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TEORI SEDERHANA 

PROSEDUR PEMILIHAN UJI HIPOTESIS 

Tujuan 

Pembaca mampu memahami alur berpikir yang benar untuk menentukan uji 

hipotesis yang sesuai secara teoritis untuk : 

1.  Hipotesis komparatif : skala pengukuran numerik, dua kelompok 

2.  Hipotesis komparatif : skala pengukuran numerik, > 2 kelompok data 

3. Hipotesis komparatif : skala pengukuran kategorikal, kelompok data tidak 

berpasangan  

4. Hipotesis komparatif : skala pengukuran kategorikal, kelompok data 

berpasangan  

5. Hipotesis korelatif 

 

Di mana kita berada ? : 

Statistik Deskriptif dan Analitik 

 Dalam suatu penelitian, sebelum Anda melakukan pengumpulan data, Anda 

harus membuat proposal penelitian. Pada proposal penelitian, terdapat bab rencana 

analisis yang menggambarkan apa yang Anda rencanakan pada data yang akan 

Anda miliki. Rencana analisis biasanya dibagi menjadi dua bagian yaitu rencana 

analisis secara deskriptif dan analitik/inferensi. Dengan demikian, ada dua 

pemahaman utama yang harus Anda miliki, yaitu tentang statistik deskriptif dan 

statistik analitik. 

 Statistik deskriptif akan membawa Anda pada pemahaman tentang 

karakteristik data yang Anda miliki. Statistik deskriptif ini harus selalu mendahului 

statistik inferensi/analitik. Karena pentingnya statistik deskriptif ini, para ahli selalu 

mengatakan: know your data, what kind of data you have! Statistik inferensi akan 

membawa Anda mengambil kesimpulan terhadap hipotesis Anda. 

 

 
Disampaikan pada pertemuan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi bagian Obstetri dan 
Ginekologi RSHS/FKUP Bandung, tanggal 06 Juli 2005 
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 Dengan demikian, ada dua pertanyaan utama dan sekaligus akan menjadi 

topik pembahasan pada buku ini. Pertanyaan utama tersebut adalah: 

1. Bagaimana karakteristik data yang Anda miliki/akan Anda miliki? (statistik 

deskriptif) 

2. Bagaimana Anda menentukan uji hipotesis yang sesuai dengan set data yang 

Anda miliki/akan Anda miliki ? (statistik analitik) 

A. Statistik deskriptif 

Statistik deskriptif berusaha menggambarkan berbagai karakteristik data. 

Berikut ini merupakan catatan utama berkaitan dengan statistik deskriptif : 

1. Variabel kategorikal 

 Berkaitan dengan gambaran karakteristik satu set data dengan skala 

pengukuran kategorikal, Anda mengenal istilah jumlah atau frekuensi tiap 

kategori (n), dan persentase tiap kategori (%), yang umumnya disajikan dalam 

bentuk tabel atau grafik. 

 
Tabel 1.1. Contoh deskripsi variabel kategorikal dalam bentuk tabel 

 n % 

Jenis kelamin   
 - Laki-laki 22 44 
 - Perempuan 28 56 

Tingkat pendidikan   
 - Rendah IU 20 
 - Sedang 25 50 
 - Tinggi 15 30 

Total 50 100 
 

Berikut ini merupakan contoh penyajian variabel dengan skala pengukuran 

kategorikal dalam bentuk grafik batang. 

Gambar 1.1 Contoh penyajian variabel kategorikal dalam bentuk grafik batang  

Grafik. Sebaran responden berdassrkan tingkat perdidikan (n=50) 
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 2. Variabel numerik 

 Berkaitan dengan gambaran karakteristik satu set data dengan skala 

pengukuran numerik, Anda mengenal dua parameter yang lazim digunakan yaitu 

parameter ukuran pemusatan dan parameter ukuran penyebaran. Anda mengenal 

beberapa parameter untuk ukuran pemusatan, yaitu: mean, median, dan modus. 

Untuk parameter ukuran penyebaran, Anda mengenal standar deviasi, varians, 

koefisien varians, interkuartil, range, dan minimum maksimum. Data variabel 

dengan skala pengukuran numerik umumnya disajikan dalam bentuk tabel dan 

grafik (histogram dan plots). Berikut ini merupakan contoh penyajian variabel 

dengan skala pengukuran numerik dalam bentuk tabel dan histogram. 

 

Tabel 1.2. Contoh penyajian variabel numerik dalam bentuk tabel 

Variabel  Mean    Median    Simpang baku Minimum Maksimum 

Usia  46,69     47      12,56         15  69 

Berat badan  50,4   50        8,33        45  64 
 

 

Grafik Histogram Usia Responden 

 

Gambar 2.2. Contoh penyajian variabel numerik dalam bentuk histogram 
 

Kapan Anda memilih mean, median atau modus sebagai ukuran pemusatan? 

Kapan pula Anda memilih standar deviasi, atau minimum maksimum sebagai 

ukuran penyebaran ? 

 Jika sebaran data mempunyai distribusi normal, Anda dianjurkan untuk 

memilih mean sebagai ukuran pemusatan dan standardeviasi (SD) sebagai 

ukuran penyebaran. Dalam kasus di atas (tabel 1.2), jika variabel usia 

mempunyai sebaran normal, Anda menuliskan: Rerata usia responden adalah 

46,69 (SD 12,56). 

 Jika sebaran data tidak normal, Anda dianjurkan untuk memilih median 

sebagai ukuran pemusatan dan minimum maksimum sebagai ukuran penyebaran. 

Dalam kasus di atas (tabel 1.2), jika variabel usia mempunyai sebaran tidak 
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normal, Anda dianjurkan untuk menuliskan rerata usia responden adalah 47 (15-

69). 

Untuk mempelajari bagaimana membuat deskripsi variabel kategorikal, 
deskripsi variabel numerik, dan bagaimana cara mengetahui  

sebaran suatu variabel numerik memiliki sebaran normal atau  
tidak dengan menggunakan SPSS, silahkan pelajari Bab II. 

B. Statistik analitik 

Pertanyaan yang sering muncul dalam an alisis data adalah: uji hipotesis 

apa yang Anda pakai untuk menguji set data yang Anda miliki? Jawabannya 

tentu saja: Anda menggunakan uji hipotesis yang sesuai. Uji hipotesis yang 

sesuai akan membawa kita pada pengambilan kesimpulan yang sahih. Akan 

tetapi, untuk mencapai keputusan untuk menggunakan uji tertentu, tentu saja 

harus didasari berbagai pertimbangan. Pertimbangan apa saja yang harus kita 

pikirkan untuk menentukan uji hipotesis? 

