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Modul Metode Statistika II

GOODNESS OF FIT

1. Dasar Teori

Pengujian  hipotesis  kompatibilitas  (goodness  of  fit)  merupakan  pengujian 

hipotesis  untuk  menentukan  apakah  suatu  himpunan  frekuensi  yang 

diharapkan sama dengan frekuensi yang diperoleh dari suatu distribusi, seperti 

distribusi  binomial,  poisson,  normal,  atau  dari  perbandingan lain.  Jadi,  uji 

goodness  of  fit  merupakan pengujian  kecocokan atau  kebaikan  suai  antara 

hasil  pengamatan  (frekuensi  pengamatan)  tertentu  dengan  frekuensi  yang 

diperoleh berdasarkan  nilai harapannya (frekuensi teoretis).

Langkah-langkah pengujian hipotesis goodness of fit ialah sebagai berikut:

a. Menentukan hipotesis

H0 : frekuensi pengamatan sesuai dengan frekuensi yang diharapkan

H1 : frekuensi pengamatan tidak sesuai dengan frekuensi yang diharapkan

b. Menentukan tingakat signifikansi ( α ) dan nilai χ2  dari tabel

Tingakat signifikansi (  α ) dan nilai  χ2   tabel ditentukan dengan derajat 

bebas (db) = k – N

Keterangan:

k  = banyaknya kejadian 

N = banyaknya besaran yang digunakan 

c. Menentukan kriteria pengujian

H0 diterima apabila χ2
0  ≤ χ2

α (k – N)

H0 diterima apabila χ2
0  > χ2

α (k – N)

d. Menentukan nilai uji statistik 

 

e. Membuat kesimpulan

Menyimpulkan apakah H0 ditolak atau diterima berdasarkan nilai statistik 

uji yang diperoleh.
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Modul Metode Statistika II

Pada perangkat SPSS data editor, prosedur yang digunakan adalah prosedur 

One-Sample  Kolmogorov-Smirnov.  Prosedur  ini  digunakan  untuk  menguji 

hipotesis nol apakah sutu sample berasal dari suatu distribusi tertentu.

Hal ini dilakukan dengan mendapatkan nilai absolut dari selisih terbesar antara 

cumulative distribution function yang dihitung langsung dari data dengan nilai 

cumulative dari teori.

Dalam  SPSS  disediakan  empat  fungsi  distribusi  theoris  yaitu, distribusi 

normal,  poisson,  uniform,  dan exponential.  Secara  opsional,  nilai  dari 

statistic  deskriptif  dan/atau  nilai  kuartil  dari  variabel  yang  dites  dapat 

ditampilkan.  Prosedur  pengujian  dapat  mengikuti  langkah-langkah  sebagai 

berikut:

1. Inputkan data ke dalam worksheet SPSS, kemudian klik 

Analyze  Nonparametric Tests  1-Sample K-S

2. Setelah itu, pilihlah jenis distribusi yang akan dicoba yang terdiri dari 

Normal, Poisson, Uniform, atau Exponential

3. Masukan Variabel  yang akan dicoba (variabel  yang berisi  angka-angka 

hasil observasi) ke dalam kotak Test Variable List

4. Klik OK

(Lebih lanjut tentang Goodness of Fit dengan SPSS dipaparkan pada contoh soal)
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2. Contoh Soal

Berikut  ini  disajikan  data  jumlah  peminat  beberapa  program  studi  di 

Universitas Gadjah Mada pada SPMB tahun 2005.

Peminat Tahun Lalu 
1582 23 191 125 1097 404 213 327 111
188 247 360 383 294 197 130 297 92
633 103 95 84 43 35 173 130 42
101 35 17 52 82 40 11 36 82
61 20 41 47 25 39 976

Selanjutnya akan dilakukan beberapa uji  statistik untuk mengetahui apakah 

data memngikuti beberapa jenis distribusi atau tidak. Untuk itu, data selanjutnya 

diinputkan  ke  dalam  software  SPSS  untuk  selanjutnya  diolah  dengan  langkah-

langkah:

Klik Analyze  Nonparametric Tests   1-Sample K-S,

dan muncul kotak dialog berikut:

Selanjutnya pada kolom  Test Variable List masukan kolom data yang akan 

diuji,  dan pada menu  Test Distribution   aktifkan jenis distribusi yang akan 

diuji, pada kasus ini  akan di uji apakah data mengikuti Distribusi Normal, 

Univorm atau Poisson.

Dan Klik OK, dan outputnya:

(disajikan pada uji masing-masing distribusi)

1. Uji Distribusi Poison

 Hipotesis :

Ho : Data mengikuti distribusi Poisson

H1 : Data tidak mengikuti distribusi Poisson
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 Signifikansi : 05,0=α

 Statistik Uji:
Peminat

 N 43
 Poisson Parameter Mean 215.44

 Most Extreme Differences Absolute .650
 Positive .650
 Negative -.237

 Kolmogorov-Smirnov Z 4.259
 Asymp. Sig. (2-tailed) .000

 Dari output di atas, diperoleh nilai sig = 0,00 yang selanjutnya akan 

dibandingkan  dengan  nilai  05,0=α  untuk  selanjutnya  diambil 

kesimpulan.

 Kesimpulan

Oleh karena nilai sig = 0,00 < 05,0=α , maka Ho ditolak yang berarti 

bahwa  data tidak mengikuti distribusi Poisson.

Oleh  karena  data  tidak  mengikuti  distribusi  poisson,  maka  akan  kembali 

dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah data mengikuti distribusi yang 

lainnya misalnya distribusi univorm.

2. Uji Keseragaman data

 Hipotesis :

Ho : Data yang diambil seragam

H1 : data yang diambil tidak seragam

 Signifikansi : 05,0=α

 Statistik Uji:
Peminat

 N 43
 Uniform Parameters Minimum 11

 Maximum 1582
 Most Extreme Differences Absolute .657

 Positive .657
 Negative -.023

 Kolmogorov-Smirnov Z 4.307
 Asymp. Sig. (2-tailed) .000

 Dari output di atas, diperoleh nilai sig = 0,00 yang selanjutnya akan 

dibandingkan  dengan  nilai  05,0=α  untuk  selanjutnya  diambil 

kesimpulan.
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 Kesimpulan

Oleh karena nilai sig = 0,00 < 05,0=α , maka Ho ditolak yang berarti 

bahwa  data yang diambil senderung tidak seragam.

3. Uji Normalitas

 Hipotesis :

Ho : Data mengikuti distribusi Normal

H1  : Data tidak mengikuti distribusi Normal

 Signifikansi : 05,0=α

 Satistik Uji
Peminat

 N 43
 Normal Parameters Mean 215.44

 Std. Deviation 315.28
 Most Extreme Differences Absolute .258

 Positive .247
 Negative -.258

 Kolmogorov-Smirnov Z 1.694
 Asymp. Sig. (2-tailed) .006

 
Dari output di atas, diperoleh nilai sig = 0,06 yang selanjutnya akan 

dibandingkan  dengan  nilai  05,0=α  untuk  selanjutnya  diambil 

kesimpulan.

Selain itu, dari output diperoleh nilai parameter normal yang disajikan 

yaitu  rata-rata  yang  menunjukan  bahwa  rata-rata  dari  data  yang 

diambil  sekitar  215,44  orang  peminat  tiap  tahunnya  dari  program-

program studi di UGM.

 Kesimpulan

Oleh karena nilai sig = 0,06 > 05,0=α  maka Ho tidak ditolak yang 

berarti  bahwa  data  yang  diambil  yaitu  data  peminat  tahun  lalu 

beberapa program studi di UGM mengikuti distribusi Normal.

Jadi, berdasarkan output dan hasil  analisis,  dapat ditarik kesimpulan secara 

umum  bahwa  data  yang  diambil  tidak  berdistribusi  poisson  melainkan 

berdistribusi normal dan data yang diambil tidak seragam..
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ANALISIS VARIANSI SATU ARAH
(One Way ANOVA)

Analisis variansi adalah suatu prosedur untuk uji perbedaan mean beberapa 

populasi.

Konsep analisis variansi didasarkan pada konsep distribusi F dan biasanya dapat 

diaplikasikan  untuk  berbagai  macam  kasus  maupun  dalam  analisis  hubungan 

antara   berbagai  varabel  yang  diamati.  Dalam  perhitungan  statistik,  analisis 

variansi  sangat  dipengaruhi  asumsi-asumsi  yang digunakan seperti  kenormalan 

dari distribusi, homogenitas variansi dan kebebasan dari kesalahan.

