata Antar Sel Pada Baris yang Sama 

Uji Schefee untuk komparasi rerata antar sel pada baris yang sama 
adalah: 

Fij−ik =  
(X̅ij − X̅ik)

2

RKG (
1

nij
+

1
nik

)
 

Dengan: 

Fij – ik =  nilai Fobs pada pembandingan rerata pada sel ij dan rerata 
pada sel ik 

X̅ij  =  rerata pada sel ij 

X̅ik =  rerata pada sel ik 

RKG =  rerata kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan 
analisis variansi 

nij =  ukuran sampel sel ij 

nik =  ukuran sampel sel ik 



   

Daerah kritik untuk uji tersebut adalah DK = {F | F > (ab – 1)F;ab-1,N-

pq} 

 

Contoh 7.2 

Seorang guru melakukan penelitian untuk membandingkan 
efektivitas metode melalui metode diskusi danmetode ceramah. 
Pada saat yang bersamaan membandingkan efektivitas kelas ukuran 
kecil dan ukuran besar. Secara random dari populasinya, diambil 
empat kelas yang masing-masing beranggotakan 8 siswa sebagai 
sampel. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Metode Pembelajaran 
(A) 

Ukuran Kelas (B) 

Kecil Besar 

Diskusi 8, 8, 9, 7, 7, 7, 8, 9 6, 7, 7, 5, 7, 6, 7, 8 

Ceramah 7, 6, 6, 5, 6, 8, 7, 6  9, 8, 9, 8, 8, 8, 7, 7 

 

Dilakukan analisis variansi dan uji lanjut setelah analisis variansi 

(jika diperlukan) dan dengan mengambil  = 5%. Setelah dilakukan 
perhitungan diperoleh jumlah-jumlah kuadrat sebagai berikut: 

JKA (metode) = 0.031 

JKB (ukuran kelas) = 0.281 

JKAB (interaksi) = 16.531 

JKG (galat) = 20.626 

JKT (total) = JKA + JKB + JKAB + JKG 

= 0.031 + 0.281 + 16.531 + 20.626 = 37.469 

Berdasarkan jumlah-jumlah kuadrat tersebut, diperoleh tabel anava 
sebagai berikut: 

Sumber 
Variasi 

JK Dk RK Fobs F Keputusan 
Uji 

Metode 
(A) 

0.031 1 0.031 0.042 4.20 H0A diterima 



  

Ukuran 
Kelas (B) 

0.281 1 0.281 0.381 4.20 H0B diterima 

Interaksi 
(AB) 

16.531 1 16.531 22.430 4.20 H0AB 
diterima 

Galat (G) 20.626 28 0.737    

Total (T) 37.469 31     

 

Karena terdapat interaksi antara metode dan ukuran kelas, maka 
diperlukan uji lanjut pasca anava (post hoc tests) untuk melihat 
perbandingan antara sel pada kolom yang sama atau perbandingan 
antara sel pada baris yang sama. Misalnya dengan metode Schefee. 
Untuk melakukan uji tersebut, terlebih dahulu dihitung rerata sel 
tersebut sebagai berikut: 

Metode 
Ukuran Kelas 

 
Kecil Besar 

Diskusi 7.8750 6.6250 7.2500 

Ceramah 6.3750 8.0000 7.1875 

 7.1250 7.3125  

Hasil uji lanjaut tersebut ditampilkan pada tabel berikut: 

H0 H1 Fobs DK 
Keputusan 

Uji 

11 = 21 11  21 
F11-21 = 
12.212 

{F | F > 
8.85} 

H0 ditolak 

12 = 22 12  22 
F12-22 = 
10.261 

{F | F > 
8.85} 

H0 ditolak 

11 = 12 11  12 F11-12 = 8.480 
{F | F > 

8.85} 
H0 diterima 

21 = 22 21  22 F21-22 =14.332 
{F | F > 

8.85} 
H0 ditolak 

Kesimpulan: 



   

1. Tanpa memperhatikan ukuran kelas, metode diskusi sama 
efektifnya dengan metode ceramah, tetapi pada ukuran kelas 
kecil, metode diskusi lebih efektif daripada metode ceramah dan 
pada ukuran kelas besar, metode ceramah lebih efektif daripada 
metode diskusi. 

2. Tanpa memperhatikan metode pembelajaran, ukuran kelas kecil 
sama efektifnya dengan ukuran kelas besar. Tetapi khusus 
untuk metode ceramah, ukuran kelas besar lebih efektif dari 
ukuran kelas kecil. 

 

C. Analisis Variansi dengan Menggunakan Paket SPSS Statistics 
20 

Untuk melakukan analisis variansi data pada contoh 7.1 di 
atas dengan  menggunakan SPSS Statistics 20 tersebut, data diinput 
pada data editor, seperti tampak pada gambar 7.1. Pada kolom 
metode, dilakukan pengkodean, misalnya metode Inquiry (A) 
dinyatakan  dengan 1, metode Penugasan (B) dinyatakan  dengan 2, 
dan metode Ekspositori (C) dinyatakan dengan 3. Analisis variansi 
dilakukan dengan langkah-lagkah sebagai berikut: 

1. Klik Analyze 

2. Pilih Compare Mean 

3. Pilih One-way ANOVA 



  

 

 

4. Pada kotak Dependent List masukkan variabel Hasil dan pada 
kotak Factor masukkan variabel metode 

 

5. Klik Menu Option lalu pilih Descrptive dan Homogenecity of 
Variance 

 



   

 

6. Kilik menu Post Hock dan pilih Scheffe 

 

7. Klik Continu dan OK 

Hasil SPSS Statistics 20 adalah sebagai berikut: 

 



  

Berdasarkan output SPSS pada tabel Descriptive di atas, 
menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan berpikir kritis 
matematika dengan menerapkan metode Inquiry adalah 6.00, 
metode Penugasan adalah 3.50, dan metode Ekspositori adalah 7.2. 
hal ini menunjukkan bahwa metode ekspositori memberikan rata-
rata hasil belajar yang paling tinggi dibandingkan metode inkuiri 
dan metode penugasan. Secara visual dapat disajikan pada gambar 
berikut: 

 

Gambar 7.1. Rata-Rata Kemampuan Berpikir Kritis Siswa 

 

 

Berdasarkan ouput SPSS pada tabel Tets of Homogeneity of 
Variance dapat dilihat bahwa H0 mengenai homogenitas variansi 

diterima pada  = 0.05 karena nilai p = 0.779 > 0.05. artinya variansi 
metode inkuiry, metode penugasan, dan metode ekspositori adalah 
sama. 

Untuk menguji apakah persyaratan normalitas populasi 
terpenuhi atau tidak, maka dilakukan analisis uji normalitas 
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (uji K-S) dengan langkah-
langkah sebagai berikut: Analyze  Nonparametric Test  1-
Sample K-S, lalu masukkan variabel metode inkuiry, metode 



   

penugasan, metode ekspositori pada kotak Test Variables List 
seperti berikut: 

 

 

 

 

Output SPSS adalah sebagai berikut: 



  

 

Berdasarkan tampilan uji K-S tersebut dapat dilihat bahwa data 
pada sampel metode inkuiri diambil dari populasi yang bersitribusi 
normal karena nilai p = 0.949 > 0.05. demikian pula untuk metode 
penugasan (p = 0.964 > 0.05) dan metode ekspositori (p = 0.805 > 
0.05).  

Untuk mengetahui apakah metode inkuiri, metode penugasan, dan 
metode ekspositori memberikan efek yang berbeda terhadap 
prestasi belajar, maka dapat dilihat pada tabel berikut (output 
SPSS). 

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat dilihat bahwa H0 ditolak 

pada  = 0.05 karena nilai p = 0.005 < 0.05. hal ini menunjukkan 
bahwa tidak benar bahwa ketiga metode pembelajaran memberikan 
efek yang sama terhadap prestasi belajar.  

Untuk mengetahui metode manakah yang memberikan efek yang 
plaing besar, maka dilakukan uji Post Hoc dengan metode Schefee. 
Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut: 



   

 

Berdasarkan tabel perbandingan berganda di atass, tampak bahwa 
kemapuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran dengan 
menerapkan metode ekspositori lebih baik dibandingkan dengan 
metode penugasan dan inkuiri. 