 
Tahukah Anda dengan berpedoman pada tabel uji hipotesis (tabel 1.3) 

Anda sudah bisa menentukan sebagian besar uji hipotesis  
yang sesuai dengan set data yang Anda miliki ? 

 
Tabel 1.3 Tabel uji hipotesis 

Skala 
pengukuran 

variabel 

Jenis hipotesis 
Komparatif/asosiatif  

Korelatif 2 kelompok > 2 kelompok 
 Berpasangan Tidak 

Berpasangan 
Tidak 

Berpasangan 
Tidak 

Berpasangan 
 

Nominal McNemar 
Marginal 

homogeneity 

Chi Square 
Fisher 

Kolmogorov 
Smirnov 

Cochran 
 

Chi Square 
Fisher 

Kolmogorov 
Smirnov 

Coefisen 
Kontingensi 

Lambda 

Ordinal McNemar 
Marginal 

Homogeneity 

Chi Square 
Fisher 

Kotmogorov 
Smirnov 

Cochran 
 

Chi Square 
Fisher 

Kolmcagorov 
Smirnov 

Somers'd 
Gamma 

 Wilcoxon Mann-Whitney Friedman Kruskal-Wallis Spearman 
Numerik 
(interval 
dan 
rasio) 

Uji t 
berpasangan 

Uji t tidak 
Berpasangan 

Anova Anova Pearson 

Keterangan: 
Uji dengan tanda * merupakan uji parametrik 
Tanda panah menunjukan uji alternatif bila syarat uji parametrik tidak 
terpenuhi 
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Uji hipotesis untuk variabel ordinal sama dengan uji untuk variabel nominal 
bila dapat dibuat dalam bentuk tabel silang (tabel Baris kali Kolom). 
Tanda " menunjukkan bahwa uji tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel 
silang. 

 

 Dengan berpedoman pada tabel di atas, sesungguhnya Anda sudah dapat 

menentukan uji hipotesis yang sesuai dengan set data yang Anda miliki. 

Langkah-langkah penggunaan tabel uji hipotesis adalah sebagai berikut : 

1. Identifikasi skala pengukuran variabel  

2. Tentukan jenis uji hipotesis 

3. Identifikasi jumlah kelompok 

4. Identifikasi pasangan/tidak berpasangan 

5. Untuk variabel kategorikal, identifikasi apakah dapat dibuat tabel silang. 

Kalau bisa, tentukan jenis tabel silangnya. 

6. Identifikasi persyaratan uji parametrik dan non parametrik 

Dengan demikian, Anda dapat menentukan uji hipotesis dengan berpedoman 

pada tabel Uji Hipotesis dengan syarat Anda harus memahami beberapa istilah: 

1. Skala pengukuran variabel: kategorikal (nominal, ordinal) dan numerik 

(rasio dan interval) 

2. Jenis hipotesis: komparatiflasosiatif dan korelatif 

3. Jumlah kelompok data : 1 kelompok, 2 kelompok, > 2 kelompok  

4. Pasangan: berpasangan atau tidak berpasangan. 

5. Tabel silang (baris kali kolom) 

6. Syarat uji parametrik dan non parametrik 

 

Marilah kita bahas pengertian dasar dari istilah-istilah tersebut satu demi satu. 

 

INGAT ! 

Pemahaman keenam istilah ini sangat penting. 
Oleh karena itu, fokuslah untuk memahami enam istilah ini. 

Istilah pertama : 



6 
 

Skala pengukuran variabel 

 Pemahaman tentang skala pengukuran variabel, menggambarkan 

pemahaman terhadap data yang Anda miliki. Pada tabel uji hipotesis (tabel 

1.3), skala pengukuran variabel dibagi menjadi nominal, ordinal, dan numerik 

(rasio dan interval). Apa yang dimaksud dengan skala variabel? Lihatlah 

dengan seksama tabel 1.4: 

 

Tabel 1.4 Skala pengukuran variabel 

SKALA PENGUKURAN 
KATEGORIKAL/KUALITATIF/ 

DISKONTINYU 
NUMFRIKMONKATEGORIKAL/ 

KUANTITATIF/KONTINYU 
Nominal Rasio 

Jenis kelamin 
•Laki-laki 
•Perempuan 
Golongan darah 
•Golongan darah A 
•Golongan darah B 
• Golongan darah AB 
• Golongan darah O 

BERAT BADAN 
TINGGI BADAN 
KADAR GULA DARAH 
KADAR KOLESTEROL 
 

Ordinal Interval 
Tingkat pendidikan 
•Pendidikan rendah 
•Pendidikan menengah 
•Pendidikan tinggi 
 
Klasifikasi Kadar kolesterol 
•Baik 
•Sedang 
•Buruk 

Suhu badan 

 

Dengan melihat tabel 1.4, Apakah Anda sudah dapat membedakan variabel 

nominal, ordinal dan numerik (rasio dan interval). Apakah perbedaannya? 

Dapatkah Anda memberikan contoh lainnya? 
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Kesepakatan: 

Dalam berbagai buku rujukan, ada beberapa istilah yang dipergunakan 

dalam klasifikasi skala pengukuran antara lain kategorikal – non- 

kategorikal, kualitatif - kuantitatif, dan kontinyu-diskontinyu. Dalam 

program SPSS, dipergunakan istilah scale untuk istilah kontinyu, 

kuantitatif, dan non kategorikal. 

Dalam buku ini, penulis memakai istilah kategorikal untuk mewakili istilah 

diskontinyu dan kualitatif. Untuk mewakili istilah non kategorikal, 

kuantitatif, dan diskontinyu, penulis memakai istilah numerik. 

Nominal dan ordinal (kategorikal) 

Variabel nominal dan variabel ordinal disebut sebagai variabel kategorikal 

karena variabel tersebut mempunyai kategori variabel. "Jenis kelamin" 

adalah variabel, sedangkan "laki-laki" dan "perempuan" adalah kategori 

variabel. "Klasifikasi kadar kolesterol" adalah variabel, sedangkan "baik", 

"sedang", dan "buruk" adalah kategorinya. 