Asumsi  kenormalan  distribusi  memberi  penjelasan  terhadap  karakteristik  data 

setiap  kelompok.  Asumsi  adanya  homogenitas  variansi  menjelaskan  bahwa 

variansi  dalam  masing-masing  kelompok  dianggap  sama.  Sedangkan  asumsi 

bebas  menjelaskan  bahwa  variansi  masing-masing  terhadap  rata-ratanya  pada 

setiap kelompok bersifat saling bebas.

Analisis  variansi  adalah  suatu  prosedur  untuk  uji  perbedaan  mean  beberapa 

populasi (lebih dari dua). 

Hipotesis ANOVA satu arah

• H 0  : µ 1 = µ 2 = µ 3 = … = µ k

o Seluruh mean populasi adalah sama

o Tidak ada efek treatment ( tidak ada keragaman mean dalam grup )

• H 1  : tidak seluruhnya mean populasi adalah sama 

o Terdapat sebuah efek treatment 

o Tidak seluruhmean populasi berbeda ( beberapa pasang mungkin sama )
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Partisi Variansi
 Variansi total dapat dibagi menjadi 2 bagian :

SST = SSG + SSW

SST = Total sum of squares (jumlah kuadrat total ) yaitu penyebaran agregat 

nilai  data individu melalui beberapa level vaktor .

SSG/SSB =   Sum of squares  between-grup ( jumlah kuadrat antara ) yaitu 

penyebaran diantara mean sampel factor .

SSW/SSE = Sum of squares within-grup ( jumlah kuadrat dalam ) yaitu 

penyebaran yang terdapat  diantara  nilai  data  dalam sebuah 

level factor tertentu .

Rumus jumlah kuadarat total ( total sum of squares )

SST = SSG + SSW

SST = ∑
=

k

i 1
∑

−

ni

j 1
( x ij - −

x ) 2

Dimana 

SST = total sum of squares ( jumlah kadarat total )

k = levels of treatment ( jumlah populasi )

ni = ukuran sampel dari poplasi i

x ij  = pengukuran ke-j dari populsi ke-i

x = mean keseluruha ( dari seluruh nilai data )

Variansi total

SST = ( x 11 - −
x  ) 2 +( x 12 -

−

x  ) 2 +… +( x k nk - −
x  )

Rumus untuk mencari variasi jumlah kuadrat dalam

SSW = ∑
=

k

i 1
∑

=

ni

j 1
(x ji -

−
x i ) 2

Keterangan :

SSW/SSE = jumlah kuadrat dalam.
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k = levels of treatment ( jumlah populasi )

ni = ukuran sampel dari poplasi i

x ij  = pengukuran ke-j dari populsi ke-i

x = mean keseluruha ( dari seluruh nilai data )

Rumus untuk mencari varisi diantara grup

SSG  = ∑
=

k

i 1
ni( −

x i - −
x ) 2

Keterangan :

SSB/SSG = jumlah kuadrat diantara

k = levels of treatment ( jumlah populasi )

ni = ukuran sampel dari poplasi i

x ij  = pengukuran ke-j dari populsi ke-i

x = mean keseluruha ( dari seluruh nilai data )

Rumus variasi dalam kelompok

MSW = 
KN

SSW
−

MSW = Rata-rata variasi dalam kelompok

SSW = jumlah kuadrat dalam

N-K  = derajat bebas dari SSW

rumus variasi diantara kelompok

MSG = 
1−K

SSG

MSW/SSW = Rata-rata variasi diantara kelompok

SSG =  jumlah kuadrat antara

k-1 = derajat bebas SSG
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Tabel anova satu arah (one-way anova)

Source

Of varian
SS df Mean square Fratio

Between/grup SSB/SSG k-1 MSB = 
1−k

SSG

Withtin/error SSW/SSE n-k MSW = 
1−n

SSW F=
MSW
MSG

total SST n-1

Contoh Soal

Soal:

Akan  dilakukan  pembandingan  terhadap  jumlah  kursi  yang  disediakan  di 

beberapa prodi di tiga PTN, yaitu UGM, UI dan UNDIP pada SPMB tahun 2006

UGM UI UnPad
50 120 140
30 70 125
12 70 80
30 65 90
12 90 70
30 70 80
20 70 80

Jawab:

Dari data tersebut di atas, diketahui:

o n1 = n2 = n3 = 7

o k = 3

o N = 21

o Df1 = 2, dan df2 = 18

Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah ada perbedaan 

variansi dari data-data pada masing-masing Universitas.

1. Hipotesis

H0 : 321 µµµ ==

H1 : tidak semua mean sama

2. tingkat signifikansi (α ) = 5 % (0,05)

3. daerah kritik, H0 ditolak jika F hitung > Nilai F2,18,0.05
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atau Ho ditolak jika P-value yang diperoleh dari output software < α =0,05

Dimana, untuk nilai F2,12,0.05  dapat dicari dengan menggunakan microsoft excel 

dengan cara 

Click insert   function   FINV   probability(0,05), deg.freedom1(2),dan 

deg.freedom2(18)  OK.

Outputnya:

(nilia F krit = 3,5546)
4. Statistik Uji

Untuk  menghitung  statistik  uji,  akan  dilakukan  dengan  menggunakan 

perangkat Microsoft Excel, dengan langkah-langkah :

• Menginputkan data ke dalam worksheet Excel
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• Klik Tools  data analysis 

Muncul kotak dialog berikut :

Selanjutnya pilih Anova : single-factor, muncul kotak dialog berikut:

• Masukan data yang akan diuji pada Input Range , aktifkan Label in First  

Row   untuk  memungkinkan  kita  mengetahui  hasil  dari  masing-masing 

Universitas dan klik OK.

Outputnya:

Anova: Single Factor
SUMMARY

Groups Count Sum Average
Varianc

e
Ugm 7 184 26.29 175.238
UI 7 555 79.29 386.905
UnPad 7 665 95 708.333

ANOVA
Source of Variation SS df MS F P-value F crit
Between Groups 18147.71 2.00 9073.86 21.43 0.00 3.55
Within Groups 7622.86 18.00 423.49
Total 25770.57 20.00     
5. Kesimpulan
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Dari output tersebut di atas diperoleh bahwa

Nilai F hitung = 21.43

Nilai P-value  = 0,00

Sehingga dapat disimpulkan  bahwa Ho ditolak karena nilai F hitung = 21.43 

> Nilai Fkritik = 3,554.

Yan berarti bahwa minimal ada dua mean yang tidak sama.

Jadi, rata-rata banayaknya kursi yang disediakan oleh ketiga Perguruan Tinggi 

Negeri tersebut tidak sama pada SPMB tahun 2006.

13



Modul Metode Statistika II

ANALISIS VARIANSI 2 ARAH
(Two Way Anova)

Dalam melakukan uji analisis varians 2 arah, ada beberapa anggapan pokok yang 

harus dipenuhi, yaitu:

 Populasi berdistribusi normal,

 Populasi memiliki variansi yang sama,

 Sampel diambil secara acak (random)

Desain tabel untuk  anova dua arah adalah:

Blok

Grup
1 2 … K

1

2

.

.

H

x11

x12

.

.

x1H

x21

x22

.

.

x2H

…

…

.

.

…

xK1

xK2

.

.

xKH

Dengan: K = Jumlah Grup dalam Faktor A

H = Jumlah Grup dalam Faktor B

Sama halnya dengan Anava satu arah, pada analisis variansi 2 arah ini juga kan 

dihitung nilai besaran-besaran yang nantinnya kan digunakan dalam uji hipotesis.

Misalkan  xji   menyatakan nilai  observasi dalam grup ke- j dan blok ke- i,  dan 

dianggap bahwa dalam analisis terdapat K grup dan H blok yang berakibat jumlah 

total sampel n = K.H.

Dan misal, rata-rata total dari semua data adalah −
x , 
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Contoh Soal

Berikut  ini  adalah  sekolah  Lanjutan  yang  terdiri  dari  MTs dan  SMP baik  itu 

swasta maupun negeri.