 

 Uji Kompetensi 

1. Menurut Anda kapan digunakan teknik analisis statistika 
dengan Analisis Varians? Mengapa? 

2. Jelaskan perbedaan  analisis varians satu jalur dengan analisis 
varians dua jalur. 

3. Seorang peneliti melakukan eksperimen mengenai metode 
pembelajaran untuk melihat metode A, metode B, dan metode C 
akan memberikan efek yang sama dalam pembelajaran dan 
metode mana yang paling efektif. Data yang diperoleh sebagai 
berikut: 

Metode A :  6, 7, 6, 7, 5, 6 

Metode B :  5, 2, 3, 5, 3, 4 

Metode C :  8, 6, 8, 9, 5, 7 

Jika dipilih  adalah 5%, bagaimanakan kesimpulan penelitian 
tersebut? 

4. Seorang guru melakukan penelitian untuk membandingkan 
efektivitas metode melalui metode diskusi dan metode ceramah. 
Pada saat yang bersamaan membandingkan efektivitas kelas 
ukuran kecil dan ukuran besar. Secara random dari populasinya, 



  

diambil empat kelas yang masing-masing beranggotakan 8 
siswa sebagai sampel. Data yang diperoleh adalah sebagai 
berikut: 

Metode 
Pembelajaran (A) 

Ukuran Kelas (B) 

Kecil Besar 

Diskusi 9, 7, 9, 7, 7, 7, 8, 9 6, 7, 6, 5, 7, 6, 7, 8 

Ceramah 7, 6, 6, 8, 6, 8, 7, 6  9, 8, 7, 8, 8, 8, 6, 7 

 

Dilakukan analisis variansi dan uji lanjut setelah analisis 

variansi (jika diperlukan) dan dengan mengambil  = 5%. Apa 
kesimpulan yang dapat diproleh dari data tersebut di atas 
setelah dilakukan analisis. 

5. Berdasarkan soal pada nomor 3 dan nomor 4. Lakukan analisis 
dengan menggunakan bantuan SPSS Statistics 20. Bandingkan 
hasil antara jawaban no 3 dan 4 dengan output SPSS yang Anda 
peroleh. 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB 

VIII ANALISIS REGRESI DAN KORELASI 

 

 

 Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Memahami konsep Analisis Regresi 
2. Memahami konsep Analisis Korelasi 
3. Terampil menganalisis data dengan teknik analisis 

regresi dan korelasi 
 

 Uraian Materi 

Tujuan analisis regresi adalah menentukan model statistik 
yang dapat dipakai untuk memperediksi nilai-nilai variabel terikat 
(disebut juga variabel respons/variabel dependen) Y berdasarkan 
nilai-nilai dari variabel bebas (variabel prediktor/variabel 
independen) X1, X2, …, Xk. disisi lain analisis korelasi bertujuan 
untuk menentukan kekuatan hubungan (the strength of association) 
antara variabel X1, X2, …, Xk dengan Y. 

Analisis regresi dan korelasi yang akan dibahas pada bagian 
ini adalah regresi dan korelasidari variabel-variabel yang berskala 
interval. Artinya variabel predictor berskala interval dan juga 
variabel responsn berskala interval. 

 

A. Analisis Korelasi 

Korelasi merupakan analisis yang termasuk dalam salah satu 
teknik pengukuran asosiasi/hubungan (measures of association). 
Teknik ini  termasuk dalam kelompok teknik statistik bivariat yang 
digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua 



   

variabel. Teknik pengukuran untuk assosiasi pada era sekarang ini 
yang populer adalah korelasi Pearson Product Moment dan Korelasi 
Rank Sepearman, namun pada kesempatan ini akan dibahas 
korelasi Pearson Product Moment. Hal ini karena, teknik tersebut 
termasuk dalam kelompok statistika parametric. 

Korelasi bermanfaat untuk mengukur kekuatan hubungan 
antara dua variable dengan skala pegukuran tertentu.  Untuk 
korelasi Pearson Product Moment seorang peneliti harus 
menggunakan skala pengukuran interval atau rasio. Dalam korelasi 
tidak dikenal istilah variabel bebas dan variabel tergantung  karena 
sifat hubungan independen. Artinya  variabel satu  tidak tergantung 
pada variabel lainnya.  

Pengukuran kekuatan hubungan antara dua variabel dilihat 
dari seberapa besar koefisien korelasi yang diberikan dari hasil 
perhitungan dari rumus: 

rXY =
n ∑ XY − (∑ X)(∑ Y)

√(n ∑ X2 − (∑ X)2)(n ∑ Y2 − (∑ Y)2)
 

Formula di atas disebut sebagai formula koefisien korelasi produk 
momen Karl Pearson. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait 
dengan koefisien korelasi adalah: 

1. Koefisien korelasi bernilai paling kecil -1 dan paling besar +1, 

atau dapat ditulis -1  rXY  +1 

2. rXY adalah dimensionales quantity (kuantitas tak berdimensi), 
artinya rXY independen terhadap satuan pengukuran X dan Y 

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan 
hubungan dua variabel penelitian, maka diberikan kriteria sebagai 
berikut: 

0                  :  tidak ada korelasi antara dua variabel 

> 0 – 0.25      :  Korelasi sangat lemah 

> 0.25 – 0.5   : Korelasi cukup 

> 0.5 – 0.75   : Korelasi kuat 

> 0.75 – 0.99 : Korelasi sangat kuat 

1                    :  Korelasi sempurna 



  

Hal lain yang harus diperhatikan dalam korelasi selain dari 
kekuatan hubungan antar variabel adalah bagaimana arah 
hubungan itu, dalam menginterpretasikan hasil perhitungan,yang 
kita kenal arah korelasi berdasarkan koefisien korelasi yang 
diberikan. Jika koefisien korelasi positif, maka hubungan kedua 
variabel searah, artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y 
juga meningkat. Sedangkan, jika koefisien korelasi negatif, maka 
hubungan kedua variabel tersebut tidak searah, dengan kata lain 
jika variabel X nilainya meningkat, maka variabel Y akan turun.  
Dalam statistika parametric terdapat tiga jenis korelasi yang sering 
digunakan yaitu: 

1. Korelasi Bivariat, yaitu korelasi antara satu variabel Y dengan  
satu variabel X. 

2. Korelasi parsial, yiatu korelasi dari suatu suatu variabel Y  
dengan lebih dari satu variabel X. 

3. Korelasi Kanonikal, yaitu korelasi dari lebih dari satu variabel Y 
dengan lebih satu variabel X. 
 

B. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Regresi digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh 
variabel bebas terhadap variabel terikat dan memperediksi variabel 
terikat dengan menggunakan variabel bebas. Gujarati (2006)  
mendefinsikan analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan 
satu variabel yang disebut variabel yang diterangkan (the explained 
variable) dengan satu variabel yang menerangkan (the explanatory). 
Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut 
regresi linear berganda. 

Analisis regresi adalah sebuah pendekatan yang digunakan 
untuk mendefinisikan hubungan matematik antara variabel 
output/dependent (y) dengan satu variabel input/independen (x).  
Hubungan  matematis digunakan sebagai suatu model regresi yang 
digunakan untuk meramalkan atau memprediksi nilai output (y) 
berdasarkan nilai input (x) tertentu. Dengan analisis regresi, akan 
diketahui variabel independen yang benar-benar signifikan 
mempengaruhi variabel dependen.  Model linear sesungguhnya 
mengasumsikan bahwa terdapat hubungan linear antara variabel 



   

dependen dengan variabel independen.  Hubungan linear ini secara 
matematis digambarkan dalam rumus sebagai berikut: 

Y = a  + bX + e 

dengan: 

a = intercept 
b = Koefisien regresi 
X = Variabel independen 
Y = Variabel dependen 
e = error/residual 
 

Asumsi Analisis Regresi 

Dalam penggunaannya, analisis regresi senantiasa memperhatikan 
asumsi-asumsi yang mesti dipenuhi diantaranya: 

Asumsi 1: Existence (eksistensi) 

Untuk sebaran nilai X yang tertentu, Y adalah variabel random 
dengan distribusi probabiltas tertentu yang mempunyai rerata dan 
variansi berhingga. 

Rerata distribusi tersebt dilambangkan dengan Y|X dan variansi 

distribusi tersebut dilambangkan dengan 2Y|X. Asumsi ini berlaku 
untuk semua model regresi baik linear maupun tidak. 

Asumsi 2: Independence  (Independensi) 

Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya 

Asumsi 2 ini tidak dipenuhi,misalnya jika observasi yang berbeda 
diambil pada orang yang sama pada saat yang berbeda. Misalnya 
tinggi badan seseorang diukur pada waktu yang berbeda (yang 
jaraknya relative lama). Pada kasus yang seperti ini, data tentang 
tinggi badan yang pertama akan berhubungan dengan tinggi badan 
yang kedua. 