Berdasarkan kategori inilah Anda dapat membedakan variabel nominal dan 

variabel ordinal. Variabel nominal mempunyai kategori yang "sederajat" 

atau "tidak bertingkat" (contoh: variabel jenis kelamin dengan kategori laki-

laki dan perempuan) sedangkan variabel ordinal mempunyai kategori yang 

"tidak sederajat" atau kategori yang "bertingkat" (contoh: variabel 

kolesterol dengan kategori kadar kolesterol baik, kadar kolesterol sedang, 

dan kadar kolesterol buruk). 

Rasio dan interval (numerik) 

Variabel rasio dan interval disebut sebagai variabel numerik karena variabel 

tersebut memberikan informasi peringkat lengkap. Anda dapat membedakan 

variabel rasio dan interval berdasarkan nilai nolnya. Apabila variabel 

tersebut mempunyai nilai nol alami (seperti tinggi badan, berat badan, 

jarak) maka Anda menyebutnya sebagai variabel rasio. Apabila variabel 

tersebut tidak mempunyai nilai nol alami (seperti suhu) maka Anda 
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menyebutnya sebagai variabel interval. Perhatikan bahwa nol derajat pada 

skala Celcius berbeda dengan nol derajat pada skala Fahrenheit!!! 

 

Lambang skala pengukuran dalam SPSS 

Perhatikan lambang skala pengukuran variabel yang dapat Anda temukan pada 

program SPSS 

Scale  

Ordinal  

Nominal 

 

Gambar 1.3 Simbol skala pengukuran pada SPSS 

 

Program SPSS tidak membedakan variabel rasio dengan interval. Dalam SPSS, 

variabel rasio dan interval disebut sebagai variabel scale. 

Anda perhatikan, bahwa variabel scale dilambangkan dengan sebuah penggaris 

untuk mewakili contoh variabel scale (ukuran panjang adalah salah satu contoh 

variabel scale). Variabel ordinal dilambangkan dengan suatu tangga bertingkat 

untuk menunjukkan kategori dalam variabel ordinal tidak sederajat. Adapun 

variabel nominal dilarribangkan dengan bulatan-bulatan bola untuk menunjukkan 

kategori dalam variabel nominal adalah sederajat. 

 

Istilah kedua :  

Jenis hipotesis 

Anda harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hipotesis komparatif/asosiatif 

dan hipotesis korelatif. 

Pada tabel uji hipotesis, jenis hipotesis dibagi menjadi dua yaitu komparatif/ 

asosiatif dan korelatif. Untuk membedakannya, perhatikan contoh sebagai berikut: 

1. Pertanyaan penelitian untuk hipotesis komparatiflasosiatif: Apakah terdapat 

perbedaan rerata kadar gula darah antara kelompok yang mendapat 

pengobatan glibenklamid dan kelompok plasebo? 
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Apakah terdapat hubungan antara kadar gula darah dengan jenis pengobatan 

yang diterima (glibenklamid dan plasebo)? 

Apakah terdapat perbedaan terjadinya kanker paru antara perokok dan bukan 

perokok? 

Apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok dan terjadinya kanker 

paru? 

 

2. Pertanyaan untuk hipotesis korelasi 

Berapa besar korelasi antara kadar trigliserida dan kadar gula darah? 

Dengan mengamati secara seksama contoh pertanyaan penelitian untuk masing-

masing jenis hipotesis, Anda sudah mengetahui perbedaan jenis hipotesis tersebut. 

Apa perbedaan hipotesis asosiatiflkomparatif dengan hipotesis korelatif ? 

 

Definisi 

Association: " that is the value of one variable tend to be higher or alternativelly 
lower for higher value of other variable". 
Correlation: "correlation is the method to measure the degree of association" 
 

Hipotesis asosiatif menjawab apakah antara dua atau lebih variabel terdapat 

hubungan atau tidak, sedangkan hipotesis korelatif akan mengukur berapa 

besarhubungannya. 

 

Kesepakatan : 

Supaya terminologi yang dipergunakan penulis sama dengan pembaca, maka 

kita membuat kesepakatan sebagai berikut: 

Dalam buku ini, correlation diterjemahkan menjadi korelasi sedangkan 

association diterjemahkan menjadi hubungan. 

Hipotesis komparatif pada dasarnya sama dengan hipotesis asosiatif (perhatikan 

contoh di atas). 
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Istilah ketiga dan keempat: 

Anda harus mengetahui apa yang dimaksud berpasangan dan tidak berpasangan 

serta yang dimaksud dengan 1 kelompok, 2 kelompok dan > 3 kelompok. 

 
Penjelasannya dengan mudah dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut: 

Ilustrasi satu : dua kelompok tidak berpasangan 

Anda mengukur tekanan darah subyek penelitian. Subyek penelitian tersebut 

berasal dari dua kelompok, yaitu kelompok daerah rural dan kelompok daerah 

urban. Nah, data tekanan darah kelompok rural adalah satu kelompok data 

sedangkan data tekanan darah kelompok urban adalah kelompok data yang lain. 

Dengan demikian, dari segi jumlah, Anda punya dua kelompok data. Sedangkan 

dari segi berpasangan, Anda mempunyai kelompok data yang tidak berpasangan 

karena individu dari kedua kelompok data tersebut berbeda. 

Coba bandingkan dengan ilustrasi sebagai berikut  

 

Ilustrasi dua : dua kelompok berpasangan 

Ada sekelompok mahasiswa yang diukur berat badannya sebanyak dua kali, 

yaitu pada Bulan Januari 2003 dan Bulan Februari 2003. Nah, data berat badan 

mahasiswa pada Bulan Januari adalah satu kelompok data. Berat badan 

mahasiswa pada Bulan Februari adalah sekelompok data lagi. Dari segi 

jumlah, Anda mempunyai dua kelompok data (yaitu berat badan rnahasiswa 

pada Bulan Januari dan Februari). Dari segi berpasangan, Anda mempunyai 

kelompok data yang berpasangan karena individu dari kedua kelompok data 

adalah individu yang sama. 

Ilustrasi tiga: kelompok berpasangan karena matchinq 

Ilustrasi sama dengan ilustrasi pertama. Anda mengukur tekanan darah subyek 

penelitian yang berasal dari dua kelompok, yaitu kelompok daerah rural dan 

kelompok daerah urban. Dalam prosedur pemilihan subyek penelitian, Anda 

melakukan proses matching, yaitu setiap subyek dari kelompok rural dicarikan 

pasangannya yang mempunyai karakteristik yang sama dengan subyek dari 
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kelompok urban. Dengan demikian, dari segi jumlah, Anda punya dua 

kelompok data. Sedangkan dari segi berpasangan, Anda mempunyai kelompok 

data yang berpasangan karena ada proses matching. 