Observasi yang dilakukan oleh Departemen Kementrian Pendidikan menghasilkan 

data sebagai berikut;

Swasta Negri

SMP

32.3
30.0
28.2
27.7
27.5
26,9
27.5
24.8
23.5

52.9
54.2
54.6
54.9
55.0
55.7
54.1
56.5
57.3

MTs

11.3
12.2
13.3
13.2
13.3
13.1
13.9
13.7
14.0

3.5
3.6
4.0
4.2
4.3
4.2
4.5
5.1
5.2
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REGRESI LINEAR SEDERHANA

Analisis  regresi  adalah  suatu  analisis  statistik  yang  memanfaatkan  hubungan 

antara dua variable atau lebih yaitu variable Y ( variabel dependen atau respons) 

pada beberapa variabel lain X 1 ,X 2 ,  ,X k , ( variabel independent atau predictor ). 

Dimana  X  diasumsikan  mempengaruhi  Y  secara  linear.  Jika  analisis  regresi 

dilakukan  untuk  satu  variabel  dependen  dan  satu  variabel  independent  maka 

regresi  ini  dinamakan regresi  sederhana.  Analisis  regresi  linear  diperoleh  dari 

suatu  motivasi  bahwa  plot  data  variabel  X  (  pengaruh  )  dan  Y  (  respond  ) 

cenderung linear.

Model regresi linear sederhana

Model regresi adalah cara yang digunakan untuk menyatakan dua hal :

a. Kecenderungan  berubah-ubahnya  variabel  dependen  terhadap  variabel 

independent dalam bentuk yang sistematis ( teratur ).

b. Berpencarnya observasi di sekitar kurve yang menyatakan hubungan statistic.

Kedua karakteristik itu ada dalam model regresi dengan mempostulasikan bahwa :

a. Dalam  populasi  observasi  di  mana  sample  diambil,  terdapat  distribusi 

probabilitas dari Y untuk setiap level dari X,

b. Harga-harga mean distribusi probabilitas  ini  berbeda-beda dalam cara yang 

sistematik dengan X.

Model regresi linear sederhana :

Y i  = iiX εββ ++ 10  , i = 1,2,…,n

Dimana :

• Y i  harga variabel respons pada trial ke i

• X i  konstan yang diketahui , yaitu harga variabel independent pada trial ke i.
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• 0β , 1β  adalah parameter yang tidak diketahui  nilainya dan akan diestimasi 

dengan statistic b 0 ,b 1

• iε ≈  N(0; 2σ ) adalah suku sesatan random yang independent.

Model di atas dapat dipahami sebagai model linear dengan melihat                    Y i

=  iX10 ββ +  ditambah dengan adanya unsur  iε ≈  N(0; 2σ ) yang membuat data 

naik atau turun dari garis linear.

Estimasi fungsi regresi

Koefisien  regresi  0β  dan   1β  harus  diestimasi  dari  data  sample.  Untuk 

mendapatkan estimasi  yang “baik” dari  parameter  regresi  0β  dan  1β  ,  dapat 

menggunakan dua metode yaitu metode kuadrat terkecil ( least squares method ) 

dan metode LSE ( Least Squares Error ).

• Metode kuadrat terkecil

Untuk  setiap  pasangan  observasi  (  X i ,Y i ),metode  ini  memandang  harga 

sesatan.  Menurut  metode  kuadrat  terkecil  harga-harga  estimasi  b 0  dan  b 1  

adalah harga-harga yang memuat Q minimum. Harga estimasi ( penduga) ini 

dikenal  sebagai  penduga  kuadrat  terkecil  (  PKT ).  Q  akan  minimum jika 

derivative parsial Q terhadap 0β  dan  1β  keduanya sama dengan nol.

• Metode LSE

Metode LSE ( Least Squares Error ) yaitu suatu metode untuk meminimalkan 

jumlah kuadrat error.

∑ ∑
= =

−−==
N

i

N

i
ii XYL

1 1

2
10

2 )( ββε

Nilai L di atas akan minimum jika derivative parsialnya terhadap 0β  dan  1β  

sama dengan nol.

Selanjutnya  diperoleh  persamaan  linear  dengan  dua  variabel  estimator. 

Persamaan ini sering disebut juga dengan persamaan normal.
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∑ =−−−=
∂
∂ 0)(2 10

0
ii XbbYL

β

∑ =−−−=
∂
∂ 0).(2 10

1
iii XXbbYL

β

Dengan menyelesaikan persamaan normal di atas diperoleh estimator regresi :

XX

XY

i

ii

S
S

XnX
YXYX

b =
−

−
=

∑
∑

21

dan

XbYb 10 −=

Sehingga diperoleh persamaan regresi :

ii XbbY 10 +=

Dimana :

• b 0  disebut dengan intersept atau titik potong terhadap sumbu Y,

• b 1  disebut dengan slope atau garis gradient persamaan regresi

CONTOH :

Dipunyai data tentang peminat calon mahasiswa baru (Y) dan daya tampung (X) 

beberapa prodi di UGM.

kursi peminat
20 1582
12 23
30 191
12 125
50 1097
30 404
48 213
17 327
20 111
20 188
25 247
30 360
30 383
30 294
11 197
20 130
28 297
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20 92
12 633
7 103
25 95
18 84
17 43
21 35
30 173
50 130
8 42
15 101
10 35
8 17
11 52
10 82
10 40
10 11
12 36
22 82
10 61
13 20
8 41
8 47
8 25
18 39
30 976

Carilah  persamaan regresi  linearnya  dan  jika  daya  tampung 50  maka prediksi 

untuk peminatnya sekitar berapa orang !

Penyelesaian akan dilakukan dengan software SPSS.

Adapun langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut :

• sebelum melakukan regresi  terlebih dulu dilakukan pemeriksaan scatterplot 

untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel X ( daya tampung ) 

dan variabel Y ( peminat ).

Cara : klik Graph > Scatter/Dot

Pada kotak Scatter/Dot,klik kotak define
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Masukkan variabel daya tampung ke kotak X Axis, dan variabel peminat 

ke kotak Y Axis.

Output :

Terlihat dari scatter plot bahwa ada hubungan linear antara peminat dan 

daya  tampung.  Sehingga  berdasarkan  scatter  plot  ini  dapat  dilakukan 

regresi linear.
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• Melakukan regresi

Cara :

o Klik Analyze > Regression > Linear

o Pada kotak regressi masukkan variabel peminat ke kotak dependent, dan 

variabel daya tampung ke variabel independent(s)

o Klik  kotak  plots,  pilihlah  *SDRESID lalu  masukkan  ke  kotak  Y,  dan 

*ZPRED ke  kotak  X.  pilih  kotak  Histogram dan  Normal  probability 

plot

o Klik save pada menu utama dan pilih standardize pada kotak predicted 

values dan residuals.
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o Klik OK

o Outputnya:

Table ringkasan model menampilkan kekuatan hubungan antara model 

dengan  variabel  independent.  R,  koefisien  korelasi  ganda,  adalah 

korelasi  linear  antara  observasi  dan  nilai  prediksi  dari  variabel 

dependent. Jika nilai R semakin besar hal ini berarti adanya hubungan 

yang  semakin  kuat.  R  Square  ,  coefficient  determinasi  merupakan 

kuadrat dari koefisien korelasi ganda. 
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Output  baris  regression  menampilkan  informasi  sekitar  variansi  yang 

dapat  diterangkan  oleh  model  regresi  di  atas.  Baris  residual 

menampilkan  informasi  sekitar  variansi  yang  tidak  dapat  diterangkan 

oleh model regresi.

ANOVA  table  berguna  untuk  mengetest  kemampuan  model  untuk 

menerangkan variansi pada variabel dependent. Namun table ANOVA 

tidak secara langsung mengukur kekuatan hubungan.

Table coefficient menampilkan koefisien-koefisien regresi. Dari table ini 

kita dapat menentukan persamaan regresi linear sederhananya. Diperoleh 

persamaan regresi Y ( peminat ) = -13.419 + 11.660X ( daya tampung ).