Asumsi 3: Linearity (Linieritas) 

Rerata Y yaitu Y|X merupakan fungsi linear dari X 

Asumsi 3 mengatakan bahwa jika titik-titik yang menghubungkan 

rerata Y|X pada X yang berbeda-beda dihubungkan, maka 



  

diperoleh sebuah garis lurus. Asumsi ini juga dapat dituliskan 
dalam suatu formula matematis yaitu: 

Y = a + bX + e 

Dengan e adalah variabel random yang mempunyai rerata nol 

untuk sembarang nilai X tertentu. Dengan kata lain E|X = 0 untuk 
sembarang X. 

 

Asumsi 4: Homoscedasticity (Homoskedastisitas) 

Varians dari Y adalah sama untuk sembarang X 

Asumsui 4 ini secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut: 

2Y|X = 2 untuk setiap X 

Jika asumsi homoskedastisitas tidak dipenuhi, maka dapat 
dikatakan bahwa terjadi heterescedasticity (heteroskedastisitas). 

Asumsi 5: Normal Distribution (Berdistribusi Normal) 

Untuk sembarang nilai X, nilai-nilai Y berdistribusi normal 

Asumsi 5 ini memberikan peluang untuk melakukan uji signifikansi 
hubungan antara X dan Y. 

Model persamaan regresi linear sederhaha 

Ŷ = a  + bX 

Secara teknis nilai a dan  b yang merupakan koefisien-koefisien 
regresi regresi dapat dicari dengan formula: 

a =  
(∑ Y)(∑ X2) − (∑ X)(∑ XY)

n ∑ X2 − (∑ X)2
  

dan 

b =  
n(∑ XY) − (∑ X)(∑ Y)

n ∑ X2 − (∑ X)2
 

Dengan demikian persamaan regresinya menjadi: 

Ŷ = a + bX 

Ŷ =
(∑ Y)(∑ X2) − (∑ X)(∑ XY)

n ∑ X2 − (∑ X)2
+

n(∑ XY) − (∑ X)(∑ Y)

n ∑ X2 − (∑ X)2
 X 



   

Dapat dibuktikan bahwa: 

b =  
∑(X − X̅)(Y − Y̅)

∑(X − X̅)2
 

dan 

a = Y̅ − bX̅ 

sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut: 

Ŷ = a + bX 

Ŷ = Y̅ − bX̅ + (
∑(X − X̅)(Y − Y̅)

∑(X − X̅)2
) X 

 

Contoh 8.1 

Carilah persamaan regresi Y pada X dari data pada tabel berikut: 

Tabel 8.1 Nilai Matematika dan Fisika  

No Mat (X) Fis (Y) XY X2 Y2 

1 65 70 4550 4225 4900 

2 45 65 2925 2025 4225 

3 65 80 5200 4225 6400 

4 50 75 3750 2500 5625 

5 85 90 7650 7225 8100 

6 60 80 4800 3600 6400 

7 75 85 6375 5625 7225 

8 84 90 7560 7056 8100 

9 60 75 4500 3600 5625 

10 85 95 8075 7225 9025 

11 80 85 6800 6400 7225 

12 70 80 5600 4900 6400 

Jumla
h 

X = 
824 

Y = 
970 

XY = 
67785 

X2 = 
58606 

Y2 = 
79250 

 

 

Berdasarkan tabel 6.1, diperoleh nilai a dan b sebagai berikut: 



  

a =  
(∑ Y)(∑ X2) − (∑ X)(∑ XY)

n ∑ X2 − (∑ X)2
=

(970)(58606) − (824)(67785)

(12)(58606) − (824)2

=  
992980

24296
=  40.8701 

b =  
n(∑ XY) − (∑ X)(∑ Y)

n ∑ X2 − (∑ X)2
=  

(12)(67785) − (824)(970)

(12)(58606) − (824)2
=  

14140

24296
=  0.5819 

Jadi persamaan regresinya adalah: 

Ŷ = 40.8701 + 0.5819X 

 

Variasi Pada Regresi Linear Sederhana 

Untuk mengetahui seberapa baik variabel bebas dapat 
memprediksi variabel terikat, maka diperlukan beberapa ukuran 
variasi. Ukuran variasi pertama adalh variasi total, yaitu ukuran 
variasi nilai-nilai Y amatan di sekitar rataannya. Variasi total 
mengukur variabilitas nilai-nilai Y tanpa memperhatikan nilai X. 
Dalam variasi total ini, variabilitas Y diukur dari selisihnya 

terhadap Y̅.  

Variasi total sering pula disebut dengan jumlah kuadrat total 
terhada rataannya (total sum of square) atau jumlah kuadrat total 
(JKT) yang didefinisikan sebagai berikut: 

JKT =  ∑(Y − Y̅)2 

Variasi total dapat dipartisi atau dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Variasi yang dapat dijelaskan yang disebut sebagai jumlah 
kuadrat karena regresi (sum of squares due to regression) atau 
disingkat dengan JKR atau SSR. 

2. Variasi yang tidak dapat dijelaskandisebut sebagai jumlah 
kuadrat galat (sum of square due to error) atau disingkat dengan 
JKG atau SSE. 

Hubungan antar JKT, JKR, dan JKG dapat dituliskan sebagai 
berikut: 

JKT = ∑(Y − Y̅)2 =  ∑(Ŷ − Y̅)
2

+  ∑(Y − Ŷ)
2
 



   

     JKT = JKR + JKG 

Dengan: 

JKT = (Y − Y̅)2 = Y2 - 
(Y)2

n
 

JKR = (Ŷ − Y̅)
2
 = b0 (Y) + b1 (XY) - 

(Y)2

n
 

JKG = (Y − Ŷ)
2
= Y2 - b0 (Y) - + b1 (XY) 

Jika semua titik terletak pada garis regresi, maka JKR = JKT 
dan JKG = 0. Sebaliknya jika semakin banyak titik yang menjauh 
dari garis regresi, maka JKG semakin besar. Ada dua faktor yang 
menyebabkan besarnya nilai JKG yaitu (1) terdapat kemungkinan 

variasi data, artinya 2 besar, dan (2) asumsi model linear tidak 
cocok. 

Jika model memenuhi asumsi linear, maka kemungkinan 

penyebab besarnya nilai JKG adalah 2 yang besar. Oleh karena itu, 

diperlukan estimasi untuk 2 dengan menggunakan JKG. Estimasi 
ini diperlukan untuk melakukan uji signifikansi mengenai regresi 

yang benar-benar linear. Estimasi untuk 2 dapat ditentukan dengan 
formula: 

S2Y|X = 
1

n−2
 (Y − Ŷ)

2
 = 

1

n−2
 JKG 

Akar kuadrat dari variansi disebut kesalahan baku (Standar) 
taksiran atau standard error of estimate, sehingga kesalahan baku 
taksiran dirumuskan oleh formula berikut: 

SY|X = 𝑆𝑌|𝑋 =  √(Y−Ŷ)
2

n−2
=  √

JKG

n−1
 

 

Pendekatan Analisis Variansi Pada Analisis Regresi Linear 
Sederhana 

Kesimpulam mengenai analisis regresi, baik linear maupun 
tidak, dapat diperoleh dari tabel analisis variansi (analysis of 
variance) atau dikenal dengan tabel ANOVA. Untuk melakukan 
pendekatan analisis variansi (Anava) pada analisis regresi, 
digunakan jumlah kuadrat total (JKT), jumlah kuadrat karena 
regresi (JKR) dan jumlah kuadrat galat (JKG). 



  

Dari ukuran jumlah kuadrat tersebut akan diperoleh rerata 
kuadrat (RK). Dengan JKT diperoleh RKT (rerata kuadrat total), dari 
JKR diperoleh RKR (rerata kuadrat karena regresi), dan dari JKG 
diperoleh RKG (rerata kuadrat karena galat) dengan masing-masing 
derajat kebebasan (degree of freedom) adalah n – 1, 1, dan n – 2. Rerata 
kuadrat dapat dihitung sebagai berikut: 

RKR = 
JKR

1
 dan RKG = 

JKG

n−21
 

Dengan statistic uji: F =  
RKR

RKG
  yang merupakan variabel random 

berdistribusi F dengan drajat kebeasan a dan n – 2. 