Dapatkah Anda membedakan apa yang dimaksud dengan  
dua kelompok atau lebih dari dua kelompok?  

Lalu, Dapatkah Anda membedakan apa yang dimaksud  
berpasangan dan tidak berpasangan? 

 

Definisi  

Berpasangan dan tidak berpasangan 

Dua atau lebih kelompok data dikatakan berpasangan apabila data berasal dari 

subyek yang sama atau subyek yang berbeda yang telah dilakukan matching 

Dua atau lebih kelompok data dikatakan tidak berpasangan apabila data berasal 

dari subyek yang berbeda tanpa prosedur matching. 

 

Buatlah contoh data yag terdiri dari lebih dari  
2 kelompok berpasangan dan  

lebih dari 2 kelompok yang tidak berpasangan. 
 

Istitah ke lima : 

Anda harus mengerti apa yang menjadi syarat uji parametrik dan non 

parametrik. Pdrhatikan tabel uji hipotesis. Apa syarat uji parametrik dan non 

parametrik ? 

 

Uji parametrik 

Untuk uji parametrik, terdapat tiga syarat yang perlu diperhatikan yaitu skala 

pengukuran variabel, sebaran data, serta varians data 

1. Skala pengukuran variabel: Skala pengukuran variabel harus variabel 

numerik  

2. Sebaran data: sebaran data harus normal 

3. Varians data: 

a. Kesamaan varians tidak menjadi sprat untuk uji kelompok yang 

berpasangan  
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b. Kesamaan varians adalah syarat tidak mutlak untuk 2 kelompok tidak 

berpasangan artinya, varians data boleh sama boleh juga berbeda. 

c. Kesamaam varians adalah syarat mutlak untuk > 2 kelompok tidak 

berpasangan artinya varians data haruslwajib sama. 

 

Uji non parametrik 

Uji non prametrik dipergunakan untuk keadaan sebagai berikut: 

1. Jika data dengan skala numerik tidak memenuhi syarat untuk uji parametrik 

(misalnya sebaran data tidak normal), maka dilakukan uji non parametrik 

yang merupakan alternatif dari uji parametriknya. Lihat tanda panah pada 

tabel Uji hipotesis. 

Alternatif uji t berpasangan adalah Uji Wilcoxon. 

Alternatif uji t tidak berpasangan adalah uji Mann-Whitney. 

Alternatif uji anova berpasangan adalah Uji Friedman. Alternatif 

uji anova tidak berpasangan adalah Uji Kruskal-Wallis. 

2.  Jika skala pengukuran variabel adalah kategorikal (ordinal dan nominal) 

maka dapat diuji dengan uji non parametrik. 

 

Lalu, bagaimana Anda mengetahui set data memiliki sebaran normal?  

Anda dapat mengetahui set data memiliki sebaran normal atau tidak dengan dua 

metode yaitu metode deskriptif dan metode analitik. Rincian serta penjelasan 

kedua metode tersebut dapat dilihat pada tabel 1.5: 

 

Tabel 1.5 Metode untuk mengetahui suatu set data memiliki sebaran normal 
atau tidak 

Metode Parameter Definisi Kriteria sebaran data 
dikatakan normal 

Deskriptif Deskriptif varians Perbandingan standar 
deviasi dan mean 
SD/mean x 100% 

Nilai koefisien varians 
<30% 

 Rasio skewness Adalah perbandingan 
antara skewness dan 
standar error of kurtosis 

Nilai rasio skewness -2 s.d 
2 

 Rasio kurtosis Adalah perbandingan 
antara kurtosis dan slander 
error of kurtosis 

Nilai rasio kurtosis -2 s/d 2 
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 Histogram  Simetris tidak miring kin 
maupun kanan, tidak terlalu 
tinggi atau terlalu rendah 

 Box plot  Simetris median tepat di 
tengah, tidak ada out liar 
atau nilai ekstrim 

 Normal Q-Q plots  Data menyebar sekitar garis 
 Detrended Q-Q 

lots 
 Data menyebar sekitar garis 

pada nilav 0 
Analitik Kolmogorov 

Smirnov 
Shapiro-Wilk 

 Nilai kemaknaan (p) > 0,05 

Ket: Pembahasan lebih rinci tentang metode untuk menentukan set data memiliki 
sebaran normal atau tidak dengan menggunakan program SPSS akan dibahas 
pada Bab II. 

 

Lalu, bagaimana mengetahui dua buah data atau lebih mempunyai 

varians yang sama atau tidak? 

Uji varians (Leuvene test of varians) digunakan untuk mengetahui apakah dua 

atau lebih kelompok data mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika uji 

varians menghasilkan nilai p>0,05, maka varians dari data yang diuji adalah 

sama (Bagaimana uji kesamaan varians dengan SPSS, silahkan pelajari bab III 

dan IV) 

 

Definisi 

Standar Deviasi adalah parameter ukuran penyebaran satu set data numerik, 

merupakan variabilifas nilai-nilai terhadap rerata. 

Varians adalah parameter ukuran penyebaran satu set data numerik yang secara 

matematis merupakan kuadrat standar deviasi. Sebaran Normal adalah disttibusi 

nilai yang sesuai dengan kurva Gaussian, dimana 68% nilai berada pada 

simpang baku-1 sampai dengan 1 dan 95% nilai pada simpang baku -2 sampai 

dengan 2. 
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Istilah Keenam 

Anda harus memahami apa yang dimaksud dengan tabel silang. Pada tabel uji 

hipotesis, dijelaskan bahwa untuk uji hipotesis komparatif untuk varibel ordinal 

sama dengan uji untuk variabel nominal bila dapat dibuat dalam bentuk tabel 

silang (tabel Baris kali Kolom). 

 

Apakah yang dimaksud tabel B kali K? 

B adalah singkatan dari baris dan K dari kolom. Pada baris (B) umumnya 

diletakkan variabel independenlbebas, sedangkan pada kolom (K) diletakkan 

variabel dependenltergantung. 

Jenis tabel ditentukan oleh jumlah baris dan kolomnya. Jika jumlah baris ada 3 

dan kolom 3, maka tabel tersebut disebut tabel 3 x 3. Berikut ini merupakan 

contoh dari tabel 3 x 3. 

