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BAB I 
PENDAHULUAN METODE STATISTIKA 

 

KOMPETENSI: 

 Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan ciri-ciri statistika. 

2. Memahami dan menjelaskan tentang data dan skala pengukuran. 

3. Memahami dan menjelaskan pengertian statistik parametrik dan non-

parametrik. 

 

DESKRIPSI 

Dalam kegiatan penelitian keolahragaan, teknik analisis statistika 

mempunyai fungsi teknis metodologis, yaitu cara-cara ilmiah yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisis data 

penelitian. Hasil analisis statistika memberikan dasar-dasar yang dapat 

dipertanggung-jawabkan dalam menarik kesimpulan penelitian secara benar, 

layak dan teliti. Statistika mempunyai tiga ciri penting. (1) Statistika terutama 

bekerja dengan angka-angka. (2) Cara kerja statistika bersifat obyektif. (3) 

Statistika bersifat universal  

Berikut ini akan dibahas beberapa teknik analisis statistik antara lain 

statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif antara lain 

ukuran tendensi  sentral  (mean, median dan modus), ukuran  dispersi (range, 

standar deviasi, dan persentil). Statistik inferensial digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk 

populasi. Ada dua tipe statistik inferensial yaitu statistik parametrik dan non 

parametrik. Statistik parametrik antara lain korelasi product moment, korelasi 

ganda, uji beda mean, dan analisis varian. Statistik non-parametrik antara lain 

koefisien phi, korelasi biserial, korelasi point biserial, koefisien kontingensi, 

korelasi  tata jenjang (rho), chi kuadrat, uji tanda, uji Wilcoxon, dan uji 

median.  
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PENGERTIAN STATISTIKA 

Kata statistika berasal dari kata status (bahasa Latin) yang berarti 

negara. Pada mulanya, statistika hanya digunakan untuk meyajikan fakta, 

informasi atau data-data dengan angka-angka tentang masalah-masalah yang 

terjadi di suatu negara. Contoh: tentang kependudukan, perekonomian, 

pendidikan dan lainnya. Pada saat ini, di kantor-kantor masih kita jumpai 

statistika berupa laporan-laporan yang menyajikan data tentang suatu 

kegiatan menggunakan angka-angka. Contoh: statistika bidang pendidikan,  

pertanian, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, status perkawinan, 

kependudukan dan sebagainya. 

Statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data 

kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Penyajian data yang 

berupa angka-angka dan analisis data tersebut merupakan salah satu fungsi 

statistika. Lebih lanjut perlu dijelaskan bahwa dalam metodologi dan teori 

statistika modern, statistika mempunyai fungsi lebih luas, tidak hanya sekedar 

penyajian grafik atau tabel. Statistika adalah pengetahuan praktis dan sebagai 

ilmu terapan yang berperan penting dalam penerapan metode dan konsep 

dalam analisis data kegiatan eksperimentasi, maupun observasi, dan 

pengambilan inferensi.  

Dalam bidang keolahragaan, metode statistik sangat penting dalam 

analisis data terutama dalam kegiatan penelitian dan evaluasi pembelajaran. 

Dalam kegiatan penelitian keolahragaan, statistika mempunyai fungsi teknis 

metodologis, yaitu cara-cara ilmiah yang digunakan untuk dalam proses 

mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisis data penelitian. 

Dalam kegiatan penelitian, seringkali kita dihadapkan pada pilihan tentang 

teknik statistik yang paling tepat digunakan dalam analisis data. Dengan 

menggunakan teknik statistika yang tepat akan memberikan dasar-dasar yang 

dapat dipertanggung-jawabkan dalam menarik kesimpulan penelitian secara 
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benar, layak dan teliti. Misalnya, suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara variabel tinggi badan, panjang tungkai, daya 

ledak (power) tolakan tungkai kaki dengan tinggi lompatan, maka rancangan 

penelitian yang paling tepat dipilih dan digunakan adalah teknik analisis 

korelasional.  

Suatu penelitian eksperimen, sebagai contoh bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh suatu metode latihan pukulan berulang (drilling 

methode)  terhadap keterampilan pukulan lob. Rancangan penelitian yang 

digunakan adalah rancangan pra tes dan pasca tes.  Sebelum dan sesudah 

pemberian perlakuan dilakukan tes. Dengan rancangan penelitian tersebut, 

maka salah satu teknik analisis data yang sesuai digunakan adalah teknik 

analisis uji beda mean, yaitu uji t amatan ulangan atau uji t untuk sampel yang 

berkorelasi.  teknik analisis mean dua kelompok yang independen adalah uji-

t. Berdasarkan hasil analisis statistik tersebut, peneliti dapat mengambil 

kesimpulan penelitian secara teliti dan dapat dipertanggung-jawabkan 

(Budiwanto: 2014). 

Dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, statistika berfungsi dalam 

proses penilaian hasil belajar siswa maupun dalam proses validasi tes. 

Statistik deskriptif adalah teknik analisis paling penting dalam proses 

penilaian pembelajaran yang menggunakan pendekatan penilaian acuan 

norma. Sedangkan untuk memperoleh validitas dan reliabilitas tes, teknik 

analisis korelasional dan analisis regresi adalah sebagai statistik utama yang 

digunakan, terutama untuk memperoleh validitas statistik (statistical validity) 

(Budiwanto: 2014). 

Data yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data, selanjutnya 

dilakukan analisis data dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Melakukan pra-analisis untuk mengecek ketelitian data, serta dilakukan 

pembenahan (editing) data, dan pemberian kode (coding). (2) Mengecek 

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berdasarkan masalah dan tujuan 

penelitian tersebut akan ditetapkan teknik analisis statistik yang tepat. (3) 
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Menetapkan skala pengukuran data yang akan dianalisis. Ada empat jenis 

skala pengukuran data, yaitu nominal, ordinal, interval dan rasio. (4) 

Mengetahui distribusi data setiap variabel. Beberapa teknik analisis statistik 

menuntut variabel-variabel harus berdistribusi normal dan sifat-sifat varian 

data yang akan dianalisis. (5) Merumuskan hipotesis kerja dan hipotesis nihil 

penelitian. Yang dimaksud hipotesis kerja atau hipotesis alternatif (ha) adalah 

hipotesis digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. 

Sedangkan hipotesis yang akan diuji melalui analisis statistik dan diperoleh 

jawaban pertanyaan penelitian adalah hipotesis nihil atau hipotesis nol (h0). 

(6) Memilih teknik analisis statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis nol 

(H0) dan persyaratan yang harus dipenuhi. Diikuti dengan menetapkan taraf 

signifikansi (α) dan merumuskan daerah penolakan. (7) Memasukkan data ke 

tabel persiapan analisis dan melakukan penghitungan statistik Selanjutnya 

dilakukan uji signifikansi dan interpretasi hasil analisis. (8) Menyajikan hasil 

analisis dalam bentuk visual menggunakan tabel atau grafik, dilanjutkan 

dengan penjelasan secara verbal disertai dengan penafsiran hasil analisis.  

 

CIRI-CIRI STATISTIKA 

 Statistika berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan, menyajikan, 

menganalisis dan menginterpretasi data. Statistika mempunyai tiga ciri 

penting. Pertama, statistika terutama bekerja dengan angka-angka. Semua 

obyek yang menjadi sasaran penelitian disebut gejala. Gejala tersebut 

dilukiskan dalam bentuk angka atau bilangan yang menunjukkan variasi, baik 

jenis maupun tingkatannya. Gejala yang bervariasi tersebut disebut variabel. 

Gejala dibedakan menurut jenisnya menjadi dua yaitu gejala diskrit dan gejala 

kontinum. Gejala diskrit disebut juga gejala terpisah. Nilai gejala diskrit 

berupa frekuensi yang diperoleh dari penjumlahan. Contoh: gejala jenis 

kelamin adalah putra dan putri, hasil ujian adalah lulus dan tidak lulus, dan 

sebagainya. Gejala yang dibedakan menurut tingkatannya disebut gejala 

kontinum atau gejala bersambung. Skor gejala kontinum diperoleh dengan 
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melakukan pengukuran. Contoh: tinggi badan, berat badan, indeks prestasi 

dan sebagainya. Kedua, cara kerja statistika bersifat obyektif. Semua unsur 

yang bersifat subyektif tidak diterima dalam cara kerja statistika, sebab 

statistika bekerja berdasar pada  data atau fakta yang bersifat obyektif. Ketiga, 

statistika bersifat universal, maksudnya statistika dapat dimanfaatkan dalam 

semua bidang kegiatan (Budiwanto:2014). 

Dalam kegiatan penelitian, penggunaan statistika untuk analisis data 

dibedakan menjadi dua, yaitu statistikan deskriptif dan statistik inferensial. 

Statistika deskriptif terutama digunakan untuk mendeskriptifkan variabel-

variabel penelitian. Teknik statistik yang digunakan antara lain 

kecenderungan memusat (rata-rata hitung atau mean,  median, dan modus), 

simpangan baku (standar deviasi), rangking, rentangan (range), persentil, 

desil, kuartil. Penyajian statistik deskriptif antara lain tabel, bagan, grafik. 

Meskipun demikian, beberapa teknik statistik deskriptif diperlukan juga 

untuk analisis data  lebih lanjut dalam analisis analitik. Statistika inferensial 

sering disebut juga statistik analitik digunakan untuk pengujian hipotesis dan 

untuk keperluan melakukan generalisasi hasil penelitian. Teknik statistik 

inferensial antara lain teknik korelasional, analisis regresi, chi-kuadrat, uji t, 

dan analisis varian (Budiwanto: 2014).  

 

DATA DAN LANGKAH-LANGKAH ANALISIS DATA 

 Data atau informasi yang diperoleh melalui proses pengumpulan data 

menggunakan suatu instrumen tes dan pengukuran, atau instrumen non tes 

lainnya seperti teknik observasi, kuesioner, wawancara dan lainnya. Data 

yang diperoleh melalui proses pengumpulan data, digunakan untuk 

menjawab masalah penelitian atau untuk menguji hipotesis penelitian yang 

diajukan. Maka data tersebut harus dianalisis agar memiliki makna untuk 

menjawab masalah penelitian. Data tersebut dapat berbentuk kuantitatif 

maupun kualitatif. Data kuantitatif adalah fakta tentang suatu gejala yang 

diwujudkan dalam bentuk angka atau sifatnya numerikal. Statistika bekerja 
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hanya dengan data kuantitatif yang diwujudkan dalam bentuk skor berupa 

angka, atau data kualitatif yang sudah dikuantitatifkan. Contoh: tinggi 

lompatan = 148 centimeter, berat badan = 67 kilogram, hasil tes pengetahuan 

olahraga = 83, dan sebagainya. Sedangkan data kualitatif adalah fakta yang 

dinyatakan dalam bentuk sifat (bukan angka). Contoh: data jenis cabang 

olahraga, jenis kelamin, jenis medali, dan sebagainya. Untuk dapat dianalisis 

statistika, data yang berbentuk kualitatif harus dikuantitatifkan atau diubah 

menjadi data kuantitatif lebih dahulu sesuai dengan masalah penelitian. Cara 

untuk mengkuantitatifkan adalah memberikan simbol pada setiap fakta dalam 

bentuk katagori sifat tertentu, atau membuat urutan (ranking) suatu fakta yang 

mempunyai sifat yang berjenjang (Budiwanto: 2014).    

 Setelah proses kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan cermat 

dan lengkap, selanjutnya mulai dilakukan langkah-langkah analisis data 

sebagai berikut. (1) Sebelum melakukan analisis data menggunakan teknik 

analisis statistik lebih lanjut, perlu dilakukan pra-analisis untuk mengecek 

akurasi dan ketelitian data secara pengamatan atau observasi visual. Data 

mentah yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang berupa angka-

angka, tidak selalu siap untuk langsung dianalisis. Untuk menyempurnakan 

kualitas data tersebut harus diproses melalui tahap-tahap tertentu. Karena 

dalam proses pengumpulan data sebelumnya kemungkinan ada kesalahan-

kesalahan dalam penulisan data atau angka-angka, pemberian kode, dan 

sebagainya. Maka untuk mengatasi masalah dan kesalahan yang terjadi 

tersebut perlu dilakukan pembenahan (editing) data, dan pemberian kode 

(coding) secara lebih teliti. Terutama, data yang diperoleh dari hasil kuesioner, 

observasi, dan wawancara, data-data tersebut perlu interpretasi lebih cermat.  

(2) Mencermati rumusan masalah dan tujuan penelitian, atau tujuan kegiatan 

evaluasi pembelajaran. Jika tujuan dan masalah penelitian tersebut akan 

mendiskripsikan variabel-variabel yang diteliti, maka perencanaan analisis 

data menggunakan statistik deskriptif atau analisis univariat yang perlu 

disiapkan. Jika tujuan penelitian adalah berkaitan dengan hubungan kausal 
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komparatif atau hubungan sebaba akibat antar variabel, maka dapat 

digunakan uji-t atau analisis varian. Dalam evaluasi pembelajaran, terutama 

dalam menyusun instrumen tes, tujuannya adalah memperoleh koefisien 

validitas dan reliabilitas tes. Maka teknik statistik yang tepat digunakan 

adalah teknik korelasi product moment dan korelasi ganda. (3) Menetapkan 

skala pengukuran data yang akan dianalisis. Dikenal ada empat jenis skala 

pengukuran data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dengan 

menetapkan secara pasti dan cermat jenis skala pengukuran data tersebut 

maka akan dapat ditetapkan teknik analisis statistik yang paling sesuai dan 

tepat yang akan digunakan. Ketepatan menentukan teknik statistika yang 

akan digunakan tergantung dan berdasarkan pada tingkat atau skala 

pengukuran data yang akan dianalisis. (4) Mengetahui distribusi data variabel 

penelitian. Mengetahui dengan cermat distribusi data variabel-variabel 

penelitian adalah mutlak. Beberapa teknik analisis statistik menuntut variabel-

variabel yang akan dianalisis harus memenuhi persyaratan tentang distribusi 

data, yaitu harus berdistribusi normal. Bahkan beberapa teknik analisis 

statistik menuntut sifat-sifat varian skor-skor data variabel yang akan 

dianalisis. Misalnya, teknik analisis uji-t menuntut skor-skor variabel yang 

dianalisis harus mempunyai varian yang homogen, dan masing-masing data 

harus berdistribusi normal. Dalam proses menyusun tes keterampilan 

olahraga, syarat yang harus dipenuhi adalah validitas, tingkat kesulitan, dan 

daya pembeda. Distribusi data hasil tes dan pengukuran dapat diketahui 

tingkat kesulitan tes eksperimen keterampilan olahraga yang sedang 

divalidasi. Distribusi data yang membentuk grafik juling positif (ke kanan) 

menunjukkan bahwa tes keterampilan olahraga tersebut terlalu mudah. Skor-

skor hasil tes cenderung lebih banyak mendekati ke arah skor maksimal. 

Sedangkan distribusi data yang membentuk grafik juling negatif (ke arah kiri) 

menunjukkan bahwa tes keterampilan olahraga tersebut terlalu sulit. Skor-

skor hasil tes cenderung lebih banyak mendekati skor minimal. Dengan 

demikian, diharapkan tes keterampilan olahraga yang baik jika mempunyai 
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distribusi normal. Berarti tes keterampilan olahraga tersebut mempunyai 

tingkat kesulitan yang cukup, tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu 

mudah. Tes yang terlalu sulit atau terlalu mudah, sehingga tidak dapat 

membedakan keterampilan testi, artinya mempunyai daya pembeda yang 

rendah. (5) Menentukan jumlah data yang akan dianalisis. Hal ini berkaitan 

dengan uji hipotesis dan uji signifikansi yang akan dilakukan. (6) Langkah 

kelima, jika tujuan penelitian adalah untuk menguji hipotesis, maka langkah 

selanjutnya adalah merumuskan hipotesis kerja dan hipotesis nihil (H0) 

penelitian. Hipotesis kerja atau hipotesis alternatif adalah hipotesis yang 

digunakan untuk mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan dan 

menganalisis data. Hipotesis kerja biasanya dituliskan pada bab pendahuluan 

pada proposal atau laporan penelitian. Sedangkan hipotesis yang akan diuji 

melalui analisis statistik adalah hipotesis nihil yang disebut juga hipotesis nol. 

Perlu diketahui bahwa sesuai dengan rumusan hipotesis nihil, nihil berarti 

tidak ada, maka hipotesis nihil merupakan jawaban sementara yang selalu 

dinyatakan dengan  kalimat negatif, dan diawali dengan kata ”tidak ada”.  

Catatan, tidak semua penelitian selalu mengemukakan hipotesis, terutama 

penelitian deskriptif, serta penelitian dan pengembangan.  (7) Memilih dan 

menentukan teknik analisis statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis nol 

(H0), dan menguji persyaratan yang harus dipenuhi antara lain uji normalitas 

dan uji homogenitas. Diikuti dengan menetapkan taraf signifikansi (α) yang 

digunakan dan merumuskan daerah penolakan. (8) Melakukan penghitungan 

statistik dilakukan menggunakan jasa komputer atau secara manual. Ketelitian 

dan kecermatan dalam memasukkan atau mengentry data ke tabel persiapan 

adalah sangat diperlukan dan penting dilakukan. Selanjutnya, tahap ini diikuti 

dengan menginterpretasi hasil analisis yang diperoleh. Apabila nilai hasil 

analisis berada di dalam daerah penolakan, maka keputusan yang dapat 

diambil  adalah menolak hipotesis nihil (H0). Sedangkan jika nilai hasil analisis 

berada di luar daerah penolakan, maka keputusannya adalah bahwa hipotesis 

nihil (H0) tidak dapat ditolak pada taraf signifikansi yang telah ditetapkan 
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(Ardana: 1984). (9) Menyajikan hasil analisis statistik dalam bentuk visual. 

Cara menyajikan hasil  analisis biasanya menggunakan tabel-tabel atau berupa 

grafik. Berdasarkan statistik tabel dan grafik tersebut selanjutnya dilakukan 

penjelasan atau diskripsi menggunakan kalimat pernyataan disertai dengan 

penafsiran dan pembahasan hasil analisis. Berdasarkan hasil analisis statistik 

tersebut, dapat dilakukan pengambilan kesimpulan penelitian yang 

dilakukan.    

SKALA PENGUKURAN DATA 

Informasi atau data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

dibedakan menjadi empat skala, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan 

rasio. Setiap skala pengukuran memiliki sifat dan ciri yang berbeda dengan 

lainnya. Sifat dan ciri skala pengukuran tersebut berfungsi dalam menentukan 

teknik analisis statistika yang akan digunakan. Ketepatan menentukan teknik 

statistika yang akan digunakan dalam analisis tergantung pada tujuan dan 

sifat dan ciri skala pengukuran data yang akan dianalisis. 

1. Skala Nominal  

Skala nominal adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasi 

obyek amatan atau gejala berdasarkan sifat, ciri, maupun karakteristik 

tertentu. Setiap obyek amatan diidentifikasi dan diberi simbol yang berfungsi 

untuk membedakan obyek amatan yang satu dengan lainnya. Simbol tersebut 

berupa bilangan atau angka. Bilangan atau angka yang digunakan untuk 

mengidentifikasi obyek yang terdiri dari beberapa katagori atau klasifikasi, 

maka bilangan atau angka sebagai simbol tersebut membentuk suatu skala 

nominal. Sebagai contoh, jenis kelamin sebagai obyek amatan yang 

diklasifikasi menjadi dua katagori yaitu laki-laki dan perempuan, laki-laki 

diberi simbol 1 dan perempuan diberi simbol 2. Contoh lain adalah klasifikasi 

cabang olahraga yang diminati mahasiswa sebagai obyek amatan adalah 

sepakbola diberi simbol 1, bola basket diberi simbol 2, bolavoli diberi simbol 3, 

bulutangkis diberi simbol 4, tenis meja diberi simbol 5, dan seterusnya. Setiap 
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mahasiswa akan memilih dan termasuk dalam salah satu katagori cabang 

olahraga yang diminati. Contoh yang lebih unik adalah nomor polisi 

kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor akan diberi nomor angka 

secara arbitrer, maka mobil tersebut termasuk dalam suatu kelompok atau 

salah satu katagori. Lebih lanjut, jika nomor polisi tersebut terdiri dari huruf 

dan angka tertentu maka nomor polisi tersebut menunjukkan daerah tempat 

tinggal pemilik kendaraan bermotor tersebut. Sehingga pemberian huruf pada 

tanda nomor polisi yang sama, akan diberikan sebagai tanda atau simbul 

kepada semua pemilik kendaraan yang bertempat tinggal di daerah yang 

sama. Dan nomor huruf yang berbeda akan diberikan kepada pemilik 

kendaraan yang tinggal di daerah lain. Bilangan atau angka pada skala 

nominal hanya sebagai simbol atau lambang pada setiap obyek amatan, dan 

jika terdiri dari beberapa titik skala maka disebut katagori. (Budiwanto: 2014). 

Skala nominal dianggap data pengukuran yang paling lemah tingkatannya, 

karena dalam mengklasifikasi obyek amatan atau hasil pengumpulan data 

digunakan bilangan atau angka sebagai simbul atau lambang. Bilangan atau 

angka-angka tersebut tidak dapat dilakukan penjumlahan, pengurangan, 

pengkalian, dan juga pembagian. Selain itu, bilangan atau angka sebagai 

simbul pada setiap katagori tidak dapat diberi makna sebagai perbandingan 

yang lebih daripada katagori yang lain (Budiwanto: 2014).  

2. Skala Ordinal 

 Skala ordinal disebut juga skala berjenjang adalah skala digunakan 

untuk mengklasifikasi obyek amatan yang terdiri dari katagori-katagori 

berdasarkan jenjang atau tingkatan tanpa memperhatikan jarak antar 

klasifikasi yang satu dengan lainnya. Setiap katagori diberi simbol menurut 

jenjang atau ranking. Dan antara obyek amatan yang satu dengan lainnya 

mempunyai hubungan dan ciri yang berkaitan. Hubungan antara katagori 

yang satu dengan lainnya dinyatakan dengan kata lebih tinggi, lebih jauh, 

lebih cepat, dan sebagainya. Untuk mengklasifikasi obyek amatan atau hasil 

pengumpulan data digunakan bilangan atau angka sebagai simbul atau 
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lambang. Namun, bilangan sebagai simbul yang menunjukkan klasifikasi 

tersebut menunjukkan adanya tingkatan atau jenjang. Bilangan atau angka 

tersebut tidak dapat dilakukan penjumlahan, pengurangan, pengkalian, atau 

juga pembagian. Contoh: klasifikasi jenjang kepangkatan pada tentara, 

prajurit diberi simbol 1, kopral diberi simbol 2, sersan diberi simbol 3, letnan 

diberi simbol 4, kapten diberi simbol 5 dan seterusnya. Jenis pangkat tentara 

tersebut menunjukkan hubungan yang berjenjang antar katagori, yaitu kapten 

(bersimbol 5) lebih tinggi dari letnan (bersimbul 4), letnan (bersimbul 4) lebih 

tinggi dari sersan (bersimbul 3), dan seterusnya. Contoh lain adalah hasil 

kejuaraan lomba lari sprint 100 meter, yang diurutkan berdasarkan waktu 

tempuh lari. Waktu tempuh pelari A = 10,5 detik, pelari B = 10,6 detik, dan 

pelari C = 10,9 detik. Berdasarkan waktu tempuh lari ditentukan urutan juara, 

yaitu juara 1 yang diberi simbol 1, juara 2 diberi simbol 2, dan juara 3 diberi 

simbol 3. Jika diperhatikan waktu tempuh lari yang berupa satuan waktu 

detik, selisih waktu tempuh antar juara lari 1 dan 2 dan 3 tidak sama. Dan 

setiap katagori-katagori juara yang diberi simbol tersebut terlihat jelas berbeda 

menurut jenjang juara dan berurutan. Urutan angka simbol tentang juara 

tersebut menunjukkan adanya jenjang atau tingkatan, meskipun tidak 

memperhatikan jarak prestasi waktu tempuh lari 100 meter pada antar jenjang 

juara. Juara 1 lebih cepat dari juara 2, juara 2 lebih lebih cepat dari juara 3 

(Budiwanto: 2014).  

3. Skala Interval 

 Skala interval adalah skala yang digunakan untuk menunjukkan 

adanya pengelompokan data yang mempunyai besaran dan jarak (interval) 

yang sama. Ciri lain, skala interval mempunyai besaran yang berkelanjutan 

(kontinum), terukur dan menggunakan angka 0 (nol) menurut konvensi 

(arbitrary) bersifat relatif. Skala interval ditandai dengan unit pengukuran 

yang sama dan ajeg (konstan) berupa bilangan nyata untuk setiap obyek 

amatan dalam himpunan yang berurutan. Dalam pengukuran ini 

perbandingan jarak antara dua interval unit pengukuran dan titik 0 adalah 
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sembarang.  Contoh: indeks prestasi mahasiswa adalah 0 sampai dengan 4. 

Angka 0 (nol) merupakan angka yang relatif, sebab angka nol tidak berarti 

prestasi belajar tidak ada (kosong) sama sekali. Untuk membandingan angka-

angka dalam skala interval ini bermakna relatif, sebab mahasiswa yang 

mempunyai indeks prestasi 4, bukan berarti memiliki kepandaian dua kali 

lipat dari mahasiswa indeks prestasinya 2, atau sebaliknya. Contoh lain adalah 

skala hasil pengukuran temperatur atau suhu. Dua jenis skala yang sering 

digunakan untuk mengukur temperatur adalah skala Celcius dan Fahrenheit. 

Kedua jenis skala tersebut mempunyai unit pengukuran dan titik nol yang 

berbeda dan bersifat independen. Tetapi dua skala tersebut memberikan 

informasi yang sama dan linier, yaitu temperatur dalam skala yang satu dapat 

ditransformasi ke skala yang lain. Titik beku tempertur 00 dan titik didih 1000 

pada skala Celcius sama dengan titik beku tempertur 320 dan titik didih 2120 

pada skala Fahrenheit (Budiwanto: 2014).   

4. Skala Rasio 

 Skala rasio pada dasarnya sama dengan skala interval. Perbedaannya, 

angka 0 (nol) pada skala rasio mempunyai sifat mutlak (absolut). Angka 0 

(nol) adalah murni, yang  berarti tidak ada sama sekali atau kosong. Angka-

angka  pada skala rasio ini mempunyai jarak satuan yang sama. Rasio berarti 

perbandingan, yang memungkinkan angka-angka pada alat ukur yang 

berskala rasio dapat dibandingkan secara teliti. Alat ukur panjang (meteran), 

stop watch dan timbangan berat sebagai contohnya. Benda yang beratnya 10 

kilogram, pasti dapat dikatakan dua kali lipat berat benda lain yang beratnya 

5 kilogram. Karena sifat skala rasio hampir sama dengan skala interval, maka 

teknik analisis statistika yang digunakan pada data berskala interval berlaku 

juga untuk data yang berskala rasio (Budiwanto: 2014).      

 

PENGERTIAN STATISTIK PARAMETRIK DAN NON PARAMETRIK 

Dalam melakukan analisis data menggunakan teknik statistik, ada 

beberapa pertimbangan, persyaratan, dan asumsi yang harus dipenuhi. 
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Pertimbangan penting yang harus diperhatikan adalah jenis data atau skala 

pengukuran yang melekat pada data tersebut. Kita kenal ada empat skala 

pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berdasarkan jenis 

skala pengukuran tersebut akan menentukan teknik statistik yang digunakan. 

Dalam analisis statistik, salah satu tujuannya adalah menguji ukuran populasi 

melalui data sampel, atau menguji parameter populasi melalui statistik. 

Parameter adalah bilangan nyata yang menyatakan karakteristik dari sebuah 

populasi, contohnya mean, varians, dan simpangan baku populasi. Statistik 

adalah bilangan nyata yang menyatakan karakteristik dari sebuah sampel. 

Contohnya mean, varians, simpangan baku sampel. Pada umumnya 

parameter populasi tidak diketahui banyaknya anggota populasi. Sehingga 

peneliti tidak mampu meneliti seluruh anggota populasi, sedangkan statistik 

sampel dapat dihitung karena banyaknya anggota sampel relatif sedikit. 

Pengujian parameter melalui statistik (data sampel) tersebut disebut uji 

hipotesis statistik.  Hipotesis yang diuji adalah hipotesis nihil atau hipotesis 

nol, karena tidak dikehendaki ada perbedaan antara parameter dengan 

statistik. Melakukan uji hipotesis inilah merupakan statistik parametrik, yang 

disebut sebagai statistik inferensial. Statistik inferensial adalah cara untuk 

mengeneralisasi nilai-nilai dari sampel dikumpulkan menjadi nilai populasi.  

Untuk melakukan uji hipotesis ini memerlukan persyaratan dan 

asumsi-asumsi. Statistik yang tidak menguji parameter populasi tetapi 

menguji distribusi merupakan statistik non-parametrik. Penggunaan statistik 

parametrik dan non-parametrik tergantung dari asumsi dan jenis data yang 

akan dianalisis (Sugiyono: 2008).  

Statistik parametrik dan non parametrik merupakan dua hal yang 

sering digunakan dalam analisis data penelitian. Kedua teknik ini tentu 

memiliki konsekuensi terhadap pendekatan atau teknik analisis statistik yang 

digunakan. Penggunaan kedua teknik tersebut tergantung pada asumsi dan 

jenis data yang di analisis.  
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Statistik Parametrik 

Jenis data yang dianalisis dalam statistik parametrik terutama adalah 

mempunyai skala interval atau rasio. Dalam analisis menggunakan statistik 

parametrik, pertimbangan jenis sebaran atau distribusi data yang menyebar 

secara normal adalah mutlak. Asumsi utama dalam statistik parametrik adalah 

data yang akan dianalisis harus memenuhi normalitas. Jika distribusi data 

tidak normal, maka analisis harus dikerjakan dengan teknik statistik non-

parametrik. Sebagai jalan tengah, dapat dilakukan transformasi lebih dahulu 

agar data menjadi normal. Asumsi berikutnya yang yang harus dipenuhi 

dalam analisis menggunakan statistik parametrik adalah dua data kelompok 

atau lebih yang akan diuji harus homogen. Sehingga persyaratan homogenitas 

data-data harus diperhatikan. Asumsi yang harus terpenuhi lainnya adalah 

data harus linier. Menganalisis hubungan antara dua variabel interal 

digunakan analisis korelasi product moment dari Pearson. Tetapi dalam teknik 

non-parametrik analisis korelasi lebih dikenal dengan korelasi tata jenjang 

(rank order correlation) Spearman. Cara dan langkah-langkah melakukan 

penghitungan dua teknik korelasi tersebut berbeda. Dalam analisis korelasi 

tata jenjang, lebih dahulu membuat urutan (ranking) dari data yang akan 

dikorelasikan, sedangkan dalam product moment dari Pearson tidak perlu 

dilakukan penyusunan ranking. Dalam teknik analisis statistik parametrik, 

untuk melakukan uji perbedaan mean antara dua kelompok data dapat 

digunakan teknik statistik uji t. Teknik statistik uji t dibedakan menjadi uji t 

untuk sampel yang berkorelasi, dan uji t untuk sampel yang tidak berkorelasi. 

Uji beda mean antara lebih dari dua kelompok data  dapat digunakan teknik 

analisis varian (Budiwanto: 2014). 

Statistik Non-parametrik 

Statistik non-parametrik adalah statistik yang tidak mendasarkan pada 

parameter-parameter populasi. Dalam pengumpulan data tentu akan 
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melakukan pengukuran, kemudian dihitung mean, median, modus dan 

standar deviasi. ukuran-ukuran tersebut diistilahkan dengan parameter. 

Parameter-parameter populasi tersebut dalam statistik non-parametrik tidak 

dijadikan acuan. Sebab, data dalam analisis statistik non-parametrik terutama 

menggunakan skala data nominal atau ordinal. Data yang berskala nominal 

atau ordinal dalam mengukur suatu variabel penelitian, statistik non-

parametrik merupakan teknik yang cocok untuk menganalisis data tersebut. 

Contoh, untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan perempuan 

menggunakan skala 1 dan 2 adalah data nominal. Untuk membedakan urutan 

pangkat tentara menggunakan skala 1, 2, dan seterusnya, sesuai dengan 

katagori data pangkat tentara yang dikumpulkan tersebut adalah berupa data 

yang berskala ordinal. Selain itu, statistik non-parametrik tidak mendasarkan 

kepada bentuk distribusi data tertentu. Peneliti sering dihadapkan kepada 

kondisi bahwa data yang telah dikumpulkan tidak berdistribusi normal. Selain 

itu, statistik non-parametrik biasanya menggunakan skala pengukuran 

nominal dan ordinal yang umumnya tidak berdistribusi normal. Maka 

statistik non-parametrik digunakan jika distribusi data adalah tidak 

berdistribusi normal, bentuk grafik data tersebut mungkin distribusi data 

miring ke kiri atau ke kanan. Meskipun ada upaya yang dapat dilakukan 

dengan cara mereduksi atau mengeliminasi suatu data yang ekstrim. Tetapi, 

jika dengan cara mengeliminasi data tidak dapat merobah distribusi data 

menjadi berdistribusi normal, maka metode statistik non-parametrik harus 

digunakan. Statistik non-parametrik adalah statistik bebas sebaran, artinya 

tidak menuntut persyaratan bentuk sebaran parameter populasi, dan tidak 

mempermasalahkan distribusi datanya normal atau tidak (Budiwanto: 2014).  

 

RANGKUMAN 

Statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data 

kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. Statistika mempunyai 
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tiga ciri yaitu statistika bekerja dengan angka-angka. Semua obyek yang 

menjadi sasaran penelitian disebut gejala yang dibedakan menjadi gejala 

diskrit dan gejala kontinum, cara kerja statistika bersifat obyektif, statistika 

bersifat universal. Langkah-langkah analisis data meliputi mengecek akurasi 

data secara observasi visual; melakukan pembenahan dan pemberian kode 

secara teliti; mengecek rumusan masalah dan tujuan penelitian; menetapkan 

skala pengukuran data yang akan dianalisis; mengetahui distribusi data setiap 

variabel (normalitas, homogenitas); merumuskan hipotesis kerja dan hipotesis 

nihil; memilih teknik analisis statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis nol 

dan persayaratan yang harus dipenuhi; menetapkan taraf signifikansi (α) dan 

merumuskan daerah penolakan; melakukan penghitungan statistika 

menggunakan jasa komputer atau secara manual diikuti dengan 

menginterpretasi hasil analisis; menyajikan hasil analisis dilanjutkan 

pengambilan kesimpulan penelitian. Data yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan data dibedakan menjadi empat skala, yaitu skala nominal, 

ordinal, interval, dan rasio.    

 

LATIHAN 

1. Jelaskan tentang pengertian statistika 

2. Jelaskan tentang ciri-ciri statistika 

3. Jelaskan tentang pengertian data dan langkah-langkah analisis data  

4. Jelaskan tentang jenis-jenis skala pengukuran. 
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BAB II 
STATISTIK DESKRIPTIF 

 

KOMPETENSI: 

Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. 

2. Memahami dan menjelaskan tentang tendensi sentral, meliputi rata-rata 

hitung, median, dan mode. 

3. Memahami dan menjelaskan letak kedudukan tendensi sentral 

4. Memahami dan menjelaskan tentang ukuran variabilitas, meliputi 

rentangan (range), simpangan baku (standard deviasi), persentil, desil, dan 

kuartil. 

5. Memahami dan menjelaskan tentang angka standar. 

6. Memahami dan mampu menyajikan data menggunakan grafik. 

 

DISKRIPSI 

Kegiatan penelitian dimulai dari pengumpulan data atau informasi, 

menyajikan data, dan dilanjutkan dengan mengolah atau menganalisis data. 

Salah satu teknik analisis data adalah teknik statistika deskriptif. Statistika 

deskriptif terutama digunakan untuk mendeskripsikan variabel-variabel 

penelitian yang diperoleh dari hasil tes dan pengukuran menggunakan angka-

angka. Tujuan analisis statistik deskriptif adalah memberikan gambaran 

tentang keadaan atau status fenomena yang berkaitan dengan masalah 

penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Teknik analisis 

statistika deskriptif membahas materi-materi  statistika antara lain 

kecenderungan memusatnya nilai atau nilai tengah (tendensi sentral),  ukuran 

variabilitas, meliputi rentangan (range), simpangan baku (standard deviasi),. 

Untuk menghitung nilai tengah terdiri dari mean, median, modus. Sedangkan 

nilai variansi terdiri dari rentang (range), simpangan baku atau standar deviasi 

(SD), dan persentil, desil, dan kuartil. 
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DISTRIBUSI FREKUENSI   

 Distribusi frekuensi adalah susunan data yang berupa angka, yang 

diurut menurut besarnya atau kategorinya. Susunan data angka tersebut 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Dalam susunan data 

tersebut menunjukkan penyebaran skor yang merupakan frekuensi skor-skor 

setiap kasus yang termuat di dalam suatu skor. Penyusunan data ke dalam 

tabel distribusi frekuensi bertujuan untuk meringkas dan menyajikan data 

untuk keperluan analisis berikutnya. Ada dua bentuk distribusi frekuensi 

yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong. 

(Sutrisnohadi: 1983) 

Distribusi Frekuensi Tunggal 

 Distribusi frekuensi tunggal dibuat dengan cara menyusun skor-skor 

data ke dalam tabel menurut urutan besarnya atau kategorinya. Data-data 

yang skornya sama maka dituliskan frekuensinya dalam satu katagori. Tabel 

distribusi frekuensi tunggal biasanya dibuat atau digunakan jika rentangan 

(range) penyebaran data antara skor tertinggi dan terendah tidak terlalu besar, 

selain itu jumlah data tidak terlalu banyak.  