Nilai  residual  yaitu  perbedaan  antara  nilai  observasi  dengan  nilai 

prediksi  model  variabel  dependent.  Histogram  dari  residual  akan 

menolong  untuk  mengecek  asumsi  normalitas  dari  error.  Bentuk 

histogram seharusnya mendekati bentuk dari kurva normal. 
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Setelah  dilakukan  uji  regresi  untuk  memperoleh  persamaan  regresi, 

selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis untuk Koefisien regresi, khususnya 
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koefisien  variable  independent,  untuk  mengetahui  seberapa  besar  pengaruh 

variable ini terhadap variable dependent dengan hipotesis:

• H0 : 01 =b   (tidak ada pengaruh X terhadap Y)

H1 :    b1 > 0 (ada pengaruh positif dari X terhadap Y)

• Tingkat signifikansi 05,0=α  dengan derajat bebas N-2 = 43-2 = 41

t 0,05;41 = 2.0195

• Daerah penolakan,:

 Ho ditolak jika thitung > αt

• Statistik Uji

Dari output  di atas, diperolehh nilai t hitung untuk variable X yaitu 

2,926

• Kesimpulan

Oleh karena nilai thitung = 2,926 > t  0,05;41 = 2.0195, maka H0 ditolak yang 

berarti  bahwa  varaibel  X  (daya  tampung)  memberi  pengaruh  positif 

terhadap variable Y(Peminat)
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REGRESI LINIER BERGANDA
(Multiple Regression)

Analisis  regresi  adalah  suatu  analisis  statistik  yang  memanfaatkan  hubungan 

antara dua variable atau lebih yaitu variable Y ( variabel dependen atau respons) 

pada beberapa variabel lain X 1 ,X 2 ,  ,X k , ( variabel independent atau predictor ).

Dalam bagian ini  akan dijelaskan secara singkat bagaimana garis regresi dapat 

ditentukan dan yang akan ditinjau yaitu garis regresi variable dependent (Y) atas 

variable-variabel independent (Xi) yang paling sederhana, dan selanjutnya disebt 

regresi linier berganda. Persamaan umum untuk regresi linier berganda yaitu:

Dengan:

=0β  konstan

=kββ ...1 koefisien populasi variable independent

=ε Random error

Koefisien-koefisien  dari  persamaan  regresi  berganda  selanjutnya  diestimasi 

dengan  menggunakan  sampel-sampel,  yang  prosesenya  serupa  dengan  regresi 

linier  sederhana  yaitu  dengan  meminimalkan  nilai  error,  sehingga  diperoleh 

persamaan regresi:

Dengan:

b0 = nilai estimasi untuk konstan

b1 ….bk = nilai estimasi untuk koefisien variable independent

Seperti  halnya  regersi  linier  sederhana,  maka  untuk  regresi  linier  berganda, 

terlebih  dahulu  perlu  diuji  apakah  regresi  linier  ganda  yang  diperoleh 

berdasarakan data sampel  berugna atau tidak. Untuk itu dilakukan uji hipotesis 

nol bahwa model regresi tidak layak dipakai melawan hipotesis alternative yaitu 

model regresi layak dipakai. Uji yang digunakan adalah uji menggunakan statistik 

F berbentuk:
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Dengan k adalah jumlah variable yang diikutsertakan dala persaman regresi.

Dalam uji hipotesis, digunakan daerah kritis:

Selanjutnya, jika odel regresi yang diperoleh layak digunakan akan dilakukan lagi 

uji terhadap koefisien-koefisien regresi secara terpisah untuk mengetahui apakah 

koefisien tersebut layak dipakai dalam persamaan atau tidak, dengan :

 Hipotesis

H0 : βj  = 0

H1 : βj  ≠ 0

 Statistik Uji
(df = n – k – 1)

Koefisien Determinasi Ganda

Koefisien  determinasi  adalah  nilai  yang  menunjukkan  seberapa  besar  nilai 

variable Y dijelaskan oleh variable X.

Nilai  R2 yang mendekati  0  (nol)  menunjukkan bahwa data sangat  tidak cocok 

dengan model regresi yang ada dan sebaliknya, jika nilai R2 mendekati 1 (satu) 

menunjukkan bahwa data cocok terhadap model regresi.

Koefisien Korelasi Berganda

Koefisien korelasi  berganda adalah nilai uyang menunjukkan korelasi antara nilai 

prediksi dengan nilai observasi dari variable independent (Y).

Nilai koefisien korelasi merupakan akar kuadrat dari nilai koefisien determinasi 

ganda yang dapat digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan linier  antara 

variable independent (Xi) dengan variable dependent (Y).
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Adjusted Coefeicients of Determination

Nilai ini digunakan untuk mengoreksi apakah penambahan sebuah variable baru 

mempengaruhi/mengurangi  nilai  error  sum  of  squares (jumlah  kuadrat 

kesalahan),

(dimana n = ukuran sampel, K = Jumlah variable independent)

Nilai  ini  juga memberikan perbandingan yang lebih baik antara  model  regresi 

berganda dengan jumlah variable independent berbeda, karena nilainya lebih kecil 

jika dibandingkan dengan koefisien determinasi ganda.

Untuk  mempermudah  perhitungan  nilai-nilai  tersebut  di  atas,  kita  dapat 

menggunakan beberapa lat Bantu seperti:

a. Microsoft Excel

Dengan cara :

Klik Tools  Data Analysis  Regression

Masukkan  variabel-variabel  pada  kolomnya  masing-masing,  dan  aktifkan 

pilihan-pilihan yang dianggap membantu analisis.
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b. SPSS data editor

Klik Analyze  Regression  Linear

Masukkan  variable-variabel  pada  kolomnya  masing-masing,  dan  aktifkan 

pilihan-pilihan yang dianggap membantu analisis,

Lebih lanjut tentang penggunaan software pembantu dipaparkan dalam contoh 

soal.

Perlu diingat bahwa untuk uji hipotesis terhadap model regresi harus dilakukan 

sampai diperoleh nilai regresi terbaik yang nilai-nilai koefisiennya telah signifikan 

semua,  dan  jika  ada  koefisien  yang  tidak  signifikan,  dilakukan  regresi  ulang 

dengan tidak mengikut sertakan variable yang memiliki koefisien tersebut.

(lebih lanjut pada contoh soal)
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Contoh:

Akan diselidiki apakah ada pengaruh tingkat pendidikan (lama tahun pendidikan), 

jumlah  pendapatan  per  bulan  dan  jumlah  anggota  keluarga  terhadap  jumlah 

pengeluaran per bulan beberapa Tenaga Pengajar di SMA N 1 Malang.

Pengeluaran Pendapatan Tk.Pendidikan Jml. Agt. 
Keluarga

275000 300000 9 3
450000 500000 11 6
650000 750000 17 7
200000 225000 6 3
300000 325000 8 3
400000 450000 7 5
995000 1125000 17 7
996000 975000 12 6
765000 865000 15 5
555000 655000 12 4
1250000 1500000 17 7
1450000 1650000 17 9
650000 650000 5 4
245000 265000 6 2
350000 365000 9 4

Langkah-langkah analisis dengan Microsoft excel 

1. Klik Tools  Data Analysis  Regression

Masukkan  kolom  pengeluaran pada  input  Y  range, dan  masukan 

pendapatan, tingka pendidikan dan  jumlah anggota keluarga  pada input 

X  range, dan  jangan  lupa  mengaktifkan  labels untuk  mempermudah  kita 

mengidentifikasi nama-nama variable pada output. Klik OK
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Dengan :
X1   Pendapatan
X2   Tk.Pendidikan
X3   Jml. Agt. Keluarga
Y    Pengeluaran
Dari  output  diperoleh  bahwa  persamaan  regresi  linier  untuk  variable-variabel 

tersebut yaitu:

              Y =  47323.91 + 0.89X1 - 8506.23 X2 + 11018.5 X3

Berdasarkan persamaan di atas, untuk sementara diperoleh bahwa :

1. a  =  47323.91  yang  berarti  bahwa  tanpa  adanya  nilai  pendapatan, 

Tk.Pendidikan,  dan Jml.  Agt.  Keluarga maka besarnya  pengeluaran  adalah 

47323.91 satuan.

2. b1 (koefisien untuk pendapatan) = 0,89 yang berarti bahwa setiap kenaikan 

pendapatan  sebesar  satu  satuan,  maka  pengeluaran  akan  betambah  sebesar 

0,89 satuan

3. b2 = - 8506.23 yang berarti bahwa setiap penurunan nilai tingkat pendidikan 

sebesar 1 satuan, maka pengeluaran akan berkurang sebesar 8506.23 satuan.

4. b3 = 11018.5 yang berarti  bahwa setiap kenaikan jumlah anggota keluarga 

sebesar satu satuan, maka pengeluaran akan betambah sebesar 11018.5 satuan
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Selanjutnya ditinjau nilai-nilai Regression Statistics:

 Nilai  R  square  menunjukkan  bahwa  98,9  %   variansi  dalam  variable 

dependent  dalam hal  ini  pengeluaran  dapat  dijelaskan  oleh  variansi  dalam 

ketiga variable independent yaitu  Pendapatan, Tk.Pendidikan, dan Jml. Agt. 