 

C. Analisis Regresi Linear Ganda 

Analisis regresi linear ganda merupakan perluasan dari 
analisis regresi linear sederhana karena melibatkan lebih dari satu 
variabel bebas.  Analisis regresi linear ganda bertujuan untuk 
mencarihubungan linear antara satu variabel terikat (Y) dan k 
variabel bebas X1, X2, … , Xk.  secara umum model analisis regresi 
ganda dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + … + kXk + e 

Dengan 0, 1, 2, 3, …, k adalah koefisien regresi yang akan 
diestimasi. Variabel X1, X2, …, Xk merupakan variabel bebas. 

Asumsi-Asumsi Pada Regresi Linear Ganda 

Asumsi 1: Existence (Eksistensi) 

Untuk setiap nilai kombinasi spesifik dari variabel independen X1, 
X2, …, Xk, Y adalah variabel random univariat dengan distribusi 
probabilitas tertentu yang mempunyai rerata dan variansi 
berhingga 

Asumsi 2: Independence (Independensi) 

Nilai-nilai Y adalah saling bebas satu dengan yang lainnya  

Asumsi 3: Linearity (Linieritas) 

Rerata Y untuk setiap kombinasi dari variabel independen X1, X2, 
…, Xk merupakan fungsi linear dari X1, X2, …, Xk. ini berarti 
bahwa: 



   

Y| X1, X2, …, Xk = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + … + kXk 

Atau 

Y = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + … + kXk + e 

Dengan e adalah error yang menyatakan selisih antara respon 

amatan dengan respon Y| X1, X2, …, Xk 

 

Asumsi 4: Homoscedasticity (homoskedastisitas) 

Variansi dari Y adalah sama untuk setiap kombinasi tertentu dari X1, 
X2, …, Xk yang berarti: 

2Y| X1, X2, …, Xk = var(Y| X1, X2, …, Xk) = 2 

Atau 

2E| X1, X2, …, Xk = 2 

Asumsi 5:  Normal Distribution (Distribusi Norma) 

Untuk sembarang kombinasi tertentu dari X1, X2, …, Xk, nilai-nilai Y 
berdistribusi normal.  

Atau 

Y  N(Y| X1, X2, …, Xk, 2)  yang ekuivalen dengan E  N(0, 2). 

 

Menentukan Persamaan Regresi Linear Ganda 

Salah satu cara untuk mencari persamaan regresi linear 
ganda dengan dua predictor (variabel bebas) X1 dan X2 adalah 
sebagai berikut: 

Misalnya persamaan regresi  dengan dua variabel bebas adalah: 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 

Dengan metode kuandrat terkecil, koefisien b0, b1, dan b2 dapat 
dicari dengan 3 variabel berikut: 

nb0 + b1X1 + b2X2 = Y 

b0X1 + b1X12 + b2X1X2 = X1Y 

b0X2 + b1X1X2 + b2X22 = X2Y 



  

Konstanta b0, b1, dan b2 dapat dicari dengan metode substitusi dan 
eliminasi, dengan invers matriks, atau dengan cara lain dari sistem 
persamaan linear. 

 

Contoh 8.2 

Diketahui data sebagai berikut: 

X1 6 7 5 6 7 8 7 5 7 6 5 6 

X2 6 8 7 9 7 8 7 8 9 7 8 8 

Y 7 8 6 7 9 8 7 8 8 7 9 8 

untuk mencari persamaan regresinya dapat dilakukan dengan cara 
berikut: 

Tabel 8.2. Tabel Kerja untuk mencari persamaan regresi 

NO X1 X2 Y X1X2 X1Y X2Y X1
2 X2

2 Y2 

1 6 6 7 36 42 42 36 36 49 

2 7 8 8 56 56 64 49 64 64 

3 5 7 6 35 30 42 25 49 36 

4 6 8 7 48 42 56 36 64 49 

5 7 7 9 49 63 63 49 49 81 

6 8 8 8 64 64 64 64 64 64 

7 7 7 7 49 49 49 49 49 49 

8 5 7 8 35 40 56 25 49 64 

9 7 8 8 56 56 64 49 64 64 

10 6 7 7 42 42 49 36 49 49 

11 5 6 9 30 45 54 25 36 81 

12 6 8 8 48 48 64 36 64 64 

Jumlah 75 87 92 548 577 667 479 637 714 

 

 



   

Berdasarkan tabel 6.2 di atas,diperoleh: 

X1  = 75  X2 = 87  Y = 92 

X1X2  = 546  X1Y = 577  X2Y = 667 

X12  = 479  X22 = 637  Y2 = 714 

Dari nilai-nilai di atas, diperoleh: 

12b0 + 75b1 + 87b2  = 92 

75b0 + 479b1 + 546b2 = 577 

87b0 + 546b1 + 637b2 = 667 

Dengan menggunakan eliminasi atau substitusi, diperoleh nilai b0 = 
7.308, b1 = 0.272, dan b2 = -0.185, sehingga persamaan regresinya 
adalah Y = 7.308 + 0.272X1 - 0.185X2. 

Untuk lebih memudahkan dalam menyelesaikan system 
persamaan linear di atas, maka perlu melibatkan deviasi dari 
masing-masing variael X1, X2, dan Y. masing-masing deviasi dari 
variabel tersebut adalah: 

x1 =  X1 − X̅1 

x2 =  X2 − X̅2 

Y =  Y − Y̅ 

Seperti halnya dengan regresi linear sederhana, regresi linear ganda 
juga melalui centroidnya, sehingga memenuhi: 

Y̅ =  b0 + b1X̅1 + b2X̅2 

Kemudian dicari nilai b0 dengan cara: 

b0 = Y̅ − b1X̅1 − b2X̅2 

Nilai b1 dan b2 dapat dicari dengan menggunakan persamaan 
berikut: 

b1 =  
(∑ x2

2)(∑ x1y) − (∑ x1x2)(∑ x2y)

(∑ x1
2)(∑ x2

2) − (∑ x1x2)2
 

b2 =  
(∑ x1

2)(∑ x2y) − (∑ x1x2)(∑ x1y)

(∑ x1
2)(∑ x2

2) − (∑ x1x2)2
 



  

Nilai jumlah kuadrat deviasi untuk masing-masing besaran dapat 
dihitung dengan menggunakan formula: 

∑ x2 = ∑ X2 −
(∑ X)2

n
   dan 

 ∑ x1x2 = ∑ X1X2 −
(∑ X1)(∑ X2)

n
 

 

Contoh 8.3 

Tentukan persamaan regresi linear data berikut: 

X1 5 4 7 6 4 6 7 5 6 8 6 4 

X2 5 5 8 6 5 5 5 4 7 7 5 7 

Y 6 5 8 6 5 6 6 5 7 8 6 5 

Berdasarkan data di atas diporoleh: 

X1  = 68  X2 = 69  Y = 73 

X1X2  = 398  X1Y = 427  X2Y = 430 

X12  = 404  X22 = 413  Y2 = 457 

Dari nilai-nilai tersebut,akan diperoleh: 

X̅1 = 5.667 ; X̅2 = 5.750 ; Y̅ = 6.083 

∑ x1
2 = 404 − 

682

12
= 404 − 385.333 = 18.667    

∑ x2
2 = 413 − 

692

12
= 413 − 396.750 = 16.250    

∑ x1x2 = 398 −
(68)(73)

12
= 398 − 391 = 7  

∑ x1y = 427 −
(68)(73)

12
= 427 − 413 = 13.333  

∑ x2y = 430 −
(69)(73)

12
= 430 − 419.750 = 10.250  

Dengan demikian nilai b0, b1, dan b2 dapat dihitung sebagai berikut: 

b1 =  
(∑ x2

2)(∑ x1y) − (2.25)(∑ x2y)

(∑ x1
2)(∑ x2

2) − (∑ x1x2)2
 



   

b1 =  
(16.250)(13.333) − (7)(10.250)

(18.667)(16.250) − (7)2
=  

144.91125

254.33875
= 0.570 

b2 =  
(∑ x1

2)(∑ x2y) − (∑ x1x2)(∑ x1y)

(∑ x1
2)(∑ x2

2) − (2.25)2
 

b1 =  
(18.667)(10.250) − (7)(13.333)

(18.667)(16.250) − (7)2
=  

98.00575

254.33875
= 0.385 

b0 = Y̅ − b1X̅1 − b2X̅2 

b0 = 6.083 − (0.570)(5.667) − (0.385)(5.750) = 0.639 

Jadi persamaan regresinya adalah Ŷ = 0.639 + 0.570X1 + 0.385X2 

 