Berikut ini contoh menyusun data hasil tes keterampilan servis bolavoli 

dengan tabel distribusi frekuensi. Data mentah hasil tes keterampilan servis 

bolavoli adalah sebagai berikut: 

 40 40 41 40 41 40 38 42 44 39 
 39 37 36 43 43 38 40 42    42 36 
 39   38   41 39 38 37  40    40    41   40 
 37   39 40   39 40 39 38 41 38  38 
 41 39  37 41   37   40 41 42    43   40 
  

Data tersebut di atas belum disusun dengan baik, maka harus disusun 

dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. (1) Membuat kolom untuk menuliskan kategori skor (X), jari-

jari (talies) dan frekuensi (f). (2) Pada kolom kategori skor dituliskan angka-

angka dari kategori skor tertinggi sampai dengan yang terendah. (3) Pada 
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kolom jari-jari dituliskan jari-jari berdasarkan skor-skor yang termuat dalam 

setiap kategori tersebut. (4) Pada kolom frekuensi dituliskan jumlah jari-jari 

yang merupakan frekuensi skor yang termuat dalam setiap kategori tersebut 

(Budiwanto: 2004). Hasil pembuatan tabel distribusi frekuensi tunggal data 

hasil tes servis tersebut di atas disajikan dalam tabel 2.1 sebagai berikut. 

Tabel 2.1. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Servis Bolavoli      

            Skor                                   Jari-jari                           Frekuensi    
            (X)                                      (Talis)                                   (f) 
 
   44                                    /                        1 
             43                                  ///                                      3 
             42                                  ////                                    4 
             41                                  ///// ///                          8 
             40                                  ///// ///// //              12  
             39                                  ///// ///                          8 
             38                                  ///// //                            7 
             37                                  /////                                 5 
             36                                  //                                       2 

                                                    Jumlah                               50 
 

 

Distribusi Frekuensi Bergolong 

 Distribusi frekuensi bergolong disebut juga distribusi frekuensi 

interval. Disebut distribusi frekuensi bergolong, sebab skor-skor data 

dituliskan dalam tabel distribusi frekuensi dengan cara mengelompokkan 

data menjadi beberapa kelompok, golongan atau katagori dengan interval 

tertentu. Penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi bergolong dilakukan 

jika penyebaran skor data mempunyai rentangan yang besar, dan mempunyai 

jumlah data yang banyak. Untuk menyusun dan menyajikan data 

menggunakan tabel distribusi bergolong perlu dipahami lebih dahulu istilah-

istilah rentangan skor, interval kelas, lebar kelas, batas kelas, dan titik tengah 

kelas (Budiwanto: 2014). 

 Skor rentang (range) adalah nilai yang diperoleh dari selisih antara skor 

paling tinggi (high score) dengan skor yang paling rendah (low score) dari suatu 
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distribusi data. Dengan kata lain, rentang skor adalah besarnya jarak antara 

skor paling tinggi dengan skor paling rendah. Contoh, skor paling tinggi 

suatu distribusi frekuensi adalah 97, dan skor paling rendah 54, maka 

besarnya rentangan skor (range) adalah 97–54  = 43. Skor rentang  seringkali 

digunakan untuk mengetahui sebaran data-data suatu distribusi frekuensi. 

(Budiwanto: 2014). 

 Interval kelas sering disebut juga interval atau kelas, diberi simbol k. 

Interval kelas adalah golongan-golongan, kelompok-kelompok atau katagori-

katagori skor (angka) dalam suatu distribusi frekuensi. Jika diperhatikan pada 

tabel 2.2, dalam distribusi frekuensi bergolong tersebut terdapat sepuluh 

interval kelas. Interval kelas paling atas adalah 95–99 dan interval kelas yang 

paling bawah adalah 50–54. Banyaknya interval kelas dalam suatu tabel 

distribusi frekuensi bergolong disarankan antara tujuh sampai dengan 

sepuluh interval kelas. Hal tersebut bertujuan agar jika data disajikan dalam 

bentuk grafik, maka bentuk grafik tersebut tidak terlalu lancip atau tidak 

terlalu datar. Setiap interval kelas memuat skor-skor. Contoh pada tabel 8.2, 

interval kelas 95–99 terdapat lima skor yang termuat di dalam interval 

tersebut, yaitu skor 95, 96, 97, 98 dan 99. Banyaknya skor yang termuat di 

dalam suatu interval kelas menunjukkan lebar kelas atau lebar interval diberi 

simbol i .  

Untuk menentukan besarnya lebar kelas digunakan rumus sebagai 

berikut: 

Keterangan: 
I  = besarnya lebar kelas 
R = besarnya rentangan (range) 
k = banyaknya kelas 
 

Membuat distribusi frekuensi bergolong diawali dengan menentukan 

titik awal (batas bawah) interval kelas paling bawah. Cara menentukan 

k

R
i 
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interval kelas atau katagori kelompok paling bawah suatu distribusi frekuensi 

bergolong dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara pertama, titik awal 

kelas menggunakan kelipatan lebar kelas (i). Pada contoh distribusi frekuensi 

bergolong di bawah (tabel 8.2), titik awal kelas paling bawah dimulai dari skor 

50. Sehingga, interval kelas paling bawah adalah 50–54.  Cara kedua, 

menggunakan bilangan yang titik tengah kelasnya merupakan kelipatan 

besarnya lebar kelas (i). Contoh distribusi frekuensi pada tabel 8.2  di bawah, 

titik awal kelas yang paling bawah dimulai dari skor 53, interval kelas yang 

mempunyai titik tengah kelas 53 adalah 50–54. Cara ketiga, menggunakan 

skor data yang paling rendah, sehingga titik awal kelas paling bawah dimulai 

dari skor 50, sehingga interval kelas paling bawah adalah interval 50–54 

(Budiwanto: 2014). 

 Berikut ini contoh menyusun dan menyajikan data menggunakan 

distribusi frekuensi bergolong tentang hasil tes pengetahuan olahraga dari 

hasil pengumpulan data 45 siswa. Hasil pengumpulan data mentah disajikan 

sebagai berikut: 

     78   64   81   91   72   69   52   74   61   68   61   80   66   50   77   

71   75   72   83   65   72   76   56   70   89   85   59   79   78   73   

73   83   75   64   88   60   73   91   65   65   78   68   56   71   68  

 
 Data hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas selanjutnya 

disusun dan disajikan menggunakan tabel distribusi frekuensi bergolong. 

Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi bergolong adalah 

sebagai berikut. Pertama,  membuat tabel distribusi frekuensi bergolong yang 

terdiri dari kolom interval kelas, jari-jari dan frekuensi seperti tabel 8.2. 

Kedua, menentukan besarnya interval kelas dan lebar kelas (i), dilanjutkan 

menuliskan setiap interval kelas pada kolom interval kelas tersebut. Interval 

kelas disusun mulai dari interval kelas yang paling tinggi ditempatkan paling 

atas, selanjutnya berturut-turut disusun ke bawah sampai dengan interval 

kelas yang paling rendah. Interval kelas yang paling bawah dibuat dengan 
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cara menuliskan titik awal atau batas bawah interval paling bawah adalah 

skor paling rendah, yaitu 50. Sedangkan lebar kelas (i) setiap interval kelas 

adalah 5. Ketiga, memasukkan semua skor data mentah hasil pengumpulan 

data ke dalam kolom jari-jari (talies) dengan menuliskan jari-jari sesuai dengan 

kategorinya. Keempat, menghitung jumlah jari-jari yang merupakan frekuensi 

skor-skor yang termuat dalam setiap kategori (Budiwanto:2004). Tabel 

distribusi frekuensi bergolong tentang hasil tes pengetahuan olahraga 

disajikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut. 

Tabel 2.2. Distribusi Frekuensi Bergolong Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

            Interval skor                            Jari-jari                           Frekuensi 
                                                             (Talies)                                 (f)  
                                                             
               90  –  94                                //                                   2 
 85  –  89                                ///                                  3  
 80  –  84                                ////                                 4 
 75  –  79                                ///// ///                       8 
 70  –  74                                ///// /////                      10 
 65  –  69                                ///// ///                        8  
 60  –  64                                /////                            5 
 55  –  59                                ///                                  3 
 50  –  54                                //                                   2 

                                                             Jumlah  45 
 
 
 Setiap interval kelas memuat beberapa skor yang banyaknya 

ditentukan berdasarkan lebar kelas (i). Pada contoh distribusi frekuensi 

bergolong pada tabel 2.2 di atas, salah satu interval kelasnya adalah 65–69.   

Dalam interval kelas tersebut memuat lima skor, yaitu  65, 66,  67, 68 dan 69. 

Maka, dalam interval kelas 65–69 terdiri lima skor yang disebut lebar kelas (i). 

Skor 65 dan 69 disebut sebagai batas kelas. Batas kelas adalah skor-skor yang 

membatasi suatu interval kelas dengan interval kelas di atas dan di bawahnya. 

Skor-skor yang ada di deretan sebelah kiri disebut batas bawah kelas, yang 

membatasi interval kelas tersebut dengan interval kelas di bawahnya. 

Sedangkan skor-skor di deretan kanan disebut batas atas kelas; membatasi 
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interval kelas tersebut dengan interval kelas di atasnya. Skor-skor batas bawah 

dan batas atas kelas yang tertulis dalam tabel 2.2 di atas merupakan batas 

kelas semu. Artinya, batas kelas tersebut adalah bukan batas kelas nyata atau 

bukan batas kelas yang sebenarnya (Budiwanto: 2014). 

Jika memperhatikan kolom interval skor, antara suatu batas atas kelas 

dengan batas bawah kelas di atasnya, sebenarnya ada bilangan-bilangan 

pecahan. Contoh, pada interval kelas 60–69 dan kelas 70–74, antara skor 69 

(batas atas kelas) dan skor 70 (batas bawah kelas di atasnya) ada skor-skor 

pecahan 69,1; 69,2; 69,3; sampai dengan 69,9. Sehingga sebagai batas kelas 

yang sebenarnya atau batas kelas nyata adalah skor 69,5 yang terletak di 

antara skor 69 dan 70. Skor 69,5 tersebut adalah batas atas kelas nyata antara 

interval kelas 60–69 dan juga menjadi batas bawah kelas nyata dari interval 

kelas 70–74.  

          60                                    69               70                              74  
                                                     
                                                             
                                                                 
                                                               69,5 
 
 Setiap interval kelas dalam distribusi frekuensi data bergolong tentu 

mempunyai titik tengah kelas, disebut juga tanda kelas. Titik tengah kelas 

(TTK) adalah skor yang terletak tepat di tengah kelas. Misalnya, interval kelas 

60–64 terdiri dari skor-skor 60, 61, 62, 63, dan 64. Skor yang terletak tepat di 

tengah kelas 60–64 tersebut adalah 62. Titik tengah kelas diperoleh dengan 

cara menjumlahkan skor-skor yang termuat dalam kelas dibagi dengan 

besarnya lebar kelas (Budiwanto: 2014). Titik tengah kelas (TTK) dapat juga 

diperoleh dengan rumus:  

 TTK = 1/2 x jumlah skor batas bawah dan batas atas.  

 Jika lebar kelas (i) jumlahnya ganjil, maka akan diperoleh titik tengah 

kelas berupa angka utuh. Jika lebar kelas jumlahnya genap maka akan 

diperoleh titik tengah kelas berupa angka pecahan. Oleh karena itu, apabila 
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menghendaki memperoleh titik tengah kelas dengan angka utuh, maka lebar 

kelas harus ganjil. 

 Untuk melengkapi penyajian data dengan tabel distribusi frekuensi 

tunggal maupun bergolong perlu ditambah tiga kolom untuk menulis skor 

titik tengah kelas (TTK), skor frekuensi meningkat (cumulatif frequency = cf), 

dan kolom frekuensi meningkat persen (cf%). Cara memperoleh frekuensi 

meningkat adalah menjumlahkan skor-skor frekuensi setiap kelas dengan 

frekuensi kelas di atasnya secara meningkat ke atas, dimulai dari skor paling 

bawah. Sedangkan frekuensi meningkat persen diperoleh dengan cara 

menghitung frekuensi meningkat setiap interval kelas dibagi dengan jumlah 

frekuensi kelas dikalikan 100% (Budiwanto: 2014).  

Berikut ini contoh cara menyajikan data tentang hasil tes pengetahuan 

olahraga 45 siswa menggunakan tabel distribusi frekuensi bergolong. Tabel 

distribusi frekuensi bergolong secara lengkap memuat kolom-kolom interval 

skor data, titik tengah kelas (TTK), frekuensi (f) setiap interval kelas, cumulatif 

frekuensi (cf), dan cumulatif frekuensi persen (cf%). Tabel distribusi frekuensi 

bergolong hasil tes pengetahuan olahraga disajikan dalam tabel 2.3 sebagai 

berikut. 

 Tabel 2.3. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 
 
        Interval skor              TTK                  f                     cf                   cf%  
 
     89,5 – 94,5  92            2         45           100,00 
     84,5 – 89,5         87            3         43           95,50 
     79,5 – 84,5         82            4         40           88,89 
     74,5 – 79,5         77            8         36           80,00 
     69,5 – 74,5         72                10         28           62,22 
     64,5 – 69,5         67            8         18           40,00 
     59,5 – 64,5         62            5         10           22,22 
     54,5 – 59,5         57            3            5           11,11 
     49,5 – 54,5         52            2            2              4,44 

           Jumlah                     --                    45                     --                     --      
 

 



26   Metode Statistika 
 

 

PENGUKURAN TENDENSI SENTRAL                  

 Tendensi sentral adalah nilai tengah yang menjadi pusat suatu 

distribusi frekuensi data. Dikatakan juga bahwa tendensi sentral adalah 

kecenderungan memusatnya skor-skor yang ada dalam suatu distribusi 

frekuensi data. Nilai-nilai tendensi sentral dari sekumpulan data (distribusi 

frekuensi data) merupakan nilai-nilai yang menggambarkan letak dalam 

distribusi data. Ada beberapa macam tendensi sentral, yaitu rata-rata hitung 

(mean), skor tengah (median), dan skor yang paling banyak (mode). Tiga macam 

tendensi sentral tersebut digunakan untuk mendiskripsikan atau 

menggambarkan suatu distribusi frekuensi data kuantitatif yang berupa 

angka-angka. Dengan demikian, data yang dapat dianalisis tendensi 

sentralnya hanyalah data yang berskala interval atau rasio. Data interval dan 

rasio biasanya diperoleh dari hasil tes dan pengukuran. Setiap nilai tendensi 

sentral mempunyai pengertian dan cara menghitung yang berbeda dengan 

lainnya. Tiga macam tendensi sentral tersebut memiliki keterkaitan dalam 

menggambarkan pemusatan data dalam suatu distribusi frekuensi data.  

Sedangkan nilai-nilai yang menggambarkan letak suatu skor tertentu dalam 

suatu distribusi frekuensi data terdiri dari persentil, desil, dan kuartil 

(Budiwanto: 2014). 

 

Rata-rata Hitung (Mean) 

 Rata-rata hitung disebut juga rerata atau arithmetic mean, yang sering 

disingkat mean saja. Rata-rata hitung adalah jumlah seluruh skor distribusi 

frekuensi dibagi dengan banyaknya data. Cara menghitung rata-rata hitung 

distribusi frekuensi tergantung pada jenis penyajian data menggunakan tabel 

distribusi frekuensi yang dibuat. Yaitu menghitung rata-rata hitung untuk 

distribusi frekuensi tunggal atau data yang tidak dikelompokkan, dan rata-

rata hitung untuk distribusi frekuensi bergolong atau distribusi frekuensi 

yang dikelompokkan (Budiwanto: 2014). 
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Menghitung Rata-rata Hitung Data Distribusi Frekuensi Tunggal  

Menghitung rata-rata hitung (mean) data distribusi frekuensi tunggal 

adalah menjumlahkan seluruh skor dalam distribusi frekuensi, dibagi dengan 

banyaknya data. Jika jumlah data cukup banyak, maka penghitungan rata-rata 

hitung diawali dengan membuat tabel persiapan distribusi frekuensi.  Simbul 

rata-rata hitung untuk sampel adalah M (mean) atau  X (eks garis), dan rata-

rata hitung untuk populasi adalah μ (mu).  

Rumus menghitung rata-rata hitung data distribusi frekuensi tunggal 

adalah sebagai berikut.  

 
Keterangan: 
M    = mean = rata-rata hitung = rerata. 

 X = jumlah skor semua kasus 
N    = jumlah kasus 
 

Contoh menghitung rata-rata hitung data hasil pengukuran tinggi 

badan lima anak, yang hasil pengukurannya adalah: 143 cm, 148 cm, 136 cm, 

152 cm, dan 139 cm. Jumlah lima skor tinggi badan lima anak tersebut tersebut 

(X) adalah 143+148+136+152+139 = 718. Jumlah data atau jumlah kasus (N) 

adalah 5.  

Jika dihitung menggunakan rumus, maka hasil penghitungan rata-rata 

hitung tinggi badan lima anak tersebut adalah: 

Rumus lain untuk menghitung rata-rata hitung distribusi frekuensi tunggal 

adalah sebagai berikut:  

Keterangan 
M  = mean = rata-rata hitung = rerata. 

N

X
M X
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X   = skor semua kasus. 
f    = frekuensi atau jumlah kasus yang terdapat dalam suatu katagori skor. 
N  = jumlah kasus. 
 

Berikut ini disajikan contoh menghitung rata-rata hitung (mean) 

distribusi frekuensi tunggal data tentang hasil tes servis bolavoli 50 siswa. 

Tabel persiapan distribusi frekuensi tunggal untuk menghitung rata-rata 

hitung, disajikan pada tabel 2.4 sebagai berikut (Budiwanto: 2014). 

Tabel 2.4. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Bolavoli 50 Siswa  

            Skor                               Frekuensi                                  fX 
             (X)                                      (f)              

              44                                       1                                           44 
 43                                       3                                 129  
 42                                       4                                 168 
 41                                       8                                 328 
 40                                     12                                 480 
 39                                       8                                 312   
 38                                       7                                 226 
 37                                       5                                 185 
 36                                       2                                   72 

           Jumlah                                50                                       1984 
 

Menghitung rata-rata hitung (mean) hasil tes bolavoli dari 50 siswa 

tersebut di atas dengan cara memasukkan data statistik ke dalam rumus 

sebagai berikut. 

 Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan rumus menghitung 

rata-rata hitung distribusi frekuensi tunggal diperoleh hasil tes servis bolavoli 

dari 50 siswa adalah 39,68. 

 

Menghitung Rata-rata Hitung Data Distribusi Frekuensi Bergolong 

Menghitung rata-rata hitung distribusi frekuensi bergolong dilakukan 

mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, membuat tabel 

68,39
50
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persiapan yang memuat kolom-kolom yaitu kolom interval kelas, titik tengah 

kelas (X), frekuensi (f) dan hasil kali f dan X (fX) (lihat tabel 8.5). Kedua, 

membuat susunan katagori berupa interval kelas berdasarkan data mentah 

yang memuat semua data dengan memperhatikan cara-cara pembuatan 

distribusi bergolong. Ketiga, menentukan skor titik tengah kelas (TTK) atau 

tanda kelas setiap interval kelas yang biasanya diberi simbol X. Caranya 

adalah menjumlahkan batas bawah dan batas atas kelas masing-masing 

interval kelas kemudian dibagi dua. Keempat, memasukkan angka frekuensi 

(f) pada setiap interval kelas  sesuai data mentah, dilanjutkan menjumlahkan 

angka frekuensi tersebut (f). Kelima, menghitung perkalian antara titik 

tengah kelas (X) setiap interval kelas dengan frekuensi (f), dan kemudian 

menjumlahkannya (fX). Keenam, memasukkan angka-angka statistik dalam 

tabel tersebut ke dalam rumus rata-rata hitung dan menghitung nilai rata-rata 

hitung (Budiwanto: 2014).  

Berikut ini contoh cara menghitung rata-rata hitung distribusi frekuensi 

bergolong hasil tes pengetahuan olahraga dari 45 siswa. Tabel persiapan 

distribusi frekuensi bergolong data hasil tes pengetahuan olahraga dari 45 

siswa disajikan pada tabel 2.5 sebagai berikut (Budiwanto: 2014).  

Tabel 2.5. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

     Interval Kelas            Titik Tengah Kelas          Frekuensi                fX 
                                                    X                               f 

       89,5 – 94,5                      92                            2                        184 
       84,5 – 89,5             87              3                 261 
       79,5 – 84,5             82              4                 328 
       74,5 – 79,5             77              8                 616 
       69,5 – 74,5             72           10                 720 
       64,5 – 69,5             67              8                 536 
       59,5 – 64,5             62              5                 310 
       54,5 – 59,5             57              3                 171 
       49,5 – 54,5             52    2                 104 

                                               Jumlah                         45                     3230 
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Menghitung nilai rata-rata hitung (mean) hasil tes pengetahuan 

olahraga dari 45 siswa dengan cara memasukkan data statistik ke dalam 

rumus sebagai berikut. 

 
Kesimpulannya, diperoleh hasil penghitungan rata-rata hitung (mean) 

tes pengetahuan olahraga dari 45 siswa adalah 71,778. 

 
Menghitung Rata-rata Hitung dengan Mean Terkaan 

Cara lain untuk menghitung rata-rata hitung suatu distribusi frekuensi 

bergolong adalah menggunakan rata-rata hitung (mean kerja) disingkat MK 

atau rata-rata hitung terkaan (mean terkaan) disingkat MT. Rata-rata hitung 

terkaan ini adalah rata-rata hitung yang diduga terdapat dalam salah satu 

interval kelas dari suatu distribusi frekuensi. Sesuai dengan namanya, maka 

kita boleh menduga dimanapun letak rata-rata hitung terkaan dengan 

menempatkan angka 0 pada kolom deviasi  (x’) yang sebaris dengan interval 

kelas yang diterka memuat rata-rata hitung. Selanjutnya menuliskan deviasi 

positif di atas angka 0 mulai angka +1 dan seterusnya, dan deviasi negatif di 

bawah angka 0 mulai angka –1 dan seterusnya (Budiwanto: 2014). 

Rumus untuk menghitung rata-rata hitung menggunakan mean terkaan 

adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 
M    = mean = rata-rata hitung yang dihitung 
MT = mean terkaan = titik tengah kelas yang diterka memuat rata-rata hitung                       
f      = frekuensi setiap interval kelas 
x'     = deviasi (penyimpangan) dari rata-rata hitung terkaan 
i      = lebar kelas 

i
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N    = banyaknya kasus = jumlah frekuensi 

 Menghitung nilai rata-rata hitung menggunakan mean terkaan (MT) 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama: membuat tabel persiap-

an yang memuat kolom interval kelas, titik tengah kelas (X), frekuensi (f), 

deviasi (x') dan kolom frekuensi kali deviasi (fx'). Kedua: mengelompokkan 

data menjadi beberapa interval kelas, diurutkan mulai dari interval kelas 

paling besar ke bawah sampai dengan interval kelas yang paling kecil. Ketiga: 

menentukan titik tengah kelas (X) setiap interval kelas. Keempat: 

memasukkan angka frekuensi (f) setiap interval kelas dan menjumlahkannya 

semua frekuensi (f). Kelima: menentukan letak mean terkaan dengan 

menempatkan angka 0 pada  kolom x’ (deviasi) yang sebaris dengan interval 

kelas yang diterka memuat mean. Kemudian menuliskan deviasi-deviasi atau 

besarnya penyimpangan dari angka rata-rata hitung (mean) setiap interval 

kelas. Deviasi di atas mean diberi tanda plus (+) dimulai dari angka 1 ke atas 

dan seterusnya, dan deviasi dibawah mean diberi tanda minus () dimulai dari 

angka –1 ke bawah dan seterusnya. Keenam: menghitung hasil perkalian 

frekuensi (f) dan deviasi (x’) masing-masing interval kelas, dan kemudian 

menjumlahkannya (fx). 

Berikut ini contoh menghitung rata-rata hitung menggunakan mean 

terkaan tentang hasil tes pengetahuan olahraga dari 45 siswa. Data hasil tes 

pengetahuan olahraga disajikan dalam tabel persiapan seperti dalam tabel 2.6  

sebagai berikut.  

Tabel 2.6. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

      Interval kelas               TTK                     f                      x'                 fx' 

         89,5 – 94,5           92                2                 4                8 
    84,5 – 89,5         87            3              3             9 
    79,5 – 84,5           82            4              2             8 
    74,5 – 79,5           77          8              1             8 
    69,5 – 74,5           72             10         0             0 
    64,5 – 69,5           67            8             –1            –8 
    59,5 – 64,5           62            5           –2         –10 
    54,5 – 59,5           57            3           –3            –9 
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    49,5 – 54,5           52    2           –4            –8 

            Jumlah                     –-                      45                    --                –2 
 

 

Setiap interval kelas dalam distribusi frekuensi diwakili oleh titik 

tengah kelas (TTK), mean terkaan (MT) adalah titik tengah kelas pada interval 

kelas yang diterka memuat rata-rata hitung. Pada kolom f ditulis frekuensi 

skor-skor yang termuat pada setiap kelas. Pada kolom x' ditulis skor-skor 

deviasi. Pada baris interval kelas yang diterka memuat mean ditulis skor 

deviasi 0. Selanjutnya di atas angka 0 ditulis skor deviasi positif berurutan ke 

atas, di bawah angka 0 ditulis skor deviasi negatif berurutan ke bawah. Kolom 

fx' ditulis hasil kali antara skor f dengan x' setiap interval kelas, huruf i adalah 

simbul lebar kelas.   

Hasil penghitungan rata-rata hitung (mean) distribusi frekuensi hasil tes 

pengetahuan olahraga tersebut di atas adalah: 

 

Dalam evaluasi bidang studi keolahragaan dan kegiatan penelitian 

bidang keolahragaan, ada tes atau pengukuran yang menghasilkan data 

dengan satuan ukuran waktu (detik, menit). Contoh, waktu tempuh lari sprint 

100 meter = 11,2 detik, 11, 6 detik dan lainnya. Angka skor tes dan 

pengukuran yang lebih kecil justru menunjukkan makna lebih baik daripada 

skor atau angka yang lebih besar. Data waktu tempuh lari 11,2 detik adalah 

lebih baik daripada 11,6 detik. Untuk menghitung rata-rata hitung (mean) 

distribusi frekuensi yang datanya mempunyai satuan ukuran waktu seperti 

itu, rumus mean tersebut harus dimodifikasi dengan cara mengubah tanda 

plus (+) menjadi tanda minus (–). Diharapkan, analisis data yang dilakukan 

berikutnya diperoleh hasil yang benar.  

Rumus mean untuk data yang mempunyai satuan ukuran waktu 

disajikan sebagai berikut (Budiwanto: 2014).  
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Skor Tengah (Median) 

 Skor tengah distribusi frekuensi disebut juga median diberi simbul Me 

adalah skor yang membatasi 50% bagian atas dan 50% bagian bawah suatu 

distribusi frekuensi, atau skor yang terletak tepat di tengah suatu distribusi 

frekuensi. Langkah-langkah menghitung skor tengah (median) diawali dengan 

menetapkan letak skor tengah, yaitu dengan menggunakan rumus (N+1)/2 

atau jumlah kasus (N) ditambah 1 dibagi 2. Setelah diketahui letak skor tengah 

distribusi dilanjutkan dengan menetapkan skor tengah tersebut sesuai urutan 

letak skor tengah (Budiwanto: 2014). 

Berikut ini contoh menghitung nilai tengah (median) hasil tes lompat 

tinggi dari 9 siswa. Hasil tes adalah 126 cm, 129 cm, 135 cm,  136 cm,  139 cm, 

142 cm, 143 cm, 145 cm, 146 cm. Letak skor tengah (median) distribusi hasil tes 

lompat tinggi tersebut adalah sebagai berikut.  

Dengan demikian, skor tengah (median) distribusi data hasil tes lompat 

tinggi dari 9 siswa tersebut di atas adalah skor hasil tes lompat tinggi yang 

terletak pada urutan ke 5. Skor yang terletak pada urutan  ke 5 adalah skor 139 

cm.  

Jika suatu distribusi frekuensi yang banyak datanya adalah genap, 

maka nilai median adalah skor yang terletak di antara urutan ke N/2 dan N/2 

+ 1. Misalnya, skor hasil tes keterampilan servis bolavoli dari 8 siswa adalah: 

36, 37, 39, 42, 44, 46, 47, 48. Ttitik tengah (median) distribusi frekuensi tersebut 

adalah skor yang terletak di antara urutan ke 8:2 = 4 dan urutan ke 8:2 + 1 = 5. 

Skor urutan ke empat adalah skor 42, dan skor urutan kelima adalah skor 44. 

Maka nilai median distribusi frekuensi skor hasil tes servis bolavoli tersebut 
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terletak di tengah dua skor antara skor 42 dan skor 44, yaitu skor 43 

(Budiwanto: 2014).  

 Untuk menghitung skor tengah (median) distribusi frekuensi bergolong 

dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut. 

Keterangan: 
Bb  = batas bawah nyata interval kelas yang memuat median. 
N   = banyaknya kasus dalam distribusi frekuensi. 
cfb = frekuensi kumulatif di bawah kelas yang memuat median. 
fd  = frekuensi dalam kelas yang memuat median. 
i     = lebar kelas    

Berikut ini contoh menghitung skor tengah (median) distribusi frekuensi 

bergolong hasil tes pengetahuan olahraga dari 45 siswa. Diawali membuat 

tabel persiapan distribusi frekusensi bergolong seperti tabel 2.7. Tabel terdiri 

dari kolom interval kelas, titik tengah kelas (TTK), frekuensi (f), kumulatif 

frekuensi (cf) dan kumulatif frekuensi persen (cf%). Selanjutnya menentukan 

interval kelas yang memuat skor tengah (median), kumulatif frekuensi di 

bawah (cfb) interval yang memuat skor tengah, frekuensi dalam (fd) interval 

yang memuat skor tengah, dan lebar kelas (i). Cara menentukan interval kelas 

yang memuat skor tengah adalah melacak pada kolom kumulatif frekuensi 

persen (cf%) yang memuat persentase ke 50. Pada kolom cf% yang memuat 

persentase ke 50 adalah skor 62,22, dan interval kelas yang memuat skor 

tengah adalah 69,5–74,5, batas bawah nyata kelas adalah skor 69,5. Kumulatif 

frekuensi di bawah (cfb) interval kelas yang memuat median adalah 18. 

Frekuensi dalam (fd) interval kelas yang memuat skor tengah adalah 10 

(Budiwanto: 2014). 

Tabel 2.7. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 
 
        Interval skor              TTK                  f                     cf                  cf%  
 
     89,5 – 94,5         92            2         45               100,00 

i
fd

cfbN
BbMe 
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        Interval skor              TTK                  f                     cf                  cf%  
 

84,5 – 89,5         87            3         43           95,50 
     79,5 – 84,5         82            4         40           88,89 
     74,5 – 79,5         77            8         36           80,00 
     69,5 – 74,5         72                10         28           62,22 
     64,5 – 69,5         67            8         18           40,00 
     59,5 – 64,5         62            5         10           22,22 
     54,5 – 59,5         57            3            5           11,11 
     49,5 – 54,5         52            2            2              4,44 
 
            Jumlah                    --                    45                     --                     --  
 

 

Skor tengah (median) distribusi frekuensi hasil tes pengetahuan 

olahraga tersebut di atas dihitung dengan memasukkan statistik ke dalam 

rumus. Hasil penghitungan skor tengah adalah:   

Modus (Mode) 

 Mode atau modus diberi simbul Mo, adalah skor dalam suatu distribusi 

frekuensi yang memiliki frekuensi (f) paling banyak, atau seringkali muncul. 

Mode dalam distribusi frekuensi tunggal adalah skor yang mempunyai 

frekuensi paling banyak atau seringkali muncul. Misalnya, suatu distribusi 

frekuensi tunggal terdiri dari skor-skor sebagai berikut:  

           11, 13, 13, 15, 15, 15, 17, 17, 17,  17, 19, 19, 19, 21, 21, 23. 

Dengan mudah dapat diketahui mode distribusi data di atas adalah skor 17, 

karena skor 17 mempunyai frekuensi paling banyak, jumlah frekuensi skor 17  

ada empat skor.    

Berikut ini contoh lainnya dalam menghitung mode dari suatu 

distribusi frekuensi hasil tes keterampilan servis bolavoli dari 50 siswa. 

Menghitung mode distribusi frekuensi diawali dengan membuat tabel 
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persiapan. Tabel distribusi frekuensi data hasil tes keterampilan servis 

bolavoli disajikan pada tabel 2.8 di bawah ini. 

Tabel 2.8. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Bolavoli 50 Siswa  

              Skor                                   Frekuensi                              fX 
        (X)                                           (f)              

    44                                            1                                     44 
         43                                            3                                  129  
         42                                            4                                  168 
        41                                            8                                  328 
          40                                          12                                  480 
          39                                            8                                  312   
         38                                            7                                  226 
         37                                            5                                  185 
         36                                            2                                    72 

            Jumlah                                      50                                1984 
 

Hasil penghitungan mode distribusi frekuensi hasil tes keterampilan 

servis bolavoli tersebut di atas adalah skor 40. Pada katagori skor 40 tersebut 

mempunyai frekuensi paling banyak dibanding skor lainnya yaitu 12.  

Menghitung Mode Distribusi Frekuensi Bergolong  

Mode dari suatu distribusi frekuensi bergolong adalah salah satu skor 

yang mempunyai frekuensi paling besar pada salah satu interval kelas atau 

katagori suatu distribusi frekuensi. Menghitung mode distribusi frekuensi 

bergolong diawali dengan membuat tabel persiapan seperti pada tabel 2.9.  

Untuk menghitung mode suatu distribusi frekuensi bergolong 

digunakan rumus Sturges sebagai berikut (Budiwanto: 2014). 

Keterangan: 
Mo  = skor mode 
Bb   = batas bawah kelas nyata dari interval yang memuat mode 
fmo = frekuensi mode = frekuensi yang paling banyak 
fa    = frekuensi di atas frekuensi mode 
fb    = frekuensi di bawah frekuensi mode 

i
fafbfmo

fbfmo
BbMo 
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Berikut ini contoh menghitung mode distribusi frekuensi hasil tes 

pengetahuan olahraga. Menghitung mode suatu distribusi frekuensi diawali 

dengan membuat tabel persiapan seperti pada tabel 2.9 sebagai berikut.  

Tabel 2.9. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

 

     Interval skor                TTK                 f                     cf                   cf%  

     89,5 – 94,5         92            2       45            100,00 
     84,5 – 89,5          87             3          43             95,50 
     79,5 – 84,5          82             4          40             88,89 
     74,5 – 79,5          77             8          36             80,00 
     69,5 – 74,5          72              10          28             62,22 
    64,5 – 69,5          67             8          18             40,00 
     59,5 – 64,5          62             5          10             22,22 
     54,5 – 59,5          57             3              5             11,11 
     49,5 – 54,5          52             2             2                4,44 

        Jumlah                        --                  45                       --                     --   
 

Menghitung harga mode tes pengetahuan olahraga sebagai berikut: 

 

Letak Kedudukan Tendensi Sentral 

Pembahasan tentang tempat kedudukan tendensi sentral berkaitan 

dengan sebaran skor-skor dalam distribusi frekuensi yang dilukiskan dengan 

kurva. Kurva adalah grafik poligon yang sudah dilicinkan garis-garisnya. Ada 

dua jenis kurva, yaitu kurva simetri dan kurva asimetri. Kurva distribusi 

frekuensi berbentuk simetri, letak kedudukan tendensi sentral yaitu mean, 

median dan mode tersebut bersekutu atau berhimpitan pada satu titik.  

Bentuk kurva simetri digambarkan seperti lonceng terbalik, kurva 

belah kanan dan kiri serasi dan sama besarnya, kurva ini disebut kurva 

normal. Sedangkan kurva asimetri, sesuai namanya kurva ini bentuknya tidak 

serasi antara belah kanan dan kiri (Budiwanto: 2014). 
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                                                  34,13%     34,13%                                    

                     13,59%                                       13,59% 
    
                 2,14%                                                                         2,14% 
                  

     3 SD        2 SD        1 SD            0           +1 SD        +2 SD     +3 SD 
                                                  mean 
                                                median 

                                                            modus  

Gambar 2.1. Letak Kedudukan Nilai-Nilai Tendensi Sentral 

Tabel 2.10. Letak Nilai-nilai Statistik dan Frekuensi dalam Kurva Normal  
 

Letak Nilai-nilai Statistik                             Frekuensi                      

Dari  3 SD sampai  2 SD                            2,14%  

Dari  2 SD sampai  1 SD                           13,59%  

Dari  Mean sampai  1 SD                           34,13%  
Dari  Mean sampai  +1 SD                           34,13%  
Dari  +1 SD sampai  +2 SD                           13,59%  
Dari  +2 SD sampai  +3 SD                           2,14%  

 

Kedudukan mean, median dan mode pada kurva asimetri terletak 

secara terpisah, maka bentuk kurva menjadi juling ke kanan atau ke kiri. 