Keluarga.

 Nilai adjusted R square sebesar 98,6% menunjukan bahwa data yang diambil 

cocok untuk model regresi.

Selanjutnya, akan dilihat tabel anova dari hasil regresi:

Kemudian akan dilakukan uji hipotesis untuk melihat apakah model regresi yang 

telah diperoleh cocok untuk digunakan atau tidak.

o H0 : 0321 === βββ

H1 : minimal ada 1 iβ yang ≠ 0

o Tingkat signifikansi =α 5%

o Statistik uji.

Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai sig = 0

o Daerah kritik

Ho ditolak jika nilai sig < α

o Kesimpulan

Oleh  karena  nilai  signifikansi  F  =0  kurang  dari  nilai  =α 0,05,  maka  Ho 

ditolak  yang  berarti  bahwa  persamaan  regresi  yang  diperoleh  layak  untuk 

digunakan.
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Oleh  karena  model  persamaan  yang  diperoleh  layak  untuk  digunakan  maka 

selanjutnya  akan  diuji  apakah setiap  koefisien  regresi  layak  dimasukan dalam 

model atau tidak yang menandakan bahwa  koefisien-koefisien regresi tersebut 

mempengaruhi nilai variable dependent atau tidak.

Dengan  tingkat  signifikansi  yang  sama,  akan  dilakukan  uji  parsial  dengan 

langkah-langkah:

• H0 : β i = 0 dengan i = 0,1, 2, 3

H1 : β i ≠ 0

• Tingkat signifikansi =α 5%

• Statistik uji.

Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai nilai p-value tiap-tiap koefisien:

Konstan = 0,25

Variable X1 = 0

Variable X2 = 0,13

Variable X3 = 0,45

• Daerah kritik

Ho ditolak jika nilai p-value < α (0,05)

• Kesimpulan:

Untuk konstan, Ho tidak ditolak

Untuk Variabel X1, Ho ditolak

Untuk Variabel X2, Ho tidak ditolak

Untuk Variabel X3, Ho tidak ditolak

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, diperoleh bahwa koefisien regresi untuk 

konstan dan variable 2 dan 3 menunjukan tidak adanya pengaruh variable-variabel 
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tersebut terhadap variable dependent yang berarti bahwa ketiga koefisien tersebut 

tidak layak dimasukan dalam model regresi.

Selanjutnya, akan dilakukan regresi ulang dengan mengeluarkan variable X3  dari 

data karena nilai p-value dari variable ini sangat besar.

Dari output regresi yang tidak mengikut sertakan variable X3, diperoleh persamaan 

regresi baru:

Y  = 62575,93 + 0,92 X1 – 6693,18 X2

Selanjutnya akan dilakukan uji parsial untuk output regresi baru,

• H0 : β i = 0 dengan i = 0,1, 2

H1 : β i ≠ 0

• Tingkat signifikansi =α 5%

• Statistik uji.

Berdasarkan tabel ANOVA diperoleh nilai nilai p-value tiap-tiap koefisien:

Konstan = 0,09

Variable X1 = 0

Variable X2 = 0,17

• Daerah kritik

Ho ditolak jika nilai p-value < α (0,05)

• Kesimpulan:

Untuk konstan, Ho tidak ditolak

Untuk Variabel X1, Ho ditolak

Untuk Variabel X2, Ho tidak ditolak

Berdasarkan hasil uji hipotesis tersebut, diperoleh bahwa koefisien regresi untuk 

konstan  dan  variable  2  menunjukan  tidak  adanya  pengaruh  variabel-variabel 

tersebut terhadap variable dependent yang berarti bahwa kedua koefisien tersebut 
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tidak layak dimasukan dalam model regresi.  Sehingga kita akan melakukan uji 

regresi ulang selanjutnya tanpa mengikutsertakan variable X2 dalam perhitungan.

Dari  output  regresi  yang tidak mengikutsertakan variable  X2  dan X3, diperoleh 

persamaan regresi baru:

Y  = 26418,00 + 0,862 X1 

Namun, jika dilihat secara kasat mata tanpa melakukan uji parsial, terlihat bahwa 

nilai  p-value  untuk  koefisien  konstan  lebih  dari  nilai  signifikansi  yang 

menandakan bahwa koefisien ini tidak layak untuk dimasukan ke dalam model 

regresi.

Oleh karena itu akan dilakukan regresi tanpa mengikutsertakan nilai konstan. Dan 

diperoleh:

Dari output terlihat bahwa nilai p-value untuk variable pendapatan adalah 0,00 

dan kurang dari nilai alpha 0,05 yang menandakan bahwa koefisien regresi untuk 

variable penadapatan cocok untuk dimasukan kedalam model.

Sehingga, model persamaan regresi yang akhirnya dipakai adalah

   Y  =  0,89 X1

Yang  berarti  bahwa  setiap  kenaikan  pendapatan  sebesar  satu  satuan,  maka 

pengeluaran akan meningkat sebesar 0,862 satuan, karena hubungan antara kedua 

variable positif.

Namun jika kita berkehendak menggunakan model regresi 

Y =  47323.91 + 0.89X1 - 8506.23 X2 + 11018.5 X3

Dengan alasan bahwa baik pendapatan, tingkat pendidikan, dan jumlah anggota 

keluarga  sama-sama  mempengaruhi  besar  kecilnya  pengeluaran,  tidak  ada 

salahnya.
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ANALISIS REGRESI NON LINIER SEDERHANA

Analisis  regresi  merupakan  suatu  analisis  anatara  variable  independent  (X) 

dengan varabel depebndent (Y), dimana diasumsikan bahwa X mempengaruhi Y 

secara exponensial, kuadratik, ubik, logaritmik invers ataupun bentuk lainnya.

Secara umum, terdapat beberapa model regresi nonlinier, antara lain:

• Logarithmic 
)ln(10 xY ββ +=

• Inverse

X
Y 1

0
ββ +=

• Quadratic
2

210 XXY βββ ++=
• Cubic

3
3

2
210 XXXY ββββ +++=

• Compound
XY 10 ββ=

• Power
1

0
ββ XY =

• S

X
EXPY 1

0( ββ +=

• Eksponential
XeY 1

0
ββ=

• Logistic

X

U
Y 10

1 ββ +=

Jika kita dihadapkan pada pilihan beberapa model regresi yang digunkan, maka 

kita kita dapat mengambil model yang terbaik berdasarkan pertimbangan berikut:

1. nilai R yang besar,

2. nilai R2 yang besar, dan

3. Standard error yang kecil.
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Untuk melakukan uji regresi non linier, kita bisa menggunakan bantuan SPSS. Di 

dalam SPSS kita bisa mengikui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Inputkan data ke dalam worksheet SPSS,

2. Klik Analyze  Regression  Curve estimation

Muncul Kotak dialog

1 Masukan variable dependent pada kolom  dependent(s) dan varaibel-variabel 

independent  dalm  kolom  independent kemudian  pilih  model  regresi  yang 

akan di uji, aktifkan display ANOVA table klik OK.

2 Analisis Output akan dijelaskan lebih lanjut pada contoh soal,
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ANALISIS DATA KATEGORIK

Dalam inferensi  sederhana  juga  dikenal  analisis  data  kategorik   dalam hal  uji 

proporsi  baik  satu  populasi  maupun  dua  populasi.  Pada  bab  ini  akan  dibahas 

analisis data kategorik berupa data kategorik yang diklasifikasikan dalam tabel 

2x2 atau ukuran yang lebih besar.

1. Tabel Kategorik 2 x 2

Dipunyai n observasi yang diklasifikasikan silang dalam 2 variabel berbeda, 

dan hasilnya diperoleh 4 sell observasi seperti dalam desain di bawah ini;

Variabel B
V
a
r
i
a
b
e
l

A

B Bc Jumlah

A a b n1 = a + b 

Ac c d n2 = c + d

Jumlah m1 = a + c m2 = b + d N = n1 +n2

Kemudian akan dihitung nilai expected count dari masing-msing cell dengan 

cara: 

B Bc

A
N
mn 11.

N
mn 21.

Ac

N
mn 12 .

N
mn 22 .