Pendekatan Anava pada Regresi Linear Ganda 

Seperti halnya pada regresi linear sederhana, pada analisis 
regresi linear ganda didefinisikan JKT, JKR, dan JKG masing-masing 
sebagai berikut: 

JKT = ∑(Y − Y̅)2 =  ∑(Ŷ − Y̅)
2

+  ∑(Y − Ŷ)
2
 

     JKT = JKR + JKG 

Dengan: 

JKT = (Y − Y̅)2 = Y2 -  
(Y)2

n
 , dengan dkT = n – 1 

JKR = (Ŷ − Y̅)
2
 = b1x1y + b2x2y + b3x3y + … + bkxky dengan 

dkR = k 

JKG = JKT – JKR dengan dkG = n – k – 1 

Perlu diketahui bahwa xiy = XiY - 
(Xi)(Y)

n
 

Kesalahan baku taksiran pada regresi linear ganda dapat ditentukan 
dengan formula berikut: 

SY|X1,X2,X3,   …  ,Xk
=  √ (Y − Ŷ)

2

n − k − 1
=  √

JKG

n − k − 1
 



  

Sedangkan kesalahan baku koefisien regresi ganda dengan dua 
variabel bebas misalnya X1 dan X2 dapat dituliskan dalam formula 
berikut: 

sβ̂i
= √

sY|X1,X2

2

(xi
2)(1 − r12

2 )
 

Dengan r12 adalah koefisien korelasi antara X1 dan X2 

 

D. Pemilihan Model Terbaik 

Salah satu tujuan di dalam analisis regresi adalah untuk 
mendapatkan model terbaik yang menjelaskan hubungan antara 
variabel independent  dengan variabel dependent, model terbaik 
adalah model yang seluruh koefisien regresinya berarti (significant) 
dan mempunyai kriteria model terbaik optimum. Beberapa kriteria 
model terbaik adalah : 

Nomor Kriteria Formula Optimum 

1 SSE   2)ˆ( YY  Minimum 

2 MSE )1/()ˆ( 2  pnYY  Minimum 

3 R2 

%100
)(

)ˆ(
2

2








YY

YY
 

Maksimum 

4 Adjusted 
R2 

)(

)1(
]1[1 2

pn

n
R




  

Maksimum 

5 Cp 
Mallow )2( pn

MSE

SSE
  

Minimum 

6 AIC ln(SSE/n) +2p/n Minimum 

7 SBC ln(SSE/n)+p/n ln(n) Minimum 

Untuk memperoleh model terbaik, ada beberapa metode yang 
biasa digunakan yaitu : 

 



   

Metode Penjelasan 

Backward  Mulai dengan model lengkap, kemudian variabel 
independent yang ada dievaluasi, jika ada yang tidak 
significant dikeluarkan yang paling tidak significant, 
dilakukan terus menerus sampai tidak ada lagi variabel 
independent yang tidak significant 

Forward Variabel independent yang pertama kali masuk ke dalam 
model adalah variabel yang mempunyai korelasi 
tertinggi dan significant dengan variabel dependent, 
variabel yang masuk kedua adalah variabel yang 
korelasinya dengan variabel dependent adalah tertinggi 
kedua dan masih significant, dilakukan terus menerus 
sampai tidak ada lagi variabel independent yang 
significant 

StepSwise Gabungan antara metode forward dan backward, variabel 
yang pertama kali masuk adalah variabel yang 
korelasinya tertinggi dan significant dengan variabel 
dependent, variabel yang masuk kedua adalah variabel 
yang korelasi parsialnya tertinggi dan masih significant,  
setelah variabel tertentu masuk ke dalam model maka 
variabel lain yang ada di dalam model dievaluasi, jika 
ada variabel yang tidak significant maka variabel 
tersebut dikeluarkan 

Best subset 
regression 

Metode ini tersedia di dalam program paket MINITAB. 
Metode ini menyajikan k buah model terbaik untuk 
model dengan 1,2,…,p variabel independent. 

 

E. Contoh Analisis Korelasi dan Regresi dengan SPSS Statistics 
20 

Kasus 1: 

Seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kemampuan 
matematika terhadap pemahaman fisika. Kemudian dikumpulkan 
data dan disajikan pada tabel berikut: 

 



  

No Matematika Fisika 

1 65 70 

2 45 65 

3 65 80 

4 50 75 

5 85 90 

6 60 80 

7 75 85 

8 84 90 

9 60 75 

10 85 95 

11 80 85 

12 70 80 

 

Untuk menyelesaikan masalah ini, ada beberapa tahapan yang 
dapat dilakukan yaitu: 

Tahap I: Merumuskan Masalah 

 Apakah ada hubungan antara hasil tes matematika dengan nilai 
fisika siswa? 

 Berapa besar hubungan antara hasil tes matematika dengan nilai 
fisika siswa? 

Tahap II:  Membuat desain Variabel 

Untuk membuat desain variabel, masuk ke perintah Variable 

view. Desain variabel sebagai berikut: 

 

 



   

Tahap III : Memasukkan data ke SPSS 

Untuk memasukkan data, masuk ke perintah Data View.  
Setelah Itu memasukkan data variabel tes matematika dengan 
nilai fisika, seperti berikut: 

 

Tahap IV: Menganalisis Data di SPSS 

Untuk melakukan analisis, lakukan langkah-langkah sebagai 
berikut: 

1. Klik Analysis\Correlate\Bivariate. 

2. Masukkan variabel nilai Kalkulus dan skor psiko test dalam 
kolom Variable. 

3. Correlation Coefficient: pilih Pearson. 

4. Test of Significance : pilih  Two Tailed. 

5. Cek Flag Significant correlation. 

6. Option:  Missing Values, pilih: Exclude cases pairwise,  
tekan Continue 



  

7. Klik OK untuk diproses. 

Perhatikan tampilan berikut: 

 

 

Kemudian tampil: 

 

 

 

 

 



   

  

Hasil  setelah diperoses: 

 

Tahap V:  Interpretasi Hasil Analisis 

  Jika dilihat dari hasil perhitungan maka korelasi antara 
variabel skor matematika dengan fisika adalah 0,903, dari criteria 
yang ada hubungan tersebut  berada pada kategori sangat kuat.  
Untuk mengetahui  apakah angka korelasi tersebut signifikan atau 
tidak, selanjutnya  dilakukan pengujian hipotesis: 

Ho : tidak ada hubungan antara variabel tes matematika dengan 
fisika 

H1 : ada hubungan antara variabel tes matematika dengan fisika 

Criteria pengujian: 



  

Ho ditolak jika p < 0.05, artinya ada hubungan antara variabel 
tes matematika dengan fisika 

Dari hasil perhitungan diperoleh p = 0.000, hal ini menunjukkan 
bahwa p < 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada tingkat 
signifikansi α = 0.05  variabel skor matematika dengan variabel nilai 
fisika mempunyai hubungan dan searah, dan memiliki kekuatan 
hubungan yang sangat kuat. 

 

Kasus II: Regresi Linear Sederhana 

Dengan menggunakan data pada kasus 1 di atas untuk melakukan 
teknik analisis regresi linear sederhana , maka tahapan-tahapan 
yang dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS sebagai 
berikut: 

1. Untuk memasukkan data, masuk ke perintah Data View.  
Setelah Itu memasukkan data variabel tes matematika dengan 
nilai fisika, seperti berikut: 

 

2. Menganalisis Data di SPSS dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: 



   

a. Klik Analysis\Regression\Linear... 

b. Masukkan variabel jumlah produk terjual dalam kolom 
Dependent. 

c. Masukkan variabel jumlah biaya promosi dalam kolom 
Independent. 

d. Klik Statistics: pilih Durbin-Watson dan Descriptive,  
tekan Continue 

e. Klik Plot: pilih  Histogram dan Normal Probability plot, 

tekan Continue 

f. Masukkan variabel Sdresid ke kolom Y dan Zpred ke 
kolom X  

g. Klik Save pilih: Residual/Standardized,  tekan Continue 

h. Klik OK untuk diproses. 

Perhatikan tampilan berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Kemudian tampil: 

  

Hasil  setelah diperoses: 

 

Interpretasi: 

Statistik deskriptif menggambarkan nilai rata-rata dan standar 
deviasi dari variabel dependen dan variabel independen. Rata-rata 
hasil tes Fisika adalah 80,83 dengan standar deviasi sebesar 8,75. 
Rata-rata tes Matematika adalah 68,667 dengan standar deviasi 
sebesar 13,57. 