 

Tabel 1.6 Contoh tabel silan 3 x 3 
 Tingkat pengetahuan Total 
      
Tingkat 
pendidikan 

Rendah a b c a+b+c 

 Sedang d  e f  
 Tinggi g h I d+e+f 
 Total a+d+g  b+e+h  c+f N 
 

Tabel 1.6, merupakan contoh tabel 3 x 3 karena jumlah baris ada 3 dan jumlah 

kolom ada 3. Baris ada tiga karena tingkat pendidikan dibagi menjadi 3 kategori 

yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Pada kolom juga terdapat 3 kolom karena 

tingkat pengetahuan dibagi menjadi 3 yaitu rendah, sedang dan tinggi. 

Persilangan antara satu kategori dengan kategori lain dinamakan sebagai sel. 

Pada tabel 3 x 3, terdapat 9 sel yang diberi nama mulai dari sel a sampai dengan 

sel i. Perhatikan bahwa variabel tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan 

merupakan variabel ordinal. Hubungan antara dua buah variabel ordinal ini 

dapat disajikan dalam bentuk tabel silang (tabel B kali K). 
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I N G A T !  

Sebelum melangkah lebih jauh, sudahkah Anda memahami enam istilah ini:  
1. Skala Pengukuran Variabel 4. Berpasanganl tidak berpasangan 
2.  Jenis hipotesis  5. Tabel silang B x K  
3. Jumlah kelompok  6. Syarat uji Parametrik & non Parametrik 

 

RESUME UJI HIPOTESIS 

Sampai sejauh ini Anda sudah memahami berbagai istilah yang harus Anda 

ketahui untuk menentukan uji hipotesis yang sesuai dengan set data yang 

Anda miliki dengan menggunakan tabel uji hipotesis. Pemaparan berikut 

akan lebih membantu Anda untuk memahami alur pemikiran menuju 

hipotesis yang sesuai. Pemaparan akan diklasifikasikan menjadi lima 

bagian. 

1. Resume hipotesis komparatif skala pengukuran numerik  

2. Resume hipotesis komparatif skala pengukuran ordinal 

3. Resume hipotesis komparatif skala pengukuran ordinal dan nominal 

dalam bentuk tabel B kali K tidak berpasangan 

4. Resume hipotesis komparatif skala pengukuran ordinal dan nominal 

dalam bentuk tabel B kali K tidak berpasangan 

5. Resume hipotesis korelatif 

 

1. RESUME UJI HIPOTESIS KOMPARATIF VARIABEL NUMERIK 

Cakupan uji hipotesis komparatif variabel numerik disajikan pada tabel 1.7. 

Perhatikan bahwa tabel 1.7 ini adalah sebagian dari tabel uji hipotesis yang 

Anda pelajari pada tabel 1.3. 
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Tabel 1.7 Tabel Uji hipotesis: alur menuju pemilihan uji hipotesis komparatif 
variabel numerik 

Skala 
pengukuran 

variabel 

Jenis hipotesis 
Komparatif/asosiatif 

2 kelompok >2 kelompok 
 Berpasangan Tidak 

Berpasangan 
Berpasangan Tidak 

Berpasangan 
Ordinal Wilcoxon Mann-Whitney Friedman Kruskal-Wallis 
Numerik 
(interval dan 
rasio) 

 
Uji t  
berpasangan 

 
Uji t tidak 
berpasangan 

 
Anova 

 
Anova 

      

Untuk variabel numerik, penggunaan tabel uji hipotesis akan lebih mudah 

dimengerti bila dikombinasikan dengan diagram alur sebagai berikut. 

 

Variabel numerik  
Hipotesis komparatif 

Bcrpasangan? 
Varians? 
Berpasangan Tidak berpasangan 
2 kelompok > 2 kelompok 
Sama 

Sebarao normal? 
Berbeda 

Sama 
Berbeda 

 

UJI NON PARAMETRIK 

Diagram 1.1 Diagram alur uji hipotesis komparatif variabel numerik 

 

Tanda panah melengkung pertama        menunjukkan upaya yang dilakukan 

untuk menormalkan sebaran data dari tidak normal menjadi normal. Sedangkan 

tanda lengkung yang kedua menunjukkan upaya yang dilakukan supaya data 

yang mempunyai varians berbeda diupayakan untuk mempunyai varians yang 

sama. Upaya ini dinamakan proses transformasi data. Transformasi dilakukan 

dengan menggunakan fungsi-fungsi log, akar, kuadrat dll. Bila proses 
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transformasi data berhasil, maka proses akan berujung pada uji parametrik. 

Apabila tidak berhasil, maka proses akan berujung pada uji non parametrik. 

Proses transformasi data ini belum tentu berhasil. Bagaimana proses 

transformasi ini dilakukan dengan program SPSS? Silahkan pelajari Bab II. 

 

2. RESUME UJI HIPOTESIS KOMPARATIF VARIABEL ORDINAL 

Cakupan uji hipotesis komparatif variabel ordinal disajikan pada tabel 1.8. 

Perhatikan bahwa tabel 1.8 ini adalah sebagian dari tabel uji hipotesis yang 

Anda pelajari pada tabel 1.3 

 

Tabel 1.8. Tabel Uji hipotesis: alur menuju pemilihan u.ji hipotesis 
komparatif variabel ordinal 

Skala 
pengukuran 

variabel 

Jenis hipotesis 
Komparatif/asosiatif 

2 kelompok >2 kelompok 
 Berpasangan Tidak 

Berpasangan 
Berpasangan Tidak 

Berpasangan 
Ordinal Wilcoxon Mann-Whitney Friedman Kruskal-Wallis 
 

Dalam buku ini, hipotesis komparatif variabel ordinal tidak dibahas secara 

khusus. Pembahasan untuk uji hipotesis ini sekaligus dibahas pada bab yang 

menjelaskan uji hipotesis komparatif untuk variabel numerik (Bab III dan Bab 

IV). Adapun alasan penggabungan pembahasan adalah sebagai berikut: 

1. Uji komparatif untuk data ordinal ini sering kali menjadi alternatif uji 

hipotesis untuk data numerik yang tidak memenuhi syarat untuk uji 

parametrik. 

2. Pada Bab III dan IV akan dibahas uji hipotesis untuk variabel ordinal, akan 

tetapi menggunakan data numerik yang sebarannya tidak normal. 

3. Dengan demikian, secara tidak langsung, pembaca sudah mempelajari uji 

hipotesis komparatif variabef dengan skala pengukuran ordinal. 
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3. RESUME UJI HIPOTESIS KOMPARATIF VARIABEL ORDINAL DAN 

NOMINAL DALAM BENTUK TABEL B KALI K 

Cakupan uji hipotesis komparatif variabel ordinal disajikan pada tabel 1.9. 