2. Tabel kategorik B x K 

Analsis data ketegorik tabel silang anatara 2 variabel dapat diperluas mwnjadi 

lebih  dari  2  kategori  pada  masing-masing  variabelnya  dengan  desain  dat 

seperti tampak di bawah ini:
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Variabel B

V
a
r
i
a
b
e
l

A

B1 B2 … BK Jumlah

A1 Y11 Y12 … Y1K n1

A2 Y21 Y22 … Y2K n2

… … … … … …

AB YB1 YB2 … YBK nB

Jumlah m1 m2 … mk N

Uji Hipotesis

Ada 2 macam uji hipotesis untuk data kategorik, yaitu:

 Uji Homogenitas

a. Tabel Kategorik 2 X 2

o Hipotesis

Ho : p1 = p2  (populasi 1 dan 2 homogen)

H1 : p1 ≠ p2

o Statistik Uji

1
2121

2

~)( χ
nnmm

bcadNW −=

o Daerah Kritis

Ho ditolak jika Whit > αχ ;1

o Kesimpulan

Kesimpulan  diambil  bedaskan daerah  kritis  apakah Ho ditolak  atau 

tidak ditolak dan konsekuensinya.

b. Tabel Kategorik B X K

o Hipotesis

Ho : p1 = p2 = … = pk  

H1 : Minimal ada 2 pi yang tidak sama.
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o Statistik Uji

Diambil nilai sig atau p-value yang diperoleh dari output SPSS

o Daerah Kritis

Ho ditolak jika sig < α

o Kesimpulan

Kesimpulan diambil bedasarkan daerah kritis apakah Ho ditolak atau 

tidak ditolak dan konsekuensinya.

 Uji Independensi

a. Tabel Kategorik 2 X 2

• Hipotesis

Ho : P  (AB)  =  P(A)  x  P(B)  (Variabel  A  independent  terhadap 

variable B)

H1 : P (AB) ≠  P(A) x P(B)

• Statistik Uji

1
2121

2

~)( χ
nnmm

bcadNW −=

• Daerah Kritis

Ho ditolak jika Whit > αχ ;1

• Kesimpulan

Kesimpulan diambil bedasarkan daerah kritis apakah Ho ditolak atau 

tidak ditolak dan konsekuensinya.

b. Tabel Kaegorik B X K 

• Hipotesis

Ho : P  (AiBj)  =  P(Ai)  x  P(Bj)  (Variabel  A independent  terhadap 

variable B)

H1 : P (AiBj) ≠  P(Ai) x P(Bj)

• Statistik Uji

2
)1)(1(

1 1

2

~
)(

−−
= =

∑ ∑
−

= KB

B

i

K

j ij

ijij

E
EO

W χ
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• Daerah Kritis

Ho ditolak jika Whit > αχ );1)(1( −− KB

• Kesimpulan

Kesimpulan diambil bedasarkan daerah kritis apakah Ho ditolak atau 

tidak ditolak dan konsekuensinya.

Uji Statistik Tabel Kategorik dengan Perangkat SPSS

a. Uji Homogenitas

Misal dipunyai tabel kategorik:
J
E
N
I
S
K
E
L
A
M
I
N

S I K A P

1 2

A F11 F12

B F21 F22

Maka:

i. Inputkan data dengan format:

ii. Lakukan pembobotan pada kedua variable

Klik Data  Weight Cases,  muncul kotak dialog:
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Aktifkan weight cases by, masukkan variable yang menyatakan banyaknya 

frekuensi variable JK dan Variabel Sikap dalam hal ini Freq, klik OK.

iii. Melakukan analisis dengan langkah:

Klik Analyze  Descriptive Statistics  crosstabs, muncl dialog box:

b. Uji Independensi

Untuk  uji  independensi  dengan  menggunakan  SPSS,  langkah-langkahnya 

tidak jauh berbeda dengan uji homogenitas.

Perlu diingat bahwa dalam menentukan uji  mana yang akan diapai,  kita harus 

melihat  bentuk  pengambian  data,  apakah  sebelum pengambilan  sampel  sudah 

ditentukan besarnya atau belum.

Jika ukuran sampekl sudah ditentukan, misalnya 100 orang wanita dan 100 orang 

pria, maka uji yang dipakai adalah uji  Homogenitas, sedangkan jika kita hanya 

mendeklarasikan jumlah sampel total misalnya 100 mahasisa tanpa membedakan 

kelompok-kelompoknya, maka digunakan uji Independensi.
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Contoh:

Dua sampel random diambil dari  masyarakat di sebuah kota, dalam rangka 

mengetahui  jumlah  laki-laki  dan  perempuan  yang  menyelesaikan  Sekolah 

Dasar  pada  tahun 1990,  dengan ukuran  sampel  masing-masing  110 orang, 

diperoleh:

Selesai Tidak Selesai

Laki-laki 75 35

Perempuan 83 27

Selanjutnya akan diuji apakah proporsi kedua populasi homogen atau tidak.

Untuk itu data diolah dengan menggunakan SPSS.

Dan setelah data diinputkan, diperoleh output sebagai berikut:

Case Processing Summary
Cases
Valid Missing Total

N Percent N Percent N Percent
JK * SD 220 100.0% 0 .0% 220 100.0%

JK * SD Crosstabulation
SD Total

Selesai Tidak 
Selesai

JK laki-laki Count 75 35 110
Expected Count 79.0 31.0 110.0

% within JK 68.2% 31.8% 100.0%
% within SD 47.5% 56.5% 50.0%
% of Total 34.1% 15.9% 50.0%

perempuan Count 83 27 110
Expected Count 79.0 31.0 110.0

% within JK 75.5% 24.5% 100.0%
% within SD 52.5% 43.5% 50.0%
% of Total 37.7% 12.3% 50.0%

Total Count 158 62 220
Expected Count 158.0 62.0 220.0

% within JK 71.8% 28.2% 100.0%
% within SD 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 71.8% 28.2% 100.0%
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Chi-Square Tests
Value df Asymp. Sig. (2-

sided)
Exact Sig.
 (2-sided)

Exact Sig.
 (1-sided)

Pearson Chi-Square 1.437 1 .231
Continuity Correction 1.100 1 .294

Likelihood Ratio 1.440 1 .230
Fisher's Exact Test .294 .147

Linear-by-Linear Association 1.431 1 .232
N of Valid Cases 220

Selanjutnya akan dilakukan uji homogenitas dengan:

 Hipotesis

Ho : p1 = p2

H1 : p1 ≠ p2

 α  = 0,05

 Daerah kritis

Ho ditolak jika nila asymp sig < α  = 0,05

 Kesimpulan

 Oleh karena nilai asymp sig untuk pearson chi-square = 0,231 > nilai  α  = 

0,05,  maka  Ho  tidak  ditolak  yang  berarti  bahwa  proporsi  kedua  populasi 

terhadap tingkat kelulusan di Sekolah Dasar homogen.

Selain itu, juga akan dijelaskan arti dari beberapa varibel pada tabel

JK * SD Crosstabulation
SD Total

Selesai Tidak Selesai
JK laki-laki Count 75 35 110

Expected Count 79.0 31.0 110.0
% within JK 68.2% 31.8% 100.0%
% within SD 47.5% 56.5% 50.0%
% of Total 34.1% 15.9% 50.0%

perempuan Count 83 27 110
Expected Count 79.0 31.0 110.0

% within JK 75.5% 24.5% 100.0%
% within SD 52.5% 43.5% 50.0%
% of Total 37.7% 12.3% 50.0%

Total Count 158 62 220
Expected Count 158.0 62.0 220.0

% within JK 71.8% 28.2% 100.0%
% within SD 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 71.8% 28.2% 100.0%
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Nilai nilai:

a. Expected Count

Nilai Expected count menunjukkan jumlah nilai harapan dari tiap variable 

terhadap variable lain dari total sampel

Misalnya  expected  count  atau  nilai  harapan  untuk  Laki-laki  yang 

menyelesaikan Sekolah Dasar = 79 orang dari total sampel 220 orang.

b. % Within JK

% Within JK menyatakan 

c. % Within SD
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TEKNIK NONPARAMETRIK SEDERHANA

Teknik  nonparametrik  secara  garis  besar  merupakan  uji  statistik  yang  tidak 

memerlukan  asumsi  kenormalan  data,  berbeda  dengan  ANOVA  yang  telah 

dijelaskan sebelumnya.