 



   

 

Interpreasi: 

Tabel korelasi di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi antara nilai 
matematika dengan nilai Fisika sebesar 0,903 atau bekorelasi positif. 
Artinya semakin tinggi nilai matematika siswa ada kecenderungan 
nilai Fisika juga akan meningkat. Sementara nilai p-value sebesar 
0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan 
antara nilai tes Matematika dan Nilai Fisika siswa. 

 

 

Dari tabel Coefficient di atas, tampak bahwa nilai konstanta b0 = 
40,870, koefisien regresi b1 = 0,582.  Dengan demikian persamaan 
regesi yang diperoleh adalah: 

�̂� = 40,870 + 0,582𝑋 

Dari hasil analisis diperoleh nilai thit = 6,633 dengan nilai sig.0.000 < 
0.05. dengan demikia dapat dikatakan bahwa kemampuan 
matematika siswa berpenggaruh positif terhadap kemampuan 
Fisikan siswa. 



  

 

Tabel Anova di atas dapat digunakan untum melakukan uji 
signifikansi persamaan regresi.  Berdasarkan tabel diperoleh  nilai 
Fhit = 43,991 dengan nilai sig. = 0,000 < 0,05 yang berarti kemampuan 
matematika siswa berpengaruh terhadap kemampuan Fisika siswa. 
 

 

Uji signifikansi koefisien korelasi dapat dilihat pada tabel Model 
Summsery di atass. Pada tabel tampak bahwa nilia koefisien 
korelasi (R) sebesar 0,903. Koefisien determinasi terlihat pada nilai R 
square yaitu sebesar 0,815. Hal ini berarti bahwa sekitar 81,5%  
variabel kemampuan matematika mempengaruhi kemampuan 
Fisika siswa. 

 

 



   

 

 

 

Pengujian asumsi normalitas dapat dilihat dari P-P Plot. Apabila 
setiap pencaran data residual berada di sekitar garis lurus 
melintang, maka dikatakan bahwa residual mengikuti fungsi 
distribusi normal. Dari hasil grafik normal P-P Plot, diketahui 
bahwa pencaran residual berada pada garis lurus melintang, maka 
dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal. 

 

 

 



  

 Uji Kompetensi 

1. Jelaskan tujuan utama analisis regresi dan analisis korelas. 

2. Jelaskan syarat yang harus dipenuhi dalam analisis regresi 
linear. 

3. Diberikan data sebagai berikut: 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

X 60 55 65 50 85 60 75 84 60 85 80 80 

Y 75 65 80 75 90 75 85 95 75 95 85 80 

a. Hitunglah nilai korelasi antara variabel X dengan variabel Y 

b. Interpretasikan hasil yang Anda peroleh 

4. Diberikan data tentang Tingkat Kecemasan (X) dan Hasil tes 
Matematika (Y) sebagai berikut: 

Y 8 9 7 7 9 8 8 6 9 6 

X 4 6 5 7 6 7 7 5 10 9 

 

a. Tentukan persamaan regresinya 

b. Lakukan pengujian apakah regresi linear dan signifikan 

pada  = 0,05 

c. Hitung koefieisn korelasi dan uji signifikansinya 

5. Tentukan persamaan regresi data berikut: 

X1 6 7 5 6 7 8 7 5 7 6 5 6 

X2 6 8 7 9 7 8 7 8 9 7 8 8 

Y 7 8 6 7 9 8 7 8 8 7 9 8 

Kemudian uji: 

a. Signifikansi regresi ganda 

b. Hitung dan uji signifikansi korelasi Y atas X1 dan X2 

c. Hitung koefisien determinasi Y dengan X1 dan X2 



   

 

 

 



 

BAB 

IX STATISTIKA NONPARAMETRIK 

 

 

 Standar Kompetensi 

Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan 
mampu: 

1. Memahami cara pengujian dengan analisis Chi-Square 
2. Memahami cara pengujian dengan analisis uji tanda 

(sign test) 
3. Memahami cara pengujian dengan analisis uji Wilcoxon 
4. Memahami cara pengujian dengan analisis uji Cochran 
 

 Uraian Materi 

Dalam inferensi statistik, persoalan yang muncul adalah 
bagaimana menarik kesimpulan tentang sejumlah peristiwa 
berdasarkan pengamatan terhadap sebagian dari suatu peristiwa. 
Statistik menyediakan alat-alat untuk menformalkan dan 
menstandarkan prosedur-prosedur untuk menarik suatu 
kesimpulan. Prosedur-prosedur inferensi statistik memperkenalkan 
langkah-langkah untuk mengambil suatu kesimpulan berdasrkan 
fakta yang disajikan pada sampel. 

Dalam perkembangan metode-metode statistik modern, 
teknik-teknik inferensi yang pertama muncul adalah teknik-teknik 
yang membuat sejumlah besar asumsi mengenai sifat populasi 
darimana skor-skor diperoleh yang kemudian dikenal dengan 
istilah statistik parametric. Namun demikian ada teknik-teknik 
statistik yang tidak ketat memperhatikan asumsi-asumsi mengenai 
populasi yang kemudian dikenal dengan istilah teknik statistic 
nonparametric. Beberapa teknik statistic nonparametric yaitu tes 
binomial, tes chi-square, Kolmogorov-SMirnoc, Run Tes, McNemar, 



   

Wilcoxon,  Walsh, Q Cochran, tes medan, U Mann-Withney, dan 
Kruskal-Wallis. Namun demikian pada bagian ini tidak semua dari 
uji statistic nonparametric tersebut dijelaskan. 

 

A. Uji Chi-Square 

Dalam statistika nonparametrik, uji chi-square dapat 
digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel dan juga 
menguji hipotesis komparatif dua sampel independen. Berikut akan 
diuraikan teknik pengujian hipotesis dengan menggunakan uji chi-
square. 

1. Uji Hipotesis Deskriptif untuk satu sampel 

Sering Terjadi penelitian dijalankan untuk mengetahui 
banyak subyek, obyek, jawaban respon, yang terdapat dalam 
berbagai kategori. Misalnya sekelompok anak-anak yang 
diklasifikasikan menurut cara bermain yang sering mereka lakukan, 
untuk menguji hipotesis bahwa frekuensi cara-cara permainan yang 
satu berbeda dengan frekuensi cara bermain yang lainnya.  

Chi-square (2) satu sampel, adalah teknik statistik yang 
digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila dalam populasi 
terdiri atas dua atau lebih kelas, data berbentuk nominal dan 
sampelnya besar. Yang dimaksud dengan hipotesis deskriptif 
adalah estimasi terhadap ada tidaknya perbedaan frekuensi antara 
kategori satu dan kategori lain dalam sebuah sampel tentang sesatu 
hal. 

Persamaan dari uji Chi-Square adalah: 

𝜒2 =  ∑
(𝑓0 − 𝑓ℎ)2

𝑓ℎ

𝑘

𝑖=1

 

Dimana: 

2  = chi-square 
f0  = frekuensi yang diobservasi 
fh  = frekuensi yang diharapkan 

Berikut diberikan suatu contoh penggunaan uji chi-square 
untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel yang terdiri atas dua 
kategori/kelas beserta langkah-langkahnya: 



  

Contoh 9.1 

Perusahaan cat mobil ingin tahu warna cat yang harus diproduksi 
lebih banyak. Berdasar pengamatan di jalan utama terhadap mobil 
pribadi ditemui data 1000 warna biru, 900 merah, 600 putih, 500 
warna lain. Buat hipotesis yang tepat untuk kasus tersebut dan 
ujilah hipotesis anda pada taraf signifikansi 5%. 

Solusi: 

a. Hipotesis: 

H0  :  Jumlah masyarakat yang memilih empat warna mobil 
tidak berbeda (peluang empat warna cat untuk dipilih 
masyarakat adalah sama atau p1 = p2 = p3 = p4) 

Ha  :  Jumlah masyarakat yang memilih empat warna mobil 
berbeda (peluang empat warna cat untuk dipilih 

masyarakat adalah tidak sama atau p1  p2  p3  p4) 

b. Tingkat Signifikansi  =  = 5% = 0.05 

c. Komputasi: 

Rumus Chi-Square adalah: 

𝑋2 =  ∑
(𝐹𝑜 −  𝐹ℎ)2

𝐹ℎ

𝑘

𝑖=1

 

 

No 
Warn

a 

Frek 
Observasi 

(FO) 

Frek 
Harapan 

(Fh) 

FO – 
Fh 

(FO - 
Fh)2 

(FO-
Fh)2/Fh

2 

1 Biru 1000 750 250 62500 83.333 

2 Merah 900 750 150 22500 30.000 

3 Putih 600 750 -150 22500 30.000 

4 
Warna 
Lain 500 750 -250 62500 83.333 

Jumlah 3000 3000 0 170000 226.667 

Frekuensi harapan (Fh) untuk setiap kategori adalah  
3000

4
 = 750. 