Sehingga kurva asimetri disebut juga kurva juling. Ada dua kemungkinan, 

yaitu kurva juling positif dan kurva juling negatif. Kurva juling positif jika 

mean dari suatu distribusi frekuensi terletak dekat pada ekor kurva sebelah 

kanan, median dan mode terletak di sebelah kiri mean. Kurva juling negatif 

jika mean suatu distribusi frekuensi terletak dekat pada ekor kurva sebelah 

kiri, median dan mode terletak di sebelah kanan mean (Budiwanto: 2014).     
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   modus    mean                                                    mean    modus 
            median                                                          median 

Kurva Juling Positif                                   Kurva Juling Negatif    

Gambar 2.2. Kurva Juling Positif dan Juling Negatif 

 

UKURAN VARIABILITAS                      

 Ukuran variabilitas berguna untuk memberikan gambaran penyebaran 

dan penyimpangan (deviasi) skor-skor yang ada dalam suatu distribusi 

frekuensi dari nilai tengahnya terutama mean. Dua distribusi frekuensi yang 

mempunyai mean yang relatif sama, mungkin mempunyai ukuran penyebaran 

yang berbeda. Penyebaran skor-skor suatu distribusi frekuensi data 

kemungkinan mengelompok mendekati nilai tendensi sentralnya, terutama 

nilai mean, sedangkan distribusi frekuensi data yang lain mungkin skor-skor 

menjauhi nilai tendensi sentralnya terutama rata-rata hitung (mean).  

Sebagai ilustrasi, berikut ini adalah dua distribusi data yaitu distribusi 

data A dan distribudi data B yang akan memberikan gambaran perbedaan 

sebaran dari nilai tendensi sentral terutama mean.  

                                                                                                       78 

Distribusi frekuensi A :  11, 12, 12, 14, 14, 15.          Mean A =  = 13. 
                                                                                                        6 

                                                                                                      78 

Distribusi frekuensi B:   2,  6,  11, 14, 21, 24.           Mean  B =  = 13.  
                                                                                                       6        
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Nilai mean dua distribusi data A dan B tersebut di atas adalah sama 

yaitu 13, tetapi jika diperhatikan sebaran skor-skornya dari mean sangat 

berbeda. Dalam distribusi data A, sebaran skor lebih homogin mendekati nilai 

mean daripada distribusi data B. Selain itu, skor terendah dan tertinggi pada 

data A lebih mendekati mean, sedangkan pada data ke B relatif tersebar 

menjauhi mean.  

Berdasarkan kenyataan dua distribusi data tersebut di atas, maka 

diperlukan suatu indeks yang memberikan gambaran sebaran skor-skor 

dalam suatu distribusi. Berikut ini dibahas beberapa indeks yaitu rentangan 

(range), simpangan baku (standard deviasi), persentil, desil, dan kuartil 

(Budiwanto: 2014). 

 

Nilai Rentang (Range) 

 Nilai rentang (range) adalah nilai penyebaran distribusi yang paling 

sederhana. Rentang adalah suatu indeks yang memberikan gambaran 

penyebaran data suatu distribusi frekuensi. Rentang didefinisikan sebagai 

perbedaan antara skor paling tinggi dengan skor paling rendah dari suatu 

distribusi data. Besarnya nilai rentang tergantung dari data ekstrem suatu 

distribusi, ekstrem tinggi maupun ekstrem rendah. Cara memperoleh 

besarnya nilai rentang adalah menghitung skor paling tinggi dikurangi skor 

paling rendah. Penghitungan nilai rentang hanya dilakukan jika data berskala 

interval atau rasio (Budiwanto: 2014).  

Contoh dua distribusi data A dan B: 

Distribusi frekuensi A adalah: 11, 12, 12, 14, 14, 15         Range = 15  11 =  5  

Distribusi frekuensi B adalah:  2, 6, 11, 14, 21, 24           Range =  24  2 = 23 

 Jika diperhatikan dua distribusi di atas, antara distribusi data A dan 

data B jelas berbeda. Distribusi data B mempunyai rentang yang lebih kecil 

dibanding distribusi A. Berdasarkan perbedaan besarnya harga rentang dua 

distribusi tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar rentang akan 
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memberikan gambaran bahwa distribusi frekuensi mempunyai sebaran yang 

lebih luas dari nilai tengahnya terutama nilai rata-rata hitung (mean).  

 
Standar Deviasi   

 Standar deviasi (SD) disebut juga simpangan baku adalah indeks yang 

diwujudkan dalam bentuk angka standar penyimpangan skor-skor dari nilai 

tendensi sentral terutama mean pada suatu distribusi frekuensi. Standar 

deviasi digunakan untuk menggambarkan variabilitas atau penyebaran skor-

skor dalam suatu distribusi frekuensi data dari nilai tendensi sentral terutama 

dari nilai rata-rata hitung (mean). Penghitungan nilai standar deviasi hanya 

dilakukan jika data berskala interval atau rasio. Untuk data dengan skala 

nominal atau ordinal tidak memungkinkan diketahui penyebarannya. Oleh 

karena itu, jarak setiap data (X) dari rata-rata hitung (mean) suatu distribusi 

frekuensi data yang bersangkutan adalah indikator dispersi yang ada dalam 

distribusi data. Pangkat dua dari simpangan baku dinamakan varians. Simbul 

standar deviasi untuk sampel adalah SD  atau  s, dan untuk populasi adalah σ 

(sigma). 

Besarnya nilai standar deviasi juga ditentukan oleh besarnya rentangan 

data suatu distribusi frekuensi. Meskipun dua distribusi data mempunyai 

rata-rata hitung yang sama, standar deviasi dua distribusi dapat berbeda. 

Proses menghitung standar deviasi tergantung dari jenis tabel persiapan 

distribusi frekuensi yang dibuat, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan 

distribusi frekuensi bergolong (Budiwanto: 2014).    

Menghitung Standar Deviasi (SD) Distribusi Frekuensi Data Tunggal  

Menghitung nilai standar deviasi (SD) dapat dilakukan menggunakan 

dua cara, yaitu menggunakan angka deviasi (x’), dan menggunakan angka 

kasar data hasil tes. 

Langkah-langkah menghitung nilai standar deviasi menggunakan 

angka deviasi (x’) adalah sebagai berikut. Pertama, membuat tabel persiapan 

seperti pada tabel 8.11 yang memuat kolom X yaitu skor hasil tes setiap testi, 
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kolom deviasi atau x’ = skor dikurangi mean atau  X – M, dan kolom deviasi 

kuadrat (x’2). Kedua, menghitung nilai rata-rata hitung (mean) distribusi 

frekuensi. Ketiga, menghitung penyimpangan (deviasi = x’) setiap skor dari 

mean, yaitu skor hasil tes dikurangi mean (X – M). Keempat, menghitung 

kuadrat penyimpangan (deviasi) setiap skor (x’2). Kelima, menjumlahkan 

semua deviasi kuadrat (x’2). Keenam, menghitung nilai standar deviasi (SD), 

yaitu menghitung akar jumlah deviasi kuadrat dibagi banyaknya kasus (N) 

menggunakan rumus seperti dibawah ini (Budiwanto: 2014). 

Rumus menghitung standar deviasi distribusi frekuensi tunggal 

menggunakan angka deviasi adalah: 

 
Keterangan: 
SD    = standar deviasi 

 x’2 = jumlah deviasi kuadrat 
N      = banyaknya kasus 

Berikut ini contoh menghitung standar deviasi distribusi frekuensi 

tunggal hasil tes basket permenit (shooting under ring) 10 siswa.  Diawali 

dengan membuat tabel persiapan yang memuat kolom kasus (testi), skor hasil 

tes setiap kasus (X), deviasi setiap skor dari mean (x’ atau X  M) dan deviasi 

kuadrat.  Untuk mengisi kolom setiap deviasi (x’), terlebih dahulu dilakukan 

menghitung rata-rata hitung (mean) distribusi frekuensi (Budiwanto: 2014).  

Tabel 2.11. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Basket Permenit  

 

       Kasus                         X                              x’                     x’2 

                                                             (X  M) 

      1                15                5                  25                
       2                 10                  0                  0 
        3                     8               -2                  4 
        4                      7               -3                  9 
        5                 11                 1                 1 

N

x
SD




2'
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       Kasus                         X                              x’                     x’2 

                                                             (X  M) 
 6                      9               -1                  1 
        7                 12                  2                  4 
        8                      8               -2                  4 
        9                 10                  0                  0 
           10         10                  0                0             

       Jumlah                       100                                --                           48 

 

Menghitung nilai standar deviasi: 
 

  

 Menghitung standar deviasi (SD) distribusi frekuensi data tunggal 

dapat dilakukan dengan menggunakan angka mentah (data hasil tes atau 

pengukuran) secara langsung. Rumus menghitung standar deviasi suatu 

distribusi frekuensi data tunggal menggunakan skor mentah sebagai berikut. 

 
Keterangan: 
 
SD   = standar deviasi  

 X2 = jumlah skor kuadrat 
N     = jumlah kasus 

 

Menghitung standar deviasi (SD) distribusi frekuensi tunggal 

menggunakan angka kasar diawali dengan membuat tabel persiapan yang 

memuat kolom kasus (testi), kolom skor hasil tes setiap kasus (X), dan kolom 

kuadrat  setiap skor X2.  

Tabel 2.12. Distribusi Data Hasil Tes Basket Permenit  

 

  22 )(.
1

XXN
N

SD

10
10

100



N

X
M 19,2

10

48
SD
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           Kasus                                   X                                X2            
 
               1                       15                   225           
               2                    10                   100           
               3                         8                         64           
               4                         7                         49           
               5                    11                     121           
               6                         9                         81           
               7                    12                     144           
               8                        8                         64           
               9                    10                     100           
             10                    10                     100           

          Jumlah                                    100                            1048         
 

Menghitung nilai standar deviasi: 

 Kesimpulannya, hasil analisis nilai standar deviasi distribusi data hasil 

tes basket permenit 10 siswa adalah 2,19. Pengertiannya, distribusi data hasil 

tes basket permenit tersebut tersebar setiap satu standar deviasi besarnya 2,19, 

atau 1 SD = 2,19 menyimpang dari mean (Budiwanto: 2014).  

 

Menghitung Standar Deviasi (SD) Distribusi Frekuensi Bergolong  

 Menghitung standar deviasi distribusi frekuensi bergolong diawali 

dengan membuat tabel persiapan (lihat tabel 2.13). Tabel persiapan memuat 

kolom kasus (testi) yaitu kolom katagori skor (X), kolom frekuensi setiap 

katagori skor (f), kolom perkalian skor katagori dengan frekuensi (fX), kolom 

deviasi (x’) setiap skor katagori dari mean (XM), kolom perkalian frekuensi 

dengan deviasi setiap katagori skor (fx’), dan kolom deviasi kuadrat dikalikan 

dengan hasil kali frekuensi dengan deviasi setiap katagori skor (fx’2). Deviasi 

(x’) adalah nilai penyimpangan setiap skor dari mean seluruh data. Maka 

untuk mengisi kolom skor deviasi (x’ atau XM) terlebih dahulu menghitung 

19,2100)104810(
10

1 2 SD
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rata-rata hitung (mean) distribusi frekuensi. Selanjutnya dilakukan 

penghitungan menggunakan rumus standar deviasi distribusi frekuensi 

bergolong. Rumus yang digunakan untuk menghitung standar deviasi 

distribusi frekuensi bergolong adalah sebagai berikut. 

Keterangan: 
SD  = standar deviasi  
fx’2  = skor deviasi dikalikan hasil kali frekuensi dan deviasi setiap katagori             
N   = jumlah kasus 

Tabel 2.13. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Servis Bolavoli  

          X                  f                 fX                  x’                  fx’                 fx’2 

          44                   1                 44              4,32                 4,32              18,66 
       43        3          129         3,32           9,96        33,07 
       42        4          168         2,32           9,28        21,53 
       41        8          328         1,32        10,56        13,94 
       40         12          480         0,32           3,84           1,23 

       39        8          312         0,68        5,44           3,70 

       38        7          266         1,68       11,76        19,76 

       37        5          185         2,68       13,40        35,91 

       36        2   72         3,68          7,36        27,08 

      Jumlah           50              1984                --                   --              174,88   
     

 
Menghitung nilai standar deviasi: 

                           
Rumus lain untuk menghitung standar deviasi distribusi frekuensi 

bergolong menggunakan angka kasar adalah sebagai berikut: 

 

N

fx
SD




2'

8702,1
50

88,174'2




N

fx
SD

2

2
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N
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Keterangan: 
SD = standar deviasi 
fX  = frekuensi yang termuat dalam setiap katagori skor 
N   = banyaknya kasus 

Tabel 2.14. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Servis Bolavoli  

    X                            f                             fX                             fX2 

           44 1                        44                      1936 
          43    3                    129                    5547 
          42                  4                168                    7056 
          41                  8                328                 13448 
          40                  12                480                 19200 
          39                 8                312                 12168 
          38                 7                266                 10108 
          37                  5                185                    6845 
          36                  2                   72                    2592                          

         Jumlah                     50                         1984                         78900 
 

 
Menghitung nilai standar deviasi: 

                              
Distribusi frekuensi hasil tes keterampilan servis bolavoli tersebut 

tersebar setiap 1 standar deviasi besarnya 1,8702, atau 1 SD = 1,8702.  

Suatu distribusi frekuensi data dapat disajikan menggunakan tabel 

distribusi frekuensi bergolong yang terdiri dari beberapa interval kelas. 

Rumus untuk menghitung standar deviasi distribusi frekuensi bergolong yang 

terdiri dari beberapa interval kelas adalah: 

 
Keterangan: 
f    = frekuensi setiap interval kelas 
x’  = deviasi dari mean 
N  = jumlah kasus 

8702,1)
50

1984
(

50

78900 2 SD

  22 )'('. fxfxN
N
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SD
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Berikut ini contoh menghitung standar deviasi dari suatu distribusi 

frekuensi bergolong yang terdiri beberapa interval kelas tentang hasil tes 

pengetahuan olahraga. Data hasil tes pengetahuan olahraga disajikan dalam 

tabel 2.15 sebagai berikut. 

Tabel 2.15. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga                                                                                         

        Interval kelas              f                      x’                    fx’                 fx’2 

          95 – 99            2            4               8            32 
         90 – 94            4           3            12           36 
         85 – 89            6          2            12           24 
         80 – 84            6           1               6               6 
         75 – 79            8           0               0               0 
         70 – 74            8         –1           –8              8 
         65 – 69            4          –2            –8            16 
         60 – 64            3         –3            –9            27 
         55 – 59            3          –4                  –12           48 
         50 – 54            2         –5                  –10           50 

           Jumlah                  46                       –                    –9                 247        
 

 
Menghitung standar deviasi: 

 

Distribusi frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga 46 siswa tersebut 

tersebar setiap satu standar deviasi besarnya 11,545, atau 1 SD = 11,545. 

Pengertiannya, distribusi data hasil tes pengetahuan olahraga tersebut 

tersebar setiap satu standar deviasi besarnya 11,545 menyimpang dari mean. 

 

ANGKA STANDAR 

Angka standar sering disebut juga skor baku, digunakan untuk 

membandingkan dua sebaran skor yang berbeda rata-rata hitung dan 

simpangan bakunya. Dilakukan dengan membuat transformasi atau 

mengubah dua skor tersebut menjadi skor baku. Ada dua jenis skor baku yang 

biasa digunakan, yaitu skor T dan z skor (Sudjana dan Ibrahim: 2007). 

545,11)9()24736(
46

5 2 SD
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Menurut Rakajoni (1975) dijelaskan bahwa skor mentah umumnya 

tidak dapat dibandingkan antar satu dengan yang lain. Sebab angka-angka 

yang ada mempunyai satuan ukuran yang tidak sama. Cara mengatasi 

masalah tersebut dilakukan dengan mentransformasi skor menjadi angka 

standar. Pengubahan skor mentah menjadi menjadi skor standar terutama 

menggunakan nilai rata-rata hitung (mean = M) dan (standar deviasi (SD). 

Skor standar tersebut merupakan wujud satuan ukuran baru yang 

menunjukkan penyimpangan (SD) setiap skor mentah dari rata-rata 

hitungnya (mean). T-skor menggunakan mean = 50, dan SD = 10. Sedangkan z-

skor menggunakan mean = 0, dan SD = 1.  

Dalam kegiatan penelitian dan evaluasi bidang keolahragaan sering 

dilakukan tes dan pengukuran dari beberapa variabel yang datanya 

mempunyai satuan ukuran berbeda. Untuk dapat dilakukan analisis 

berikutnya, data-data  tersebut diubah lebih dahulu menjadi angka standar. 

Jadi, angka standar digunakan untuk mengkonversi skor hasil tes dan 

pengukuran yang mempunyai satuan ukuran berbeda. Dengan kata lain, 

untuk menganalisis beberapa data yang mempunyai satuan ukuran berbeda 

terlebih dahulu perlu mengubah data skor mentah menjadi angka standar. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa angka standar digunakan untuk 

membandingkan atau mengkorelasikan antara dua variabel yang mempunyai 

sebaran dan rentangan yang berbeda.  Satu distribusi data mempunyai 

rentangan 0–50, sedangkan distribusi data yang lain mempunyai 0–100. 

Sebaiknya, dua data tersebut diubah dahulu menjadi angka standar.  

Ada beberapa jenis angka standar, berikut ini hanya dibahas dua jenis 

angka standar, yaitu T skor dan z skor. Untuk menghitung angka standar 

perlu nilai mean dan standar deviasi distribusi frekuensi (Budiwanto: 2014). 

Rumus T skor: 

 

 

 

10)(50
SD

MeanX
Tskor






Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang   49 
 

 

Keterangan: 
T skor = angka standar T yang akan dihitung. 
X         = skor mentah yang diperoleh setiap individu. 
Mean  = rata-rata hitung data kelompok masing-masing variabel. 
SD      = standar deviasi data kelompok masing-masing variabel. 

 

Data yang akan dianalisis sering dijumpai mempunyai skor yang lebih 

rendah atau lebih kecil angkanya tetapi sebenarnya mempunyai makna lebih 

tinggi atau lebih baik daripada skor yang angkanya lebih tinggi atau lebih 

besar. Contoh, ada dua data waktu tempuh renang gaya dada 100 meter, data 

A adalah 71,25 detik, sedangkan data B adalah 71,50 detik. Jika diperhatikan, 

angka skor A lebih rendah daripada angka skor B, tetapi sebenarnya prestasi 

A adalah lebih baik dari pada prestasi B. Karena dalam lomba lari, skor yang 

lebih kecil adalah lebih baik atau waktu tempuh lebih baik daripada skor yang 

lebih besar. Untuk menghitung angka standar data yang mempunyai 

pengertian atau makna seperti itu maka rumus T-skor tersebut di atas diubah 

menjadi seperti berikut (Budiwanto: 2014).  

 

 

Angka standar yang lain adalah z-skor. Dalam menghitung angka 

standar menggunakan rumus z-skor tidak berbeda dengan menggunakan 

rumus T-skor. Diperlukan juga nilai rata-rata hitung (mean) dan nilai standar 

deviasi kelompok.   

Rumus z-skor adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 
z skor = angka standar z yang akan dihitung. 
X        = skor mentah yang diperoleh setiap individu. 
Mean  = rata-rata hitung data kelompok masing-masing variabel. 
SD      = standar deviasi data kelompok masing-masing variabel. 

Dalam melakukan analisis data penelitian atau dalam proses evaluasi 

dalam bidang keolahragaan, kemungkinan beberapa data variabel tersebut 

10)(50
SD

MeanX
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mempunyai satuan ukuran yang berbeda. Contoh, suatu penelitian yang   

mengkorelasikan variabel waktu tempuh renang 100 meter gaya dada dengan 

variabel frekuensi kayuhan kedua lengan. Data waktu tempuh renang 100 

meter gaya dada mempunyai satuan ukuran detik, sedangkan data kayuhan 

kedua lengan dihitung jumlah atau frekuensi kayuhan lengan selama 

menempuh jarak renang 100 meter. Karena kedua data tersebut mempunyai 

satuan ukuran yang berbeda maka harus diubah dahulu menjadi angka 

standar. Angka standar yang dihitung adalah data setiap individu anggota 

atau setiap orang coba dalam distribusi data.  

Berikut ini contoh menghitung angka standar T-skor dan z-skor tentang 

data waktu tempuh renang 100 meter gaya dada, dan data frekuensi kayuhan 

lengan yang diperoleh Ali. Data waktu tempuh renang 100 meter yang 

diperoleh Ali adalah 80,25 detik. Mean waktu tempuh renang kelompok 

adalah 80,75 detik, standar deviasi (SD) waktu tempuh renang adalah 0,55. 

Data frekuensi kayuhan lengan yang dilakukan Ali adalah 39 kali. Mean 

kayuhan lengan kelompok adalah 36 detik, dan standar deviasi (SD) adalah 4. 

Karena dua data tersebut perlu diubah menjadi angka standar.    

Menghitung T skor setiap skor mentah yang diperoleh Ali: 

• T-skor waktu tempuh renang 100 meter: 

 

 

• T-skor frekuensi kayuhan lengan:  

 

 

Hasil penghitungan angka standar T skor yang diperoleh Ali adalah 

waktu tempuh renang 100 meter adalah 59,09, dan kayuhan lengan adalah 

57,5. Angka standar T skor tersebut dapat ditambahkan, dikurangkan, dan 

dikalikan yang digunakan untuk analisis berikutnya. Misalnya, penelitian 

korelasional antara waktu tempuh renang dengan frekuensi kayuhan, maka 

semua data harus diubah menjadi angka standar (Budiwanto: 2014). 
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Jika dilakukan penghitungan angka standar menggunakan z skor, 

maka  z skor setiap skor mentah yang diperoleh Ali adalah sebagai berikut:  

• z skor waktu tempuh renang 100 meter: 

 

 

• z skor kayuhan lengan:  

 

 

PERSENTIL, DESIL, KUARTIL                  

 Dalam suatu distribusi frekuensi data yang telah diurutkan mulai dari 

skor tertinggi sampai dengan yang terendah dapat dipisahkan berdasarkan 

angka persen, yaitu persentil, desil, dan kuartil. Persentil adalah skor yang 

memisahkan setiap satu persen frekuensi suatu distribusi frekuensi data. Desil 

adalah skor yang memisahkan setiap sepuluh persen frekuensi dalam suatu 

distribusi frekuensi data. Kuartil adalah skor yang memisahkan setiap dua 

puluh lima persen frekuensi suatu distribusi data. 

Persentil 

 Suatu data yang telah disusun menurut besarnya dapat ditentukan 

persentil yang membagi distribusi tersebut menjadi seratus bagian yang sama 

frekuensinya. Persentil adalah skor yang memisahkan setiap satu persen 

frekuensi suatu distribusi frekuensi data. Sehingga, persentil membagi 

distribusi frekuensi menjadi seratus bagian yang sama frekuensinya. Dalam 

suatu distribusi frekuensi ada 100 persentil, yaitu persentil pertama (P1) 

sampai dengan persentil kesembilanpuluh sembilan (P99) (Budiwanto: 2014). 

Rumus untuk menghitung persentil adalah: 

 

 

i
fd

cfbN
n

BbPn 



 100

91,0
55,0

75,8025,80
. 


skorz

75,0
4

3639
. 


skorz



52   Metode Statistika 
 

 

Keterangan: 
Pn   = skor yang terletak pada persentil yang ke n 
Bb   = batas bawah nyata interval kelas yang memuat nilai Pn 
n     = persentil ke n 
N    = banyaknya kasus 
cfb  = kumulatif frekuensi yang terletak tepat di bawah kumulatif frekuensi    
          pada interval kelas yang memuat Pn 
fd   = frekuensi pada interval kelas yang memuat Pn 
i    = lebar kelas 

  Berikut ini contoh menghitung persentil ke 63 (P63) dari distribusi 

frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga. Diawali membuat tabel distribusi 

frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga (tabel 2.16). Selanjutnya, melacak 

letak interval kelas yang memuat P63. P63 membatasi 63% frekuensi di bagian 

bawah distribusi frekuensi, maka dilacak pada kolom cf%. P63 termuat dalam 

kumulatif persen 80,00 atau angka 36 pada kolom kumulatif frekuensi. Maka 

dapat diketahui frekuensi dalam (fd), interval yang memuat persentil ke 63, 

dan frekuensi yang sebaris dengan angka 36 yaitu fd = 8. Yang memuat 

persentil ke 63 adalah interval 74,5–79,5. Sedangkan frekuensi yang terletak 

tepat di bawah kumulatif frekuensi (fdb) pada interval kelas yang memuat 

P63 dilacak pada frekuensi dibawah cf = 36. Maka diperoleh Bb = 74,5, N = 45, 

cfb = 28, fd = 8, dan lebar kelas (i) = 5.  

Tabel 2.16. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga   

    Interval kelas                 f                        cf                    cf% 

      89,5 – 94,5                 2              45          100,00 
     84,5 – 89,5               3              43            95,50 
     79,5 – 84,5               4              40            88,89 
     74,5 – 79,5               8              36             80,00 
     69,5 – 74,5              10              28            62,22 
     64,5 – 69,5               8              18             40,00 
     59,5 – 64,5               5              10             22,22 
     54,5 – 59,5               3                 5             11,11 
     49,5 – 54,5               2                 2                4,44 

               Jumlah                      45                            --                            --           
 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang   53 
 

 

Persentil ke 63 (P63) diperoleh dengan memasukkan angka statistik tersebut 

di atas ke dalam rumus sebagai berikut: 

Desil 

 Data dalam distribusi frekuensi yang disusun menurut besarnya dapat 

ditentukan desil yang membagi distribusi menjadi sepuluh bagian. Desil 

adalah skor yang memisahkan setiap sepuluh persen frekuensi dalam suatu 

distribusi frekuensi. Dengan kata lain, desil membagi suatu distribusi 

frekuensi menjadi sepuluh bagian yang sama banyak frekuensinya. Maka ada 

sembilan desil, yaitu desil pertama (D1), desil kedua (D2) dan seterusnya 

sampai dengan desil kesembilan (D9). Sebenarnya desil pertama (D1) adalah 

persentil kesepuluh (P10), desil kedua (D2) adalah persentil keduapuluh (P20) 

dan seterusnya. Cara menghitung desil tidak berbeda dengan cara persentil 

(Budiwanto: 2014).   

Rumus untuk menghitung desil adalah sebagai berikut: 

           Berikut ini contoh langkah-langkah menghitung desil 3 (D3) dari 

distribusi frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga. Pertama, membuat tabel 

distribusi frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga (tabel 8.16). Kedua, 

menentukan interval kelas yang memuat D3. Karena desil ke 3 membatasi 30% 

frekuensi di bagian bawah distribusi frekuensi, maka kita lacak pada kolom 

cf%. Desil 3 termuat dalam komulatif persen 40,00 atau angka 18 pada kolom 

comulatif frekuensi (cf). Dari sini dapat diketahui frekuensi dalam (fd), 

interval kelas yang memuat desil ke 3, atau frekuensi yang sebaris dengan 

bilangan 18 adalah fd = 8. Interval kelas yang memuat desil ke 3 adalah 

interval kelas 64,5 – 69,5. Sedangkan fdb adalah kumulatif frekuensi yang 
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terletak tepat di bawah kumulatif frekuensi pada interval kelas yang memuat 

desil ke 3, dapat dilacak pada frekuensi dibawah komulatif cf = 18. Sehingga 

Bb = 64,5, N = 45, cfb = 10, fd = 8, dan lebar kelas (i) = 5. Berdasarkan angka-

angka tersebut dilakukan penghitungan desil ke tiga (D3) sebagai berikut.  

Hasil penghitungan diperoleh bahwa desil ketiga terletak pada interval 

kelas 69,5 – 74,5, tepatnya pada skor 66,69 (Budiwanto: 2014).  

 
Kuartil 

 Suatu data yang telah disusun mulai dari skor besar sampai skor dapat 

ditentukan kuartil yang membagi distribusi tersebut menjadi empat bagian 

yang sama frekuensinya. Kuartil adalah skor yang memisahkan setiap dua 

puluh lima persen frekuensi suatu distribusi data. Dalam suatu distribusi 

frekuensi ada tiga kuartil, yaitu kuartil pertama (K1), kuartil kedua (K2) dan 

kuartil ketiga (K3). Sebenarnya, kuartil pertama (K1) adalah persentil 

keduapuluh lima (P25), sedangkan kuartil kedua (K2) adalah persentil 

kelimapuluh (P50 ), juga sama dengan median (Me) (Budiwanto: 2014).  

Rumus untuk menghitung kuartil adalah sebagai berikut: 

Berikut ini contoh menghitung kuartil pertama (K1) dari distribusi 

frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga. Diawali membuat tabel distribusi 

frekuensi hasil tes pengetahuan olahraga (tabel 2.16). Selanjutnya melacak 

letak interval kelas yang memuat kuartil pertama (K1). Karena kuartil pertama 

(K1) membatasi 25% frekuensi di bagian bawah distribusi frekuensi, maka kita 

lacak pada kolom cf%. Kuartil pertama termuat dalam comulatif persen 40,00 

atau angka 18 pada kolom komulatif frekuensi (cf). Dari sini dapat diketahui 

nilai frekuensi dalam (fd), interval kelas yang memuat kuartil pertama, atau 
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frekuensi yang sebaris dengan bilangan 18 yaitu fd = 8. Interval kelas yang 

memuat kuartil pertama adalah 64,5 – 69,5. Sedangkan fdb, yaitu kumulatif 

frekuensi yang terletak di bawah kumulatif frekuensi pada interval kelas yang 

memuat kuartil pertama dilacak pada frekuensi dibawah komulatif cf = 18. 

Sehingga Bb = 64,5, N = 45, cfb = 10, fd = 8, dan lebar kelas (i) = 5. Berdasarkan 

angka-angka tersebut di atas selanjutnya dilakukan penghitungan kuartil 

pertama  (K1), kuartil kedua (K2), dan kuartil ketiga (K3) seperti di bawah ini.  

 

MENYAJIKAN DATA MENGGUNAKAN GRAFIK 

Dalam menyajikan data suatu distribusi frekuensi tunggal maupun 

distribusi frekuensi bergolong dapat juga disajikan menggunakan grafik. 

Grafik adalah salah satu cara menyajikan data kuantitatif suatu distribusi 

frekuensi. Berikut ini dibahas beberapa jenis grafik, yaitu grafik histogram, 

poligon dan ogive. Dalam membuat grafik selalu diawali dengan membuat 

tabel persiapan yang memuat distribusi frekuensi data (Budiwanto: 2014). 

Grafik Histogram 

 Grafik histogram disebut juga bar diagram adalah grafik yang dibuat 

berbentuk balok-balok berjajar (lihat gambar 2.3). Dasar pembuatan dengan 

menggunakan batas nyata atau titik tengah. Pembuatan grafik histogram 

diawali dengan membuat tabel persiapan distribusi frekuensi. Selanjutnya 

membuat gambar grafik dengan sumbu absis (mendatar) dan sumbu ordinat 

(tegak). Sumbu absis digunakan untuk menuliskan nilai atau skor. Skor yang 

dituliskan di sumbu absis adalah batas nyata, atau titik tengah kelas setiap 
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interval kelas. Sumbu ordinat digunakan untuk menuliskan frekuensi setiap 

interval kelas. Selanjutnya, di atas batas nyata atau titik tengah kelas (TTK) 

dibuat balok-balok yang tingginya sesuai dengan frekuensi (f) setiap interval 

kelas. Nama histogram ditulis di bawah gambar grafik. Berikut ini contoh 

grafik histogram data hasil tes pengetahuan olahraga (Budiwanto: 2014).  

Tabel 2.17. Distribusi Frekuensi Hasil Tes Pengetahuan Olahraga   

    Interval kelas            TTK                f                  cf                  cf% 

     89,5 – 94,5              92  2              45          100,00 
     84,5 – 89,5                87  3              43            95,50 
     79,5 – 84,5              82  4              40            88,89 
     74,5 – 79,5                77  8              36             80,00 
     69,5 – 74,5              72  10              28            62,22 
     64,5 – 69,5                67  8              18             40,00 
     59,5 – 64,5              62  5              10             22,22 
     54,5 – 59,5                57  3                 5             11,11 
     49,5 – 54,5                52  2                 2                4,44 

               Jumlah                    --                 45                   --                   -- 
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Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

HISTOGRAM SKOR HASIL TES PENGETAHUAN OLAHRAGA 

Gambar 2.3. Histogram Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga menggunakan 
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Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

HISTOGRAM SKOR HASIL TES PENGETAHUAN OLAHRAGA 

Gambar 2.4. Histogram Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga menggunakan 
                        Titik Tengah Kelas 
 
Grafik Poligon 

 Grafik poligon seringkali disebut juga poligon frekuensi. Dalam 

pembuatannya grafik polygon ini mendasarkan pada titik tengah dan 

frekuensi setiap katagori skor. Dibuat dengan  menghubungkan titik tengah 

dengan frekuensi setiap katagori dalam bentuk garis (kurva).  Cara membuat 

grafik poligon tidak berbeda dengan grafik histogram. 

Pertama kali membuat sumbu horisontal atau sumbu absis untuk 

menuliskan titik tengah kelas suatu interval kelas nilai atau skor. Dan dibuat 

sumbu vertikal atau sumbu ordinat digunakan untuk menuliskan frekuensi 

setiap katagori skor. Sumbu horisontal dan sumbu vertikal bertemu pada titik 

0 (nol). Di atas setiap titik tengah kelas (TTK) katagori skor dibuat titik yang 

tingginya sesuai dengan frekuensi (f). Selanjutnya, dibuat garis penghubung 

antara pertemuan setiap titik tengah kelas dengan frekuensi kelasnya. 
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Berikutnya, membuat garis yang menghubungkan setiap titik dengan titik 

yang lain (Budiwanto: 2014). Berikut ini contoh grafik poligon yang datanya 

diambil dari hasil tes pengetahuan olahraga (tabel 2.17). 
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Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

POLIGON SKOR HASIL TES PENGETAHUAN OLAHRAGA 

Gambar 2.5. Poligon Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga 

 

Grafik Ogive 

 Grafik ogive disebut juga grafik frekuensi meningkat. Dalam grafik 

ogive dicantumkan frekuensi meningkat (comulative frekuensi = cf) pada sumbu 

tegak. Pada sumbu mendatar dicantumkan skala nilai atau skor. Jika membuat 

grafik untuk distribusi frekuensi bergolong, dicantumkan skor batas nyata 

kelas pada sumbu mendatar. Di atas setiap skor batas nyata kelas dibuat titik 

temu antara skor batas nyata kelas dengan frekuensi meningkat (cf). 

Selanjutnya, antara titik temu yang paling rendah dihubungkan dengan titik 

temu di atasnya sampai dengan titik temu yang paling tinggi. (Budiwanto: 

2014). Berikut ini contoh grafik ogive, datanya diambil dari hasil tes 

pengetahuan olahraga (Tabel 2.17). 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang   59 
 

 

 

      f 
       

 45  -                                                                                                             

                                                                                                    
 40 -                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                 

 35 -                                                                   
               
 30 -                                                                  

                                                                        
 25 - 
                                                                   
    20 -                                                                                                                           

                                                                                                                                                              
 15 - 
                                                                                              

 10 -                                  
 

   5 -                      

                                   

   0 - 
                 49,5     55,5     59,5    64,5     69,5     74,5     79,5     84,5     89,5      

OGIVE SKOR HASIL TES PENGETAHUAN OLAHRAGA 

Gambar 8.6. Ogive Skor Hasil Tes Pengetahuan Olahraga. 

 

 

RANGKUMAN 

Distribusi frekuensi adalah susunan data angka yang diurut menurut 

besarnya atau kategorinya. Ada dua bentuk distribusi frekuensi; yaitu 

distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi bergolong. Tendensi 

sentral atau adalah nilai tengah yang menjadi pusat suatu distribusi frekuensi 

data. Ada beberapa macam tendensi sentral, yaitu mean, median, mode. 

Ukuran variabilitas berguna untuk memberikan gambaran penyebaran 

(pemencaran) dan penyimpangan (deviasi) skor-skor yang ada dalam suatu 

distribusi frekuensi dari nilai tengahnya (tendensi sentral) terutama mean. 
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Rentang adalah perbedaan antara skor paling tinggi dengan skor paling 

rendah dari suatu distribusi data. Standar deviasi (SD) disebut juga 

simpangan baku adalah indeks yang diwujudkan dalam bentuk angka 

standar penyimpangan skor-skor dari nilai tendensi sentral terutama mean 

pada suatu distribusi frekuensi. Angka standar digunakan untuk 

mengkonversi beberapa skor hasil tes dan pengukuran yang mempunyai 

satuan ukuran berbeda. Ada beberapa macam angka standar, antara lain: T 

skor dan z skor. Persentil adalah skor yang memisahkan setiap satu persen 

frekuensi suatu distribusi frekuensi data. Desil adalah skor yang memisahkan 

setiap sepuluh persen frekuensi dalam suatu distribusi frekuensi. Kuartil 

adalah skor yang memisahkan setiap dua puluh lima persen frekuensi suatu 

distribusi. Grafik adalah salah satu cara menyajikan data kuantitatif dari suatu 

distribusi frekuensi. Ada beberapa jenis grafik, yaitu grafik histogram, poligon 

dan ogive. 

 

LATIHAN 

Hasil tes pengetahuan olahraga adalah sebagai berikut: 

          71   64   81   88   72   69   52   74   61   68   61   65   66   50   73   

75   75   72   83   65   72   73   56   70   89   85   59   79   78   76   

77   83   71   64   91   60   73   91   65   80   78   68   56   78   68  

1. Sajikan data hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas menggunakan 

tabel distribusi frekuensi bergolong.  

2. Hitunglah tendensi sentral hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas. 

3. Hitunglah variabilitas data hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas. 

4. Hitunglah persentil, desil dan kuartil hasil tes pengetahuan olahraga 

tersebut. 

5. Sajikan hasil tes pengetahuan olahraga tersebut di atas menggunakan 

grafik histogram, poligon dan ogive. 

 

 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang   61 
 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ardhana, W. 1982. Beberapa Metode Statistik untuk Penelitian Pendidikan, 
Surabaya: Usaha Nasional 

Budiwanto, S., 2014. Metode Statistika untuk Analisis Data Bidang Keolahragaan, 
Malang: Universitas Negeri Malang. 