Secara keseluruhan teknik nonparametric dijelaskan pada bagan berikut:

Uji Binomial

Uji binomial adalah uji non parametric yang digunakan untuk menggantikan uji 

statistik  t  jika  asumsi  n  kecil  dan  populasi  normal  sebagai  syarat  uji  t  tidak 

dipenuhi, dengan uji Hipotesis:

• Ho : iµµ =

H1 : iµµ ≠

• Tingkat signifikansi α

• Statistik Uji 

Meliihat nilai sig atau p-value yang diperoleh pada software pendukung (misal 

SPSS)

Nonparametric

1 populasi

2 populasi

k populasi

Uji Binomial, Uji Run

Dependen  Wilcoxon, Uji Tanda, Mc Nemar

Independen  Mann Whitney, Kolmogorov-Smirnov

Dependen  Friedman, Q - Cohran, Kendall 
SW

Independen  Kruskal-Wallis, Uji Median
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• Daerah Kritis

Ho ditolak jika p-value atau sig < α

Dalam perangkat SPSS, kita dapan melakukan uji Binomial dengan  cara 

Klik Analyze  Nonparametric Test  Binomial

(keterangan lebih lanjut akan dipaparkan dalam contoh soal)

Contoh Soal:

Akan  diuji  apakah  rata-rata  jumlah  sekolah  menengah  pertama  negeri  setiap 

tahunnya yang mendapatkan bantuan sama dengan 50 persen  sekolah dari total 

seluruh sekolah (dalam persen),  untuk itu  diambil  data  beberapa periode  yang 

disajikan berikut:

Periode 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 98/99 99/00
Jumlah SMP 52,9 54,2 54,6 54,9 55 55,7 54,1 56,5 57,3

Penyelesaian:

1. Inputkan data kedalam SPSS

2. Klik Analyze  Nonparametric Test  Binomial

Muncul kotak dialog berikut:
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 Pada  test  variable  list 
masukan Jumlah

 Pada Define Dichotomy 
aktifkan  Cut  Point dan 
ketikkan  nilai  yang 
akan diuji dalam hal ini 
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3. Outputnya adalah:

Dari  output  diperoleh  bahwa  banyaknya  data  yang  lebih  dari  50  =  9  dengan 

proporsi 1,0 dan tidak ada data yang kurang dari 50. 

Maka selanjutnya kan dilakukan uji hipotesis

• Ho : 50=µ

H1 : 50≠µ

• Tingkat signifikansi α = 5 %

• Statistik Uji 

Diperoleh nilai sig = 0,004 

• Daerah Kritis

Ho ditolak jika sig < α =0,05

• Kesimpulan

Oleh karena nilai sig = 0,004 < α =0,05 maka Ho ditolak yang berarti bahwa 

rata-rata  sekolah  yang  memerima  bantuan  setiapm  tahunnya  tidak  sama 

dengan 50 persen dari total semua SMP.
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Uji Wilcoxon 

Uji  wilcoxon  digunakan  untuk  menganalisis  hasil-hasil  pengamatan  yang 

berpasangan dari dua data apakah berbeda tau tidak.Wilcoxon signed Rank test ini 

digunakan  hanya  untuk  data  bertipe  interval  atau  ratio,  namun  datanya  tidak 

mengikuti distribusi normal.

• Uji hipotesis :

H 0  : d = 0 (tidak ada perbedaan diantara dua perlakuan yang diberikan)

H 1  : d ≠  0 (ada perbedaan diantara dua perlakuan yang diberikan )

Dengan d menunjukkan selisih nilai antara kedua perlakuan.

• Statistik uji 

Z = 

)12)(1(24
1

]
)1(4
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++

+
−
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Dimana :

N = banyak data yang berubah setelah diberi perlakuan berbeda

T  = jumlah  renking  dari  nilai  selisih  yng  negative  (apabila  banyaknya 

selisih yang positif lebih banyak dari banyaknya selisih negative )

= jumlah  ranking  dari  nilai  selisih  yang  positif  (apabila  banyaknya 

selisih yang negative lebih banyak dari banyaknya selisih yang positif)

• Daerah kritis

H 0  ditolak jika nilai absolute dari Z hitung diatas > nilai Z 2/α

Pada perangkat SPSS, kita dapat melakukan langkah-langkah berikut ini  untuk 

melakukan uji tersebut.
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Klik Analyze  Nonparametric Test  2 Related samples

muncul kotak dialaog:

Dan aktifkan wilcoxon pada Test Type

(lebih lanjut akan dijelaskan pada contoh soal)

Contoh Soal:

Universitas  Gadjah  Mada  setiap  tahunnya  menerima  Mahasiswa  Baru  melalui 

jalur-jalur  khusus  misalnya  PBOS  dan  PBUPD.  Guna  mengetahui  kualitas 

mahasiswa yang telah diterima melalui jalur tersebut, dilakukan tes Matrikulasi. 

Dan pihak pelaksana melakukan dua kali ujian yaitu sebelum program matrikulasi 

dilakukan dan setelahnya untuk mengetahui  keefektifan program tersebut.  Dan 

untuk itu diambil sampel sebanyak 15 orang dari kelompok IPA untuk mata ujian 

FISIKA, dan diperoleh data:

Peserta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sebelum 67 54 67 55 87 60 70 45 54 66 73 88 80 65 75
Sesudah 66 75 80 60 78 89 65 70 68 75 74 85 89 90 75

Analisisnya dalam SPSS adalah sebagai berikut:

 
1. Inputkan data seperti tampak di bawah ini:

51



Modul Metode Statistika II

2. Klik Analyze  Nonparametric Test  2 Related samples

Aktifkan Wilcoxon dan masuka variabel yang akan diuji sebagaimana tampak 

pada kotak dialog:

3. Klik OK dan outputnya :
Ranks

  N Mean Rank Sum of Ranks
Negative Ranks 4(a) 4,00 16,00
Positive Ranks 10(b) 8,90 89,00
Ties 1(c)   

 Total 15   
a  SESUDAH < SEBELUM
b  SESUDAH > SEBELUM
c  SESUDAH = SEBELUM

Dari output tersebut diperoleh:

i. Negative Ranks atau selisih antara variabel sebelum dan sesudah yang negatif 

sebanyak 4 observasi atau dengan kata lain terdapat 4 observasi pada variabel 
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sesudah  yang  kurang  dari  observasi  pada  variabel  sebelum.  Dan  rata-rata 

rangkingnya = 4 dengan jumlah rangking negatif = 16

ii. Positive  Ranks   atau  selisih  variabel  sebelum  dan  sesudah  yang  positif 

sebanyak  10  observasi  atau  denga  kata  lain  terdapat  10  observasi  pada 

variabel sesudah yang lebih dari observasi pad avariabel sebelum dengan rata-

rata rangkingnya = 8,90 dan jumlah rangking positif = 89.

iii. Ties atau tidak ada perbedaan antara variabel sebelim dan sesudah sebanyak 1 

observasi.

Oleh karena jumah rangking negatif lebih kecil dibanding rangking positif maka 

nilai T yang digunakan adalah jumlah rangking yang negatif.

Selanjutnya dilakukan uji hipotesis:

H 0  : d  =  0  (tidak  ada  perbedaan  nilai  tes  sebelum matrikulasi  dan  sesudah 

matrikulasi)
H 1  : d ≠  0 (ada perbedaan diantara nilai tes sebelum matrikulasi dan sesudah 

matrikulasi )

Tingkat signifikansi α =0,05

Statistik uji

Untuk nilai statistik uji, tinjau tabel output berikut:
Test Statistics(b)

SESUDAH - 
SEBELUM

Z -2,295(a)
Asymp. Sig. (2-tailed) ,022

dari tabel diperoleh nilai asymp sig = 0,022

Daerah kritis

H 0  ditolak jika nilai asymp sig < nilai α

Kesimpulan

Oleh karena nilai  asymp sig = 0,022 <  α =0,05 maka Ho ditolak yang berarti 

bahwa tidak ada perbedaan nilai  Fisika calon mahasiswa sebelim dan sesudah 

mengikuti program matrikulasi.
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Uji Mc Nemar

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah perubahan proporsi pasangan variable 

dikotomus sama atau tidak.  Yang dimaksud  variable  dikotomus disini  adalah 

variable  yang  saling  berlawanan  misalnya  :”benar-salah”,  “suka-tidak 

duka”,’berhasil-gagal” dan lain-lain.