   

d. Kriteria Pengujian 

H0  diterima jika chi-square hitung <  chi-square table. 

e. Keputusan: 

Berdasar tabel di atas diperoleh nilai chi-square = 226,667 

Dari table chi-square dengan df = k - 1 = 4 - 1 = 3  dan α = 5% 
diperoleh nilai chi square tabel = 7,82. 

Karena nilai chi square hitung = 226.667 > chi square tabel = 
7,82, maka H0 ditolak. 

f. Kesimpulan: 

Jumlah masyarakat yang memilih empat warna mobil berbeda 
(peluang empat warna cat untuk dipilih masyarakat adalah 
tidak sama) 

 

2. Uji Hipotesis untuk dua sampel independen 

Kalau dua penelitian terdiri dari frekuensi-frekuensi dengan 

kategori-kategori yang diskrit, maka tes 2 dapat digunakan untuk 
menetapkan signifikansi perbedaan-perbedaan antara dua 
kelompok independen. Data berbentuk nominal sampelnya besar. 
Cara perhitungan dapat menggunakan tabel kontingensi 2 x 2 atau 
menggunakan rumus yang disajikan berikut ini: 

Tabel 9.1. Tabel Kontingensi 

Sampel 
Frekuensi Pada Jumlah 

Sampel Obyek 1 Obyek 2 

Sampel A a b a + b 

Sampel B c d c + d 

Jumlah a + c b + d n 

 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis yaitu: 

2 =  
n (|ad − bc| −

1
2

n)
2

(a + b)(a + c)(b + d)(c + d)
 



  

dengan n adalah jumlah sampel 

Contoh 9.2 

Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui adakah hubungan 
antara tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis bank yang 
dipilih untuk menyimpan uangnya. Pendidikan masyarakat 
dikelompokkan menjadi dua, yaitu lulusan SMA/MA dan lulusan 
PTAIN/PTAIS. Sampel pertama sebanyak 80 orang lulusan 
SMA/MA, dan sampel kedua lulusan PTAIN/PTAIS sebanyak 70 
orang. Berdasarkan angket yang diberikan kepada sampel lulusan 
SMA/MA, dari 80 orang tersebut terdapat 60 orang yang memilih 
bank pemerintah dan terdapat 20 orang yang memilih bank swasta. 
Selanjutnya dari sampel kedua terdapat 30 orang yang memilih 
bank pemerintah dan 40 orang memilih bank swasta. Buat hipotesis 
yang tepat untuk kasus tersebut dan ujilah hipotesis anda pada taraf 
signifikansi 5%. 

Solusi: 

a. Hipotesis: 

H0  :  tidak terdapat perbedaan tingkat pendidikan masyarakat 
dalam memilih dua jenis bank. 

Ha  :  perbedaan tingkat pendidikan masyarakat dalam memilih 
dua jenis bank. 

b. Tingkat Signifikansi  =  = 5% = 0.05 
2) Komputasi: 

Rumus Chi-Square adalah: 

2 =  
n (|ad − bc| −

1
2 n)

2

(a + b)(a + c)(b + d)(c + d)
 

 

Sampel 
Frekuensi Pada 

Jumlah 
Sampel 

Bank 
Pemerintah 

Bank Swasta 

Lulusan 
SMA/MA  

60 20 80 

Lulusan 
PTAIN/PTAIS 

30 40 70 

Jumlah 90 60 150 



   

2 =  
150 (|2400 − 600| −

1
2 150)

2

(80)(90)(60)(70)
= 14.76 

 

3) Kriteria Pengujian 

Jika chi-square hitung >  chi-square table, maka H0 ditolak 

4) Keputusan: 

Berdasar perhitungan di atas diperoleh nilai chi-square = 14.76 

Dari table chi-square dengan df = 1  dan α = 5% diperoleh nilai 
chi square tabel = 3.841. 

Karena nilai chi square hitung = 14.76  > chi square tabel = 3.841, 
maka H0 ditolak. 

5) Kesimpulan: 

Terdapat perbedaan tingkat pendidikan dalam memilih jenis 
bank untuk menyimpan uang, terdapat kecenderungan bahwa 
lulusan SMA/MA lebih memilih bank pemerintah disbanding 
dengan bank swasta. 

 

B. Uji Tanda (sign test) 

Uji tanda digunakan untuk menguji hipotesis komparatif 
dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. 
Disebut uji tanda karena data yang akan dianalisis dinyatakan 
dalam bentuk tanda positif dan tanda negative. Uji tanda 
bermanfaat untuk penelitian dimana pengukuran kuantitatif tidak 
dapat dijalankan, tetapi masih dapat ditentukan tingkatan bagi 
kedua anggota setiap pasangan antara kedua sampel.  Hipotesis nol 
yang akan diuji dengan menggunakan uji tanda adalah: 

p(XA > XB) = p (XA < XB) = 0.5 

dengan XA adalah nilai setelah ada perlakuan (treatment) dan XB 
adalah nilai sebelum ada perlakuan. Kriteria pengujian yang 
digunakan adalah jika tanda positif lebih banyak dari tanda 
negative atau sebaliknya maka H0 ditolak.  H0 juga dapat diketahui 
berdasarkan median dari kelompok yang diobservasi. Bila jarak 



  

antara media dengan tanda positif dan negative sama dengan  nol 
maka H0 diterima. 

 

Contoh 9.3 

Penelitian dilakukan didaerah percontohan pemberian makanan 
bergizi. 20 keluarga disampel secara acak kemudian diobservasi 
sebelum dan sesudah program. Hasilnya: 

 

Sebelu
m 

2 3 1 3 2 2 1 3 2 1 1 2 2 3 4 3 2 2 4 3 

Sesud
ah 

4 4 2 3 3 4 2 4 2 2 3 3 4 5 5 2 3 3 3 2 

Buat hipotesis dan bagaimana hasilnya. 

Solusi: 

a. Hipotesis: 

H0 :  tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian 
makanan bergizi 

Ha :  ada perbedaan sebelum dan sesudah pemberian makanan 
bergizi 

b. Taraf Signifikansi = 0.05 

c. Komputasi: 

Lokasi Sebelum Sesudah Tanda 

1 2 4 Minus 

2 3 4 Minus 

3 1 2 Minus 

4 3 3 0 

5 2 3 Minus 

6 2 4 Minus 

7 1 2 Minus 



   

8 3 4 Minus 

9 2 2 0 

10 1 2 Minus 

11 1 3 Minus 

12 2 3 Minus 

13 2 4 Minus 

14 3 5 Minus 

15 4 5 Minus 

16 3 2 Plus 

17 2 3 Minus 

18 2 3 Minus 

19 4 3 Plus 

20 3 2 Plus 

TANDA PLUS         = 15 

TANDA MINUS     = 3 

Jumlah tanda yang paling sedikit adalah  hhitung = 3 (tanda 
minus) 

Nilai kritis h pada taraf signifikansi 0.05 dengan N = 18 
adalah htabel = 4 

d. Kriteria Pengujian: 

Jika nilai hitung ≤ htabel maka terima H0, sebaliknya jika hhitung ≥  
htabel maka tolak H0. 

Karena nilai hitung = 3 ≤ htabel = 4, maka H0 diterima. 

e. Kesimpulan: 

Karena H0 diterima, berarti terdapat perbedaan sebelum dan 
sesudah pemberian makanan bergizi. 

 

 



  

C. Uji Wilcoxon 

Uji Wilcoxon merupakan penyempurnaan dari uji tanda 
(sign test) kalau dalam uji tanda besarnya selisih nilai angka antara 
positif dan negative tidak diperhitungkan, sedangkan dalam uji 
Wilcoxon ini menjadi perhatian. 

 

Contoh 9.4 

Dengan menggunakan data pada contoh 10.3. ujilah hipotesis 
dengan menggunakan uji WIlcoxon. 