Guilford, J.P. 1956. Fundamental Statistics in Education and Psychology, Third 
edition, Tokyo: Kogakuska Company. 

Sudjana, 1992. Metode Statistika. Edisi ke 5. Bandung: Penerbit Tarsito. 

Suharsimi, A., 1989. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: PT.  
Bina Aksara 

Thomas, J.R. dan Nelson, J.K., 1990. Research Methods in Physical Activity, 2nd 
edition, Illinois: Human Kinetics Books Publishers, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

BAB III 
TEKNIK ANALISIS KORELASI 

 

KOMPETENSI: 

 Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan menjelaskan konsep tentang teknik analisis korelasi   

2. Memahami dan mampu mengolah data berskala nominal menggunakan 

teknik analisis koefisien Phi   

3. Memahami dan mampu mengolah data berskala ordinal menggunakan 

teknik korelasi tata jenjang 

4. Memahami dan mampu mengolah data berskala interval atau rasio 

menggunakan teknik analisis korelasi product moment dari Pherson 

5. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

korelasi partial 

6. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

korelasi ganda  

 

DESKRIPSI 
 

  Teknik analisis korelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

adanya kecenderungan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam 

menggunakan teknik analisis korelasi, paling sedikit harus ada dua variabel 

yang dikorelasikan. Teknik analisis korelasi terutama digunakan untuk 

mengetahui kecenderungan hubungan antara variabel yang satu dengan 

variabel lainnya. Hasil analisis korelasi akan diperoleh koefisien korelasi yang 

menunjukkan besarnya hubungan antar variabel. Hubungan antara variabel-

variabel yang dikorelasikan tersebut tidak mempermasalahkan apakah ada 

hubungan sebab akibat atau tidak ada hubungan sebab akibat. Berikut ini 

akan dibahas beberapa teknik analisis korelasi, antara lain teknik analisis 

koefisien Phi, korelasi tata jenjang, analisis korelasi product moment dari 

Pherson, analisis korelasi partial, dan teknik analisis korelasi ganda.  
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KONSEP TENTANG TEKNIK ANALISIS KORELASIONAL   

Teknik analisis korelasional terutama digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. 

Variabel-variabel yang dianalisis hubungannya adalah variabel tergantung 

(dependent variable) dengan variabel-variabel bebas (independent variable) 

(Thomas dan Nelson: 1990). Berdasarkan jumlah variabel yang dikorelasikan, 

dibedakan menjadi korelasi dua variabel (bivariat) dan korelasi ganda (multi 

variat). Yang perlu ditegaskan dalam melakukan analisis korelasional ini ialah 

bahwa variabel-variabel yang akan dikorelasikan harus mempunyai landasan 

teori atau kerangka teori. 

Variabel tergantung disebut juga variabel terikat atau variabel 

kriterium. Sedangkan variabel bebas disebut juga variabel prediktor. Pada 

waktu melaksanakan analisis korelasi diawali dengan membuat tabel 

persiapan  yang terdiri dari distribusi frekuensi yang memuat skor  variabel-

variabel yang dikorelasikan. Dalam tabel persiapan distribusi frekuensi 

tersebut, pada kolom untuk menulis skor variabel tergantung biasanya diberi 

simbol Y, sedangkan kolom untuk menulis skor variabel bebas biasanya diberi 

simbol X. 

Arah hubungan antar variabel yang dianalisis, korelasinya dapat 

berbentuk hubungan positif atau hubungan negatif. Arah hubungan positif 

antar veriabel terjadi jika naiknya skor variabel X selalu diikuti dengan 

naiknya skor  variabel Y, atau jika turunnya skor variabel X selalu diikuti 

dengan turunnya skor variabel Y. Sebaliknya, arah hubungan negatif antar 

variabel terjadi jika naiknya skor variabel X selalu diikuti dengan turunnya 

skor variabel Y, atau turunnya skor variabel X selalu diikuti dengan turunnya 

skor variabel Y (Budiwanto: 2014). 

Besar kecilnya hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka 

indeks yang disebut koefisien korelasi. Simbol yang digunakan untuk 

menyatakan besarnya koefisien korelasi dua variabel adalah r, dan R untuk 

koefisien korelasi ganda. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara 1,0 
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sampai dengan +1,0.  Sehingga ada dua kemungkinan koefisien korelasi yaitu 

korelasi negatif  dan korelasi positif. Koefisien korelasi negatif menunjukkan 

arah hubungan berbanding terbalik antara variabel yang satu dengan lainnya. 

Sedangkan koefisien korelasi yang positif menunjukkan arah hubungan 

berbanding lurus antara variabel yang satu dengan lainnya. Jika koefisien 

korelasi +1,0 atau 1,0 maka hubungan dua variabel tersebut sempurna. 

(Sutrisnohadi: 1983)   

Koefisien korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain 

dapat digambarkan menggunakan gambar diagram pencar (scatter gram).  

Gambar diagram 3.1 dan 3.2 menggambarkan arah hubungan positif dan 

hubungan negatif variabel-variabel yang dikorelasikan. Contoh, peneliti ingin 

mengetahui kecenderungan hubungan antara variabel tinggi  badan (X)  

dengan variabel tinggi lompatan (Y). Titik-titik dalam diagram merupakan 

titik pertemuan skor-skor variabel yang menggambarkan hubungan  variabel 

tinggi  badan (X) dengan variabel tinggi lompatan (Y). Kumpulan titik-titik 

yang membentuk kelompok dan bersekutu dari sudut kiri bawah ke sudut 

kanan atas menunjukkan korelasi positif antara variabel yang satu dengan 

yang lain. Berdasarkan letak titik-titik tersebut menggambarkan ada korelasi 

yang positif antara variabel tinggi badan dengan tinggi lompatan. Letak titik-

titik tersebut juga memberikan pengertian tentang hubungan positif bahwa 

makin tinggi nilai tinggi  badan  makin tinggi pula nilai tinggi lompatan. 

Sebaliknya, jika kumpulan titik-titik membentuk kelompok bersekutu dari 

sudut kiri atas ke sudut  kanan bawah menunjukkan korelasi negatif. 

Berdasarkan letak titik-titik pertemuan tersebut menunjukkan adanya 

hubungan yang berlawanan arah, makin tinggi nilai tinggi badan justru makin 

rendah nilai lompatan. Dengan demikian, letak titik-titik tersebut 

menggambarkan hubungan atau korelasi yang negatif antara tinggi badan 

dengan tinggi lompatan (Budiwanto: 2014).    

Berikut ini disajikan gambaran hubungan antara dua variabel yang 

dikorelasikan, digambarkan menggunakan gambar diagram pencar (scatter 
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gram).  Gambar diagram 3.1 dan 3.2 menggambarkan arah hubungan positif 

dan hubungan negatif antara dua variabel X dan Y.  

                                                                                 

                                                                                  ......                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                          ..........                                                                                                                                                          
                                                                                   ...............  
                                                                           ....................  
                                                                     .......................  
       Variabel Y                                      ..........................  
                                                            .........................  
                                                        .......................  
                                                     .....................  
                                                   .................  
                                               ............... 
                                            ............. 
                                         ......... 
                                      ...... 
                                      
                                                       Variabel  X 

 
Gambar 3.1.  Kumpulan Titik-Titik Skor pada Korelasi Positif 
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                                                                         ..................  
                                                                               .............. 
                                                                                       ......... 
                                                                                             ......    
 
                                                  Variabel  X 

 
Gambar 3.2. Kumpulan Titik-Titik Skor pada Korelasi Negatif 
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Berdasarkan jumlah variabel yang dikorelasikan, teknik analisis 

korelasional dibedakan menjadi teknik analisis korelasi bivariat dan 

multivariat. Teknik analisis korelasi bivariat digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara dua variabel, yaitu korelasi antara satu 

variabel tergantung (terikat) dengan satu variabel bebas. Contohnya, 

penelitian tentang kecenderungan hubungan antara variabel kemampuan 

tinggi lompatan dengan tinggi badan. Kemampuan tinggi lompatan sebagai 

variabel tergantung, dan tinggi badan sebagai variabel. Hipotesis yang 

dikemukakan, ada hubungan yang signifikan antara tinggi lompatan dengan 

tinggi badan. Jika hasil analisis yang diharapkan. Jika ada hubungan maka 

orang yang tinggi badannya akan tinggi lompatannya  (Budiwanto: 2014).  

Teknik analisis korelasi multivariat digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara tiga variabel atau lebih secara bersama-sama, 

disebut juga teknik analisis korelasi ganda. Yaitu mengkorelasikan antara satu 

variabel tergantung dengan dua atau lebih variabel bebas. Contoh, penelitian 

tentang kecenderungan hubungan antara variabel kemampuan tinggi 

lompatan dengan variabel tinggi badan, panjang tungkai, dan power tungkai 

kaki secara bersama-sama. Tinggi lompatan sebagai variabel tergantung atau 

variabel terikat, sedangkan tinggi badan, panjang tungkai, dan power tungkai 

kaki sebagai variabel bebas.  

Jika dikelompokkan berdasarkan jenis data variabel-variabel yang 

dikorelasikan, maka dibedakan teknik analisis korelasi untuk variabel 

nominal, ordinal dan interval atau rasio. Teknik analisis korelasional yang 

digunakan tergantung dari jenis skala pengukuran data setiap variabel. Data 

yang berskala nominal dan ordinal, atau data yang berskala interval atau rasio 

tetapi tidak berdistribusi normal akan digunakan teknik analisis statistik non-

parametrik. Teknik korelasi yang digunakan antara lain koefisien phi, korelasi 

biserial, korelasi point biserial, koefisien kontingensi, korelasi tata jenjang, dan 

chi kuadrat. Sedangkan data variabel yang berskala interval atau rasio yang 

berdistribusi normal akan dianalisis menggunakan teknik statistik parametrik. 
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Teknik analisis korelasi yang digunakan antara lain korelasi product moment, 

teknik korelasi ganda, teknik korelasi ganda dari Doulittle, teknik korelasi 

ganda dari Wherry-Doelittle, teknik analisis regresi, dan analisis regresi 

ganda. 

KORELASI PRODUCT MOMENT  

  Teknik analisis korelasi product moment ini diciptakan oleh Pearson, 

digunakan untuk menentukan kecenderungan hubungan antara dua variabel 

interval atau rasio. Ada empat cara menghitung koefisien  korelasi product  

moment, yaitu menggunakan  skor  kasar,  skor  deviasi,  standar deviasi, dan 

menggunakan scatter diagram (Budiwanto: 2014).  

Menggunakan skor mentah, rumusnya adalah  

 
Menggunakan skor deviasi, rumusnya adalah:  

Menggunakan angka standar deviasi, rumusnya adalah:  

 
Menggunakan diagram Scater, rumusnya adalah:  

 

Uji signifikansi nilai koefisien korelasi product moment dilakukan 

dengan cara membandingkan antara r hitung dengan r tabel, dengan taraf 

signifikansi yang telah ditetapkan, dan menggunakan derajad kebebasan db =  

N1. Nilai r tabel yang dapat dilihat pada lampiran tabel r product moment. 
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Berikut ini disajikan contoh analisis korelasi menggunakan berbagai 

rumus korelasi product moment. Contoh, penelitian tentang kecenderungan 

hubungan antara variabel  tinggi   lompatan  dengan  variabel   tinggi  badan 

dari 10  subyek. Analisis diawali dengan membuat tabel persiapan untuk 

menghitung korelasi tinggi badan dan tinggi lompatan seperti disajikan dalam  

tabel-tabel sesuai rumus yang digunakan. 

Penghitungan Korelasi Product Moment menggunakan Skor Mentah 

Penghitungan korelasi product moment menggunakan skor mentah 

diawali dengan membuat tabel persiapan terlebih dahulu seperti tabel 3.1. 

Tabel persiapan memuat kolom-kolom yang terdiri dari kolom nomor subyek, 

variabel  tinggi  badan  (X), variabel  tinggi lompatan (Y),  kuadrat varibel 

tinggi badan (X2), kuadrat variabel tinggi lompatan (Y2)  dan hasil kali variabel 

tinggi badan  dan tinggi  lompatan (XY).  

Tabel 3.1. Tabel Persiapan Menghitung Korelasi Tinggi Badan dan Tinggi  
                     Lompatan  

         No.             X                Y                   X2                    Y2                     XY 

         1.       168       154        28822      23716       58872  
       2.       165        151        27225      22801       24915  
       3.       166        152        27556      23104       25232  
       4.       170        155        28900      24025       26350  
       5.       161        151        25921      22801       24311  
       6.       162        152        26244      23104       24624  
       7.       160        148        25600      21904       23680  
       8.       165        155        27225      24025       25575  
       9.       165        156        27225      24336       25740  
       10.       162        150        26244      22500       24300 

   Jumlah         1644          1524            270364             232316      250599 
 

 

Menghitung koefisien korelasi:  

  
735,0
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Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan r 

tabel sesuai dengan derajad kebebasan N-1 dan taraf signifikansi yang telah 

ditetapkan. Uji signifikansi: r hitung = 0,735 > r tabel 5% = 0,632. Karena r 

hitung lebih besar dari r tabel maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

hubungan antara tinggi badan dengan tinggi lompatan ditolak. Dengan 

demikian kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara variabel  

tinggi badan dengan variabel tinggi lompatan (Budiwanto: 2014).  

Penghitungan  Korelasi Product Moment menggunakan Skor  Deviasi  

Analisis diawali menghitung mean dua variabel yang dikorelasikan. 

Kemudian menghitung deviasi setiap skor variabel X (x') dan skor deviasi 

variabel Y (y') dengan cara menghitung selisih setiap skor variabel dengan 

nilai rata rata hitung (mean) masing-masing variabel. Contoh, rata rata hitung 

variabel X adalah 164,4. Maka deviasi x’ skor kasus nomor 1 variabel X adalah 

168 – 164,4 = 3,6. Selanjutnya, setiap skor deviasi dikuadratkan (x'2 dan y'2).  

Tabel 3.2. Tabel Persiapan menghitung Korelasi Tinggi Badan dan Tinggi     
                    Lompatan 

        No.             X                 Y                 x'       y'        x'2                y'2              x’y’ 

        1.     168     154     3,6       1,6      12,96       2,56       5,76  

        2.     165     151     0,6    1,4         0,36       1,96    0,84  

        3.     166     152     1,6    0,4         2,56       0,16    0,64  
        4.     170     155     5,6       2,6      31,36       6,76    14,56  

        5.     161     151     3,4          1,4      11,56       1,96       4,76  

        6.     162     152        2,4          0,4         5,76        0,16          0,96  

        7.     160     148        4,4    4,4      19,36    19,36    19,36  
        8.     165     155     0,6       2,6         0,36       6,76       1,56  
        9.     165     156      0,6       3,6         0,36    12,96       2,18  

       10.    162     150        2,4  2,4         5,76       5,76       5,76   

 Jumlah     1644         1524           0                0            90,40        58,40       53,40 

 

 

Menghitung koefisien korelasi:  

735,0
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Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan koefisien korelasi  r 

hitung dengan r tabel pada taraf signifikansi yang ditetapkan 5%. Hasil uji 

signifikansi adalah r hitung = 0,735 lebih besar daripada r tabel 5% = 0,632, 

berarti signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan 

antara tinggi badan dengan tinggi lompatan ditolak. Kesimpulannya, ada 

hubungan yang signifikan antara variabel  tinggi badan dengan variabel tinggi 

lompatan (Budiwanto: 2014). 

Menghitung Korelasi Product Moment menggunakan Nilai Standar Deviasi 

Jika analisis korelasi dilakukan menggunakan nilai standar deviasi,  

maka lebih  dulu  menghitung  nilai standar deviasi  (SD) setiap distribusi 

frekuensi variabel yang akan dianalisis, selanjutnya menghitung koefisien 

korelasi dengan memasukkan semua statistik dalam rumus.  

Menghitung korelasi:  

 
Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan r hitung dengan  r 

tabel. Hasil uji signifikansi r hitung = 0,735 lebih besar daripada r tabel 5% = 

0,632, berarti signifikan. Karena r hitung lebih besar dari r tabel maka hipotesis 

nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara tinggi badan dengan tinggi 

lompatan ditolak. Dengan demikian kesimpulannya, ada hubungan yang 

signifikan antara variabel  tinggi badan dengan variabel tinggi lompatan 

(Budiwanto: 2014). 

 
Menghitung  Korelasi  menggunakan Scatterdiagram 

Seringkali data variabel-variabel yang dianalisis dengan teknik korelasi 

mempunyai jumlah subyek penelitian yang relatif banyak, dan mempunyai 
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rentangan (range) yang besar. Teknik korelasi scatterdiagram digunakan untuk 

menghitung hubungan antara dua variabel yang mempunyai jumlah subyek 

relatif banyak dan rentangan (range) data setiap variabel cukup besar. Maka 

masing-masing variabel yang akan dikorelasikan memungkinkan untuk 

dibuat menjadi distribusi frekuensi bergolong yang terdiri dari beberapa 

interval kelas. Sehingga, teknik korelasi scatterdiagram digunakan untuk 

menghitung hubungan antara dua variabel yang masing-masing telah disusun 

menjadi distribusi frekuensi bergolong.  

Berikut ini contoh analisis korelasi product moment antara hasil tes 

keterampilan servis bolavoli eksperimen (prediktor) dengan hasil tes standar 

keterampilan bolavoli (kriterion) menggunakan teknik korelasi scatterdigram. 

Analisis korelasi product moment adalah proses validasi tes keterampilan servis 

bolavoli sebagai tes eksperimen yang dikorelasikan dengan hasil tes standar 

keterampilan bolavoli sebagai tes kriterion. Sebagai orang coba dengan jumlah 

20 siswa yang dipilih secara random. Hasil tes servis bolavoli (X) dan hasil tes 

standar keterampilan bolavoli (Y) disajikan dalam tabel 3.3 sebagai berikut. 

Tabel 3.3. Hasil Tes Servis (X) dan Hasil Tes Standar Bolavoli (Y) 

No. 
Testi 

            X                Y 
No. 

Testi 
             X               Y 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

20        21              
        24        25  
 30        32              
        33        33              
        39       40              
        40        41              
        28        26             
        26        25              
        21        23     
            24                27 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

 31   32  
          32         30  
          27         29  
          26         27  
          39         38  
          37         36  
          36         36  
          25         27  
          23         24  
   33         31  

 
 
Langkah-langkah menghitung korelasi menggunakan scattergram  

adalah sebagai berikut.  

1. Membuat tabel scattergram dengan baris dan kolom (lihat tabel 3.4).  
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2. Membuat distribusi frekuensi bergolong variabel X dan variabel Y. Interval 

kelas distribusi frekuensi variabel Y ditulis pada baris paling  atas, 

sedangkan distribusi frekuensi variabel X ditulis pada kolom paling kiri. 

Dapat juga pada interval kelas dituliskan titik tengah kelas (TTK).  

3. Membuat kolom f (frekuensi variabel Y), y’ (deviasi skor Y), fy’, fy’2, dan 

kolom x’y’.  

4. Membuat baris f (frekuensi variabel X), x’ (deviasi skor X), fx’, fx’2 dan baris 

x’y’. 

5. Membuat tabulasi data X dan Y setiap subyek pada kotak (pertemuan 

kolom dan lajur) dan menuliskan frekuensinya. Contoh kotak bertanda a 

isinya adalah 5, yaitu jumlah data subyek-subyek yang termasuk dalam 

kelas 20–24 variabel Y dan 20–24 variabel X.  

6. Mengisi kolom f (frekuensi) dengan cara menjumlahkan angka-angka pada 

kotak-kotak yang sebaris dalam setiap interval kelas. 

7. Menuliskan angka deviasi pada kolom y’, dengan cara menuliskan angka 0 

di sembarang tempat sebagai mean terkaan. Selanjutnya menuliskan angka 

deviasi, mulai dari deviasi 1 dan seterusnya di atas dan di bawah angka 

nilai mean (0). Deviasi di bawah mean ditulis dengan tanda minus.  

8. Mengisi kolom fy’ dengan cara mengkalikan angka pada kolom f dengan 

angka pada kolom y’. 

9. Mengisi kolom fy’2 dengan cara mengkalikan angka pada kolom y’dengan 

angka pada kolom  fy’. 

10. Mengisi kolom x’y’. Contoh mengisi kolom x'y' pada baris kelas 2024. 

Kalikan setiap angka frekuensi  pada baris kelas 2024 dengan angka pada 

baris x'  yang  tepat dibawahnya  (kotak b = 3 dikalikan dengan kotak  d = 

2; dan kotak c = 2 dikalikan dengan kotak  e  = 1),  jumlahkan hasil  kali  

tersebut. Kemudian  kalikan  jumlah itu  dengan  angka pada  kolom  x’ 

yang  lurus dengan lajur kelas 2024 (kotak g = 2). Jika disingkat: angka 

x'y' pada lajur kelas 2024 = {(b x d) + (c x e)}g = {3 x (2) + (2 x (1)} x (2) 

= 16. Angka jumlah x'y' pada variabel X dan Y' harus sama. Jika tidak 
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sama, maka tentu ada kesalahan dalam proses memasukkan data ke 

dalam tabel.  

11. Mengisi kotak-kotak pada variabel X, prosesnya seperti pada waktu 

mengisi variabel Y. 

12. Menghitung koefisien korelasi memakai rumus korelasi produc moment.  

13. Melakukan uji signifikan dengan cara membandingkan harga r hitung 

dengan harga r tabel pada taraf signifikansi tertentu. Uji signifikansi 

dengan memperhatikan derajad kebebasan db = N1. Harga r tabel dapat 

dilihat pada lampiran tabel r product moment (Budiwanto: 2014). 

Tabel 3.4. Scattergram untuk Menghitung Korelasi Hasil Tes Servis dan Tes  
                   Standar Bolavoli. 

 

Variabel 

Y 

Interval 20 -- 24 25 -- 29 30 -- 34 35 -- 39 40 -- 45 f y' fy’ fy’2 x’y’ 

X 

40 -- 45     1 1 2 2 4 4 

35 -- 39    3 1 4 1 4 4 5 

30 -- 34   5   5 0 0 0 0 

25 -- 29  
a 

5 
   

 
5 

f 
−1 

 
−5 

 
5 

 
5 

20 -- 24 
b 

3 
c 

2 
   −2 

g 
−2 

 
−10 

 
20 

 
16 

f 3 7 5 3 2 20 -- −9 33 30 

x’ 
d 
−2 

e 
−1 

 
0 

 
1 

 
2 

 
-- 

fx’ −2 −7 0 3 4 −6 

fx’2 12 7 0 3 8 30 

x’y’ 12 9 0 3 6 30 

 

 

Menghitung koefisien korelasi:  
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Ketigabelas: Menguji signifikansi dengan cara membandingkan r hitung 

dengan r tabel paraf signifikansi yang ditetapkan. Hasil uji signifikansi r 

hitung = 0,955 > r tabel 5% = 0,361, berarti signifikan. Maka hipotesis  nihil 

yang menyatakan tidak ada korelasi antara hasil tes servis dengan hasil tes 

standar bolavoli ditolak. Dengan demikian disimpulkan bahwa ada korelasi 

yang signifikan antara hasil tes keterampilan servis bolavoli dengan hasil tes 

standar bolavoli (Budiwanto: 2014).  

KORELASI PARTIAL  

  Teknik analisis korelasi partial digunakan untuk menghitung 

kecenderungan hubungan antara dua variabel yang dikontrol oleh variabel 

lain. Misalnya, penelitian ingin mengetahui korelasi antara variabel tinggi 

badan dengan variabel berat badan yang dikontrol oleh variabel umur. 

Kerangka berfikir yang mendasari penelitian ini adalah bahwa seorang anak 

yang bertambah umur akan bertambah tinggi dan berat badannya. Mungkin 

korelasi tersebut disebabkan oleh karena bertambahnya  umur.  Maka perlu 

dilihat korelasi variabel tinggi badan dan variabel berat badan tersebut yang 

dikontrol  oleh variabel umur (Budiwanto: 2014). 

Rumus untuk menghitung korelasi partial adalah 

Keterangan:  
r XY.Z = koefisien korelasi partial  antara variabel X dan Y, dikontrol oleh Z 
rXY   = koefisien korelasi variabel X dan Y  
rXZ   = koefisien korelasi variabel X dan Z  
rYZ   = koefisien korelasi variabel Y dan Z  

Uji  signifikansi  korelasi  partial dilakukan menggunakan uji t. Uji 

signifikansi dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel pada 

taraf signifikansi yang telah ditetapkan. Jika nilai t hitung lebih besar daripada 

nilai t tabel pada taraf signifikansi yang ditetapkan berarti hubungan variabel 

X dan Y adalah signifikan maka hipotesis nihil ditolak. Jika demikian maka 
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korelasi antara variabel X dan Y tidak dipengaruhi oleh variabel Z. Nilai t 

tabel dapat dilihat di lampiran pada bagian akhir buku ini.     

Rumus untuk uji signifikansi adalah: 

Keterangan:  
t        = nilai t unutk uji signifikansi korelasi partial. 
r XY.Z = koefisien korelasi partial variabel X, Y dan Z  
N      = banyaknya kasus  

Berikut ini contoh penerapan análisis korelasi partial, penelitian 

bertujuan untuk mengetahui korelasi antara variabel tinggi badan (X) dengan 

variabel berat badan (Y) yang dikontrol oleh umur (Z). Analisis diawali 

dengan menghitung interkorelasi semua variabel, dilanjutkan dengan 

menganalisis korelasi partial menggunakan rumus. Hasil análisis interkorelasi 

antar variabel disajikan dalam tabel 3.5 sebagai berikut.  

Tabel 3.5. Koefisien Korelasi antara variabel Tinggi badan (X), Berat badan     
                    (Y) dan Umur (Z). 

      Variabel                      Tinggi badan            Berat badan           Umur 
                                                  (X)                              (Y)                      (Z) 

  Tinggi badan  (X)                   --                            0,780                    0,520       

  Berat badan ( Y)                      --                              --                       0,540   

     
 

Menghitung korelasi  partial variabel tinggi badan  (X) dan  berat badan 

(Y) yang dikontrol oleh variabel umur (Z): 

 

Menghitung nilai t untuk menguji signifikansi nilai koefisien korelasi partial. 
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Interpretasi hasil analisis t hitung = 3,9305 lebih besar daripada t tabel 

1% = 2,898. Berarti korelasi antara variabel tinggi badan (X) dengan variabel 

berat badan (Y) adalah signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan 

bahwa korelasi antara variable tinggi badan dengan variable berat badan 

dipengaruhi oleh variable umur ditolak. Dengan demikian korelasi antara 

variable tinggi badan dengan berat badan adalah signifikan dan tidak 

disebabkan oleh bertambahnya umur (Budiwanto: 2014).  

KORELASI BERGANDA  

Teknik korelasi berganda (multiple correlation) digunakan untuk 

menghitung kecenderungan hubungan  antara  satu variabel  tergantung 

(variabel  kriterion) dengan dua atau  lebih variabel  bebas (variabel 

prediktor). Tingkat hubungan antara variabel tergantung dengan beberapa 

variabel bebas dinyatakan dalam koefisien korelasi ganda dengan simbol R.  

Koefisien korelasi berganda ditentukan oleh koefisien korelasi antar 

variabel bebas yang akan dikorelasikan dengan variabel tergantung. Jika 

korelasi antar variabel bebas mempunyai koefisien korelasi tinggi maka jika 

dikorelasikan secara bersama dengan variabel tergantung maka cenderung 

akan diperoleh koefisien  korelasi berganda yang rendah. Sebaliknya, jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas adalah rendah maka akan cenderung  

diperoleh  koefisien  korelasi berganda yang tinggi. Rumus korelasi berganda 

satu variabel tergantung dengan dua variabel  bebas adalah: 

 
Keterangan:  
rYX1 = koefisien korelasi variabel  kriterion dengan variabel prediktor pertama  
rYX2 = koefisien korelasi variabel  kriterion dengan variabel prediktor kedua  

Uji signifikansi korelasi berganda dilakukan menggunakan uji F, yaitu 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dengan derajad kebebasan K 
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dan N  K  1 pada signifikansi yang ditetapkan. K  adalah jumlah variabel 

bebas, N adalah jumlah kasus. 

Rumus  uji F  untuk  uji  signifikansi  korelasi  berganda adalah:  

Keterangan:  
F          = nilai F hitung untuk uji signifikansi korelasi berganda 
rY.X1X2  = koefisien korelasi berganda  
N         = banyaknya kasus  
K         = banyaknya  variabel prediktor  

Berikut ini contoh penerapan analisis korelasi berganda, penelitian 

bertujuan ingin mengetahui hubungan antara variabel panjang  tungkai (X1) 

dan variabel tinggi badan (X2)  secara bersama-sama dengan variabel tinggi 

lompatan (Y). Banyaknya kasus 20 atlet. Karena variabel-variabel yang 

dikorelasikan mempunyai satuan ukuran yang berbeda, maka data mentah 

setiap variabel harus dirubah lebih dahulu menjadi skor standar (T-skor). 

Setelah itu dilakukan penghitungan korelasi antar variabel menggunakan 

teknik korelasi product moment (Budiwanto: 2014). Penghitungan korelasi 

berganda antara variabel panjang tungkai (X1), tinggi badan (X2) dengan 

tinggi lompatan (Y) disajikan dalam tabel 3.6 sebagai berikut.  

Tabel 3.6. Koefisien Korelasi antara Variabel Panjang tungkai (X1), Tinggi   
                    Badan (X2)  dengan  Tinggi Lompatan (Y)   

        Variabel                      X1                         X2                            Y 

             X1                         --                       0,362                     0,871 

             X2                         --                          --                        0,754 

  

Menghitung korelasi berganda:  
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Uji signifikansi: 

Setelah diperoleh koefisien korelasi ganda, selanjutnya dilakukan uji 

sigifikansi dengan cara membandingkan F hitung dengan F tabel pada taraf 

signifikansi 5%,  dan derajad kebebasan: K = 2 dan  N  K  1 = 20  2  1 = 17. 

 
 Interpretasi: hasil uji signifikansi diperoleh F hitung = 43,0075  lebih 

besar  daripada F tabel 5% =  6,11. Berarti koefisien korelasi ganda tersebut 

signifikan. Maka hipotesis  nihil yang  menyatakan tidak  ada hubungan  

antara panjang  tungkai  dan  tinggi badan  secara bersama-sama dengan  

tinggi lompatan ditolak. Kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan 

antara variabel panjang tungkai  dan variabel tinggi badan secara  bersama-

sama dengan variabel tinggi lompatan (Budiwanto: 2014).  

 

ANALISIS KORELASI GANDA DOULITTLE  

 Teknik korelasi berganda dari Doulittle adalah salah satu teknik  

analisis korelasi ganda untuk mengetahui kecenderungan hubungan antara 

satu variabel tergantung atau variabel kriterion dengan beberapa variabel 

bebas (prediktor) secara bersama-sama (Guilford: 1956). 

Rumus untuk memperoleh koefisien korelasi ganda adalah:  

RY.X1X2X3...Xn  =  .r1 + .r2 + .r3 + .....rn  

Keterangan:  

RY. X1X2X3..Xn  = koefisien korelasi ganda rangkaian tes  

  = koefisien beta setiap variabel  
r  = koefisien korelasi variabel tergantung dengan variabel                             
                              bebas  

 Berikut ini contoh penerapan analisis korelasi ganda menggunakan 

teknik korelasi ganda Doullitle antara variabel tergantung yaitu indeks 

prestasi semester I (Y) dengan variabel-variabel bebas (X) yaitu nilai rata-rata 
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SMTA (X1), nilai rata-rata mata pelajaran olahraga SMTA (X2), nilai tes 

SBMPTN (X3), nilai tes keterampilan khusus olahraga (X4), nilai IQ (X5). 

Jumlah mahasiswa yang dijadikan sampel penelitian adalah 80 orang 

(Budiwanto: 2014). 

Langkah-langkah menghitung korelasi berganda Doulittle dilakukan 

sebagai berikut. 

Langkah pertama, menghitung angka standar setiap variabel. Karena variabel-

variabel yang dikorelasikan mempunyai satuan ukuran yang berbeda, maka 

data mentah skor setiap variabel dirobah dahulu menjadi skor standar 

menggunakan T-skor. Kemudian dilakukan penghitungan korelasi antar 

variabel menggunakan teknik korelasi product moment.  

Langkah kedua, menghitung korelasi antara masing-masing variabel bebas (X) 

dengan variabel tergantung (Y), menghitung interkorelasi antara variabel-

variabel bebas yang satu dengan yang lain, dan nilai rata-rata hitung dan 

standar deviasi semua variabel. Hasil analisis korelasi tersebut disajikan dalam 

tabel 3.7 sebagai berikut. 

Tabel 3.7. Koefisien korelasi antara Variabel X1  (Nilai rata-rata SMTA), X2     

(Nilai Rata-rata Mata Pelajaran Olahraga SMTA), X3 (Nilai Tes 

SBMPTN), X4 (Nilai Tes Keterampilan Khusus Olahraga),  X5  (Nilai 

IQ), Y (Indek Prestasi Semester I mahasiswa FIK), Mean (M) setiap 
variabel, Standar Deviasi (SD) setiap variabel.  

Variabel    X1       X2          X3            X4            X5            Y             M       SD 

    X1          --     0,6186    0,6407     0,6647     0,6916     0,7966 56,13 6,39         

    X2                      --       0,5602     0,4950 0,6908 0,7100 56,87 6,71        

    X3                                    --        0,6340 0,7614 0,6786 55,60 7,02         

    X4                                                   -- 0,5418 0,6642  56,67 6,34         

    X5                                                                    -- 0,6762 58,33    5,80          

     Y                                                                                      --   42,37  4,21  

 
 

Langkah ketiga, membuat tabel persiapan analisis korelasi berganda Doullitle 

seperti pada tabel 3.8 Selanjutnya memasukkan data statistik yang ada di tabel 
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3.8 dengan cara mengisi baris dan kolom ke dalam tabel 3.8 mengikuti langkah 

kerja atau perintah analisis korelasi berganda menggunakan teknik korelasi 

ganda Doulittle. Cara memasukkan data serta mengisi baris dan kolom pada 

tabel 3.8 akan dipandu sesuai langkah kerja atau perintah yang harus 

dilakukan sebagai berikut.  

Baris A, perintah rX1.k = korelasi antara X1 dengan variabel lainnya 

 A1 = korelasi antara variabel X1 dengan X1  = 1,0000 

 A2 = korelasi antara variabel X1 dengan X2  = 0,6186   

 A3 = korelasi antara variabel X1 dengan X3  = 0,6407 

 A4 = korelasi antara variabel X1 dengan X4 = 0,6647 

 A5 = korelasi antara variabel X1 dengan X5 = 0,6916 

 A6 = korelasi antara variabel X1 dengan Y  = 0,7966 

 Cek jumlah = A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 = 4,4122 

Baris B, perintah A : (A1) 

 B1 = A1 : (A1)  = 1,0000 

 B2 = A2 : (A1) =  0,6186   

 B3 = A3 : (A1) =  0,6407 

 B4 = A4 : (A1) =  0,6647 

 B5 = A5 : (A1) =  0,6916 

 B6 = A6 : (A1) =  0,7966 

 Cek jumlah = B1 + B2 + B3 + B4 + B5 +B6 = 4,4122 

Baris C, perintah rX2.k = korelasi antara X2 dengan variabel lainnya 

 C2 = korelasi antara variabel X2 dengan X2 = 1,0000 

 C3 = korelasi antara variabel X2 dengan X3  = 0,5602   

 C4 = korelasi antara variabel X2 dengan X4  = 0,4950 
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 C5 = korelasi antara variabel X2 dengan X5  = 0,6068 

 C6 = korelasi antara variabel X2 dengan Y = 0,7100 

 Cek jumlah = A2 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 = 3,9906 

Baris D, perintah A x B2 

 D2 = A2 dikalikan B2 = 0,3827 

 D3 = A3 dikalikan B2 = 0,3963 

 D4 = A4 dikalikan B2 = 0,4112 

 D5 = A5 dikalikan B2 = 0,4278 

 D6 = A6 dikalikan B2 = 0,4928       

 Cek jumlah = B2 + D2+ D3+ D4 +D5 + D6 = 27294 

Baris E, perintah: C + D  

 E2 = C2 + D2 = 0,6173 

 E3 = C3 + D3 = 0,1639 

 E4 = C4 + D4 = 0,0838  

 E5 = C5 + D5 = 0,1790 

 E6 = C6 + D6 = 0,2172 

 Cek Jumlah = E2 + E3 + E4+ E5 + E6 = 1,2612 

Baris F, perintah E : (E2) 

 F2 = E2 : (E2) = 1,0000 

 F3 = E3 : (E2) = 0,2655   

 F4 = E4 : (E2) = 0,1358 

 F5 = E5 : (E2) = 0,2900 

 F6 = E6 : (E2) = 0,3519 

 Cek jumlah =  F2 + F3 + F4 + F5 + F6 = 2,0431 
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Baris G perintah rX3.k = korelasi antara X3 dengan variabel lainnya  

 G3 = korelasi antara variabel X3 dengan X3  = 1,0000 

 G4 = korelasi antara variabel X3 dengan X4 = 0,6340   

 G5 = korelasi antara variabel X3 dengan X5  = 0,7614 

 G6 = korelasi antara variabel X3 dengan Y  = 0,6786 

 Cek jumlah = A3 + C3 + G3 + G4 + G5 + G6 = 4,2749 

Baris H, perintah A x B3 

 H3 = A3 x B3 = 0,4105 

 H4 = A4 x B3 = 0,4259 

 H5 = A5 x B3 = 0,4431 

 H6 = A6 x B3 = 0,5104 

 Cek jumlah = B3 + D3 + H3 + H4+ H5 + H6 = 2,8269 

Baris I, perintah E x F3 

 I3 = E3 x F3 = 0,0435  

 I4 = E4 x F3 = 0,0222 

 I5 = E5 x F3 = 0,0475 

 I6 = E6 x F3 = 0,0577 

 Cek jumlah = E3 + I3 + I4 + I5 + I6 = 0,3348 

Baris J, perintah G + H + I 

 J3 = G3 + H3 + I3 = 0,5460 

 J4 = G4 + H4 + I4 = 0,1859 

 J5 = G5 + H5 + I5 = 0,2708  

 J6 = G6 + H6 + I6 = 0,1105 

 Cek jumlah = J3 + J4 + J5 + J6 = 1,1132 
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Baris K, perintah J : (J3) 

 K3 = J3 : (J3) = 1,0000 

 K4 = J4 : (J3) = 0,3405 

 K5 = J5 : (J3) = 0,4960 

 K6 = J6 : (J3) = 0,2024 

 Cek jumlah = K3 + K4 + K5 + K6 = 2,0388 

Baris L perintah rX4.k = korelasi antara X4 dengan variabel lainnya  

 L4 = korelasi antara variabel X4 dengan X4  = 1,0000 

 L5 = korelasi antara variabel X4 dengan X5  = 0,5418 

 L6 = korelasi antara variabel X4 dengan Y  = 0,6642   

 Cek jumlah = A4 + B4 + G4 + L4 + L5 + L6  = 3,9997 

Baris M, perintah A x B4 

 M4 = A4 x B4 = 0,4418 

 M5 = A5 x B4 = 0,4597 

 M6 = A6 x B4 = 0,5295 

 Cek jumlah = B4 + D4 + H4 + M4 +M5 + M6 = 2,9328 

Baris N, perintah E x F4 

 N4 = E4 x F4 = 0,0114 

 N5 = E5 x F4 = 0,0243 

 N6 = E6 x F4 = 0,0295 

 Cek jumlah = E4 + I4 + N4 + N5 + N6 = 0,1713 

Baris O, perintah J x K4 

 O4 = J4 x K4 = 0,0633 

 O5 = J5 x K4 = 0,0922 



84   Metode Statistika 
 

 

 O6= J6 x K4 = 0,0376 

 Cek jumlah = J4 + O4 + O5 + O6 = 0,3790. 