Perhatikan bahwa tabel 1.9 ini adalah sebagian dari tabel uji hipotesis yang 

Anda pelajari pada tabel 1.3. 

 
Tabel 1.9 Tabel Uji hipotesis: alur menuju pemilihan uji hipotesis variabel 

kategorikal 
Skala 

pengukuran 
variabel 

Jenis hipotesis 
Komparatif/asosiatif 

2 kelompok >2 kelompok 
 Berpasangan Tidak 

Berpasangan 
Berpasangan Tidak 

Berpasangan 
Nominal McNemar 

Marginal- 
Homogeneity 

Chi Square  
Fisher 

Kolmogorov 
Smirnov 

Cochran  
 

Chi Square 
Fisher 

Kolmogorov 
Smirnov 

Ordinal McNemar 
Marginal- 

Homogeneity 

Chi Square  
Fisher 

Kolmogorov 
Smirnov 

Cochran  
 

Chi Square 
Fisher 

Kolmogorov 
Smirnov 

 

Dengan menggunakan tabel 1.9, Anda sudah bisa menentukan uji hipotesis 

yang dipilih untuk menguji data yang Anda miliki. Penggunaan tabel 9 akan 

lebih mudah dimengerti bila dikombinasikan dengan diagram uji hipotesis 

tabel B kali K sebagai berikut. 

a. Kelompok tidak berpasangan 

Berikut ini merupakan diagram alur uji hipotesis variabel kategorikal dalam 

bentuk tabet silang B kali K untuk kelompok tidak berpasangan. 

 

Diagram 1.2 Diagram alur uji hipotesis variabel kategorikal kelompok 
tidak berpasangan 

 

Dengan panduan diagram 1.2, Anda dapat menarik beberapa catatan penting:  

1. Semua hipotesis untuk tabel B kali K tidak berpasangan menggunakan uji 

Chi Square, bila memenuhi syarat uji Chi Square 
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2. Syarat uji Chi square adalah: 

a. Tidak ada sel yang nilai observed yang bernilai nol 

b. Sel yang mempunyai nilai expected kurang dari 5, maksimal 20% dari 

jumlah sel. 

3. Jika syarat uji chi square tidak terpenuhi, maka dipakai uji alternatifnya.  

a. Alternatif uji chi square untuk tabel 2x2 adalah uji Fisher. 

b. Alternatif uji chi square untuk tabel 2xk adalah uji Kolmogorov-

Smirnov  

c. Penggabungan sel adalah langkah alternatif uji chi square untuk tabel 

selain 2 X 2 dan 2 X K sehingga terbentuk suatu tabel B kali K yang 

baru. Setelah dilakukan penggabungan sel, uji hipotesis dipilih sesuai 

dengan tabel B kali K yang baru tersebut. 

 

Berikut ini adalah contoh output SPSS untuk tabel 2 x 2 dengan menampilkan 

nilai observed dan nilai expectednya. 

 

Hubungan antara perilaku merokok dengan status fertilitas 
   Status fertilitas  
   Fertil Infertil Total 
Perilaku 
merokok 

Tidak merokok 
 

Count 
Expected Count 

35 
27,5 

15 
22,5 

50 
50.0 

 Merokok Count 
Expected Count 

20 
27,5 

30 
22,5 

50 
50.0 

Total  Count 
Expected Count 

55 
55,0 

45 
45,0 

110 
100.0 

Keterangan: 
Pada sel a, nilai observednya (lihat pada lajur count) adalah 35 sedangkan nilai expectednya (lihat 
pada lajur expected count) adalah 27.5. 
Pada sel b, nilai observednya adalah 15 sedangkan nilai expectednya adalah 22.5. dan seterusnya 
untuk sel lainnya. 
Pada tabel ini, Anda dapat menggunakan uji chi square karena syarat uji square terpenuhi yaitu tak 
ada nilai observed yang bernilai 0 serta nilai expexted yang kurang dari 5 sebanyak 0% (tidak ada) 
Anda bisa mempelajari prosedur SPSS untuk menampilkan nilai observed dan expected pada Bab 
V. 
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Definisi 

Nilai observed (0) adalah nilai observasi yang Anda dapatkan pada 

subyek penelitian. 

Nilai Expected (E) adalah nilai yang diperoleh apabila hipotesis nol 

benar 

 

b. Kelompok berpasangan 

Berikut ini merupakan diagram alur uji hipotesis variabel kategorikal dalam 

bentuk tabel silang B kali K untuk kelompok berpasangan. 

 

Diagram 1.3 Diagram alur uji hipotesis variabel kategorikal kelompok 
berpasangan 

 

 

Uji Marginal Homogeneity test 

 

Dengan panduan diagram 1.3, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk tabel B 

X K untuk kelompok berpasangan: 

1. Tabel 2x2 diuji dengan uji McNemar. Tabel 2 x 2 ini akan diperoleh bila 

variabel yang diuji mempunyai kategori dikotom (2 kategori). Sebagai 

contoh, variabel pengetahuan dibagi menjadi kategori baik dan buruk. 

2. Bila variabel yang diuji pada dua kelompok berpasangan bukan variabel 

dikotom (> 2 kategori), maka uji yang digunakan adalah uji marginal 

homogeneity. Sebagai contoh, variabel pengetahuan dibagi menjadi 3 

kategori yaitu baik, sedang, dan buruk. 

3. Tabel 2 X K berpasangan diuji dengan uji Cochran. 
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4. RESUME HIPOTESIS KORELATIF 

Anda dapat memilih uji hipotesis korelatif dengan berpedoman pada tabel 

sebagai berikut. 

 

Tabel 1.10. Pemilihan hipotesis korelatif 
 
Variabel 1 Variabel 2 Uji korelasi yang dipilih 

Nominal  Nominal Koefisien kontingensi, Lambda 
Nominal  Ordinal  Koefisien kontingensi, Lambda 
Ordinal  Ordinal  Spearman, Gamma, Somers'd 
Ordinal  Numerik Spearman 
Numerik  Numerik Pearson 
 
Keterangan: 
Korelasi untuk variabel numerik-numerik, memakai uji Pearson dengan uji Spearman 
sebagai alternatifnya 
 

Berikut ini merupakan diagram alur hipotesis korelatif untuk variabel numerik. 