Solusi:  

a. Hipotesis: 

H0 :  Harga j (+) = harga j (-) 

Ha :  Harga j (+)  harga j (-) 

b. Taraf Signifikansi = 0.05 

c. Komputasi: 

LOK
ASI 

SEBELU
M (X) 

SESUDA
H (Y) 

TAN
DA 

|X-
Y| 

RA
NK 

TAND
A (+) 

TAND
A (-) 

4 3 3 0 0 1     

9 2 2 0 0 2     

3 1 2 - 1 3   8.5 

5 2 3 - 1 4   8.5 

7 1 2 - 1 5   8.5 

8 3 4 - 1 6   8.5 

10 1 2 - 1 7   8.5 

12 2 3 - 1 8   8.5 

15 4 5 - 1 9   8.5 

16 3 2 + 1 10 8.5   

17 2 3 - 1 11   8.5 

18 2 3 - 1 12   8.5 



   

19 4 3 + 1 13 8.5   

20 3 2 + 1 14 8.5   

1 2 4 - 2 15   15 

2 3 4 - 1 16   16 

6 2 4 - 2 17   18.5 

11 1 3 - 2 18   18.5 

13 2 4 - 2 19   18.5 

14 3 5 - 2 20   18.5 

JUMLAH 25.5 181.5 

 

Harga j kecil (+) = 25.5, nilai tabel G pada α = 0,05 dan N = 18 
adalah 40. 

d. Kriteria Pengujian: 

Jika Jhitung > Jtabel , maka H0 ditolak. Sebaliknya jika Jhitung <  Jtabel 
maka H0 diterima. 

Karena nilai Jhitung = 25.5 < Jtabel = 40, maka H0 diterima 

f. Kesimpulan: 

Karena H0 diterima, berarti tidak terdapat perbedaan sebelum 
dan sesudah pemberian makanan bergizi. 

 

D. Uji Cochran 

Tes ini digunakan untuk menguji hipotesis komparatif k 
sampel berpasangan jika data berbentuk nominal dan frekuensi 
dikotomi. Bentuk respon dikotomi yaitu benar – salah, sukses – 
gagal, ya – tidak, dan lain-lain. Artinya respon yang diberikan 
hanya ada dua kemungkinan. Seanjutnya respon tersebut diberi 
skor misalnya benar diberi skor 1 dan salah diberi skor 0. 

Rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah: 

Q =  
(k − 1) [k ∑ Gj

210
j=1 − (∑ Gj

10
j=1 )

2
]

k ∑ Li
n
i=1 − ∑ Li

2n
i=1

 



  

Distribusi Q mendekati distribusi chi-square. Sehingga dalam 
melakukan pengujian nilai Qhitung dibandingkan dengan nilai chi-
square. Kriteria pengujian adalah jika nilai Qhitung lebih besar atau 
sama dengan chi-square tabel maka H0 ditolak. 

 

Contoh 9.5 

Terdapat 10 siswa disuruh mengerjakan 3 butir tes dengan hasil 
sebagai berikut: 

Siswa ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Butir 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 

Butir 2 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 

Butir 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 

Buat hipotesis dan bagaimana kesimpulan hasil ujinya! 

Solusi: 

a. Hipotesis 

H0  :  Tidak ada perbedaan skor dari ketiga butir (Skor Butir 1 = 
Skor Butir 2 = Skor Butir 3) 

Ha  :  Paling sedikit ada satu pasang skor butir yang tidak sama 

b. Taraf signifikansi  = 0.05 

c. Komputasi 

Siswa ke Butir 1 Butir 2 Butir 3 Li Li
2 

1 1 1 1 3 9 

2 1 1 0 2 4 

3 1 0 0 1 1 

4 0 1 0 1 1 

5 1 0 1 2 4 

6 0 1 1 2 4 

7 1 1 1 3 9 



   

8 0 1 0 1 1 

9 1 0 0 1 1 

10 1 1 1 3 9 

Jumlah 7 7 5 19 43 

 

Q =  
(k − 1) [k ∑ Gj

210
j=1 −  (∑ Gj

10
j=1 )

2
]

k ∑ Li
n
i=1 −  ∑ Li

2n
i=1

 

 

Q =  
(3 − 1)[3(72 + 72 +  52 ) −  (19)2]

(3)(19) − (43)
 

 

Q =  
(2)[3(123 ) −  361]

57 − 43
 

Q =  
(2)[369 −  361]

14
 

Q =   1.1429 

 

d. Kriteria Pengujian 

Jika nilai Q > 2tabel maka tolak H0. 

Nilai 2 tabel untuk df = 2 dan  = 0.05 adalah 5.99. Berdasarkan 

hasil perhitungan diproleh Q =   1.1429 <  2 = 5.99 . Artinya 
H0 diterima. 

e. Kesimpulan 

Tidak perbedaan skor yang diperoleh siswa pada masing-
masing butir atau ada kecenderungan Skor Butir 1 = Skor Butir 2 
= Skor Butir 3 

 

 

 



  

E. Analisis dengan SPSS Statistics 20 

Misalkan ada 80 orang telah terpilih secara acak sebagai sampel, 
terdiri atas 35 pria dan 45 wanita. Tingkat pendidikan disajikan 
pada tabel berikut: 

Tingkat 
Pendidikan 

Gender 
Jumlah 

Pria Wanita 

SMP 12 10 22 

SMA 13 20 33 

Sarjana 10 15 25 

Jumlah 35 45 80 

Jika dipilih  = 5%. Ujilah hipotesis yang mengatakan bahwa 
“Terdapat hubungan antara gender dengan tingkat pendidikan. 

 

Langkah analisis dengan SPSS 

1. Definisikan variabel pada variable view 

 

2. Input Data 

 



   

3. Klik Data dan pilih Weigh Cases kemudian klik Weight Cases 
by dan isikan frekuensi ke kotak Frekuenscy variable, seperti 
tampilan berikut: 

 

Kemudian 

 

4. Pada menu utama klik Analyze, pilih Descriptive Statistics dan 
Crosstabs 



  

 

 

Sehingga akan tampil: 

 

 



   

5. Klik Cells dan pada Counts pilih Observed dan Expected dan 
klik Continu. 

 

6. Klik Statistics, pilih Chi-Square dan pada Nominal pilih 
Contingency Coefficient, seperti tampilan berikut: 



  

 

7. Klik Continu lalu ketik OK, maka tampil output SPSS. 

 

Output SPSS analisis dengan Chi-Square: 

 

 



   

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada baris count 
menunjukkan frekuensi observasi tingkat pendidikan 
menurut gender. Sedangkan Expected Count menunjukkan 
frekuensi harapan tingkat pendidikan menurut gender. 

 

Pada tabel Chi-Square tests, baris Pearson Chi-Square 
menunjukkan bahwa harga chi-square 1,439, dengan db = 2 
dan p-value = 0,487 > 0.05 menunjukkan bahwa Hipotesis 
Null ditolak. Artinya terdapat hubungan antara gender 
dengan tingkat pendidikan. 

 

Berdasarkan tabel Symmetric Meaasure, diperoleh informasi 
bahwa nilai koefisien kontingensi sebesar 0,133 
menunjukkan tingkat keeratan hubungan gender dengan 
tingkat pendidikan. 

 

 

 



  

 Uji Kompetensi 

1. Jelaskan jenis-jenis teknik analisis data statistika nonparametik 
dan asumsi yang harus dipenuhi. 

2. Kapan digunakan teknik analisis data statistika nonparametrik?  

3. Diberikan data berikut tentang 100 orang terpilih secara acak 
dari populasi terdiri atas 53 Wanita dan 47 Pria dan tingkat 
pendidikan mareka disaikan sebagai berikut: 

Tingkat 
Pendidikan 

Gender 
Jumlah 

Pria Wanita 

SMP 10 20 30 

SMA 15 23 38 

Sarjana 22 10 32 

Jumlah 47 53 100 

Ujilah hipotesis berikut: 

“terdapat hubungan gender dengan tingkat pendidikan” dengan 

mengambila nilai  = 5%. Apa kesimpulan Anda. 

4. Penelitian dilakukan didaerah binaan kampus peradaban 
dengan pemberian makanan bergizi. 20 keluarga disampel 
secara acak kemudian diobservasi sebelum dan sesudah 
program. Hasilnya: 

Sebelum 3 2 1 3 2 2 1 3 2 1 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 

Sesud
ah 

4 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 4 5 5 2 3 3 3 2 

Buat hipotesis dan bagaimana hasilnya. 

5. Terdapat 10 siswa disuruh mengerjakan 4 butir tes dengan hasil 
sebagai berikut: 

Siswa ke- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Butir 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 



   

Butir 2 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 

Butir 3 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 

Butir 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 

Buat hipotesis dan bagaimana kesimpulan hasil ujinya! 
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