Baris P, perintah L + M +N + O 

 P4 = L4 + M4 + N4 + O4 = 0,4835 

 P5 = L5 + M5 + N5 + O5 = 0,0344 

 P6= L5 + M5 + N5 + O5 = 0,0676 

 Cek jumlah = P4 + P5 + P6 = 0,5166 

Baris Q, perintah P : (P4) 

 Q4 = P4 : (P4) = 1,0000 

 Q5 = P5 : (P4) = 0,0711 

 Q6 = P6 : (P4) = 0,1398 

 Cek jumlah = Q4 + Q5 + Q6 = 1,0685 

Baris R perintah rX5.k = korelasi antara X5 dengan variabel lainnya  

 L5 = korelasi antara variabel X5 dengan X5  = 1,0000 

 L6= korelasi antara variabel X5 dengan Y  = 0,6762   

 Cek jumlah = A5 + C5 + G5 + L5 + R5 + L6  = 4,2278 

Baris S, perintah A x B5 

 M5 = A5 x B5 = 0,4783 

 M6 = A6 x B5 = 0,5509 

 Cek jumlah = B5 + D5 + H5 + M5 + S5 + S6 = 3,0515 

Baris T, perintah E x F5 

 T5 = E5 x F5 = 0,0519 

 T6 = E6 x F5 = 0,0630 

 Cek jumlah = E5 + I5 + N5 + T5 + T6 = 0,3657 
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Baris U, perintah J x K5 

 U5 = J5 x K5 = 0,1343 

 U6= J6 x K5 = 0,0548 

 Cek jumlah = J5 + P5 + U5 + U6 = 0,5521. 

Baris V, perintah P x Q5 

 V5 = P5 x Q5 = 0,0024 

 V6 = P6 x Q5 = 0,0048 

 Cek jumlah = P5 + V5 + V6 = 0,0367 

Baris W, perintah R +S + T +U +V 

 W5 = R5 + S5 + T5 + U5 + V5 = 0,3331 

 W6 = R6 + S6 + T6 + U6 + V6 = 0,0123 

 Cek jumlah = W5 + W6 = 0,3452 

 

Baris X, perintah W : (W5) 

 W5 = W5 : (W5) = 1,0000 

 W6 = W6 : (W5) = 0,0369 

 Cek jumlah = W5 + W6 = 1,0369 

Membuat tabel persiapan analisis korelasi berganda Doullitle, dan 

memasukkan statistik mengikuti perintah seperti tabel 3.8 sebagai berikut. 

Tabel 3.8. Analisis Korelasi Berganda menggunakan teknik Doulittle  

Nomor Kolom             1               2              3              4               5               6 

 Variabel  Perintah       X1            X2             X3            X4             X5            Y           Cek                                 

                                                                                                                                      Jumlah                                                                                                               
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     A   r1k 1,0000     0,6186 0,6407 0,6647 0,6916   0,7966 4,4122 

 B   A:(-A1)     1,0000    0,6186    0,6407   0,6647    0,6916     0,7966   4,4122 

     C   r2k                  --  1,0000    0,5602 0,4950  0,6068  0,7100      3,9906  

     D       A x B2           -- 0,3827    0,3963  0,4112  0,4278    0,4928    2,7294  

     E    C + D             --           0,6173     0,1639     0,0838 0,1790  0,2172      1,2612  

     F    E:(-E2)        --         1,0000 0,2655    0,1358    0,2900 0,3519    2,0431 

     G    r3k                  --             --            1,0000    0,6340 0,7614  0,6786      4,2749  

     H  A x B3            --              --   0,4105  0,4259 0,4431 0,5104    2,8269  

     I         E x F3    --             -- 0,0435  0,0222 0,0475   0,0577    0,3348  

     J         G+H+I           --              --           0,5460      0,1859   0,2708  0,1105      1,1132  

     K       J:(-J3)              --           --         1,0000  0,3405 0,4960    0,2024   2,0388 

     L      r4k                  --              --           --    1,0000      0,5418      0,6642     3,9997  

     M     A x B4             --               --              --          0,4418 0,4597   0,5295    2,9328  

     N      E x F4             --              --             --   0,0114 0,0243 0,0295    0,1713  

     O      J x K4              --               --              --     0,0633 0,0922 0,0376    0,3790  

     P       L+M+N+O    --               --              --    0,4835      0,0344      0,0676     0,5166  

     Q      P:(-P4)             --              --          --          1,0000 0,0711 0,1398    1,0685 

     R       r5k                  --               --              --                --          1,0000     0,6762      4,2278  

     S       A x B5             --               --              --                --        0,4783   0,5509    3,0515  

     T       E x F5             --               --        --                --   0,0519 0,0630  0,3657  

     U      J x K5             --                --        --                --   0,1343 0,0548    0,5521         

 V      P x Q5             --              --            --                --        0,0024 0,0048    0,0367 

     W     R+S+T+U+V  --     --              --                --   0,3331 0,0123     0,3452  

     X      W:(-W5)           --             --              --                -- 1,0000 0,0369    1,0369 

 

Langkah keempat, menghitung koefisien beta () setiap variabel bebas.  

x5y = X6 = 0,0369  

x4y  = Q6  + 5y (Q5)   

       =  (0,1398) + 0,0369 (0,0711) = 0,1372 

x3y  = K6  +  5y (K5)  + 4y (K4)  

        =  (0,2024) + 0,0369 (0,4960) + 0,1372 (0,3405) =  0,1374 

x2y  = F6  + 5y (F5)  +  4y (F4)  + 3y (F3)   

        =  (0,3519) + 0,0369(0,2900) + 0,1372 (0,1358) + 0,1374 (0,2655)   

        =  0,2861     
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x1y  = B6  + 5y (B5)  +  4y (B4) + 3y (B3)  + 2y (B2)    

 =  (0,7966) + 0,0369 (0,6916) + 0,1372 (0,6647) + 0,1374 (0,6407) +   

             0,2861 (0, 6186) = 0,4149  

Langkah kelima, mengecek kebenaran penghitungan koefisien beta () 

tersebut menggunakan persamaan sebagai berikut. 

           (1y . rX1X5) + (2y . rX2X5)+ (3y . rX3X5) + (4y . rX4X5 + 5y = rX5Y  

Selanjutnya memasukkan statistik koefisien beta setiap variabel bebas 

dan koefisien korelasi antar variabel-variabel ke dalam persamaan tersebut 

dan menghitung hasilnya sebagai berikut: 

(0,4149 x 0,6916) + (0,2861 x 0,6068) + (0,1374 x 0,7614) + (0,1372 x 0,5418) 

+0,0369 = 0,6762 

Setelah pengecekan penghitungan menggunakan persamaan tersebut di 

atas, ternyata antara ruas kiri sama dengan ruas kanan, hasilnya sama yaitu 

0,6762. Berarti proses dan hasil memasukkan statistik ke dalam tabel 3.8 dan 

proses menghitung koefisien beta adalah benar.  

Langkah keenam, menghitung koefisien korelasi ganda (R), koefisien prediktor 

(a) setiap variabel bebas atau variabel prediktor, dan nilai konstan (K) dengan 

mengikuti perintah seperti dalam tabel 3.9 sebagai berikut.   

Tabel 3.9.  Analisis Korelasi Ganda, Koefisien Prediktor dan Angka Konstan  

     1            2               3               4                 5               6               7                 8  

    X          x.y          rXY      (xy)(rXY)   SDY:SDX      aXY           MX       (MX)bXY  

                                                 (2 x 3)                         (2 x 5)                         (6 x 7)  

   X1       0,4149      0,7966 0,3305  0,6588   0,2733   56,13      15,3403  

   X2    0,2861 0,7100 0,2031 0,6274       0,1795   56,87      10,2082  

   X3       0,1374 0,6786       0,0932       0,5997       0,0824   55,60        4,5814  

   X4 0,1372 0,6642  0,0911        0,6640       0,0911    56,67        5,1626  

   X5       0,0369      0,6762      0,0250        0,7259       0,0268       58,33        1,5624 
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                                        R2 = 0,74292                                      Jumlah  =  36,8549 
                                        R  = 0,8619                                        Mean Y =    42,37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                     ---------- +                                                                                                             
                                                                                                              K =     5,5151 

Keterangan: 
X     = Variabel bebas atau variabel prediktor  
Y     = Variabel tergantung = variabel kriterion 

x   = Koefisien beta setiap variabel prediktor  

rXY  = Koefisien korelasi setiap variabel prediktor dengan variable kriterion 

aXY = Koefisien prediktor 

M   = Mean setiap variabel 
R    = Koefisien korelasi ganda 
K   = Angka konstan 
 

Langkah ketujuh,  menguji signifikansi  

Setelah diperoleh koefisien korelasi ganda antara semua variabel bebas 

(predictor) secara bersama-sama dengan variabel tergantung (kriterion), 

selanjutnya dilakukan uji sigifikansi menggunakan uji F. Untuk uji signifikansi 

perlu ditentukan taraf signifikansi, dan dengan memperhatikan derajad 

kebebasan, yaitu K = 5 dan N  K  1 = 80  5  1 = 74. K adalah jumlah 

variabel bebas, dan N adalah jumlah kasus atau subyek penelitian. 

 Berdasarkan hasil analisis korelasi berganda diperoleh koefisien 

korelasi ganda R = 0,8619 dan angka konstan K = 5,5251 (Budiwanto: 2014).  

 

Interpretasi: hasil analisis uji F diperoleh F hitung = 48,54 lebih besar 

daripada F tabel 5% = 2,33, berarti ada korelasi yang signifikan. Maka 

hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan antara Nilai rata-rata 

SMTA (X1), Nilai rata-rata mata pelajaran olahraga SMTA (X2), Nilai tes 

SBMPTN (X3), Nilai tes keterampilan olahraga (X4), Nilai IQ (X5) secara 

bersama-sama dengan Indeks Prestasi semester I mahasiswa FIK (Y) ditolak. 
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8619,01

8619,0
2

2








 










F



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang   89 
 

 

Langkah kedelapan, menyusun persamaan regresi Indeks Prestasi semester I 

mahasiswa Ilmu Keolahragaan berdasarkan koefisien prediktor (a) setiap 

variabel bebas dan angka konstan (K). Persamaan regresi tersebut digunakan 

untuk memprediksi besarnya variabel kriterion (variabel tergantung) oleh 

variabel prediktor (variabel bebas) (Budiwanto: 2014).  

Secara umum, persamaan regresi untuk variabel tergantung dengan lima 

variabel bebas adalah sebagai berikut:  

           

          Y =  a1.X1 + a2.X2 + a3.X3 + a4.X4 + K 

 Berdasarkan statistik koefisien prediktor (a) setiap variabel bebas dan 

angka konstan (K) hasil analisis pada tabel 8.39 dapat disusun persamaan 

regresi. Dengan demikian persamaan regresi untuk indeks prestasi semester I 

mahasiswa Ilmu Keolahragaan veriabel kriterion (variabel tergantung Y) 

dengan lima variabel prediktor (variabel bebas X1, X2, X3, X4, dan X5) adalah 

sebagai berikut.  

           

          Y = 0,2733.X1 + 0,1795.X2 + 0,0824.X3 + 0,0911.X4 + 0,0268.X5 + 5,5151  

Persamaan regresi tersebut di atas dapat digunakan untuk 

memprediksi Indeks Prestasi Semester I (variabel Y)  calon-calon mahasiswa 

yang akan masuk di Fakultas Ilmu Keolahragaan berdasarkan variabel-

variabel  prediktor Nilai rata-rata SMTA (X1), Nilai Rata-rata Mata Pelajaran 

Olahraga SMTA (X2), Nilai Tes SBMPTN (X3),  Nilai Tes Keterampilan 

Olahraga (X4),  dan Nilai IQ (X5).  

ANALISIS KORELASI GANDA WHERRY-DOULITTLE  

 Teknik analisis korelasi ganda dari Wherry-Doulittle merupakan 

alternatif teknik analisis korelasi ganda yang digunakan untuk menghitung 

kecenderungan hubungan antara satu variabel tergantung atau variabel 

kriterion dengan beberapa variabel bebas atau variabel prediktor secara 

bersama-sama (Verducci: 1980). Istilah variabel kriterion dan variabel 
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prediktor biasa digunakan pada waktu proses analisis data dalam penyusunan 

tes keterampilan cabang olahraga permainan.  

Teknik korelasi ganda Wherry-Doulittle ini memiliki kelebihan yaitu 

dapat menentukan gabungan variabel prediktor yang mempunyai koefisien 

korelasi ganda paling tinggi dengan variabel kriterion. Dalam menyusun tes 

berangkai keterampilan suatu cabang olahraga permainan, teknik korelasi 

ganda ini dapat digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif gabungan 

butir tes atau variabel prediktor yang mempunyai koefisien korelasi ganda 

paling tinggi dengan variabel kriterion. Koefisien korelasi antara variabel 

kriterion dengan variabel prediktor merupakan koefisien validitas.  

Berikut ini contoh penerapan teknik korelasi ganda Wherry-Doulittle 

yang merupakan proses menyusun tes berangkai keterampilan cabang 

olahraga permainan bulutangkis. Dengan teknik korelasi ganda Wherry-

Doulittle merupakan proses validasi yang akan diperoleh koefisien korelasi 

ganda dari gabungan beberapa teknik keterampilan bulutangkis. Data yang 

dianalisis menggunakan teknik korelasi berganda antara lain variabel kriterion 

(Y) yang dikorelasikan dengan variabel prediktor (X). Variabel kriterion 

adalah hasil pertandingan kompetisi antar sampel, dan  variabel prediktor 

adalah tes enam teknik keterampilan bulutangkis yang terdiri dari  servis 

pendek, servis panjang, lob, voli di dinding, dropshot dan smash. Variabel 

prediktor disebut juga sebagai butir-butir tes keterampilan bulutangkis 

eksperimen, atau butir-butir tes yang akan divalidasi. Variabel kriterion 

adalah variabel pembanding dalam proses validasi tes keterampilan olahraga 

(Budiwanto: 1979). 

Langkah-langkah analisis korelasi ganda Wherry-Doulittle secara  

berurutan sebagai berikut. 

Langkah pertama, menghitung korelasi antara variabel kriterion (variabel 

tergantung) dengan setiap variabel prediktor (variabel bebas) menggunakan 

teknik korelasi product moment. Hasil penghitungan korelasi dapat dilihat pada 

tabel 3.10.   
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Langkah kedua, menghitung interkorelasi antar butir-butir tes eksperimen 

atau antar variabel-variabel predictor menggunakan teknik korelasi product 

moment. Hasil penghitungan korelasi lihat tabel 3.10. 

Langkah ketiga, menghitung rata-rata hitung dan standar deviasi semua 

variable. Hasil penghitungan dapat dilihat pada tabel 3.10. 

Dalam tabel 3.10 berikut ini disajikan hasil analisis korelasi, dan 

interkorelasi variabel-variabel tes keterampilan bulutangkis eksperimen 

sebagai variabel prediktor dengan hasil pertandingan kompetisi sebagai 

variabel kriterion, rata-rata hitung, dan standar deviasi setiap variabel  

Tabel 3.10. Interkorelasi antar Tes Eksperimen (X), Koefisien korelasi antara           
                  Variabel Kriterion (Y) dengan Tes Eksperimen (X), Mean, dan SD           

Variabel     X1          X2              X3              X4              X5               X6              Y 

     X1    -- 0,7382 0,8397 0,4288 0,7463 0,8518  0,7873  
     X2                         --        0,8517 0,3911 0,7934 0,8191 0,8099  
     X3                                         --     0,5896 0,8194 0,8823 0,9125  
     X4                                                          -- 0,3609 0,4720  0,5755  
     X5                                                                                --         0,7511   0,7596 
     X6                                                                                                    --         0,9211 
     M     58,0625  55,9375  72,75 37,75  70,1875 60,5625 15 
     SD     8,8633      10,8999  9,42   7,075       11,9123   9,0067     9,0554 

Keterangan:   
Y    = Kriterion (hasil pertandingan kompetisi)  
X1  = Servis pendek 
X2  = Servis panjang 
X3  = Lob  
X4  = Voli di dinding 
X5  = Dropshot 
X6  = Smash 
M   = Mean 
SD = Standar deviasi. 

Langkah keempat, membuat tabel 3.11 dan mengisinya sesuai petunjuk. 

Petunjuk mengisi tabel 3.11 sebagai berikut. 

Lajur V1  Korelasi antara variabel tergantung dengan setiap variabel bebas,  

                   ditulis dengan tanda negatif. 
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Lajur V2  V1 + b1 (variabel tergantung) x c1 (setiap variabel bebas) 

 Kolom 1  0,7873 + (0,9211)(0,8318) = 0,0211 

 Kolom 2  0,8099 + (0,9211)(0,8191) = 0,0554 

 Kolom 3  0,9125 + (0,9211)(0,8823) = 0,0998 

 Kolom 4  0,5755 + (0,9211)(0,4720) = 0,1407 

 Kolom 5  0,7596 + (0,9211)(0,7511) = 0,0678 

Lajur V3  V2 + b2 (variabel tergantung) x c2 (setiap variabel bebas) 

Kolom 1  0,0211 + (0,0998)(0,4777) = 0,0266 

 Kolom 2  0,0554 + (0,0998)(0,5824) = 0,0027 

           Kolom 4  0,1407 + (0,0998)(0,7815) = 0,0627 

           Kolom 5  0,0678 + (0,0998)(0,7075) = 0,0028 

Tabel 3.11. Korelasi Variabel Kriterion (Variabel tergantung) dengan  
                   Prediktor (Variabel Bebas) 

Variabel 
Kriterion 

Variabel Prediktor 

         1                2                3               4                   5               6 

V1 
V2 
V 3 

 0,7873 0,8099 0,9125 0,5755 0,7596    0,9211            
 0,0211 0,0554 0,0998 0,1407 0,0678   -- 

   0,0266 0,0027           --     0,0627 0,0028   -- 

 

Langkah kelima, membuat tabel 3.12 dan mengisinya sesuai petunjuk. 

Petunjuk mengisi tabel 3.12 sebagai berikut. 

Lajur Z1  diisi 1,0000 pada setiap kolom 

Lajur Z2  Z1 + b1 (setiap variabel bebas) x c1 variabel bebas yang sama. 

 Kolom 1  1,0000 + (0,8318)(0,8318) = 0,3081 

 Kolom 2  1,0000 + (0,8191)(0,8191) = 0,3291 

 Kolom 3  1,0000 + (0,8823)(0,8823) = 0,2215 

           Kolom 4  1,0000 + (0,4720)(0,4720) = 0,7772 

 Kolom 5  1,0000 + (0,7511)(0,7511) = 0,4358 

Lajur Z3  Z2 + b2 (setiap variabel bebas) x c2 variabel bebas yang sama. 

Kolom 1  0,3081 + (0,1058)(0,4777) = 0,2576 
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 Kolom 2  0,3291 + (0,1290)(0,5824) = 0,2540 

 Kolom 4  0,7772 + (0,1731)(0,7815) = 0,6418 

 Kolom 5  0,4358 + (0,1567)(0,7075) = 0,3250 

Tabel 3.12. Korelasi Variabel Kriterion (Variabel tergantung) dengan Variabel   
                   Prediktor (Variabel Bebas) 

 Variabel 
Tergantung 

Variabel Bebas 

         1             2                3              4               5               6 

Z1  
Z2 
Z3 

 1,0000 1,0000       1,0000 1,0000 1,0000       1,0000       

 0,3081 0,3291       0,2215 0,7772 0,4358           -- 
   0,2576 0,2540    -- 0,6419 0,3250    -- 

 

 
Langkah keenam, membuat tabel 3.13 dan mengisi sesuai petunjuk. 

Petunjuk mengisi tabel 3.13 sebagai berikut. 

Kolom a  m = nomer variabel bebas terpilih ke 1, 2 dan 3. 

Lajur 0  kolom c = K2 = 1,0000    

                                  Vm2                            V12               V22                              V32  

 Kolom b      diisi   ,     dan              
                                     Zm                   Z1          Z2                     Z3 

                      V12 

Lajur 1    
                      Z1 

                       0,78732          

 Kolom 1    = 0,6198 
                           1,0000 

                                  0,80992          

 Kolom 2    = 0,6559 
                                   1,0000 

                                 0,91252          

 Kolom 3    = 0,8327 
                                  1,0000 

                                 0,57552          

 Kolom 4    = 0,3312 
                                  1,0000 

                                 0,75862          
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 Kolom 5    = 0,5770 
                                   1,0000 

                             0,92112          

 Kolom 6    = 0,8484 
                                  1,0000 

                        V22 

Lajur 2      
                        Z2 

                                  0,02112          

 Kolom 1    = 0,00144 
                                   0,3291 

                                 0,05542          

 Kolom 2    = 0,00932 
                                    0,3291 

                                  0,09982          

 Kolom 3    = 0,0450 
                                  0,2215 

                         0,14072          

 Kolom 4    = 0,02547 
                                   0,7772 

                        0,06782          

 Kolom 5    = 0,01055 
                                    0,4358 
               
                       V32 

Lajur 3    
                       Z3 

                                 0,02662          

 Kolom 1    = 0,0027 
                                  0,2576 

                                 0,00272          

 Kolom 2    = 0,0003 
                      0,2540 

                                  0,06272          

 Kolom 4    = 0,0061 
                                  0,6419 
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                                   0,00282          

 Kolom 5    = 0,000024 
                                    0,3249 

Kolom c  K2 diisi K2 (lajur atasnya) dikurangi b lajurnya sendiri. 

Lajur 1 1,0000  0,8484 = 0,1516 

Lajur 2 0,1516  0,04507 = 0,1066 

Lajur 3 0,1066  0,0061 = 0,1005 

           N  1  

Kolom d           N = 16 

                      N  m 

                   16  1  

 Lajur 1    = 1,0000 

                              16  1                      

                              16  1  

  Lajur 2    = 1,0714 

                              16  2          

                   16  1  

 Lajur 3    = 1,1538 

                   16  3 

                                       N  1 

Kolom e  K2   K2 {}    

                                      N  m 

    Lajur 1  0,1516 x 1,0000 = 0,8484 

 Lajur 2  0,1066 x 1,0714 = 0,1142 

Lajur 3  0,1005 x 1,1538 = 0,1160 

                               N  1 

Kolom f  1,0000  K2 {}    

                                          N  m 

    Lajur 1  1,0000  0,1516 = 0,8484 

 Lajur 2  1,0000  0,1142 = 0,8858 

Lajur 3  1,0000  0,1160 = 0,8840 

Kolom g  R =  R2 

       Lajur 1  0,8484 = 0,9211 

Lajur 2  0,8858 = 0,9412 
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Lajur 3  0,8840 = 0,9402 

Tabel 3.13. Koefisien Korelasi Ganda Variabel Terpilih 

     a           b                  c                 d               e                 f                 g      No. Varb.                   

     0   1,0000     
 1 0,8484 0,8191 1,0000 0,1516 0,8484 0,9122        6                
 2 0,0450 0,1066 1,0714 0,1142 0,8858 0,9412  3 

 3 0,0061 0,1005 1,1538 0,1160 0,8840 0,9402  4 
  

 

Langkah ketujuh, membuat tabel 3.14 dan mengisinya sesuai petunjuk 

Petunjuk mengisi tabel 3.14 sebagai berikut. 

Lajur a    kosong 

Lajur b1  interkorelasi dengan tes terpilih yang pertama, pada kolom   

                   kriterion diberi tanda negatif 

Lajur c1  isian b1 (setiap kolom) x lawan kebalikan isian b1 (tes terpilih ke 1) 

Lajur a2  interkorelasi dengan tes terpilih ke 2. 

Lajur b2  a2 + b1 (setiap tes) x c2 (tes terpilih ke 2) 

 Kolom 1  0,8397 + (0,8318)(0,8823) = 0,1058 

 Kolom 2 0,8517 + (0,8191)(0,8823) = 0,1290 

 Kolom 3  1,0000 + (0,8823)(0,8823) = 0,2215 

 Kolom 4  0,5896 + (0,4720)(0,8823) = 0,1731 

 Kolom 5  0,8194 + (0,7511)(0,8823) = 0,1567 

 Kolom c 0,9125 + (0,9211)(0,8823) = 0,0998 

Lajur c2  isian b2 (setiap kolom) x lawan kebalikan isian b2 tes terpilih ke 2. 

 Kolom 1  0,1058 x (4,5147) = 0,4777 

 Kolom 2  0,1290 x (4,5147) = 0,5824 

 Kolom 3  0,2215 x (4,5147) = 1,0000 

 Kolom 4  0,1731 x (4,5147) = 0,7815 

m
mN

N



1 R2R
2K

m

m

m

Z

V 2
2K



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang   97 
 

 

 Kolom 5  0,1567 x (4,5147) = 0,7075 

 Kolom c - 0,0998 x (4,5147) =  0,4507 

Lajur a3  interkorelasi dengan tes terpilih ke 3. 

Lajur b3  a3 + b1 (setiap tes) x c1 tes terpilih ketiga + b2 (setiap tes) x c2 tes    

                   terpilih ke 3. 

  Kolom 1  0,4288 + (0,8318)(0,4720) + (0,1058)(0,7815) = 0,0465 

  Kolom 2  0,3911 + (0,8191)(0,4720) + (0,1290)(0,7815) = 0,0897 

  Kolom 4  1,0000 + (0,4720)(0,4720) + (0,1731)(0,7815) = 0,6419 

  Kolom 5  0,3609 + (0,7511)(0,4720) + (0,1567)(0,7815) = 0,1161 

  Kolom c  0,5755 + (0,9211)(0,4720) + (0,0998)(0,7815) = 0,0627 

Lajur c3  isian b3 (setiap kolom) x lawan kebalikan isian b3 tes terpilih ke 3. 

Kolom 1  0,0465 x (1,5579) =  0,0724 

 Kolom 2  0,0897 x (1,5579) =  0,1397 

 Kolom 4    0,6419 x (1,5579) = 1,0000 

 Kolom 5 0,1161 x (1,5579) =  0,1809 

 Kolom c 0,0627 x (1,5579) = 0,0977 

  Hasil penghitungan setiap lajur, kolom, dan interkorelasi digunakan 

untuk mengisi tabel 3.14 nomer variabel bebas terpilih ke 1, 2 dan 3 disajikan 

dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.14. Interkorelasi dengan Tes Terpilih Pertama 

 1        2            3    4 5 6 7             8          Cek        No. 
                                                                                                                               jumlah   Var. 

 a1  

 b1   0,8318   0,8191   0,8823  0,4720   0,7511  1,0000 0,9211  3,8352         6 

 c1   0,8318  0,8191  0,8823 0,4720  0,7511 1,0000  0,9211 3,8352   

 a2   0,8397  0,8517  1,0000 0,5896  0,8194  0,8823 0,9125  4,0702         3 

 b2   0,1058  0,1290  0,2215 0,1713  0,1567   -- 0,0998  0,6863   

 c2  0,4777  0,5823   1,0000  0,7815  0,7075   --   0,4506 3,0988   

 a3   0,4288  0,3911  0,5896 1,0000  0,3609 0,4720 0,5755  2,6735         4 
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 b3  0,0465  0,0897   -- 0,6419  0,1161   -- 0,0627  0,3269   

 c3     0,0724  0,1397   -- 1,0000  0,1809   --   0,0977 0,5093   

                

Langkah kedelapan adalah membuat persamaan regresi 

Persamaan regresi pada umumnya adalah: 

Tes terpilih pertama adalah smash (butir tes ke 6). 

Tes terpilih kedua adalah lob (butir tes ke 3). 

Menghitung nilai beta () untuk butir tes terpilih, yaitu tes smash dan lob: 

 1,0000 6  0,8823 3 + 0,9211 = 0 

 1,0000 3 + 0,4506 = 0 

 3  = 0,4506  

 1,0000 6  0,8823  x  (0,4506) + 0,9211 = 0 

           1,0000 6  0,3977 + 0,9211 = 0 

 1,0000 6 + 0,5235 = 0 

           6  = 0,5235 

 

Persamaan regresi untuk variabel prediktor terpilih yaitu smash dan lob. 
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Berdasarkan persamaan regresi yang telah disusun tersebut maka dapat 

digunakan untuk memprediksi keterampilan bulutangkis setiap individu. 

Keterampilan bulutangkis seseorang dapat diprediksi dari kemampuan  

pukulan smash dan pukulan lob (Budiwanto: 2014).  

 

RANGKUMAN 

Teknik analisis korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya 

kecenderungan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel-variabel 

yang dianalisis hubungannya adalah variabel tergantung (dependent variable) 

dengan variabel-variabel bebas (independent variable). Berdasarkan jumlah 

varibel yang dikorelasikan, dibedakan menjadi korelasi bivariat dan 

multivariat. Korelasi bivariat digunakan untuk mengetahui kecenderungan 

hubungan antara dua variabel. Korelasi multivariat digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya kecenderungan hubungan antara lebih dari tiga 

variabel (korelasi ganda). Arah hubungan antar variabel yang dianalisis dapat 

berupa hubungan positif atau hubungan negatif. Besar kecilnya hubungan 

antar variabel dinyatakan dengan angka indeks yang disebut koefisien 

korelasi. Simbol yang digunakan untuk menyatakan besarnya koefisien 

korelasi bivariat adalah r, dan simbol R untuk korelasi ganda. Besarnya 

koefisien korelasi berkisar antara 1,0 sampai +1,0.  Koefisien phi digunakan  

untuk menghitung kecenderungan hubungan antara dua variabel  nominal 

atau diskrit. Koefisien phi digunakan untuk menghitung hubungan antara dua 

variabel  nominal atau diskrit. Teknik korelasi tata jenjang dari Spearman atau 

koefisien rho ().digunakan. Untuk menghitung korelasi antara dua variabel 

yang berbentuk tata jenjang atau ordinal. Teknik korelasi product moment dari 

Pearson digunakan untuk menghitung hubungan antara dua variabel interval 

atau rasio. Korelasi partial digunakan untuk mengetahui kecenderungan 

hubungan antara dua variabel jika dikontrol oleh variabel lain. Teknik korelasi 

berganda (multiple correlation) digunakan untuk menghitung kecenderungan 
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hubungan  antara  satu variabel  tergantung (kriterion) dengan dua atau  lebih 

variabel  bebas (prediktor).  

 

LATIHAN 
 
1. Apa kegunaan teknik analisis korelasi, variabel apa saja yang dikorelasikan, 

dan berapa besarnya koefisien korelasi?  

2. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis koefisien 

Phi.  Hitunglah koefisien korelasi antara hasil Tes Keterampilan dan 

Ketepatan Lulus  Mahasiswa FIK, uji signifikansinya, dan tentukan 

kesimpulannya. 

     Hasil Tes Keterampilan dan Ketepatan Lulus  Mahasiswa FIK 

        No.        Subyek                    Hasil tes           Ketepatan waktu lulus  

             1.             Amin                           92                          1  
        2.       Bagyo                         87                     1  
        3.       Cecep               56                     0  
        4.       Darmin              84                     1  
        5.       Erwin                 62                     0  
        6.       Ferdian               71                    0  
        7.       Gandung              92                     1  
        8.       Hariman             77                     0  
        9.       Ilham                 83                     0  
      10.       Jamil                88                     1  
      
      Keterangan: 0 = tidak tepat lulus, 1 = tepat lulus. 

 

3. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis korelasi tata 

jenjang. Hitunglah koefisien korelasi antara hasil Tes Keterampilan dan 

Hasil Prestasi Pertandingan. uji signifikansinya, dan tentukan 

kesimpulannya. 
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Data Hasil Tes Keterampilan Teknik dan Hasil Prestasi Pertandingan  

      Kasus           X     Y     

1. 22       41       
 2.        27      51       
 3.        25      46       
 4.        42      66       
 5.        21      35       
 6.        31      53       
 7.        38       60      
 8.        46       72  
            9.       45               69 
          10.                19               39 

 

4. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis korelasi 

product moment dari Pherson.  Hitunglah koefsien korelasi antara Tinggi 

badan dan Tinggi Lompatan, uji signifikansinya, dan tentukan 

kesimpulannya. 

      Data Tinggi badan dan Tinggi Lompatan  

          No.            X           Y                    

            1.       165        153          
       2.       162       151         
       3.       166        154        
       4.       171      158         
       5.       162      152         
       6.       163        152          
       7.       167      156         
       8.       163     154         
       9.       166      156          
          10.       162        150  
          11.       165      157          
          12.       161        151          
     13.       168      159          
          14.       167        155 
          15.     169     159    
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5. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis korelasi 

partial. Hitunglah koefisien korelasi antara Tinggi badan dan Berat yang 

dikontrol oleh Umur, uji signifikansinya, dan tentukan kesimpulannya. 

Tabel Koefisien Korelasi antara variabel Tinggi badan (X), Berat badan (Y) dan 
Umur (Z). 

      Variabel                    X                        Y                         Z 

           X                         --                      0,872                 0,635       
           Y                         --                         --                     0,515 

     

6. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis korelasi 

ganda Doullitle. Hitunglah koefisien korelasi bersama-sama antara variabel 

X1, X2, X3, X4, dengan Y, uji signifikansinya, dan tentukan kesimpulannya. 

Tabel Interkorelasi antara variabel X1, X2, X3, X4, dengan Y, Mean, dan SD  

Variabel    X1           X2           X3            X4            Y             M            SD 

    X1          --          0,566        0,672       0,564       0,769        46,15        5,35         
    X2                          --          0,543       0,452        0,678        52,36        6,42        
    X3                                         --           0,540        0,864        58,65        4,25         
    X4                                                         --            0,741        56,67        5,89        
     Y                                                                           --            42,37        4,21  
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BAB IV 
ANALISIS REGRESI 

 

KOMPETENSI: 

  Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan menjelaskan konsep tentang teknik analisis regresi.   

2. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

regresi satu variabel predictor, dan membuat persamaan regresi. 

3. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

regresi dua variabel predictor, dan membuat persamaan regresi. 

4. Memahami dan mampu menghitung sumbangan relatif dan sumbangan 

efektif variabel prediktor terhadap variabel kriterion.  

 

DESKRIPSI 

 Analisis regresi digunakan untuk memberi landasan dalam 

mengadakan prediksi (ramalan). Suatu variabel dapat diprediksi oleh variabel 

yang lain. Variabel yang diprediksi disebut variabel kriterion atau variabel 

tergantung, sedangkan variabel yang berperan memprediksi disebut variabel 

prediktor atau variabel bebas. Secara umum regresi linier terdiri dari dua, 

yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.  Regresi linier 

sederhana digunakan untuk memprediksi satu variabel tergantung yang 

dilakukan oleh satu variabel bebas. Regresi linier berganda digunakan untuk 

memprediksi satu variabel tergantung yang dilakukan oleh beberapa variabel 

bebas. Tujuan analisis regresi adalah menggambarkan garis regresi 

menggunakan persamaan regresi, dan untuk memperoleh dasar prediksi yang 

mempunyai kesalahan atau residu prediksi yang sekecil-kecilnya. Ada 

persyaratan variabel kriterion dapat diprediksi oleh variabel prediktor. 

Persyaratan pertama yaitu regresi linear hanya dapat digunakan pada skala 

interval dan ratio. Persyaratan kedua yaitu jika antara variabel tergantung 

dengan variabel bebas harus mempunyai koefisien korelasi yang signifikan.  