 

Diagram 1.4 Alur pemilihan uji hipotesis korelatif untuk variabel numerik 

Keterangan : 
Tanda panah melengkung menunjukkan upaya yang dilakukan untuk menormalkan 
sebaran data dari tidak normal menjadi normal (proses transformasi data). 

 

CONTOH KASUS 

Dengan menggunakan pengetahuan mengenai skala pengukuran, jenis hipotesis, 

syarat uji parametrik dan non parametrik, berpasangan atau tidak berpasangan, 

jumlah kelompok, serta tabel silang B kali K, cobalah pelajari beberapa contoh 

kasus berikut ini. Saat mempelajari setiap kasus, pergunakanlah tabel uji hipotesis 

dan diagram alur. 
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Kasus 1: 

Apakah terdapat perbedaan rerata body mass index (bmi) antara kelompok status 

ekonomi tinggi dibandingkan kelompok ekonomi rendah? 

 

Jawab: 

Tabel 1.11 Langkah-langkah untuk menentukan uji hipotesis yang sesuai dengan 
panduan tabel uji hipotesis dan diagram alur 

 LANGKAH  JAWABAN UJI YANG MUNGKIN 

1 Menentukan variabel yang diuji Variabel yang diuji adalah 
body mass index 

 

2 Menentukan skala pengukuran 
variabel 

Body mass index adalah 
variabel dengan skala 
pengukuran numerik 

t tes berpasangan, t tes 
tidak berpasangan, anova. 
Pearson 

3 Manentukan jenis hipotesis Jenis hipotesis komparatif t tes berpasangan, t tes 
tidak berpasangan, anova. 

4 Manentukan jumlah kelompok Jumlah kelompok yang diuji 
adalah 2 kelompok 
(kelompok ekonomi rendah 
dan ekonomi tinggi) 

t tes berpasangan, t tes 
tidak berpasangan 

5 Menentukan berpasangan atau 
tidak 

Pada kasus di atas, kedua 
kelompok tidak berpasangan 

t tes tidak berpasangan 

 
Kesimpulan :  
Uji yang digunakan adalah t tes tidak berpasangan (uji prametrik), jika memenuhi syarat. 
Bila tidak memenuhi yarat, maka digunakan uji alternatifnya yaitu uji Mann-Whitney (uji non 
parametrik) 
 

Kasus 2 : 

"Apakah terdapat hubungan antara jenis kelamir, (!aki-lakv dan 

perempuan) dengan asupan makanan (kurang, rukup, ;ebih)" " 

 

Jawab: 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut  

adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.12 Langkah-langkah untuk menentukan uji hipotesis yang sesuai 
dengan panduan tabel uji hipotesis dan diagram alur  

 LANGKAH  JAWABAN UJI YANG MUNGKIN 

1 Menentukan 
variabel yang diuji 

Variabel yang diuji adalah 
Asupan makanan (variabel 
tergantung) dan jenis kelamin 
(variabel bebas) 

Chi square, McNemmar, 
Marginal homogeneify, 
Cochran, 
koefisien kontingensi 

2 Menentukan skala 
pengukuran  

Variabel jenis kelamin 
merupakan variabel nominal 
Variabel asupan makanan 
merupakan 

Chi square, McNemmar, 
Marginal homogeneify, 
Cochran 

3 Manentukan jenis 
hipotesis 

Jenis hipotesis komparatif Chi square, McNemmar, 
Marginal homogeneify, 
Cochran 

4 Manentukan jumlah 
kelompok/jumlah 
variabel yang diuji 

Jumlah kelompok yang diuji 
adalah 2 kelompok (kelompok 
ekonomi rendah dan ekonomi 
tinggi) 

Chi square 

5 Menentukan 
berpasangan atau 
tidak 

Pada kasus di atas, kedua 
kelompok tidak berpasangan 

Chi square, bila memenuhi 
syarat 

6 Menentukan jenis 
tabel kontingensi 

Jenis tabelnya adalah 2 kali 3  

 
KESIMPULAN :  
Jenis tabel pada soal ini adalah tabel 2 kali 3. 
Uji yang digunakan adalan uji chi square bila memenuhi syarat uji chi square. Bila tldak 
memenuhi syarat uji chi square. Digunakan uji alternatif yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. 
 

Kasus 3. 

"Apakah terdapat korelasi antara kadar radikal bebas dengan total jumlah rokok 

yang dihisap selama satu hari?" 

 

Jawab: 

Langkah-langkah yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah 

sebagai berikut : 
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Tabel 1.13  Langkah-langkah untuk menentukan uji hipotesis yang sesuai dengan 
panduan tabel uji hipotesisi dan diagram alur 

 LANGKAH  JAWABAN UJI YANG MUNGKIN 

1 Menentukan 
variabel yang diuji 

Variabel yang diuji adalah 
kadar radikal bebas dan jumlah 
rokok per hari 

 

2 Menentukan skala 
pengukuran variabel 

Kadar radikal bebas adalah 
variabel dengan skala pengukuran 
numerik 

t tes berpasangan, t tes tidak 
berpasangan, anova. Pearson 

3 Manentukan jenis 
hipotesis 

Jenis hipotesis korelatif Pearson 

KESIMPULAN: 
Uji yang digunakan adatah uji korelasi Pearson (uji parametrik) jika memenuhi syarat. 
Bila tidak memanuhi syarat maka digunakan uji alternatifnya yaitu uji korelasi Spearman 
(uji non-paramelrik) 

 
LATIHAN BAB I 

Untuk mengetahui pemahaman Anda, kerjakanlah latihan berikut ini:  

1. Bagaimana Anda mengetahui distribusi data yang Anda miliki normal atau 

tidak normal? 

2. Bagaimana Anda mengetahui dua buah kelompok data atau lebih mempunyai 

varians yang sama atau tidak? 

Tentukan uji hipotesis apa yang dipergunakan untuk menguji data sesuai dengan 

pertanyaan-pertanyaan berikut : 

3. Apakah terdapat perbedaan rerata body mass Index (skala pengukuran 

numerik) antara kelompok status ekonomi tinggi dan kelompok ekonomi 

rendah?  

4. Apakah terdapat perbedaan rerata kadar kolesterol (skala pengukuran 

numerik) sebelum dan sesudah satu bulan pengobatan dengan simvastatin?  

5. Apakah terdapat perbedaan rerata kadar kolesterol (skala pengukuran 

numerik) antara penduduk desa A, B, C, dan D? 

6. Apakah terdapat perbedaan rerata kadar kolesterol (skala pengukuran 

numerik) pada sebelum, sebulan pengobatan, dan dua bulan pengobatan 

simvastatin pada pasien? 

7. Apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok (merokok dan ticlak 

merokok) dengan in fertilitas pria (infertil dan fertil)? 
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8. Apakah terdapat hubungan antara perilaku merokok ibu (merokok dan tidak 

merokok) dengan preeklampsia (terjadi preeklamsia, dan tidak terjadi 

preeklamsia) 

9. Apakah terdapat hubungan antara tingkat ekonomi (di atas garis kemiskinan, 

di bawah garis kemiskinan) dengan tingkat asupan makanan (lebih, cukup, 

kurang)? 

10. Apakah terdapat hubungan antara tingkat pendidikan (tinggi, sedang, rendah) 

dengan asupan kalori (lebih, cukup, kurang)? 

11. Adakah korelasi antara kadar gula darah (skala pengukuran numerik) dengan 

kadar kolesterol (skala pengukuran numerik)? 
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PANDUAN INTERPRETASI BEBERAPA UJI HIPOTESIS YANG 

AKAN DIBAHAS PADA BAB-BAB BERIKUTNYA 

Berikut ini merupakan panduan untuk interpretasi hasil uji hipotesis dengan 

menghitung nilai p. 

 

Tabel 1.14. Panduan interpretasi hasil uji hipotesis bila nilai p<0,05 

No Nama uji Makna jika p < 0,05 (Hipotesis nol ditolak, 
hipotesis alternatif diterima) 

1.  Uji normalitas Kolmogorov- 
Smimov dan Shapiro-Wilk 

Sebaran data tidak normal 

2.  Uji varians Leuveune Sebaran beberapa set data yang 
dibandingkan mempunyai varians yang 
berbeda 
Terdapat perbedaan rerata yang bermakna  
antara dua kelompok data 

3.  Uji t berpasangan 
4.  Uji t tidak berpasangan 
5.  Uji Wilcoxon 
6.  Uji Mann Whitney 
7.  Uji Anova Paling tidak terdapat dua kelompok data 

yang mempunyai perbedaan rerata yang 
bermakna (untuk mengetahui kelompok 
 mana yang berbeda secara bermakna, 
harus dilakukan analisis post-hoc) 

8.  U j i  F riedman 
9.   Uji Kruskall wallis 

10.  Uji McNemar Terdapat perbedaan proporsi yang 
bermakna antara dua kelompok data 11.  Uji Homogeneity 

12.  Uji Cochran  Paling tidak, terdapat perbedaan proporsi 
yang bermakna antara dua kelompok data 
(untuk mengetahui kelompak mana yang 
berbeda secara bermakna, harus dilakukan 
analisis post-hoc) 

13.  Uji Chi square Terdapat hubungan yang bermakna antara 
variabel A dengan Variabel B 14.  Uji Kolmogorov-Smirnov 

15.  Uji Fisher 
16.  Uji Pearson Terdapat korelasi yang bermakna antara 

variabel A dengan variabel B 17.  Uji Spearman 
18.  Uji Koefisien kontigensi 
19.  Uji Lamda 
20.  Uji Gamma & Sommers I 
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NILAI P DAN INTERVAL KEPERCAYAAN 
 
Anda menggunakan dua cara untuk menarik kesimpulan pada uji hipotesis yaitu 

dengan menghitung nilai p dan menghitung nilai confidenece interval (interval 

kepercayaan). 

Nilai p 

Interpretasi yang diberikan pada tabel 1.14 adalah untuk memudahkan saja. 

Anda harus mengerti juga apa yang dimaksud dengan nilai p, hipotesis nol dan 

hipotesis alternatif: 

1. Hipotesis (H) adalah pernyataan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan 

penelitian yang harus dijawab secara empiris. 

2. Hipotesis nol (Ho) adalah hipotesis yang menunjukkan tidak ada perbedaan 

antar kelompok atau tidak ada hubungan antara variabel atau tidak ada 

korelasi antar variabel. 

3. Hipotesis alternatif (Ha) adalah hipotesis kebalikan dari hipotesis nol, yang 

akan disimpulkan bila hipotesis nol ditolak. 

4. Interpretasi yang lengkap untuk nilai p adalah sebagai berikut "besarnya 

kemungkinan hasil yang diperoleh atau hasil yang lebih ekstrim diperoleh 

karena faktor peluang, bila hipotesis nol benar". 

 

Interval kepercayaan 

1. Interval kepercayaan (IK) menunjukkan taksiran rentang nilai pada populasi 

yang dihitung dengan nilai yang diperoleh pada sampel. 

2. Sebagaimana untuk menghitung nilai p, perhitungan IK mempunyai rumus 

tersendiri untuk masing-masing uji hipotesis. 

 

Hubungan nilai p dengan interval kepercayaan 

1. Nilai p dengan IK menghasilkan kesimpulan yang konsisten. Bila nilai p 

menghasilkan kesimpulan yang bermakna, maka IK akan memberikan 

kesimpulan yang bermakna juga. Begitu juga sebaliknya. Hanya saja, 

informasi yang diberikan keduanya berbeda. 
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2. Konsistensi nilai p dengan nilai IK adalah pada contoh sebagai berikut: 

a. Bila pada uji hipotesis komparatif perhitungan nilai p < 0,05 ("secara 

statistik bermakna") maka pada perhitungan IK, nilai 0 tidak akan 

tercakup di dalam nilai intervalnya ("secara statistik bermakna"). 

b. Bila pada perhitungan rasio odds atau risiko relatif perhitungan nilai p < 

0,05, maka pada perhitungan IK, nilai 1 tidak akan tercakup di dalam 

intervalnya.  

3. Nilai p memberikan informasi peluang untuk memperoleh hasil yang 

diobservasi bila hipotesis nol benar, sedangkan IK memberikan informasi 

perkiraan rentang nilai parameter pada populasi. 

 

Perhitungan nilai p dan IK dengan SPSS 

1. SPSS akan secara otomatis menghitung nilai p untuk semua uji hipotesis. 

2. Untuk beberapa uji hipotesis, SPSS menyajikan nilai IKnya. Dengan 

demikian, untuk beberapa uji Anda harus menghitung sendiri nilai IK 

(perhitungan ini tidak termasuk ke dalam cakupan buku ini). 

3. Untuk kesepakatan, pada buku ini nilai p akan selalu disajikan. Pada 

beberapa uji dimana SPSS menyajikan nilai IK, penulis juga akan 

menyajikannya. 