Uji Hipotesis untuk uji statistik ini yaitu:

• H0 : P1 = P2 (tidak ada perbedaan proporsi antara kedua perlakuan)

H1 : P1 ≠ P2 (ada perbedaan proporsi antara kedua perlakuan)

• Statistik Uji

cb
cbZ

+
−=

Dimana:
b = banyaknya data yang berubah dari 1 ke 2

c = banyaknya data yang berubah dari 2 ke 1

• Daerah Kritis

H0 ditolak jika nilai absolut Z hitung > nilai Z 2/α .

Pada  perangkat  SPSS  kita  bisa  melakukan  uji  ini  dengan  mengikuti  langkah-

langkah berikut:

Klik Analyze  Nonparametric test  2 Related Samples, 

Muncul dialog box berikut:

Aktifkan Mcnemar dan masukan variabel-variabel yan gakan diuji.
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Uji Mann-Whitney

Uji  Mann-Whitney  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  nol  tentang  kesamaan 

parameter-parameter lokasi populasi . Dalam beberapa kasus uji ini disebut juga 

Uji  Mann-Whitney  Wilcoxon,  karena  wilcoxon  menggunakan  kasus  dengan 

ukuran sampel yang sama  sedangkan Mann-Whitney dapa juga menggunakan 

ukuran sampel yang berbeda.

Sehingga secara garis besar pada uji Mann-Whitney diperoleh dua sampel random 

yang  ukurannya  bisa  berbeda  dan  bisa  sama,  misalnya  X1,  X2,  …  ,  Xn dari 

populasi X dan Y1, Y2, … , Ym dari populasi Y.

Adapun secara lengkap format uji hipotesis dari uji ini yaitu:

• Ho : iµµ =  ( tidak ada perbedaan rata-rata diantara kedua sampel)
H1 : iµµ ≠  (terdapat perbedaan rata-rata antara kedua sampel)

• Statistik uji:
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Dimana:

U(x) = )]()1)()((.2/1[21 xRxnxnnn −++

Dengan :

x = 1 (untuk sampel 1)

      2 (untuk sampel 2)

R(x) = jumlah rangking tiap sampel

n1 = banyaknya sampel pada sampel 1

n2 = banyaknya sampel pada sampel 2

• Daerah kritis

H0 ditolak jika nilai absolut Z hitung > nilai Z 2/α .
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Untuk menjalankan prosedur ini langkah yang dapat dilakukan pada perangkat 

SPSS yaitu sebagai berikut:

Klik Analyze  Nonparametric Test  2 Independent Samples

Muncul dialog box berikut:

Dan aktifkan Mann-Whitney U pada pilihan Test Type

(lebih lanjut pada contoh soal)

56



Modul Metode Statistika II

Contoh Soal:

Seorang guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris ingin mengetahui keefektifan cara 

mengajarnya di sebuah SMA. Untuk itu, diambilnya sampel random dari 20 0rang 

siswa kelompok IPA yang dianggapnya memenuhi standard untuk menjadi wakil 

dari seluruh siswa kelompok IPA. 10 Siswa diajarnya dengan metode tanya jawab 

(semi SCL) dengan full english dan sisanya diajar dengan metode yang pernah 

diterapkan sebelumnya yaitu CBSA full english. Dan di akhir semester mereka 

diuji dengan soal yang sama, dan diperoleh nilai:

                  
Selanjutnya akan dilakukan uji analisis:

1. Inputkan data dengan format seperti di atas,

Dengan  catatan  pada  variabel  kelompok,  data  dimasukkan  dengan  type 

numeric agar dapat dibaca oleh SPSS, kemudian pada value label,  isikan 1 

untuk semi SCL dan 2 untuk CBSA

Seperti pada gambar berikut:

2. Klik Analyze  Nonparametric Tests  2 Independet Samples

Muncul kotak dialog berikut:
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3. Klik kotak Define Group  dan muncul kotak dialog berikut:

4. Klik OK

5. Outputnya:

58

Pada  test  variabel  list 
masukan  variabel Nilai,

Pada  Grouping variabel 
Kelompok 

Pada  test  type aktifkan 
Mann-Whitney U

 Pada Group 1 ketikan 1 
 Pada Group 2 ketikan 2
 Nilai  1  dan  2  dimasukkan  karena 

nilai  inilah  yang  kita  masukkan 
sebagai  values  kelompok  ketika 
menginput data tadi.

 Klik Continue
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Uji Q-Cohran

Uji Cochran adalah pengembangan dari uji Mc Nemar untuk uji 3 perlakuan atau 

lebih.Uji ini dilakukan jika memenuhi persyaratan:

4. Data minimal dalam skala ordinal

5. Pengamatan yang dilakuka terhadap sampel adalah saling independent

Pada  uji  ini  hanya  terdapat  spesifikasi  data  0  atau  1,  misalkan  1  menyatakan 

berhasil dan 0 menyatakan gagal. 

Uji Hipotesis

H0 = semua populasi data menghasilkan data yang sama

H1 = ada minimal 1 populasi data yang tidak sama

• Statistik uji

Statistik  uji  yang  digunakan  adalah  nilai  p-value  yang  dipeorleh  dengan 

menggunakan perangkat SPSS

• Daerah Kritis

Ho ditolak jika p-value < α

Jika kita menggunakan SPSS, bisa mengikuti langkah-langkah berikut:

Klik Analyze  Nonparametric Test  K-related sample

Dan muncul dialog box berikut:

Dan aktifkan Cohran’s Q pada pilihan Test Type

(lebih lanjut pada contoh soal)
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UJI Kruskal-Wallis

Kruskal-wallis test adalah Anova one-way dengan menggunakan Rank. Hipotesis 

test ini adalah bahwa sampel berasal dari populasi yang sama. 

Uji ini mirip dengan uji Anova pada data parametrik hanya saja tidak dipenuhi 

anggapan kenormalan dari data. Analisis yang digunakan berdasarkan R ij  yaitu 

ranking data, bukan data itu sendiri.

Langkah-langkah uji hipotesis

H 0  : Semua K populasi adalah identik

H 1  : Tidak semua K populasi identik

Statistik penguji 

∑
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Dimana:

Rij = Rank untuk semua observasi Xij

K  = Banyaknya populasi

ni = Obervasi ke i

N = Jumlah total sampel

Daerah kritis, 

H0 ditolak jika T > 1; −Kαχ

Analisis  dengan  menggunakan  SPSS  data  editor  akan  dipaparkan  pada 

pembahasan contoh soal.
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Contoh Soal:

Data beriikut ini adalah tingkat prestasi siswa dari beberapa Lembaga Bimbingan 

Belajar yang berhasil masuk PTN di beberapa periode ditulis dalam persen.

GO NEUTRON PRIMAGAMA
30,2

62,4

75,2

75.3

75.7

8,5

26,6

39,1

40.3

41.0

2,9

12,6

20,7

33.7

33.6

Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis untuk mengetahui apakah rata-rata siswa 

ketiga LBB tersebut yang berhasil masuk di PTN ternama sama atau tidak dengan 

tingkat signifikansi 5 %.

• Hipotesis

H0 : 321 MeanMeanMean ==

H1 : minimal ada satu mean yang tidak  sama.

• Tingkat signifikansi α  = 0,05

• Daerah kritis

• H0 ditolak jika nilai sig < α  = 0,05

• Nilai Statsistik Uji

Nilai statsistik uji akan dicari dengan menggunakan software SPSS, dengan 

langkah-langkah:

1. Inputkan data kedalam worksheet SPSS:
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2. klik  analyze   Nonparametric  Tests   K  Independent  Samples  dan 

muncul kotak dialog berikut:

3. Masukan  LBB  pada  kolom  test  variable  list  ,  tingkat  pada  grouping 

variable kemudian klik Define Range ketikan 1 pada minimum dan 3 pada 

maximum. AktifkanKruskal Wallis H dan pada test type.  Kemudian pada 

options aktifkan quartiles pada statistics kemudian klik OK.

Outputnya:

Dari output descriptive statistics diperoleh bahwa dari semua objek, median 

dari keberhasilan siswa LBB adalah 85.
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• Kesimpulan

Oleh karena nilai sig = 0,765 > nilai  α  = 0,05 maka H0 tidak ditolak yang 

berarti bahwa rata-rata siswa yang mengikuti bimbingan belajar di ketiga LBB 

tersebut dan berhasil masuk ke PTN ternama sama.
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