 

http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/skala-pengukuran-statistik.html
http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/skala-pengukuran-statistik.html
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PENGANTAR TENTANG ANALISIS REGRESI 

Analisis regresi bertujuan untuk menggambarkan garis regresi yang 

digunakan untuk memperoleh dasar memprediksi variabel tergantung oleh 

satu atau lebih variabel-variabel bebas. Selain jenis data harus interval atau 

rasio, ada syarat lain yang harus dipenuhi dalam analisis regresi, yaitu antara 

lain bahwa koefisien korelasi antara variabel tergantung dengan variabel-

variabel bebas tersebut harus signifikan. Jika koefisien korelasi antara variabel 

tergantung dengan variabel-variabel bebas adalah signfikan, maka dapat 

dilanjutkan dengan analisis regresi, dan menyusun persamaan regresi. 

Kemudian menghitung sumbangan relatif dan sumbangan efektif variabel-

variabel bebas terhadap variabel tergantung. Hubungan antara variabel 

tergantung dengan variabel bebas digambarkan dengan suatu garis regresi. 

Garis regresi tersebut dapat berupa garis lurus (linier)  atau garis lengkung 

parabolik maupun hiperbolik. Pembahasan berikut ini dibatasi tentang regresi 

linier. Contoh, variabel tinggi badan sebagai variabel prediktor dan tinggi 

lompatan sebagai variabel kriterion mempunyai koefisien korelasi yang 

signifikan. Maka secara teoritis variabel tinggi lompatan dapat diprediksi oleh 

variabel tinggi badan. Dengan kata lain, seseorang yang badannya tinggi ada 

kecenderungan atau dapat diharapkan mampu melakukan lompatan yang 

tinggi (Budiwanto: 2014). 

Secara umum persamaan regresi linier adalah sebagai berikut. 

Keterangan:  

Y  = skor kriterion yang diramalkan  
X  = skor prediktor  
a   = koefisien prediktor  
K   = bilangan konstan 

Persamaan regresi untuk memperoleh persamaan garis regresi linier 

KaXY 


KXaXaXaY nn 


.......... 2211
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satu variabel bebas adalah sebagai berikut.  

     
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melukiskan garis 

regresi yang digunakan untuk memprediksi variabel tergantung (kriterion) 

oleh variabel bebas (prediktor). Syarat pertama yang harus dipenuhi adalah 

jumlah residu atau jumlah kesalahan prediksi (ramalan) harus nihil atau sama 

dengan nol. Syarat yang lain adalah jumlah kuadrat residu prediksi (ramalan) 

tersebut harus paling minimal atau yang paling kecil, sehingga sering disebut 

sebagai garis least squares. Oleh karena itu, garis regresi linier  yang dilukiskan  

dengan suatu persamaan regresi merupakan garis yang paling cocok atau 

garis best fit (Budiwanto: 2014).  

 

ANALISIS REGRESI LINIER SATU PREDIKTOR  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk analisis regresi linier satu  

variabel bebas diawali dengan membuat tabel persiapan, dan menghitung 

koefisien korelasi antara variabel tergantung (kriterion) dengan variabel bebas 

(prediktor). Setelah diperoleh koefisien korelasi, selanjutnya dilakukan uji 

signifikansi. Jika koefisien korelasi tidak signifikan, maka penyusunan 

persamaan regresi tidak boleh dilanjutkan. Karena, memang tidak ada 

hubungan antara kedua variabel tersebut. Jika diperoleh koefisien korelasi 

yang signifikan, maka dilanjutkan dengan menyusun persamaan garis regresi. 

Persamaan regresi digunakan untuk memprediksi seberapa besar nilai 

variabel tergantung oleh variabel bebas. Langkah berikutnya adalah 

menghitung sumbangan relatif dan sumbangan efektif variabel bebas 

terhadap variabel tergantung.  

Berikut ini contoh penerapan teknik analisis regresi satu prediktor  

tentang tinggi lompatan sebagai variabel tergantung atau variabel kriterion 

yang diprediksi oleh panjang tungkai sebagai variabel prediktor atau variabel 

bebas. Data variabel-variabel tersebut dikumpulkan menggunakan teknik tes 

dan pengukuran. Data variabel-variabel tersebut mempunyai skala 
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pengukuran interval. Kegiatan awal analisis dilakukan membuat tabel 

persiapan untuk  analisis regresi linier satu prediktor disajikan dalam tabel 4.1 

sebagai berikut (Budiwanto: 2014).  

Tabel 4.1.  Data Panjang Tungkai dan Tinggi Lompatan 

             Subyek                       Panjang Tungkai (X)        Tinggi Lompatan (Y) 

 1                87  156 
 2                   94                        164 
   3                   85                       151 
       4                   89                       155 
         5                   91                       162 
         6                   83                       151 
         7                   79                       146 
         8                   92                       163 
         9                   81                       149 
        10                   86                       153 
        11                   96                       166 
        12                   82                       151 

           Jumlah                                      1045                                     1867 
 

 
Menghitung Korelasi antar Variabel 

Selanjutnya dilakukan analisis korelasi antara  variabel tinggi lompatan  

(Y) dengan  panjang tungkai (X)  dihitung  menggunakan  teknik  korelasi  

product  moment  dari Pearson. Untuk dapat melakukan analisis korelasi perlu 

dipersiapkan lebih dahulu daftar statistik sebagai berikut.  

X    = 1045               X2   = 91.323           XY = 162.968 

 Y   = 1867               Y2 = 290.955                 

            MX   = 87,0833           MY   = 155,5833         

Menghitung koefisien korelasi panjang tungkai (X) dengan tinggi lompatan.  

9167,320
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Interpretasi: hasil analisis korelasi diperoleh r hitung = 0,976 lebih besar 

daripada r tabel 1% = 0,708, berarti koefisien korelasi tersebut signifikan. Maka 

hipotesis nihil yang  menyatakan tidak ada hubungan antara variabel tinggi 

lompatan dengan panjang tungkai ditolak. Kesimpulan: ada korelasi yang 

signifikan antara variabel panjang tungkai (X) dengan variabel tinggi 

lompatan (Y). Karena koefisien korelasi adalah signifikan, maka secara toritis 

mempunyai dasar bahwa variabel panjang tungkai (X) dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel tinggi lompatan (Y) Budiwanto (2014).  

Menghitung Koefisien Prediktor (a) dan  angka Konstan (K)  

Selanjutnya membuat persamaan garis regresi tentang tinggi lompat 

yang diprediksi oleh panjang tungai. Untuk itu perlu menghitung nilai 

koefisien regresi atau koefisien prediktor (a) dan angka konstan (K). Langkah-

langkah menghitung koefisien prediktor (a) dan angka konstan (K) dapat 

dilakukan  menggunakan skor mentah atau skor deviasi sebagai berikut.  

Koefisien prediktor (a) dan angka konstan (K) diperoleh dengan 

menggunakan skor mentah, dan memanfaatkan persamaan sebagai berikut. 

1)  XY =  a  X2 + K X  

2)  Y    =  a   X + 12  K  

Selanjutnya memasukkan data statistik ke dalam persamaan.  

          1)  162968 =  91323 a  + 1045 K  

976,0
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          2)      1867 =    1045 a  +     12 K  

Persamaan  tersebut  secara  simultan  dirobah  menjadi sebagai berikut: 

1)    155,9502 = 87,3904 a + K  

2) 155,5833 = 87,0833 a + K  

                    0,3669     =  0,3071 a  

                    a  =   1,1947  

Nilai K dihitung dengan memasukkan nilai a  ke dalam salah satu persamaan:  

155,58 = (1,1947 x 87,08) +  K  

155,58 = 104,0345+ K  

           K  = 51,55  

Persamaan regresi untuk memprediksi tinggi lompatan oleh panjang 

tungkai adalah sebagai berikut:: 

 
 

Memperoleh koefisien prediktor (a) dan angka konstan (K) dilakukan  

menggunakan skor deviasi dan memanfaatkan persamaan sebagai berikut. 

 
 
 
 
 
 
 

Memasukkan data staristik ke dalam rumus: 
 
  
 

 

 

Nilai K  dihitung  diperoleh dengan menggunakan persamaan sebagai berikut 
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Persamaan regresi untuk memprediksi tinggi lompatan oleh panjang 

tungkai yang dihitung menggunakan skor deviasi adalah sebagai berikut 

 

 

Dengan menggunakan persamaan regresi tersebut dapat diprediksi 

lompat tinggi oleh panjang tungkai. Cara menggunakan persamaan regresi 

tersebut adalah menghitung skor Y prediksi dengan memasukkan angka 

1,1945 dikalikan skor panjang tungkai seseorang (X), ditambah 51,55. Contoh, 

seseorang panjang tungkainya 95 centimeter, maka prediksi tinggi 

lompatannya adalah Y = (1,1947x95)+51,55 = 165,05 (Budiwanto: 2014).  

Tabel 4.2. Prediksi Tinggi lompatan (Y) oleh Panjang tungkai (X) berdasarkan    
                  Persamaan Regresi Y = 1,1947 X + 51,55 

    Panjang tungkai   Tinggi lompatan         Panjang tungkai     Tinggi lompatan 
               X                                Y                                  X                               Y 

             100              171,02       85            153,09  

          99              169,83       84            151,90 

          98              168,63        83            150,71  

          97              167,44        82            149,51  

          96              166,24       81            148,32  

          95              165,05        80                           147,13  

          94              163,85       79            145,93 

          93              162,66      78            144,74  

          92              161,46      77            143,54 

          91              160,26        76            142,35  

          90              159,06        75            141,15  

          89              157,87       74            139,96  

          88              156,68        73            138,76  

          87              155,49        72            137,57 

          86              154,29       71            136,38 

55,511947,1 


XY

5833,155038,1041947,1 


XY
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Kesalahan Prediksi (Residu) 

Tinggi lompatan yang diprediksi oleh panjang tungkai dapat 

digambarkan menggunakan diagram pencar (scattered diagram). Bentuk 

diagram pencar data panjang tungkai (X) sebagai variabel bebas dilukiskan 

pada sumbu datar (absis), dan lompat tinggi (Y) sebagai variabel tergantung 

dilukiskan pada sumbu tegak (ordinat). Dengan memperhatikan letak titik-

titik pertemuan yang dibentuk oleh skor variabel panjang tungkai (X) dan skor 

melompat tinggi (Y), maka garis regresi dapat ditentukan. Jika letak titik-titik 

tersebut berada di sekitar garis lurus (best fit) maka diduga sebagai garis 

regresi linier (gambar 4.1).  

Dalam melakukan prediksi besarnya variabel tergantung atau variabel 

kriterion oleh variabel prediktor atau variabel bebas tidak selalu tepat sesuai 

dengan garis regresi linier. Ada kemungkinan terjadi kesalahan prediksi atau 

kesalahan ramalan, atau meyimpang dari garis regresi linier. Kesalahan 

prediksi atau kesalahan ramalan tersebut disebut sebagai residu prediksi. 

Kesalahan prediksi (y’) adalah menyimpangnya letak titik-titik pertemuan 

yang dibentuk oleh skor variabel X dan variabel Y terhadap garis regresi linier 

(best fit). Besarnya nilai kesalahan prediksi (residu) tersebut diperoleh dengan 

cara membandingkan setiap nilai Y observasi (Yo) dengan nilai Y prediksi 

(Yp). Y observasi (Yo) adalah skor variabel tergantung yang diperoleh dari 

hasil tes atau pengukuran, sedangkan Y prediksi adalah skor variabel 

prediktor yang diperoleh dari hasil penghitungan menggunakan persamaan 

regresi.  

Untuk mengetahui kesalahan prediksi  atau residu prediksi dilakukan 

dengan cara membandingkan tinggi lompatan observasi (Yo) dengan tinggi 

lompatan prediksi (Yp). Selisih antara tinggi lompatan observasi (Yo) hasil tes 

dengan tinggi lompatan prediksi (Yp) merupakan kesalahan prediksi atau 

residu prediksi (y'). Dalam diagram pencar gambar 4.1 dapat dibaca bahwa 

residu prediksi ditunjukkan oleh jarak antara variabel tinggi lompatan 

observasi dengan garis regresi pada titik variabel panjang tungkai tertentu. 
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Garis regresi dilukiskan menggunakan persamaan Y = 1,1947 X + 51,54.  

Karena garis regresi tersebut adalah garis yang paling cocok (best fit), maka 

jumlah residu semua kesalahan ramalan (prediksi) yang ada di sekitar garis 

regresi harus nihil. Jika dituliskan menggunakan persamaan regresi adalah 

∑(Yo  Yp) = ∑y’ = 0. Jumlah kuadrat residu 22,816 merupakan jumlah 

kuadrat residu paling kecil (least squares) (Budiwanto: 2014).  

Tabel 4.3. Tinggi Lompatan Observasi (Yo),  Tinggi Lompatan Prediksi (Yp),  
                  Residu Prediksi  (y'2 ) dari Persamaan Regresi  Y = 1,1947 X + 51,54  

      Nomor          X               Yo                   Yp                   y'                     y'2  

                                                                                         (YoYp)  

           1        87        156        155,49             0,51      0,260  
        2        94        164        163,85 0,16      0,027 

        3        85        151        153,09  2,09       4,368  

        4        89        155        157,87  2,87       8,237  
        5        91        162        160,26       1,74   3,028  
        6        83        151        150,71 0,29      0,084 
         7        79        146        145,93 0,07      0,005  
        8        92        163        161,46       1,54      2,403  
        9        81       149        148,32 0,68       0,462  

          10       86      153      154,29         1,29      1,664  

          11        96        166       166,24         0,24       0,058  
          12        82       151      149,51 1,49    2,220  

                         Jumlah                                                       0,00              22,816  
 

Diagram pencar berikut (gambar 4.1) merupakan tebaran kedudukan 

hubungan antara setiap skor variabel panjang tungkai (X) sebagai variabel 

prediktor dengan variabel tinggi lompatan (Y) sebagai variabel kriterion dari 

duabelas orang yang diteliti.  

Garis regresi Y = 1,1947 X + 51,55 adalah persamaan regresi sebagai 

garis prediksi tinggi lompatan (Y) yang diprediksi oleh panjang tungkai (X). 

Dengan menggunakan persamaan garis regresi tersebut dapat diprediksi skor 

tinggi lompatan (Y) seseorang oleh panjang tungkai (X). Sehingga, jika 

diketahui ukuran panjang tungkai seseorang, maka dapat diprediksi 

(diramalkaan) tinggi lompatannya. Dengan melakukan pengukuran panjang 
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tungkai seseorang, maka dapat diprediksi kemungkinan tinggi lompatan yang 

dapat dilakukan seseorang tersebut (Budiwanto: 2014).  

 
Lompat Tinggi (Y) 
          
                                                                                                                    *11 

            165    
                                                                                                            2*  
                                                                                                 8*   
                                                                                              5* 
                             

            160         

                                       
                                  Y = 1,1947 X + 51,55                                                                                              
                                                                              1*                       Residu 
                                                                           

            155                                                                       *4 
             
                                                                              *10 
                                                             6 
                                                      12* *            *3 

            150  
                                                     9* 
              
                                                                                   
                                                 7*                                                                                                                                                                                              

           145                                                                                               
                              75                 80                 85                90                95              100                       
                                                        Panjang Tungkai (X)  

Gambar 4.1. Diagram Prediksi Tinggi Lompatan oleh Panjang Tungkai 

 

ANALISIS REGRESI DUA PREDIKTOR 

Teknik analisis regresi dua prediktor pada dasarnya tidak berbeda 

dengan analisis regresi satu prediktor. Teknik analisis regresi dua prediktor 

untuk memprediksi variabel kriterion oleh dua variabel prediktor. Persyaratan 

dalam  analisis regresi dua prediktor sama dengan teknik analisis regresi satu 

prediktor. Agar variabel prediktor dapat digunakan untuk memprediksi 

variabel kriterion, persyaratan yang harus dipenuhi adalah variabel prediktor 

harus mempunyai koefisien korelasi yang signifikan dengan variabel kriterion 

(Budiwanto: 2014).   
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Persamaan garis regresi dua prediktor adalah:  

 

 
Keterangan:  
Y   = skor kriterion yang diramalkan  
X1  = skor prediktor 1 
X2  = skor prediktor 2 
a1  = koefisien prediktor 1 
a2  = koefisien prediktor 2 
K   = bilangan konstan 

Jika menggunakan skor deviasi, persamaan regresinya adalah:  

 
 

Koefisien prediktor a1 dan a2  diperoleh dengan persamaan sebagai berikut: 

          1)  x'1 y'  = a1 x'2 + a2 x’1x’2  

          2)  x'2 y'  = a1  x'1 x'2 + a2 x’2 
 
 

Berikut ini contoh penerapan teknik analisis regresi dua prediktor  

tentang tinggi lompatan sebagai variabel tergantung atau variabel kriterion (Y) 

yang diprediksi oleh panjang tungkai (X1) dan tinggi badan (X2) sebagai 

variabel prediktor atau variabel bebas. Data variabel-variabel tersebut 

dikumpulkan menggunakan teknik tes dan pengukuran. Kegaiatan awal 

analisis dilakukan membuat tabel persiapan untuk  analisis regresi linier dua 

prediktor disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut (Budiwanto: 2014).  

Tabel 4.4.  Data Panjang Tungkai, Tinggi Badan, dan Tinggi Lompatan 
  
    Subyek      Panjang Tungkai (X1)    Tinggi Badan (X2)   Tinggi Lompatan (Y)   
     
         1.                87                        165                 156  
     2.                94                       173                164  
     3.                85                        161                151  
    4.                89                        163                155  
     5.                91                        171                162  
 6.                83                        162                151  
     7.                79                        160                146  
     8.                92                        172                163  

KXaXaY 


2211

2211 ''' xaxay 
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    Subyek      Panjang Tungkai (X1)    Tinggi Badan (X2)   Tinggi Lompatan (Y)   
     
 9.                81                        160                149  
       10.                86                        164                153  
       11.                96                        174                166  
       12.                82                        161                151  

  

Diawali dengan menghitung koefisien korelasi antara Tinggi lompatan 

(Y) dengan Panjang tungkai (X1) dan Tinggi badan (X2) menggunakan teknik 

korelasi product moment Person. 

Untuk analisis korelasi perlu dipersiapkan lebih dahulu daftar statistik 

sebagai berikut.  

X1  = 1045             X12 = 91323                   MX1 = 87, 083        

 X2   = 1986            X22 = 329006                MX2 = 165,5      

 Y   = 1867             Y2  = 290955                 MY = 155,583  

X1 Y  = 162968       X2 Y = 309375              X1 X2 = 173250     

Jika analisis regresi menggunakan skor deviasi maka skor kasar diubah 

menggunakan skor deviasi. 

Jumlah Kuadrat:  

 

 

 

 

 

Jumlah Produk:  
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Menghitung korelasi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koefisien korelasi antara variabel kriterion Y dengan prediktor X1 dan X2 

diperoleh dengan rumus sebagai berikut. 
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Untuk menguji signifikansi korelasi ganda Ry(x’1,x’2) digunakan uji-F. 

Menggunakan analisis regresi diperoleh F garis regresi (F reg). Selanjutnya 

harga F reg dibandingkan dengan F tabel. Derajad kebebasan untuk uji 

signifikansi adalah m dan Nm1. Derajad kebebasan: m = jumlah prediktor = 

2, dan Nm1 = 12 – 2 – 1 = 9. (N = jumlah kasus, m = jumlah prediktor). 

Rumus uji F adalah: 

 

 

Keterangan: 
F reg = nilai F garis regresi 
R       = koefisien korelasi berganda 
N       = jumlah kasus 
m      = jumlah variabel prediktor 

Uji F untuk koefisien korelasi Ry(x1x2) = 0,9836 adalah: 

 

 

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan harga F regresi 

dengan F tabel pada taraf signifikansi yang ditentukan dan derajad kebebasan 

2 dan 9. Diperoleh harga F regresi = 8,7697 > F tabel 1% = 8,02, berarti ada 

korelasi yang signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

korelasi antara tinggi lompatan (Y) dengan panjang tungkai (X1) dan tinggi 

badan (X2) secara bersama-sama ditolak. Kesimpulannya: ada korelasi yang 

signifikan antara tinggi lompatan (Y) dengan panjang tungkai (X1) dan tinggi 

badan (X2) secara bersama-sama. Karena ada korelasi yang signifikan maka 

variabel panjang tungkai dan variabel tinggi badan dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel tinggi lompatan. 

Menghitung Koefisien a dan Angka Konstan K menggunakan Skor Deviasi 

Untuk memperoleh koefisien prediktor a1 dan a2 digunakan 

persamaan  simultan sebagai berikut: 
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Selanjutnya, data statistik dimasukkan dalam persamaan tersebut di atas: 

          383,4167  = 320,9167 a1 + 302,5  a2  

          386,5        = 302,5      a1 + 323     a2 

Persamaan tersebut di atas disederhanakan  menjadi:  

         1,26749  =  1,06088  a1 + a2 

         1,19659  =  0,9365    a1 + a2 
                                                       −                      
         0,07090  = 0,1244  a1  

         a1           = 0,5699  

Koefisien prediktor (a) diperoleh dengan memasukkan nilai a1 ke salah satu 

persamaan:  

         1,19659 = (0,9365)(0,5699) + a2 

         1,19659 = 0,53371+ a2  

         a2          = 0,6629 

Persamaan garis regresi 

 

 

 

 

Persamaan garis regresi untuk memprediksi tinggi lompatan oleh panjang 

tungkai dan tinggi badan adalah: 
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Jumlah kuadrat regresi variabel panjang tungkai dan tinggi badan dihitung 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

JK reg = a1∑x1y +  a2∑x2y = (0,5699)(383,417) + (0,6629)(386,5) 

                                          = 218,5094 + 256,211 = 474,72 

Hasil analisis garis regresi tersebut di atas dirangkum dan disajikan 

dalam tabel 4.5 sebagai berikut.   

Tabel 4.5. Rangkuman Hasil Analisis Regresi  

         Sumber variasi                     d.b.                     JK                         KR  

         Regresi (reg)                         2                    474,72                   237,36                                                                                                              

         Residu (res)                         9                       6,197                     0,69     

         Total (T)                                11                   480,917                      --  
 
Keterangan: 
d.b. = derajad kebebasan 
JK   = Jumlah Kuadrat 
KR  = Kuadrat Residu  

Sumbangan Relatif Prediktor 

Variabel prediktor yang mempunyai hubungan signifikan dengan 

variabel kriterion, berarti variabel prediktor akan memberikan sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif yang bermakna terhadap variabel kriterion. 

Besarnya sumbangan relatif setiap variabel prediktor kepada variabel kriterion  

dinyatakan dalam bentuk persentase (%).  

 Sumbangan relatif setiap variabel prediktor dapat diperoleh 

berdasarkan statistik hasil analisis regresi. Hasil analisis regresi tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.6 ringkasan analisis regresi sebagai berikut. 

Tabel 4.6. Statistik Hasil Analisis Regresi  

     Sumber variasi                    d.b.                                    JK                            
     
     Regresi (reg)                  m                             a1∑x1y + a2∑x2y                                                                                                                            
     Residu (res)             N – 9 – 1                   ∑y2 – a1∑x1y – a2∑x2y 
  
     Total (T)                            N – 1                                   ∑y2  
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Pada tabel 4.6 dapat diketahui bahwa jumlah kuadrat (JK) regresi 

merupakan sebagian dari jumlah kuadrat total yang terkumpul dari seluruh 

kasus (N) dengan jumlah prediktor (m). Selain itu, pada tabel 4.6 dapat 

diketahui jumlah kuadrat (JK) itu sendiri tersusun dari dua komponen yaitu 

a1∑x1y dari variabel prediktor X1, dan a2∑x2y dari variabel prediktor X2. 

Sumbangan relatif variabel prediktor X1 dapat diketahui dari harga komponen 

a1∑x1y terhadap keseluruhan jumlah kuadrat regresi. Sedangkan sumbangan 

relatif variabel prediktor X2 dapat diketahui dari harga komponen a2∑x2y 

kepada keseluruhan jumlah kuadrat regresi juga (Sutrisnohadi: 1983).   

Sumbangan relatif masing-masing variabel prediktor yaitu variabel  

panjang tungkai (X1) dan variabel tinggi badan (X2) kepada variabel kriterion 

tinggi lompatan (Y) dapat dihitung menggunakan rumus jumlah kuadrat 

regresi (JK reg) sebagai berikut. 

JK reg = a1∑x1y +  a2∑x2y  

           = (0,5699)(383,417) + (0,6629)(386,5) 

           = 218,5094 + 256,2109 = 474,72 

Besarnya sumbangan relatif setiap variabel prediktor kepada variabel 

kriterion adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

  

Berdasarkan hasil analisis sumbangan relatif  setiap variabel prediktor 

kepada variabel kriterion diperoleh bahwa variabel panjang tungkai (X1) 

memberikan sumbangan relatif sebesar 46,03% kepada variabel lompat tinggi. 
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Sedangkan variabel tinggi badan (X2) memberikan sumbangan relatif sebesar 

53,97% kepada variabel lompat tinggi.  

 

RANGKUMAN 

Analisis regresi digunakan untuk memberi landasan dalam 

mengadakan  prediksi (ramalan) dan menjadi dasar dalam analisis kovarian. 

Suatu variabel dapat diramalkan oleh variabel yang lain. Variabel yang 

diramalkan disebut variabel kriterion atau variabel tergantung, sedangkan 

variabel yang berperan untuk meramalkan disebut variabel predictor atau 

variabel bebas. Variabel kriterion dapat diramalkan oleh variabel prediktor 

jika kedua variabel tersebut mempunyai korelasi yang signinifikan. Ada dua 

syarat dalam melukiskan garis regresi untuk memprediksi variabel tergantung 

(kriterion) oleh variabel bebas (prediktor), yaitu  jumlah residu harus nihil 

jumlah  kuadrat residu ramalan tersebut harus minimal atau paling kecil (garis 

least squares). Oleh karena itu garis regresi linier  merupakan garis yang  paling 

cocok  (garis best fit). Dalam memprediksi besarnya variabel tergantung oleh 

variabel prediktor atau variabel bebas ada kemungkinan terjadi kesalahan 

prediksi atau kesalahan ramalan. Kesalahan prediksi tersebut disebut sebagai 

residu prediksi. Residu prediksi (y’) adalah menyimpangnya letak titik-titik 

pertemuan yang dibentuk oleh skor variabel X dan variabel Y terhadap garis 

regresi linier (best fit). Variabel prediktor yang mempunyai hubungan 

signifikan dengan variabel kriterion, berarti variabel prediktor akan 

memberikan sumbangan relatif terhadap variabel kriterion. Besarnya 

sumbangan relatif dinyatakan dengan persentase. 

 

LATIHAN 

1. Jelaskan konsep tentang teknik analisis regresi.   

2. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis regresi. 

Buatlah persamaan regresi panjang tungkai untuk memprediksi tinggi 

lompatan. 
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     Data Hasil Pengukuran Panjang tungkai dan Tinggi lompatan 
 
               Subyek                     Panjang tungkai (X)        Tinggi lompatan (Y) 
                           

 1 82  158 
 2                   95                      167 
   3                   87                       159 
       4                   85                       155 
         5                   89                       162 
         6                   87                       159 
         7                   83                      161 
        8                   88                       163 
         9                   84                       156 
         10                   88                       165 
         11                   98                      171 
         12                   84                      161 
                
 
3. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis regresi. 

Buatlah persamaan regresi variable panjang tungkai dan tinggi badan 

untuk memprediksi tinggi lompatan. 

 

Data Hasil Pengukuran Panjang tungkai, Tinggi Badan dan Tinggi Lompatan 
 
       Subyek      Panjang tungkai (X1)    Tinggi Badan (X2)   Tinggi lompatan (Y) 
                           
 1 82 169 158 
 2                   95                      185 167 
   3                   87                       175 159 
       4                   85                       173 155 
         5                   89                       179 162 
         6                   87                       174 159 
         7                   83                      171 161 
        8                   88                       177 163 
          
       Subyek      Panjang tungkai (X1)    Tinggi Badan (X2)   Tinggi lompatan (Y) 
                           
 9                   84                       171 156 

10                   88                       176 165 
11                  98                      185 171 
12                  84                      172 161 
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BAB V 
UJI BEDA DUA MEAN: UJI-t 

 

KOMPETENSI: 

 Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis uji 

beda mean: Uji t cuplikan kembar   

2. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis uji 

beda mean: Uji t amatan ulangan   

 

DESKRIPSI 

 Dalam penelitian di bidang pendidikan jasmani dan bidang 

keolahragaan lainnya, banyak masalah penelitian dan tujuan penelitian untuk 

menguji hubungan sebab akibat. Dengan menggunakan rancangan penelitian 

eksperimen tertentu peneliti bertujuan untuk mengetahui pengaruh satu 

variabel sebab sebagai variabel perlakuan (treatment) terhadap perubahan 

pada variabel akibat atau variabel tergantung. Selain itu, ada suatu penelitian 

yang membedakan pengaruh antara satu variabel perlakuan sebagai variabel 

eksperimen dengan perlakuan yang lain sebagai variabel perlakuan lain 

sebagai variabel kontrol terhadap perubahan pada satu variabel akibat. Untuk 

membantu mengambil kesimpulan penelitian tersebut diterapkan salah satu 

teknik statistik yaitu analisis statistik uji beda mean. Yaitu teknik statistik yang 

membedakan antara dua mean data.  Salah satu teknik analisis statistik uji 

beda mean yang dapat digunakan adalah teknik statistik uji-t. Huruf t pada 

nama teknik analisis uji t diambil dari huruf akhir nama pengembang teknik 

analisis uji-t, yaitu Gossett (Arikunto: 1989). Ada sumber lain yang 

menyatakan bahwa huruf t diambil dari huruf t sebagai huruf akhir kata 

student. Maka teknik analisis statistik uji-t sering juga disebut teknik analisis 

uji beda mean menggunakan student t. Berikut ini akan dibahas dua jenis 

teknik analisis uji t, yaitu uji cuplikan kembar dan uji t amatan ulangan. 
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PENGANTAR TEKNIK ANALISIS UJI t. 

Uji t hanya digunakan untuk mengetahui perbedaan dua mean dari dua 

distribusi data. Ada dua macam teknik analisis uji-t, yaitu uji-t cuplikan 

kembar dan uji-t amatan ulangan. Penerapan teknik analisis uji-t yang akan 

digunakan sesuai dengan metode dan rancangan penelitian yang digunakan. 

Salah satu rancangan penelitian eksperimen adalah menguji beda antara mean 

distribusi data sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Maka teknik 

analisis uji t yang tepat digunakan adalah uji-t amatan ulangan. Rancangan 

penelitian ekperimen yang lain adalah membedakan dua variabel sebab 

terhadap satu variabel akibat. Hasil analisis yang diharapkan adalah 

perbedaan antara mean distribusi data varabel bebas yang satu dengan 

variabel bebas lainnya. Maka teknik analisis uji t yang tepat digunakan adalah 

uji-t cuplikan kembar.  

Dalam melakukan analisis menggunakan uji t, ada beberapa prasyarat 

yang harus dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain orang coba harus diambil 

secara random dari populasi, skala data berbentuk interval atau rasio, data 

harus berdistribusi normal, dan data dalam variabel yang akan dianalisis 

bersifat homogen. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis uji t, harus 

dilakukan  uji normalitas dan uji homogenitas data. 

 

UJI-T CUPLIKAN KEMBAR 

 Uji-t cuplikan kembar adalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menguji perbedaan mean sampel random bebas, atau sampel mandiri,  atau 

sampel yang tidak berkorelasi (independent sample) (Thomas dan Nelson: 1990). 

Dalam rancangan penelitian eksperimen yang menggunakan dua kelompok 

sampel penelitian, salah satu kelompok diberikan suatu perlakuan sebagai 

kelompok eksperimen, dan kelompok yang lain sebagai kelompok kontrol. 

Peneliti mengambil dua kelompok sampel secara acak (random) dari satu 

populasi, kemudian memberikan perlakuan atau eksperimen (treatment) 

khusus dan berbeda kepada masing-masing kelompok. Setelah diberikan 
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perlakuan kepada kedua kelompok dalam kurun waktu tertentu, kemudian 

dilakukan tes dan pengukuran terhadap dua kelompok sampel tersebut. 

Selanjutnya, untuk menguji perbedaan dua mean data kelompok yang satu 

dengan lainnya tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis uji-t cuplikan 

kembar (Budiwanto: 2014).   

Rumus Uji-t  cuplikan kembar atau uji-t sampel random bebas adalah 
 
 
 
Keterangan:  
t        = nilai t  
Mx1 = rata-rata hitung (mean) kelompok satu  
Mx2 = rata-rata hitung (mean) kelompok dua  
S       = salah  baku perbedaan  antar dua  mean  
 
Rumus salah  baku perbedaan  antar dua  mean adalah sebagai berikut. 
 
 
 
 
Keterangan: 
S  = salah  baku perbedaan  antar dua  mean 
x1 = jumlah skor simpangan X1 

x2 = jumlah skor simpangan X2 

n1 = jumlah subyek dalam kelompok satu 

n2 = jumlah subyek dalam kelompok dua 

 

Sehingga rumus uji-t cuplikan kembar tersebut di atas dapat juga ditulis 

seperti sebagai berikut.  

 
 
 
 

 

Setelah diperoleh nilai t hitung, selanjutnya dilakukan uji signifikansi 

yaitu menguji kebermaknaan nilai t hitung dalam menjawab masalah yang 

diteliti. Uji signifikansi nilai t hitung dilakukan dengan cara membandingkan 

nilai t hitung dengan nilai t tabel pada taraf signifikansi yang telah ditetapkan. 

Ada dua kemungkinan hasil uji signifikansi, yaitu signifikan atau tidak 
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signifikan. Jika nilai t hitung lebih besar daripada nilai  t tabel berarti ada 

perbedaan yang signifikan, maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

perbedaan antara perlakuan pada kelompok pertama dan kelompok kedua 

ditolak. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara mean data kelompok 

pertama dengan mean data kelompok kedua. Jika nilai t hitung lebih kecil 

daripada t tabel berarti tidak ada perbedaan yang signifikan, maka hipotesis 

nihil diterima. Berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara mean data 

kelompok pertama dengan mean data kelompok kedua. Untuk uji signifikansi 

diperlukan nilai t tabel yang dapat dibaca pada lampiran setiap buku statistik.  

Proses uji signifikansi dilakukan dengan memperhatikan derajad kebebasan 

(db). Derajad kebebasan untuk uji-t cuplikan kembar adalah d.b = N1 + N2  2 

(Budiwanto: 2014).   

 Berikut ini contoh penerapan analisis uji-t cuplikan kembar dalam 

analisis data penelitian eksperimen yang menguji perbedaan kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen diberikan latihan 

teknik menggunakan metode drill berpola. Kelompok kontrol yang diberi 

latihan teknik menggunakan metode drill bebas terhadap peningkatan 

keterampilan bulutangkis. Dalam penelitian eksperimen ini, diambil dua 

kelompok sampel yang dibuat seimbang secara acak. Kelompok I diberi 

perlakuan program latihan drill berpola dan disebut kelompok eksperimen. 

Sedangkan kelompok II diberi perlakuan program latihan drill bebas dan 

disebut kelompok kontrol. Setelah kedua kelompok sampel diberikan 

perlakuan dalam kurun waktu tertentu, selanjutnya dilakukan tes 

keterampilan bulutangkis.  

Data hasil tes keterampilan bulutangkis yang diperoleh selanjutnya 

dilakukan analisis uji beda mean antara kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol tersebut menggunakan teknik analisis uji-t cuplikan kembar dan 

menguji signifikansi. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui perbedaan 

mean kelompok latihan drill berpola dengan latihan drill bebas terhadap 

peningkatan keterampilan bulutangkis. Uji signifikansi dilakukan dengan cara 
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membandingkan antara nilai t hitung dengan t tabel pada taraf signifikansi 

yang ditetapkan. Untuk proses uji signifikansi nilai t hitung harus diketahui 

derajad kebebasan (d.b.). Derajad kebebasan (db) untuk nilai t cuplikan 

kembar adalah  jumlah kasus kelompok satu (N1) ditambah jumlah kasus 

kelompok dua (N2) dikurangi jumlah kelompok, dituliskan dengan rumus d.b. 

= N1+N22 (Budiwanto: 2014). 

Data hasil tes keterampilan bulutangkis kelompok latihan drill berpola 

dan kelompok latihan drill bebas disajikan dalam tabel 5.1 sebagai berikut.  

Tabel 5.1. Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok Eksperimen (X1)   
                   dan  Kelompok Kontrol (X2)  

       Pasangan              X1                      X2                       X1
2                  X2

2  

 
         1           26             29                    676             841  
         2           31             28                    961             784  
         3           23             26                     529             676  
         4           36             38                 1296          1444  
         5           41             42                 1681          1764  
         6           29             31                     841             961  
         7           37             34                 1369          1156  
         8           32             27                 1024             729  
         9           26             29                     676             841  
         10                        38             35                1444          1225  
         11           42             43                 1764          1764  
         12           35             32                 1225          1024  

        Jumlah                396                     394                  13486              13209  
 

 

Langkah-langkah analisis uji-t cuplikan kembar sebagai berikut.   

Menghitung jumlah kuadrat (JK): 
 
 
 
 
 
 

Menghitung mean setiap kelompok:  
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Menghitung nilai t: 
 
 
 
 

 

Uji signifikansi: hasil analisis t hitung diperoleh th = 0,073. Selanjutnya t 

hitung dibandingkan dengan t tabel pada taraf signifikansi yang ditentukan 

dengan memperhatikan derajad kebebasan yang sesuai. Ternyata dengan 

derajad kebebasan d.b. = 12+122 = 22, t hitung  yang diperoleh 0,073 lebih 

kecil daripada t tabel 5% = 2,074. Berarti, tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara mean data kelompok latihan metode drill berpola dengan kelompok 

latihan metode drill bebas. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

perbedaan mean antara kelompok latihan drill berpola dengan kelompok 

latihan drill bebas terhadap peningkatan keterampilan bulutangkis diterima. 

Kesimpulannya, antara program latihan drill berpola dan latihan drill bebas 

tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan 

bulutangkis (Budiwanto: 2014).  

 

UJI-T AMATAN ULANGAN  

Uji-t untuk amatan ulangan adalah teknik statistik digunakan untuk 

menganalisis perbedaan dua mean sampel yang berkorelasi atau sampel tak 

mandiri (dependent sample) (Thomas dan Nelson: 1990). Dalam rancangan 

penelitian eksperimen yang menggunakan satu kelompok yang diberikan 

perlakuan (treatment). Peneliti mengambil sampel secara acak dari satu 

populasi. Pada awal penelitian, sebelum pemberian perlakuan eksperimen 

(treatment) dilakukan tes dan pengukuran awal. Selanjutnya, kepada sampel 

yang telah diambil diberikan perlakukan eksperimen selama kurun waktu 
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tertentu. Setelah pemberian perlakuan berakhir, kemudian dilakukan tes dan 

pengukuran akhir terhadap sampel tersebut. Untuk menguji perbedaan dua 

mean data hasil tes awal dan data hasil tes akhir digunakan teknik analisis uji-

t amatan ulangan (Budiwanto: 2014).  

Rumus uji-t  amatan ulangan:  
 
 
 
 
 
 

Keterangan:  
t   = nilai t untuk amatan ulangan  
D = perbedaan antara skor yang berpasangan  
N = banyaknya kasus  

 Untuk menguji signifikansi nilai t hitung amatan ulangan dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel pada taraf 

signifikansi yang ditetapkan dan derajad kebebasan tertentu. Nilai t tabel 

dapat dibaca pada lampiran buku statistik. Untuk proses uji signifikansi harus 

diketahui derajad kebebasan (d.b.). Derajad kebebasan untuk nilai t amatan 

ulangan adalah jumlah kasus (N) dikurangi 1. Derajad kebebasan (d.b.) untuk 

uji-t amatan ulangan adalah d.b.= N – 1. 

Berikut ini contoh penerapan analisis uji-t amatan ulangan dalam 

penelitian eksperimen yang menguji pengaruh program latihan naik turun 

bangku terhadap peningkatan kesegaran jasmani. Dalam penelitian 

eksperimen ini diambil sejumlah sampel dari suatu populasi penelitian secara 

acak. Penelitian diawali dengan melakukan tes awal kesegaran jasmani 

terhadap sampel tersebut yang menghasilkan data amatan awal. Tes 

kesegaran jasmani digunakan tes lari jarak 2,4 kilometer. Satuan ukuran data 

hasil tes adalah waktu tempuh berupa menit dan detik. Selanjutnya orang 

coba (sampel) tersebut diberi perlakuan (treatment) berupa program latihan 

naik turun bangku dalam kurun waktu tertentu. Setelah diberikan perlakuan, 
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selanjutnya dilakukan tes akhir kesegaran jasmani sebagai data amatan akhir. 

Untuk menguji efektifitas program latihan naik turun bangku terhadap 

peningkatan kesegaran jasmani dilakukan analisis perbedaan mean data 

sebelum dan sesudah perlakuan menggunakan teknik analisis uji-t amatan 

ulangan. Data hasil tes sebelum dan sesudah perlakuan, dan proses analisis 

disajikan dalam tabel 5.2 sebagai berikut (Budiwanto: 2014). 

Tabel 5.2. Hasil Tes Awal (X1) dan Tes Akhir (X2) Kesegaran Jasmani  

     Sampel.               X1                      X2                      D                       D2  

  
          1.                   12,47                 12,39                   0,08                  0,0064  
          2.                   12,52        12,47                   0,05                  0,0025  
          3.                   12,39        12,37                   0,02                  0,0004  
          4.                   12,46        12,48                  -0,02                  0,0004  
          5.                   13,09        13,02                   0,07                  0,0049  
          6.                   13,12        13,07                   0,05                  0,0025  
          7.                   12,57        12,51                   0,06                  0,0036  
          8.                   12,33        12,31                   0,02                  0,0004  
          9.                   13,02        12,96                   0,06                  0,0036  
        10.                   12,29        12,25                   0,04                  0,0016  
        11.                   13,07        13,08                  -0,01                  0,0001  
        12.                   13,04        12,99                   0,05                  0,0025  
        13.                   12,42        12,39                   0,03                  0,0009  
        14.                   12,27        12,21                   0,06                  0,0036  
        15                    12,41        12,35                   0,06                  0,0036  
 
     Jumlah           189,53                 188,85                  0,64                  0,0370  
 

 

Selanjutnya data hasil tes awal dan hasil tes akhir tersebut dianalisis 

menggunakan teknik analisis uji-t amatan ulangan dan diuji signifikansinya. 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui perbedaan mean data hasil tes awal 

dan hasil tes akhir.   

Menghitung harga t:  
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Uji signifikansi: t hitung = 48,302 > t tabel 5% =  2,977 dengan derajad  

kebebasan = 15  1 = 14. Berarti ada perbedaan yang signifikan antara mean 

hasil tes awal dan hasil tes akhir. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak 

ada perbedaan mean antara hasil tes awal dan hasil tes akhir ditolak. 

Kesimpulannya, program latihan naik turun bangku mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap peningkatan kesegaran jasmani (Budiwanto: 2014).  

 

RANGKUMAN 

Teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan dua 

mean data adalah teknik analisis statistik uji-t. Ada dua jenis teknik analisis 

uji-t, yaitu uji-t cuplikan kembar dan uji-t amatan ulangan. Uji-t cuplikan 

kembar adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis 

perbedaan mean sampel random bebas atau sampel mandiri (independent 

sample). Uji-t amatan ulangan adalah teknik analisis statistik yang digunakan 

untuk menganalisis perbedaan dua mean sampel yang berkorelasi, atau 

sampel tak mandiri (dependent sample). Uji signifikansi nilai t hitung dilakukan 

dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada taraf 

signifikansi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan derajad kebebasan. 

Derajad kebebasan untuk nilai t cuplikan kembar d.b. = N1+ N2  2. Derajad 

kebebasan untuk uji-t amatan ulangan adalah d.b.= N – 1. 

 

LATIHAN 

1. Jelaskan konsep tentang teknik analisis uji beda (uji-t). 

2. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis uji-t 

cuplikan kembar. Apakah ada perbedaan mean antara hasil tes bolavoli 

kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, uji signifikansinya, dan 

bagaimana kesimpulannya? 
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Hasil Tes Keterampilan Bolavoli Kelompok Eksperimen (X1)  
dan  Kelompok Kontrol (X2)    
         
Pasangan                         X1                             X2                     
 
      1           24            27  
      2           34           30                   
      3           21           23                    
      4           33           35                  
      5           43          44                  
      6           32           31                    
      7           35           34                  
      8           32           29                  
      9           29    29                    
  10                          36           35                 
         

3. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis uji-t amatan 

ulang. Apakah ada perbedaan mean antara hasil tes awal dan hasil tes 

akhir keterampilan passing bawah bolavoli, uji signifikansinya, dan 

bagaimana kesimpulannya? 

Hasil tes awal (X1) dan hasil tes akhir (X2) keterampilan passing  
bawah bolavoli, X2)    
         
  Testi                                  X1                            X2                     
 
      1           24              27  
      2           34              30                   
      3           21              23                    
      4           33              35                  
      5           43             44                  
      6           32              31                    
      7           35              34                  
      8           32              29                  
      9           29           29                    
  10                          36              35                 
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BAB VI 
ANALISIS VARIAN 

 

KOMPETENSI: 

  Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

varian klasifikasi tunggal.    

2. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

varian ganda. 

3. Memahami dan mampu mengolah data menggunakan teknik analisis 

varian amatan ulangan 

 

DESKRIPSI 

Salah satu tujuan penelitian eksperimen adalah menguji perbedaan 

mean dua distribusi kelompok data atau lebih sekaligus. Dua atau lebih 

distribusi kelompok eksperimen diberikan perlakuan tertentu dalam kurun 

waktu tertentu. Selanjutnya, dengan pola pascates dilakukan pengumpulan 

data menggunakan tes, yang selanjutnya data tersebut dianalisis. Salah satu 

cara untuk menganalisis perbedaan mean dua kelompok data atau lebih 

tersebut digunakan teknik statistik analisis varians disingkat anava, yang 

disebut juga uji-F. Huruf F pada uji-F diambil dari huruf pertama nama Fisher, 

pengembang analisis uji-F (Suharsimi: 1989). Dalam melakukan analisis uji 

beda mean menggunakan analisis varian, ada beberapa prasyarat yang harus 

dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain orang coba sebagai unit eksperimen 

harus diambil secara random dari populasi. Dengan randomisasi, akan 

diperoleh sampel penelitian yang representatif populasi. Persyaratan kedua 

adalah skala data yang akan dianaliis berbentuk interval atau rasio, dan data 

tersebut harus berdistribusi normal. Persyaratan berikutnya adalah distribusi 

data-data dalam variabel harus bersifat homogen. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas data lebih dahulu. 

 



136   Metode Statistika 
 

 

PENGANTAR ANALISIS VARIAN 

Analisis varian hanya digunakan untuk mengetahui perbedaan dua 

mean dari dua distribusi data atau lebih. Ada beberapa macam teknik analisis, 

tetapi berikut ini akan dibahas tiga macam analisis varian, yaitu teknik analisis 

varians klasifikasi tunggal, analisis varians klasifikasi ganda, dan analisis 

varians amatan ulangan. Penerapan teknik analisis varian yang  digunakan 

harus sesuai dengan metode dan rancangan penelitian eksperimen yang 

direncanakan.  

Dalam melakukan analisis varian, ada beberapa prasyarat yang harus 

dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain orang coba harus diambil secara 

random dari populasi, skala data berbentuk interval atau rasio, data harus 

berdistribusi normal, dan data dalam variabel yang akan dianalisis bersifat 

homogen. Oleh karena itu, sebelum dilakukan analisis uji t, harus dilakukan  

uji normalitas dan uji homogenitas data. 

Menurut Ardana (1982) dijelaskan bahwa jika hasil penghitungan uji 

beda mean F hitung yang diperoleh adalah negatif, maka tanda negatif 

tersebut diabaikan, yang digunakan adalah angka absolutnya. Berikut ini 

disajikan tiga teknik analisis varians yaitu teknik analisis varians klasifikasi 

tunggal, analisis varians klasifikasi ganda, dan analisis varians amatan 

ulangan (Budiwanto: 2014).  

ANALISIS VARIANS KLASIFIKASI TUNGGAL 

Analisis varians klasifikasi tunggal disebut juga analisis varians satu 

jalan atau analisis varians sederhana. Analisis varian klasifikasi tunggal 

digunakan untuk menguji perbedaan dua mean kelompok atau lebih sampel 

bebas atau sampel mandiri (independent sample) (Thomas dan Nelson: 1990).  

Suatu penelitian dengan rancangan pascates kelompok perlakuan ganda dan 

kelompok kontrol dengan random ini dikembangkan dengan menggunakan 

lebih dari satu jenis kelompok perlakuan eksperimen (treatmen) yang berbeda 

(PX dan PY dan PZ). Randomisasi dilakukan (R) pada awal penelitian, yaitu 
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untuk menentukan anggota sampel penelitian dan menetapkan kelompok 

eksperimen secara random (acak). Untuk mengetahui perbedaan mean 

kelompok-kelompok eksperimen digunakan teknik analisis statistik uji-F atau 

analisis varians. Jika hasil análisis menunjukkan ada perbedaan yang 

signifikan, maka dinyatakan secara teoritis bahwa ada perbedaan pengaruh 

variabel bebas (variabel sebab) terhadap variabel tergantung atau variabel 

akibat (Zainuddin: 1988). 

Berikut ini contoh penerapan analisis varians klasifikasi tunggal dalam 

analisis data penelitian eksperimen yang menguji perbedaan tiga macam 

program latihan lari interval training. Berdasarkan hasil analisis dengan 

menggunakan teknik analisis varians klasifikasi tunggal ini diharapkan  dapat 

diambil kesimpulan perbedaan pengaruh tiga macam program latihan lari 

interval training sebagai variabel sebab terhadap peningkatan kemampuan lari 

sprint 100 meter sebagai variabel akibat. Kemampuan waktu tempuh lari 

diukur dengan tes lari 100 meter,  menggunakan alat ukur stopwatch, satuan 

pengukurannya detik. Dalam penelitian eksperimen ini diambil tiga kelompok 

sampel dari suatu populasi penelitian secara acak. Kelompok I diberi 

perlakuan latihan berupa program latihan lari interval training dengan waktu 

istirahat 3 menit, kelompok II diberi perlakuan latihan berupa program latihan 

lari interval training dengan waktu istirahat 4 menit, dan kelompok III diberi 

perlakuan latihan berupa program latihan lari interval training dengan waktu 

istirahat 5 menit. Kepada masing-masing kelompok diberikan perlakuan 

sesuai dengan program latihan lari interval training dalam kurun waktu 

tertentu. Setelah tiga kelompok tersebut selesai diberikan perlakuan program 

latihan lari interval training, selanjutnya dilakukan tes akhir, yaitu tes lari sprint 

100 meter terhadap semua sampel kelompok eksperimen. 

 Selanjutnya dilakukan analisis hasil tes akhir lari sprint untuk menguji 

perbedaan mean tiga kelompok program latihan interval training sebagai 

variabel sebab terhadap peningkatan kemampuan lari sprint 100 meter sebagai 

variabel akibat. Untuk menganalisis perbedaan mean hasil tes akhir tiga 
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kelompok perlakuan tersebut menggunakan teknik analisis varian klasifikasi 

tunggal atau uji-F.  

Setelah nilai F hitung diperoleh, selanjutnya dilakukan uji signifikansi 

dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada taraf 

signifikansi yang ditetapkan. Nilai F tabel dapat dibaca pada lampiran setiap 

buku statistik inferensial. Untuk proses uji signifikansi harus diketahui derajad 

kebebasan (d.b.), yaitu derajad kebebasan antar kelompok (d.b.A), dan derajad 

kebebasan dalam kelompok (d.b.D). Derajad kebebasan antar kelompok 

adalah jumlah amatan (a) dikurangi 1, atau d.b.A = a1. Derajad kebebasan 

dalam kelompok adalah jumlah kasus (N) dikurangi jumlah kelompok (a) atau 

d.b.D = Na. Sehingga, derajad kebebasan (d.b.) untuk uji signifikansi teknik 

analisis varian klasifikasi tunggal tiga kelompok amatan adalah d.b.A = 31 = 

2, dan d.b.D = 303 = 27 (Budiwanto: 2014).   

Rumus uji-F varian klasifikasi tunggal adalah: 

 
 
 
 
 
Keterangan:  
F      = Harga F hitung = F = harga F observasi  
VA   = Varian antar cuplikan = kuadrat antar kelompok  
VD   = Varian dalam cuplikan = kuadrat dalam kelompok  
JKA  = Jumlah Kuadrat antar kelompok  
JKD  = Jumlah kuadrat dalam kelompok 
dbA = derajad kebebasan antar kelompok 
dbD = derajad kebebasan dalam kelompok 
Rumus untuk menghitung Jumlah Kuadrat Antar Kelompok (JKA): 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:  
JKA  = Jumlah kuadrat antar kelompok  
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Fk   = Faktor koreksi  
∑XA = jumlah skor kelompok  
∑XT = jumlah skor total    
nA    = Jumlah kasus masing-masing cuplikan  
N     = Jumlah seluruh kasus = n1 + n2 + .... + nn 
Rumus untuk menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok (JKD ): 
 
 
 

Keterangan:  
JKD  = jumlah kuadrat dalam kelompok  
nA    = jumlah kasus masing-masing kelompok 
∑XA = jumlah skor kolompok 

dbA  = derajad  kebebasan antar  kelompok = a  1  

dbB  = derajad kebebasan dalam kelompok = N  a 

Tabel persiapan analisis varian untuk menguji perbedaan tiga 

kelompok eksperimen program latihan lari dengan interval training yang 

berbeda disajikan dalam tabel 6.1 sebagai berikut. 

Tabel 6.1. Hasil Pascates Lari Sprint 100 meter setiap Kelompok Eksperimen 

               Kelompok I                      Kelompok II                   Kelompok III  

            11,46                   11,23                 11,17  
          11,57                   11,34                 11,42  
          11,23                   11,15                 11,37  
          12,02                   11.67                 11,92  
          11,78                   11,37                 11,46  
          11,52                   11,26                 11,39  
          11,84                   11,53                 11,62  
          11,49                   11,31                 11,24  
          11,75                   11,79                 11,64  
          11,19                   11,45                 11,32  
 

 
 
Statistik hasil tes lari sprint 100 meter setiap kelompok eksperimen 

setelah masing-masing diberikan program latihan lari dengan interval training 

yang berbeda disajikan dalam tabel 6.2 sebagai berikut. 

Tabel 6.2. Statistik Hasil Tes Lari Sprint 100 meter  
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      Statistik          Kelompok I     Kelompok II     Kelompok III          Total  
 
            n                       10                       10                       10                       30  

            X                 115,85                 114,1                 114,55                 344,5  

            X2             1342,7529           1302,248           1312,6063           3957,6072  
 

Menghitung jumlah kuadrat antar kelompok (JKA) 

 
 
 
 
 
 

Menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok (JKD): 

 
 
 
 
 
 
 
Menghitung harga F:  

 
 
 
 
 

Uji signifikansi: F hitung = -11,2353 lebih besar daripada F tabel 5% = 

3,35. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan antara 

mean distribusi data kelompok I, kelompok II dan kelompok III ditolak. 

Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara program latihan lari 

interval training dengan waktu istirahat 3 menit, program latihan lari interval 

training dengan waktu istirahat 4 menit, dan program latihan lari interval 

training dengan waktu istirahat 5 menit (Budiwanto: 2014).  

Hasil analisis varian yang diperoleh, selanjutnya disajikan 

menggunakan tabel ringkasan analisis varian seperti tabel 6.3 sebagai berikut.                 

Tabel 6.3. Ringkasan Analisis Varian 
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   Sumber varian              JK               db               KR               Fh          Ft.5%  
 

     Antar (A)                 7,932             2            3,966        11,235         3,35  

     Dalam (D)                 9,531            27             0,353              --                --  

     Total (T)                   1,5989           29                 --                 --                --   
 

ANALISIS VARIAN GANDA 

Teknik analisis varian ganda sering disebut juga teknik analisis varian 

dua jalan, atau teknik analisis varian untuk sampel-sampel berhubungan 

(berkorelasi). Teknik analisis varian ganda ini digunakan untuk membedakan 

mean beberapa distribusi data kelompok subyek penelitian yang dilakukan 

sekaligus untuk dua jenis variabel perlakuan (Budiwanto: 2014). 

 Berikut ini contoh penelitian eksperimen tentang perbedaan efektifitas 

tiga pola latihan keterampilan bulutangkis dan latihan bertanding yang 

diberikan kepada kelompok-kelompok unit eksperimen. Masing-masing 

kelompok diberi perlakuan dengan pola latihan keterampilan teknik yang 

berbeda, dan setiap kelompok juga dibedakan dalam latihan bertanding try out 

dan try in. Dipilih tiga kelompok sampel secara random dari populasi, 

kelompok I diberi perlakuan program latihan keterampilan bulutangkis pola 

A1, kelompok II diberi perlakuan program latihan  keterampilan bulutangkis 

pola A2, dan kelompok III diberi perlakuan program latihan keterampilan 

bulutangkis pola A3.  

Rancangan penelitian eksperimen ini menggunakan rancangan faktorial 

yang digambarkan sebagai berikut.  

 
                                                                               B1 = latihan bertanding try out 
Kelompok I   = Latihan Pola A1 
                                                                               B2 = latihan bertanding try in 
 
                                                                               B1 = latihan bertanding try out 
Kelompok II  = Latihan Pola A2 
                                                                               B2 = latihan bertanding try in 
 
                                                                               B1 = latihan bertanding try out 



142   Metode Statistika 
 

 

Kelompok III = Latihan Pola A3 
                                                                               B2 = latihan bertanding try in 
 

Tabel persiapan analisis data untuk uji beda tiga kelompok eksperimen 

tentang perbedaan pola latihan keterampilan bulutangkis dan jenis latihan 

bertanding disajikan dalam tabel 6.4 sebagai berikut. 

Tabel 6.4. Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis 

           Kelompok A1                        Kelompok A2                     Kelompok A3 

         B1                  B2                        B1                  B2                    B1             B2 

         31 23 40 37 39 41 
 29 31 34  39 31 38 
 33 33 31  36 34 37 
 32 39 28  33 37 36 
 35 40 32  30 33 36 
 33 32 39  35 38 39 
 28 36 30  34 28 39 
 34                   37 33  40 34 39 
 

 

Langkah analisis pertama adalah menghitung daftar belanja statistik yang 

hasilnya disajikan dalam tabel 6.5, tabel 6.6, dan tabel 6.7 sebagai berikut. 

Tabel 6.5. Statistik Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok Pola  
                 Latihan 

    Statistik       Kelompok A1      Kelompok A2      Kelompok A3         Total 

   n 16       16         16                        48 

 X                 531                          560                       579                    1670 
 Mean  33,19   35 36,19  34,79 
 
 

Tabel 6.6. Statistik Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok  
                    Bertanding 

       Statistik                 Kelompok B1            Kelompok B2               Total 

            n                         24                                  24                       48 

            X  796  874                      1670 
            Mean   33,17 36,42                     34,79 
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Tabel 6.7. Statistik Hasil Tes keterampilan Bulutangkis Kelompok Pola    
                    Latihan dan Latihan Bertanding 

   Statistik         Kelompok A1        Kelompok A2       Kelompok A3         Total                                                                                                                
                            B1          B2              B1          B2              B1          B2    

        n                  8             8                8              8              8     8              48 

       X  255         276             267 293            274         305          1670 

       X2  169       9644           9035      10777          9480      11649        58754 
       Mean        31,875     34,5           33,375    36,625        34,25     38,125          34,79 
Menghitung Faktor Koreksi (Fk) 
 
 
 

Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) antar kelompok A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menghitung Jumlah Kuadrat antar kelompok A (JKA) 
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Menghitung Jumlah Kuadrat (JK) antar kelompok AB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menghitung jumlah kuadrat total (JKT)  
 
 
 
 
 
Menghitung Jumlah Kuadrat Dalam Kelompok (JKD) 
 
 
 
 

Derajad kebebasan untuk analisis varian dua jalur: 

 
 
 
 
 
 

Menghitung harga F antar kelompok A 
 
 
 
 
 

 

Uji signifikansi: hasil analisis varian antar kelompok A adalah F hitung 

= 3,4162 lebih besar daripada F tabel 5% = 3,22, berarti ada perbedaan yang 

signifikan. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan 

antara mean data kelompok A1, kelompok A2 dan kelompok A3 ditolak. 
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Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara kelompok A1 yang 

dilatih dengan program latihan lari interval training dengan waktu istirahat 3 

menit, kelompok A2 yang dilatih dengan program latihan lari interval training 

dengan waktu istirahat 4 menit, dan kelompok A3 yang dilatih dengan 

program latihan lari interval training dengan waktu istirahat 5 menit. 

Menghitung harga F antar kelompok B (Budiwanto: 2014).  
 

 

 

Uji signifikansi: hasil analisis varian antar kelompok B adalah F hitung 

= 12,675 lebih besar daripada F tabel 5% = 4,07. Sehingga hipotesis nihil yang 

menyatakan tidak ada perbedaan antara mean data kelompok B1 dengan 

kelompok B2 ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara 

kelompok B1 yang dilatih dengan program latihan lari interval training dengan 

latihan try out dengan kelompok B2 yang dilatih dengan program latihan lari 

interval training dengan latihan try in (Budiwanto: 2004).  

Menghitung harga F antar kelompok AB 
 

 

 

 

Uji signifikansi: hasil  analisis varian antar kelompok AB adalah F 

hitung = 0,1461 lebih kecil daripada F tabel 5% = 3,22. Sehingga hipotesis nihil 

yang menyatakan tidak ada perbedaan antara mean data kelompok 

A1/B1/B2, kelompok A2/B1/B2 dan kelompok A3/B1/B2 diterima. 

Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara kelompok A1 yang 

dilatih dengan program latihan lari interval training dengan waktu istirahat 3 

menit serta latihan try out dan try in, kelompok A2 yang dilatih dengan 

program latihan lari interval training dengan waktu istirahat 4 menit serta 

latihan try out dan try in, dan kelompok A3 yang dilatih dengan program 
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latihan lari interval training dengan waktu istirahat 5 menit serta latihan try out 

dan try in (Budiwanto: 2004). 

Selanjutnya dibuat ringkasan analisis varians yang disajikan dalam 

tabel 6.8 sebagai berikut. 

Tabel 6.8. Ringkasan Hasil Analisis Varian 

      Sumber varian           JK               db              KR                  F              Ft5%      

        Antar A                 73,042             2             36,521           3,4162         3,22  
        Antar B               126,7503            1           126,7503       12,675           4,07 
        Antar AB                3,042             2               1,5624         0,1461          3,22  
        Dalam D             449                  42             10,6905            --                --  

        Total (T)              651,917          47                   --                 --                --   
 

     Untuk mengetahui pola latihan teknik dan latihan bertanding yang paling 

baik dilakukan analisis uji-t Scheffe. 
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ANALISIS VARIAN AMATAN ULANGAN 

Analisis varian amatan ulangan digunakan untuk menghitung 

perbedaan mean amatan ulangan selama diberi perlakuan yang diamati setiap 

interval waktu tertentu terhadap satu kelompok penelitian. Dengan kata lain, 

analisis varian amatan ulangan untuk menghitung perkembangan satu 

kelompok penelitian akibat perlakuan yang diberikan selama kurun waktu 

tertentu. Perkembangan tersebut diamati dari waktu ke waktu. 

Berikut ini contoh penerapan analisis varian amatan ulangan untuk 

menganalisis data penelitian eksperimen tentang perkembangan motorik anak 

balita yang diberi perlakuan berupa  program latihan bermain selama kurun 

waktu tertentu. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 

program latihan bermain terhadap perkembangan motorik anak bayi lima 

tahun (balita). Program latihan bermain sebagai variabel sebab, dan 

perkembangan motorik sebagai variabel akibat.  Dalam penelitian eksperimen 

ini diambil sejumlah sampel secara random dari suatu populasi penelitian 

anak bayi lima tahun sebagai unit eksperimen (Budiwanto: 2014).  

Langkah-langkah penelitian diawali dengan melakukan pengumpulan 

data menggunakan tes dan pengukuran keterampilan motorik kepada sampel 

anak bayi lima tahun tersebut. Selanjutnya kepada sampel tersebut dikenai 

perlakuan berupa program latihan berbagai macam permainan dalam kurun 

waktu tertentu. Pada setiap interval kurun waktu tertentu setelah diberikan 

perlakuan program latihan bermain, misalnya sebulan sekali dilakukan 

pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran keterampilan motorik. 

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh program latihan bermain terhadap 

perkembangan  keterampilan motorik  dilakukan dengan cara menganalisis 

perbedaan mean data hasil tes dan pengukuran yang diambil dari empat kali  

kurun waktu tersebut menggunakan tenik statistik analisis varian amatan 

ulangan (Budiwanto: 2014).  

Perlakuan latihan bermain diberikan kepada 10 bayi sebagai unit 

eksperiman. Selanjutnya, pengumpulan data keterampilan motorik dilakukan 



Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang   149 
 

 

empat kali pengamatan (tes dan pengukuran) dalam kurun waktu tertentu. 

Data-data keterampilan motorik 10 bayi tersebut disajikan  dalam tabel 6.9 

sebagai berikut. 

Tabel 6.9. Hasil Tes dan Pengukuran Keterampilan Motorik 

    Subyek      Amatan I      Amatan II      Amatan III     Amatan IV       Total      

         1 14 17 17  25 73 
 2 16 18 19  24 77 
 3 12 13 14  19 58 
 4 14 14 14  20 62 
 5 15 17 18  22 72 
 6 17 19 19  24 79 
 7 11 15 18  25 69 
 8 17 19 22  26 84 
 9 15 18 21  26 80 
       10 11 17 20  24 74 

Langkah pertama analisis varian amatan ulangan adalah menghitung daftar 

statistik yang hasilnya disajikan dalam tabel 6.10 sebagai berikut. 

Tabel 6.10. Statitik Perkembangan Keterampilan Motorik Balita  

     Statistik     Amatan I      Amatan II     Amatan III      Amatan IV      Total  
 
          n  10 10                   10                   10                  40          

          X 144                  167                 182  235                728 

          X2         2110     2827               3376               5575             13888  
          Mean 14,4 16,7               18,2                 23,5             71,8 

          XS2           --                   --                     --                       --              53584  
 
 
 
Langkah kedua, menghitung Faktor Koreksi (Fk)  
 
 
 
 
Langkah ketiga, menghitung Jumlah Kuadrat (JK) 
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Langkah keempat, menghitung Derajad Kebebasan (d.b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah kelima, membuat ringkasan analisis varian amatan ulangan seperti 

dalam tabel 6.11 sebagai berikut. 

Tabel 6.11. Ringkasan Analisis Varian Amatan Ulangan 

   Sumber varian            JK               db             KR               Fh             Ft.5%  

     Subyek (S)              146,4             9             16,267           9,937           2,25  

     Ulangan (A)           447,8             3           149,267        91,183            2,96  

     SA                        44,199        27     1,637             --                  --  

     Total (T)                 638,4           39                 --                 --                  --   

 

Menghitung harga F antar subyek 
 
 
 

 

 

Uji signifikansi: F hitung antar subyek = 9,937 adalah lebih besar 

daripada F tabel 5% = 2,25. Berarti ada perbedaan yang signifikan dari sepuluh 

subyek unit eksperiman. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada 

  4,6386,13249138882

kTT FXJK

199,44801,4474,1464,638  ASTS JKJKJKJK

91101  ndbS

3141  adbA

2793  SAAS dbdbdb

391401  TdbT

937,9

27

637,1

9

267,16


D

A

D

A

KR

KR

V

V
F

4,1466,13249
4

53584




Setyo Budiwanto FIK Univ. Negeri Malang   151 
 

 

perbedaan antara mean keterampilan motorik antar subyek unit eksperimen 

ditolak. Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan perkembangan 

keterampilan motorik antar anak-anak balita yang disebabkan karena program 

latihan bermain (Budiwanto: 2014).   

Menghitung harga F antar amatan 
 
 
 
 
 
 

Uji signifikansi: hasil analisis F hitung antar amatan = 91,183 lebih besar 

daripada F tabel 5% = 2,96. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan tidak 

ada perbedaan mean data antar amatan keterampilan motorik ditolak. 

Kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara amatan keterampilan 

motorik yang dilakukan setiap kurun waktu tertentu (Budiwanto: 2014).   

 

RANGKUMAN 

Salah satu cara untuk menganalisis perbedaan mean dua kelompok data 

atau lebih digunakan statistik analisis varians, yang disebut juga uji-F. Analisis 

varians klasifikasi tunggal disebut juga analisis varians satu jalan atau analisis 

varians sederhana. Analisis varian klasifikasi tunggal digunakan untuk 

menguji perbedaan dua mean kelompok atau lebih sampel bebas atau sampel 

mandiri. Teknik analisis varian ganda disebut juga teknik analisis varian dua 

jalan, yaitu analisis varian untuk sampel-sampel berhubungan (berkorelasi). 

Teknik analisis varian ganda digunakan untuk membedakan mean beberapa 

kelompok obyek penelitian sekaligus untuk dua jenis variabel. Analisis varian 

amatan ulangan digunakan untuk menghitung perbedaan amatan ulangan 

selama diberi perlakuan yang diamati setiap interval waktu tertentu terhadap 

satu kelompok penelitian. Dengan kata lain, analisis varian amatan ulangan 

untuk mengetahui perkembangan satu kelompok penelitian akibat perlakuan 
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yang diberikan selama kurun waktu tertentu. Perkembangan tersebut diamati 

dari waktu ke waktu. 

 

LATIHAN 

1. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis varians 

klasifikasi tunggal. Apakah ada perbedaan mean antara hasil tes renang 

kelompok I,, II, dan III, uji signifikansinya, dan bagaimana kesimpulannya? 

Hasil Pascates Lari Sprint 100 meter setiap Kelompok Eksperimen 

Pasangan              Kelompok I            Kelompok II              Kelompok III  

1 11,43                   11,21                 11,18  
2 11,55                  11,33                 11,43  
3 11,23                   11,15                 11,37  
4 12,12                   11.75                 11,82  
5 11,78                   11,37                 11,46  
6 11,53                  11,28                 11,37 
7 11,84                   11,53                 11,62  
8 11,46             11,30                 11,26 
9  11,71                   11,73                 11,69  

 10  11,18                   11,42                 11,31  
 

2. Lakukan analisis data berikut ini menggunakan teknik analisis varian 

amatan ulang. Apakah ada perbedaan antara hasil tes amatan 1, 2, 3, 4 

kemampuan gerak motorik, uji signifikansinya, dan bagaimana 

kesimpulannya? 

Hasil Tes Keterampilan Motorik 

 Subyek           Amatan I          Amatan II      Amatan III       Amatan IV           

1 13 15 17 19                
2 17 19 19 22       
3 12      13   14      19       
4 14      17   18      20       
5 15      17   18      22       
6 17      19   21      24       
7 11      15   18      21       
8 17      19   22      26       

 

Subyek           Amatan I          Amatan II      Amatan III       Amatan IV           
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9 15      18   21      24 

10 11      17   20      23      
11 16      19   21      23      
12 11      13   16      19       
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BAB VII 
STATISTIK NON-PARAMETRIK 

 

KOMPETENSI: 

  Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan mampu mengolah data nominal dan ordinal menggunakan 

statistik non-parametrik teknik analisis korelasional.  

2. Memahami dan mampu mengolah data nominal dan ordinal menggunakan 

statistik non-parametrik teknik analisis uji beda.  

 

DESKRIPSI 

Dalam suatu penelitian, data yang dikumpulkan dapat berbentuk 

deskrit, atau berskala nominal, atau ordinal, dan pada umumnya  tidak 

berdistribusi normal. Sehingga, teknik analisis data yang tepat untuk data 

yang seperti itu adalah statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik 

adalah teknik analisis statistik yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat 

mengenai parameter-parameter populasi yang merupakan induk  sampel 

penelitiannya. Lebih jelasnya, uji statistik non-parametrik sering juga disebut 

statistik bebas distribusi, karena prosedur pengujiannya tidak membutuhkan 

asumsi bahwa pengamatan berdistribusi normal. Beberapa parameter yang 

dapat digunakan sebagai dasar dalam penggunaan statistik non-parametrik 

adalah sebagai berikut. (1) Hipotesis yang diuji tidak melibatkan parameter 

populasi. (2) Skala data yang digunakan adalah nominal dan ordinal. (3) Jika 

asumsi-asumsi parametrik tidak terpenuhi, yaitu data tidak berdistribusi 

normal. Statistik non-parametrik termasuk salah satu bagian dari statistik 

inferensial atau statistik induktif, yaitu statistik untuk menganalisis data 

sampel dan hasilnya akan digeneralisasikan untuk populasi dimana sampel 

diambil. Berikut ini akan dibahas teknik analisis koefisien phi, korelasi biserial, 

korelasi point biserial, chi kuadrat, koefisien kontingensi, koefisien tata 

jenjang, uji tanda, uji wilcoxon, dan uji median. 

KOEFISIEN PHI  
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   Teknik analisis koefisien phi (ø) termasuk teknik analisis statistik non-

parametrik, digunakan untuk menghitung hubungan antara dua variabel yang 

berskala nominal atau diskrit. Jika variabel yang akan dianalisis bukan data 

berskala nominal  atau diskrit maka harus diubah lebih dahulu menjadi data 

nominal atau diskrit. Cara mengubahnya dengan menggunakan skor mean 

atau skor median. Menggunakan skor mean yaitu skor dikelompokkan 

menjadi dua, yaitu yang di atas mean dan yang di bawah mean. Jika 

menggunakan skor mean, ada kemungkinan banyak subyek dalam kelompok 

di  atas dan di bawah mean tidak sama. Jika menggunakan skor median maka 

banyak subyek dalam  kelompok di atas dan  di bawah median sama. Sebab 

median adalah skor tengah distribusi  frekuensi data yang membatasi 50% 

bagian atas dan 50% bagian bawah distribusi frekuensi. Sehingga dapat 

dipastikan bahwa dua kelompok tersebut mempunyai jumlah subyek yang 

sama (Suharsimi: 1989).   

Rumus menghitung koefisien phi jika banyaknya subyek dalam  

kelompok di atas mean dan di bawah mean tidak sama adalah:  

 
Keterangan:  
r phi = koefisien korelasi phi  
a     = banyaknya subyek kelompok di  atas mean (bersimbol 1) dan skor 1   
          untuk variabel lain yang dikorelasikan  
b     = banyaknya subyek kelompok di  atas mean (bersimbol 1) dan skor 0    
          untuk variabel lain yang dikorelasikan  
c     = banyaknya subyek kelompok di bawah mean (bersimbol 0) dan skor 1  
           untuk variabel lain yang dikorelasikan  
d    = banyaknya subyek kelompok di bawah mean (bersimbol 0) dan skor 0  
          untuk variabel lain yang dikorelasikan. 

Jika banyaknya subyek amatan yang terdapat dalam masing-masing 

kelompok di atas dan di bawah mean sama, atau jika menggunakan skor 

median yang jumlah subyek kelompok di atas maupun di bawah median sama 

maka rumus untuk menghitung koefisien phi sebagai berikut. 
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Keterangan:  
r phi = koefisien korelasi phi  
Pa   = proporsi  kelompok di  atas  mean yang  mempunyai skor 1  
Pb  = proporsi  kelompok di  bawah mean  yang mempunyai skor 1  
p    = proporsi seluruh  subyek  yang skornya 1  

q    = 1  p  

Untuk uji signifikansi koefisien phi digunakan tabel X2 (chi-kuadrat).  

Rumus untuk menghitung X2 adalah sebagai berikut: 

Keterangan: 
X2      = harga chi kuadrat 
r phi  = koefisien korelasi phi  
N     = jumlah kasus 

  Berikut ini contoh melakukan analisis koefisien phi untuk mengetahui 

hubungan antara hasil tes keterampilan khusus olahraga dengan ketepatan 

waktu lulus 10 mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Tes keterampilan 

khusus olahraga adalah salah satu tes masuk menjadi mahasiswa Fakultas 

Ilmu Keolahragaan. Pengumpulan data dilakukan dengan tes khusus 

keterampilan olahraga yang dilaksanakan pada waktu menjadi calon 

mahasiswa. Hipotesis penelitian yang diuji adalah bahwa ada kecenderungan 

hubungan antara hasil tes calon mahasiswa yang memiliki skor tinggi 

diharapkan dapat lulus dan menyelesaikan studinya tepat waktu. Yang 

dimaksud ketepatan waktu lulus adalah mahasiswa yang lulus dengan masa 

studi tepat empat tahun atau delapan semester dalam menyelesaikan studinya 

di Fakultas Ilmu Keolahragaan. Data ketepatan waktu lulus dikumpulkan 

berdasarkan dokumen daftar mahasiswa peserta yudisium. Data ketepatan 

waktu lulus diubah menjadi data kuantitatif lebih dahulu. Mahasiswa yang 

tepat waktu lulus diberi kode angka 1, yang tidak tepat waktu lulus diberi 

kode angka 0. Data hasil tes keterampilan olahraga dikelompokkan menjadi 

pq
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dua katagori yaitu skor di atas dan skor di bawah rata-rata hitung (mean). 

Karena dua variabel yang akan dikorelasikan tersebut berskala nominal, maka 

teknik analisis statistik yang digunakan adalah teknik analisis korelasi 

koefisien phi (Budiwanto: 2014).  

Analisis statistik menggunakan koefisien phi diawali dengan 

menghitung rata-rata hitung (mean) variabel hasil tes keterampilan olahraga. 

Rata-rata hitung hasil tes keterampilan olahraga adalah 79. Kemudian 

mengelompokkan data menjadi dua katagori skor di atas dan di bawah rata-

rata hitung. Katagori di atas rata-rata hitung diberi tanda 1, dan skor di bawah 

rata-rata hitung diberi tanda 0. Analisis dilanjutkan dengan membuat tabel 

persiapan menghitung koefisien korelasi phi hasil tes keterampilan olahraga 

dan ketepatan waktu lulus mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan seperti 

pada tabel 6.1. Kemudian dilanjutkan membuat matrik 2X2 yang berisi sel-sel 

kelompok skor di atas mean dan skor di bawah rata-rata hitung variabel hasil 

tes keterampilan olahraga, dan variabel ketepatan waktu lulus yang diberi 

kode 1 dan 0. Semua data di dalam matrik dilakukan penghitungan 

menggunakan rumus koefisien phi. Data hasil tes keterampilan olahraga dan 

ketepatan lulus  mahasiswa fakultas ilmu keolahragaan disajikan dalam tabel 

7.1 sebagai berikut. 

Tabel 7.1. Hasil Tes Keterampilan Olahraga dan Ketepatan Lulus    
                   Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan 

        No.   Subyek                           Hasil tes           Ketepatan waktu lulus  

             1.    Aryono                           96                          1  
        2.    Bahrun                         89                     1  
        3.    Cahya               54                     0  
        4.    Daryono              82                     1  
        5.    Edy                  61                     0  
        6.    Fahmi                69                     0  
        7.    Ganung               93                     1  
 8.    Haryono              78                     0  
        9.    Iwan                 81                     0  
      10.    Jamal                87                     1  

                    Jumlah          790                                  -- 
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Matrik persiapan menghitung koefisien phi dibuat berdasarkan data 

hasil tes keterampilan olahraga dan data ketepatan lulus sebagai berikut.                                                        

                                                                   Hasil tes  
                                                 di atas mean      di bawah mean  
                                  

 Tepat waktu lulus                         a = 4                     b = 1       
 
Tidak  tepat waktu lulus              c = 1                     d = 4          
      
 
Keterangan:  
a = jumlah subyek yang skornya di atas mean dan tepat waktu  lulus  
b = jumlah subyek yang skornya di atas mean dan tepat waktu  lulus  
c = jumlah subyek yang skornya di bawah mean dan tidak tepat  waktu  lulus  
d = jumlah subyek yang skornya di bawah mean dan tidak tepat waktu  ulus  

Menghitung korelasi phi menggunakan rumus pertama:  

 
Menghitung koefisien phi menggunakan rumus  kedua:  

            Pa = 0,80        Pb = 0,20       p = 0,50     q = 0,50  

Langkah selanjutnya adalah menguji signifikansi menggunakan rumus X2 

seperti berikut. 

Interpretasi hasil uji signifikansi diperoleh nilai X2 hitung = 3,6 lebih 

kecil dari X2 tabel 5% = 18,307, berarti tidak signifikan. Maka hipotesis nihil 

yang menyatakan tidak ada hubungan antara hasil tes keterampilan olahraga 

dengan ketepatan lulus mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan diterima. 

Kesimpulannya, tidak ada korelasi yang signifikan antara hasil tes 
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keterampilan olahraga dengan ketepatan waktu lulus mahasiswa Fakultas 

Ilmu Keolahragaan (Budiwanto: 2014). 

 Jika matrik data menggunakan 2x2, koefisien phi juga dapat diperoleh 

dengan menghitung menggunakan rumus yang komponennya nilai chi 

kuadrat seperti berikut ini. 

Keterangan: 
r phi  = koefisien korelasi phi 
X2      = harga chi kuadrat  
N     = jumlah kasus 

Derajat kebebasan (d.b.) yang digunakan adalah sama seperti derajad 

kebebasan untuk chi kuadrat, yaitu (baris-1)(kolom-1). 

 

KORELASI BISERIAL 

Teknik analisis korelasi biserial termasuk teknik analisis statistik non-

parametrik. Teknik analisis korelasi biserial digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan hubungan antara dua variabel kontinum, tetapi salah satu 

variabelnya dikelompokkan menjadi dua katagori. 

Rumus korelasi biserial: 

 
 
 
Keterangan: 
rb       = koefisien biserial 

MY1 = mean kelompok variabel kontinum dengan tanda 1 
MY0 = mean kelompok variabel dikotomi dengan tanda 0 
St       = Standar deviasi seluruh variabel Y 
p    = proporsi kelompok dengan tanda 1 
q    = proporsi kelompok dengan tanda 0 
Y    = Tinggi ordinat p dan q 

 

Untuk uji signifikansi teknik analisis korelasi biserial dilakukan 

menggunakan uji t, yaitu membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf 
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signifikansi yang ditetapkan. Derajat kebebasan untuk menguji signifikansi 

korelasi biserial adalah N–2.  

Rumus t untuk uji signifikansi korelasi biserial adalah sebagai berikut. 

 
 
 

Keterangan: 
th     = t hitung  
rb       = koefisien biserial 
N     = jumlah kasus 
  

Berikut ini contoh analisis korelasi biserial untuk mengetahui  

hubungan antara nilai intelektual dengan nilai matakuliah statistika. Nilai 

matakuliah statistika dikelompokkan skor di atas mean dengan simbol 1, dan 

skor di bawah mean diberi simbol 0. Data hasil pengumpulan data disajikan 

dalam tabel 7.2 sebagai berikut. 

Tabel 7.2. Hubungan antara Nilai Intelektual dengan Nilai Matakuliah   
                  Statistika 

Mahasiswa Nilai Intelektual Nilai Statistika 

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

 127 
  99 
  81 
108 
  97 
  99 
  93 
117 
111 
101 
  90 
103 

1 
0 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 

Jumlah                    1226 -- 

 

Langkah-langkah analisis menggunakan teknik korelasi biserial 

dilakukan dengan menghitung statistik sebagai berikut. 
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Menghitung koefisien korelasi biserial: 

 

 

 

Menghitung t hitung untuk uji signifikansi koefisien korelasi biserial: 

 

 

 

Interpretasi: hasil analisis diperoleh t hitung = 0,838 lebih kecil daripada 

t tabel 1% = 3,355, berarti tidak signifikan. Maka hipotesis nihil yang 

menyatakan tidak ada hubungan antara nilai intelektual dengan nilai statistika 

diterima. Kesimpulannya, tidak ada korelasi yang signifikan antara nilai 

intelektual dengan nilai statistika. 

 

KORELASI POINT BISERIAL 

Korelasi point biserial termasuk teknik analisis statistik non-parametrik, 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, yaitu variabel 

dikotomi dengan variabel kontinum. 

Rumus menghitung korelasi point biserial sebagai berikut: 

 

 

 

Keterangan: 
M1  = mean kelompok variabel kontinum dengan tanda 1 
M0 = mean kelompok variabel dikotomi dengan tanda 0 
St   = Standar deviasi total seluruh variabel Y  
p  = proporsi kelompok dengan tanda 1   
q  = proporsi kelompok dengan tanda 0 
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Untuk uji signifikansi korelasi point biserial digunakan uji t, yaitu 

membandingkan t hitung dengan t tabel pada taraf signifikansi yang 

ditetapkan. Derajat kebebasan untuk menguji signifikansi korelasi biserial 

adalah N – 2. Rumus t untuk menguji signifikansi korelasi point biserial 

sebagai berikut. 

 

 

 
Keterangan: 
th     = t hitung  
rb       = koefisien biserial 
N     = jumlah kasus 

 

Berikut ini contoh analisis korelasi point biserial tentang hubungan 

antara hasil tes keterampilan olahraga SBMPTN dengan Indeks Prestasi 

matakuliah praktek semester I mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. Indeks 

Prestasi (IP) salah satu matakuliah praktek dikelompokkan menjadi IP yang di 

atas rata-rata hitung dengan simbol 1, dan IP yang di bawah rata-rata hitung 

diberi simbol 0. Data hasil pengumpulan data hasil tes keterampilan olahraga 

SBMPTN dan Indeks Prestasi matakuliah praktek semester I disajikan dalam 

tabel 7.3 sebagai berikut (Budiwanto: 2014). 

Tabel 7.3. Hubungan antara Hasil Tes Keterampilan SBMPTN dengan  
                     IP Matakuliah Praktek Semester I 

Mahasiswa Hasil Tes Keterampilan 
IP Matakuliah Praktek 

Semester I 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

46 
53 
68 
35 
49 
62 
66 
54 
59 
55 

0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
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Mahasiswa Hasil Tes Keterampilan 
IP Matakuliah Praktek 

Semester I 

Jumlah                   547 -- 

 

Menghitung M1 ( mean kelompok variabel kontinum dengan tanda 1),  

M0 (mean kelompok variabel dikotomi dengan tanda 0),  St  (standar deviasi 

seluruh variabel Y), p  (proporsi kelompok dengan tanda 1), dan q (proporsi 

kelompok dengan tanda 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan statistik tersebut di atas, selanjutnya dilakukan 

penghitungan koefisien korelasi point biserial sebagai berikut: 

 

 

Setelah diperoleh koefisien korelasi biserial, selanjutnya dilakukan 

menghitung nilai t hitung untuk uji signifikansi koefisien korelasi point 

biserial sebagai berikut. 
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Interpretasi: hasil analisis diperoleh nilai t hitung = 2,935 lebih kecil 

daripada t tabel 1% = 3,355. Karena t hitung lebih kecil daripada t tabel berarti 

tidak signifikan. Maka hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada hubungan 

antara hasil tes keterampilan olahraga SBMPTN dengan indek prestasi 

matakuliah praktek semester I mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan 

diterima. Dengan demikian disimpulankan bahwa tidak ada korelasi yang 

signifikan antara hasil tes keterampilan olahraga SBMPTN dengan indeks 

prestasi matakuliah praktek semester I mahasiswa Fakultas Ilmu 

Keolahragaan (Budiwanto: 2014). 

CHI KUADRAT (X2) 

Chi kuadrad (X2) termasuk teknik analisis statistik non-parametrik, 

digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk katagori-katagori atau 

data katagorik, data berbentuk nominal atau data diskrit. Chi kuadrad hanya 

dapat digunakan untuk menganalisis data yang berwujud frekuensi. Data 

frekuensi atau bilangan yang diperoleh dari hasil penghitungan atau 

penjumlahan  (counting), bukan dari hasil tes dan pengukuran. Chi kuadrad 

(X2) digunakan untuk estimasi, yaitu mengambil kesimpulan dari sampel 

untuk populasi. Chi kuadrad digunakan untuk menaksir apakah ada 

perbedaan yang signifikan atau tidak antara frekuensi yang diobservasi (fo) 

dalam sampel dengan frekeuensi yang diharapkan dalam populasi. Frekuensi 

yang diharapkan (fh) sering disebut juga frekuensi hipotetik. Untuk uji 

korelasi, chi kuadrad (X2) hanya dapat menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

antara dua gejala atau lebih signifikan atau tidak (Sujana dan Ibrahim: 2007).  

Chi kuadrat (X2) satu sample adalah teknik statistik yang digunakan  

untuk menguji hipotesis bila dalam populasi terdiri atas dua atau lebih 

katagori atau kelas yang data berskala nominal dan jumlah sampelnya besar. 

Rumus dasar chi kuadrat adalah seperti berikut. 
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Keterangan: 
X2 = Chi Kuadrat 
fo   =  frekuensi yang diobservasi 
fh   = frekuensi yang diharapkan 
  

 Berikut ini disajikan contoh analisis chi kuadrat untuk menguji hipotesis 

deskriptif (satu sampel) yang terdiri atas dua kategori dan tiga kategori. 

Peneliti ingin mengetahui minat mahasiswa dalam melakukan kegiatan 

olahraga. Data dikumpulkan dari sampel yang diambil secara acak sejumlah 

300 mahasiswa. Hasil pengumpulan data, 175 mahasiswa berminat melakukan 

kegiatan olahraga dan 125 mahasiswa tidak berminat melakukan kegiatan 

olahraga. Sampel penelitian sebagai sumber data diambil secara random 

sebanyak 300 mahasiswa. Dua sampel tersebut ternyata 175 yang berminat 

melakukan kegiatan olahraga dan 125 tidak berminat melakukan kegiatan 

olahraga (Budiwanto: 2014). 

Hipotesis yang diajukan adalah: 

Ha: Frekuensi mahasiswa yang mempunyai minat melakukan kegiatan 

olahraga tidak sama dengan yang tidak mempunyai minat melakukan 

kegiatan olahraga. 

Ho: Frekuensi mahasiswa yang mempunyai minat melakukan kegiatan 

olahraga sama dengan yang tidak mempunyai berminat melakukan 

kegiatan olahraga. 

Untuk membuktikan hipotesis tersebut maka data yang terkumpul perlu 

disusun ke dalam tabel 7.4 sebagai berikut. 

Tabel 7.4. Kecenderungan Minat Mahasiswa Melakukan Kegiatan Olahraga 

Alternatif Minat 
Olahraga 

Frekuensi yang 
diperoleh 

Frekuensi yang 
diharapkan 

Berminat 

Tidak berminat  

175 

125 

150 

150 

Jumlah 300 300 

 



166   Metode Statistika 
 

 

Catatan: frekuensi yang diharapkan (fh) mahasiswa yang minat dan yang tidak 

berminat olahraga adalah sama yaitu 50% : 50% dari seluruh   sampel. 

 Untuk dapat menghitung besarnya chi kuadrat (X2) perlu tabel 

penolong seperti pada tabel 7.5 sebagai berikut. 

Tabel 7.5. Tabel Persiapan menghitung Chi Kuadrat Minat Olahraga 

Alternatif 
pilihan 

fo fh fo -  fh (fo -  fh)2 
(fo -  fh)2 

fh 

Mahasiswa 

Mahasiswi 

175 

125 

150 

150 

25 

-25 

625 

625 

4,17 

4,17 

Jumlah 300 300 0 0 8,44 

 

Jika memperhatikan data dalam tabel, ada perbedaan antara frekuensi 

observasi (fo) dan frekuensi yang diharapkan (fh) tanggapan 300 mahasiswa 

dan mahasiswa tentang minat melakukan kegiatan olahraga. Makin besar 

perbedaan antara frekuensi observasi (fo) dan frekuensi harapan (fh) maka 

makin kecil kemungkinan (probabilitas), dan perbedaan tersebut disebabkan 

oleh karena kesalahan sampling. Sedangkan frekuensi yang diharapkan (fh) 

untuk kelompok mahasiswa yang berminat olahraga dan mahasiswa yang 

tidak berminat olahraga dari seluruh responden adalah sama banyaknya yaitu 

50% x 300 = 150. 

Hasil penghitungan chi kuadart sebagai berikut.  
 

 

Berdasarkan db = 1 dan taraf kesalahan yang kita tetapkan 5% maka 

harga chi kuadrat tabel = 3,84. Ternyata harga chi kuadrat hitung lebih besar 

dari tabel (8,34 > 3,84). Sesuai ketentuan jika harga chi kuadrat hitung lebih 

besar dari tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Maka hipotesis nihil yang 

menyatakan bahwa mahasiswa mempunyai peluang frekuensi tidak ada 
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perbedaan antara kelompok mahasiswa yang berminat olahraga dan 

mahasiswa yang tidak berminat olahraga ditolak. Kesimpulannya, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang mempunyai minat olahraga 

cenderung lebih banyak secara signifikan. 

Contoh lain analisis chi kuadrat, telah dilakukan penelitian untuk 

mengetahui apakah ada perbedaan frekuensi mahasiswa dalam minat 

olahraga beladiri pencak silat dan olahraga beladiri yang lain. Sampel sebagai 

sumber data diambil secara random sebanyak 300 mahasiswa. Dua sampel 

tersebut ternyata 200 mahasiswa berminat olahraga beladiri pencak silat, dan  

100 mahasiswa berminat olahraga beladiri yang lain (Budiwanto: 2014).  

         Untuk menguji hipotesis maka data yang telah dikumpulkan disajikan 

dalam tabel 7.6 sebagai berikut. 

Tabel 7.6. Kecenderungan Mahasiswa memilih Cabang Olahraga Beladiri 

 

Alternatif Cabang 
Olahraga  

Frekuensi yang 
diperoleh 

Frekuensi yang 
diharapkan 

Beladiri Pencaksilat 

Beladiri yang lain 

200 

100 

150 

150 

Jumlah 300 300 

 

Hipotesis yang diajukan adalah :  

H0: Beladiri pencak silat dan olahraga beladiri yang lain mempunyai peluang  

yang tidak sama diminati mahasiswa. 

Ha: Beladiri pencak silat dan olahraga beladiri yang lain mempunyai peluang 

yang sama diminati mahasiswa. 

 Untuk menghitung besarnya chi kuadrat (X2) perlu tabel persiapan  

seperti pada tabel 7.7 sebagai berikut. 
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Tabel 7.7. Tabel Persiapan menghitung Chi Kuadrat Olahraga Beladiri 

Alternatif 
pilihan 

fo fh fo -  fh (fo -  fh)2 
(fo -  fh)2 

fh 

Pencak Silat 

Beladiri yang lain 

200 

100 

150 

150 

50 

-50 

2500 

2500 

16,67 

16,67 

Jumlah 300 300 0 5000 33,33 

 

 

Catatan: Frekuensi yang diharapkan (fh) untuk kelompok minat beladiri 

pencak silat dan minat olahraga beladiri yang lain jumlahnya sama 

banyaknya, yaitu 50% x 300 = 150. 

Setelah dilakukan penghitungan menggunakan rumus chi kuadrat 

seperti yang ditunjukkan pada kolom paling kanan atas tabel 7.7, atau  sama 

dengan jumlah kolom paling kanan bawah diperoleh harga chi kuadrat hitung 

adalah 33,33 (Budiwanto: 2014).  

 Untuk membuat keputusan tentang hipotesis yang diajukan diterima 

atau ditolak, selanjutnya harga chi kuadrat hitung yang diperoleh tersebut 

dibandingkan dengan chi kuadrat tabel dengan derajad kebebasan dan taraf 

signifikansi yang telah ditentukan. Dalam menguji hipotesis nihil ini berlaku 

ketentuan, jika chi kuadrat hitung lebih kecil dari chi kuadrat tabel maka 

hipotesis nihil diterima, jika lebih besar atau sama dengan harga chi kuadrat 

tabel maka hipotesis nihil ditolak.  

 Derajat kebebasan untuk chi kuadrat tidak tergantung pada jumlah 

individu dalam sampel. Derajat kebebasan untuk harga chi kuadrat 

tergantung pada kebebasan dalam mengisi kolom-kolom pada frekuensi yang 

diharapkan (fh) setelah disusun ke dalam matrik seperti berikut ini. 
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                                   Kategori 

a m 

 b n 

( a + b) ( m + n ) 

 

 Frekuensi yang diobservasi (fo) harus sama dengan dengan frekuensi 

yang diharapkan  (fh). Jadi ( a + b ) = ( m + n ), dengan demikian kita 

mempunyai kebebasan untuk menetapkan frekuensi yang diharapkan (fh)  = ( 

m + n ). Jadi kebebasan yang dimiliki tinggal satu yaitu kebebasan dalam 

menetapkan m atau n. Jadi untuk model ini derajat kebebasannya (db) = 1. 

 Dengan derajad kebebasan (d.b) = 1, dan taraf signifikansi 5%, maka 

diketahui harga chi kuadrat tabel = 3,84. Maka, jika dibandingkan chi kuadrat 

hitung dengan chi kuadrat tabel, X2 hitung = 33,33 lebih besar daripada Xt5% = 

3,84. Dengan demikian, hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan 

yang signifikan antara frekuensi mahasiswa yang mempunyai minat beladiri 

pencak silat dan minat olahraga beladiri yang lain ditolak. Hasil penelitian 

disimpulkan, bahwa mahasiswa yang mempunyai minat olahraga beladiri 

pencak silat cenderung lebih banyak dibanding dengan mahasiswa yang 

mempunyai minat cabang olahraga beladiri yang lain (Budiwanto: 2014).  

Chi Kuadrad dengan Banyak Sel 

  Chi kuadrad dapat digunakan untuk menganalisis perbedaan frekuensi 

suatu gejala yang terdiri dari beberapa cel. Berikut ini contoh analisis chi 

kuadrad tentang analisis perbedaan frekuensi tingkat kesegaran jasmani siswa 

dari beberapa sekolah. Tingkat kesegaran jasmani dikelompokkan menjadi 

empat katagori, yaitu kesegaran jasmani baik sekali, baik, kurang, dan kurang 

sekali. Untuk mengumpulkan data kesegaran jasmani dilakukan tes terhadap 

2000 siswa di empat sekolah. Hasil pengumpulan data di setiap sekolah dan 

setiap katagori kesegaran jasmani disajikan dalam tabel 7.8 sebagai berikut.   

Tabel 7.8. Tabel Persiapan menghitung Chi Kuadrat Tingkat Kesegaran   
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                   Jasmani Siswa.  

Tingkat 
Kesegaran 

Jasmani 

Kelompok Sekolah 
Jumlah 

Sekolah A Sekolah B Sekolah C Sekolah D 

Baik Sekali 46 150 184 100 480 

Baik 98 276 368 176 918 

Kurang 50 150 216 108 524 

Kurang Sekali 6 24 32 16 78 

Jumlah 200 600 800 400 2000 

 

Langkah selanjutnya menghitung frekuensi harapan (fh) tingkat 

kesegaran jasmani siswa di sekolah A, B, C, dan D atau setiap sel 

menggunakan tabel 7.9 sebagai berikut.  

Tabel 7.9. Frekuensi Harapan (fh) Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa di  
                 Sekolah A, B, C, dan D 

Tingkat 
Kesegaran 

Jasmani 

Kelompok Sekolah 
Jumlah 

Sekolah A Sekolah B Sekolah C Sekolah D 

Baik Sekali 48 144 192 96 480 

Baik 91,8 275,4 367,2 183,6 918 

Kurang 52,4 157,2 209,6 104,8 524 

Kurang Sekali 7,8 23,4 31,2 15,6 78 

Jumlah 200 600 800 400 2000 

 
Tabel 7.10. Tabel Kerja untuk menghitung Chi Kuadrad tentang Perbedaan  
                   Frekuensi Kesegaran Jasmani Siswa di Sekolah A, B, C, dan D. 

Kesegaran Jasmani 
Siswa 

fo fh (fo-fh) (fo-fh)2 
(fo-fh)2 

fh 

Sekolah A  

Baik Sekali 46 48 -2 4 0,083 

Baik 98 91,8 6,2 38,44 0,419 

Kurang 50 52,4 -2,4 5,76 0,110 

Kurang Sekali 6 7,8 -1,8 3,24 0,415 

Jumlah Sekolah A 200 200 0,0 -- 1,027 

Sekolah B  

Baik Sekali 150 144 6 36 0,250 

Baik 276 375,4 0,6 0,36 0,001 

Kurang 150 157,2 -7,2 51,84 0,330 

Kurang Sekali 24 23,4 0,6 0,36 0,015 
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Kesegaran Jasmani 
Siswa 

fo fh (fo-fh) (fo-fh)2 
(fo-fh)2 

fh 

Jumlah Sekolah B 600 600 0,0 -- 0,596 

Sekolah C  

Baik Sekali 184 192 -8 64 0,333 

Baik 368 367,2 0,8 0,64 0,002 

Kurang 216 209,6 6,4 40,96 0,195 

Kurang Sekali 32 31,2 0,8 0,64 0,021 

Jumlah Sekolah C 800 800 0,0 -- 0,551 

Sekolah D  

Baik Sekali 100 96 4 16 0,167 

Baik 176 183,6 -7,6 57,76 0,315 

Kurang 108 104,8 3,2 10,24 0,098 

Kurang Sekali 16 15,6 0,4 0,16 0,010 

Jumlah Sekolah D 400 400 0,0 -- 0,590 

Jumlah Keseluruhan 2000 2000 0,0 -- X2=2,764 

 

 
Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan nilai chi 

kuadrad hitung dengan chi kuadrad tabel pada taraf signifikansi yang 

tertentu. Untuk uji signifikansi diperlukan derajad kebebasan. Derajad 

kebebasan untuk analisis chi kuadrad ini adalah d.b.=  (baris – 1)(kolom – 1). 

Banyaknya kelompok sekolah mewakili kolom ada empat yaitu sekolah A, B, 

C, dan D. Sedangkan banyaknya katagori juga ada empat katagori tingkat 

kesegaran jasmani yaitu sangat baik, baik, kurang dan sangat kurang. Dengan 

demikian derajad kebebasan untuk uji signifikansi X2  adalah (4 – 1)(4 – 1) = 9.  

Chi kuadrad hitung diperoleh X2 = 2,764, sedangkan harga chi kuadrad tabel 

adalah 16,919. Maka hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa atas dasar taraf 

signifikansi 5% nilai chi kuadrad hitung = 2,764 lebih kecil daripada chi 

kuadrad tabel = 16,919. Sehingga, perbedaan frekuensi yang diperoleh adalah 

tidak signifikan. Maka, hipotesis nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan 

yang signifikan frekuensi tingkat kesegaran jasmani siswa di sekolah A, B, C, 

dan D diterima. Kesimpulannya: tidak menunjukkan perbedaan frekuensi 

yang signifikan tingkat kesegaran jasmani siswa di sekolah A, B, C, dan D.  
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KOEFISIEN KONTINGENSI 

Koefisien kontingensi (contingency coeffisien) adalah teknik korelasional 

untuk mengetahui hubungan antara dua variabel yang mempunyai data 

berskala nominal, diskrit, atau katagori. Dalam melakukan analisis koefisien 

kontingensi seringkali disingkat KK atau C (contingency). Untuk mengetahui 

besarnya hubungan antar variable-variabel tersebut dilakukan dengan 

menghitung koefisien kontingensi menggunakan rumus sebagai berikut.  

 

 

 
Keterangan: 
C  = koefisien kontingensi 
X2 = chi kuadrat 
N = jumlah kasus 

Teknik analisis koefisien kontingensi erat kaitannya dengan chi 

kuadrat. Sehingga, untuk menghitung koefisien kontingensi, lebih dahulu 

menghitung koefisien chi kuadrat (X2). Chi kuadrat digunakan untuk 

mengetahui perbedaan frekuensi obserfasi (fo) dan frekuensi harapan variabel 

yang diteliti (Sugiyono: 2013). 

Rumus chi kuadrat X2 sebagai berikut. 

 

 

Untuk menguji signifikansi nilai koefisien kontingensi dapat diketahui 

berdasarkan koefisien chi kuadrat. Dilakukan dengan cara membandingkan 

chi kuadrat hitung (Xh) dengan chi kuadrat tabel (Xt) pada taraf signifikansi 

yang ditetapkan, dengan derajad kebebasan (∑baris-1)(∑kolom-1). Jika nilai 

chi kuadrat hitung lebih besar daripada chi kuadrat tabel pada taraf 

signifikansi yang ditetapkan, maka kesimpulannya adalah ada perbedaan 

yang meyakinkan antara frekuensi obserfasi (fo) dengan frekuensi harapan 

(fh). Sebaliknya, jika nilai chi kuadrat hitung lebih kecil daripada chi kuadrat 
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tabel, maka kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang meyakinkan 

antara frekuensi obserfasi (fo)  dengan frekuensi harapan (fh). 

Berikut ini contoh penelitian untuk mengetahui perbedaan kesukaan 

berolahraga antara mahasiswa putra dan putri. Data penelitian dikumpulkan 

menggunakan kuesioner, yang menanyakan tentang kesukaan berolahraga. 

Sejumlah 130 mahasiswa putra dan putri dijadikan sebagai responden 

penelitian. Hasil pengumpulan data sebagai frekuensi observasi tentang 

kesukaan berolahraga disajikan dalam tabel 7.11 sebagai berikut. 

Tabel 7.11. Frekuensi Observasi (fo) Kesukaan Berolahraga Mahasiswa 

Mahasiswa  
Suka 

Berolahraga 
Tidak Suka 
Berolahraga 

Jumlah 

Putra a 35 b 30 65 

Putri c25 d40  65 

Jumlah 60 70 130 

 
 
Untuk menghitung frekuensi harapan (fh) setiap sel katagori 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

          Jumlah baris 
fh =                           X Jumlah kolom 
          Jumlah total 
 

Menghitung frekuensi harapan (fh) untuk setiap sel katagori.             

                      65 
fh sel A =                  X 60 = 30 
                     130 

                      65 
fh sel B =                  X 70 = 35 
                     130 

                      65 
fh sel C =                  X 60 = 30 
                     130 

                      65 
fh sel D =                  X 70 = 35 
                     130 
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Tabel 7.12. Frekuensi Harapan (fh) Kesukaan Berolahraga Mahasiswa 

Responden 
Suka 

Berolahraga 
Tidak Suka 
Berolahraga 

Jumlah 

Mahasiswa  30 35 65 

Mahasiswi 30 35 55 

Jumlah 60 70 130 

 

Berdasarkan frekuensi harapan yang ada dalam tabel 7.12, selanjutnya  

dihitung koefisien chi kuadrat sebagai berikut. 

 

 

 

Untuk mengecek kebenaran penghitungan, ∑(fo-fh) hasilnya harus 0. 

Selanjutnya dilakukan menghitung koefisien kontingensi untuk 

mengetahui hubungan antara kesukaan berolahraga antara mahasiswa putra 

dan putri. Koefisien kontingensi diperoleh dengan memasukkan statistik chi 

kuadrat ke dalam rumus sebagai berikut.  

 

 

Derajad kebebasan chi kuadrat adalah (2-1)(2-1) = 1. Untuk uji 

signifikansi nilai chi kuadrat, berdasarkan d.b. = 1 dan taraf signifikansi 5% 

harga chi kuadrat (X2) tabel adalah 3,841. Maka nilai chi kuadrat (X2) hitung = 

3,66 lebih kecil daripada chi kuadrat (X2) tabel 5% yaitu 3,841. Sehingga, 

hipotesisi nihil yang menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan 

kesukaan berolahraga antara mahasiswa dan mahasiswi diterima. Dengan 

demikian kesimpulannya adalah tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kesukaan berolahraga mahasiswa dan mahasiswi.   

KORELASI TATA JENJANG  

Hasil pengumpulan data penelitian yang akan dianalisis seringkali 

berbentuk tata jenjang (bertingkat) atau rangking. Contoh, hasil suatu 
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pertandingan yang biasanya dilaporkan dalam bentuk urutan juara. Urutan 

juara tersebut tidak memandang jarak perbedaan nilai atau skor yang 

diperoleh oleh setiap juara. Untuk menghitung korelasi antara dua variabel 

yang berbentuk tata jenjang atau data berskala ordinal digunakan teknik 

korelasi tata jenjang dari Spearman atau koefisien rho (ρ). Teknik analisis 

korelasi tata jenjang termasuk statistik non-parametrik. Teknik korelasi tata 

jenjang disebut juga Spearman Rank Order Correlation (Sutrisnohadi: 1983).     

Rumus teknik analisis korelasi tata jenjang dari Spearman adalah: 

Keterangan:  
Rho = koefisien korelasi tata jenjang  
D     = difference = beda antar jenjang setiap kasus  
N     = banyaknya kasus 

Setelah dihitung menggunakan teknik korelasi tata jenjang (rank order 

correlation) dari Spearman dan diperoleh koefisien rho (ρ), selanjutnya 

dilakukan uji signifikansi koefisien rho. Untuk menguji signifikansi koefisien 

rho () dilakukan dengan cara membandingkan antara koefisien rho hitung 

dengan nilai rho tabel pada taraf signifikansi tertentu. Uji signifikansi koefsien 

rho dapat juga dilakukan menggunakan uji t.  

Rumus uji t untuk uji signifikansi koefisien rho adalah sebagai berikut.  

 

Jika jumlah kasus N adalah 30 atau lebih, maka uji signifikansi 

digunakan rumus sebagai berikut (Isparyadi: 1982).  

 
Berikut ini contoh melakukan analisis korelasi tata jenjang untuk 

mengetahui kecenderungan hubungan antara hasil tes keterampilan teknik 

)1(

6
1

2

2





NN

D
RhoXY

1 Nrhoz XY

21

2

XY

XY
rho

N
rhot








176   Metode Statistika 
 

 

pukulan lob bulutangkis (X) dengan skor hasil pengamatan dan penilaian para 

pakar bulutangkis (Y) dari 10 atlet. Analisis korelasi tata jenjang diawali 

dengan menyusun distribusi data variabel X dan Y dalam tabel persiapan 

seperti pada tabel 7.13. Selanjutnya, data masing-masing variabel tersebut di 

susun secara urut berdasarkan ranking (R), mulai dari skor paling besar sampai 

dengan skor yang paling kecil. Bila terdapat beberapa skor yang sama, maka 

mengurutkannya dilakukan dengan cara menjumlahkan nomor urutan dibagi 

dengan banyaknya nomor urutan yang mempunyai skor yang sama. 

Misalnya, skor yang diperoleh kasus nomor 4 dan 7 pada variabel X 

mempunyai skor yang sama yaitu 42 (lihat tabel 7.13). Maka cara membuat 

rangking dan mengurutnya dijelaskan sebagai berikut. Mestinya skor 42 adalah 

urutan ketiga, tetapi karena skor 42 ada dua, maka dua skor yang sama 

tersebut diberi urutan (3+4):2 = 3,5. Sehingga kasus nomor 4 dan nomor 7 

diberi urutan (rangking) yang sama, yaitu urutan (R) ke 3,5. Jika ada tiga skor 

yang sama maka cara menentukan urutan (rangking) dilakukan dengan 

menjumlahkan urutan (ranking) dibagi tiga. 

Tabel 7.13. Data Hasil Tes Keterampilan Teknik Pukulan Lob (X) dan Hasil  
                   Pengamatan Para Pakar Bulutangkis (Y) 
 

       Kasus          X               Y         Rx                     Ry            D              D2 

1. 29       25      9          9      0        0  
        2.        33       27        8          8         0        0  
         3.        36       30       7         7           0       0  

         4.        42       37       3,5          4          0,5        0,25  
         5.        25       24        10        10           0     0  
         6.        39      35        5          5           0        0  
         7.        42       39        3,5         3            0,5        0,25  
           8.        45       44               2         1,5           0,5       0,25 
            9.        37       33       6         6         0        0  

         10.        46       44               1         1,5         0,5        0,25 

       Jumlah       --                 --               --              --               0              1 
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Setelah dua data tersebut disusun urut mulai dari yang terbesar sampai 

dengan yang terkecil dalam kolom Rx dan Ry, selanjutnya setiap pasangan 

data dua urutan dalam distribusi data tersebut dihitung perbedaannya (D = 

difference). Setiap hasil perbedaan data tersebut kemudian dikuadratkan (D2), 

dan dijumlahkan (∑D2). Berdasarkan statistik yang diperoleh tersebut 

selanjutnya dilakukan penghitungan korelasi antara dua variabel 

menggunakan rumus korelasi tata jenjang untuk memperoleh koefisien rho 

(ρ). Setelah diperoleh koefisien rho, selanjutnya dilakukan uji signifikansi 

dengan cara membandingkan rho hitung dengan nilai rho tabel. 

Menghitung nilai koefisien Rho:  

 
Interpretasi: hasil analisis koefsien rho hitung = 0,933 lebih besar 

daripada rho tabel 5% = 0,648, berarti signifikan. Maka hipotesis  nihil  yang  

menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil tes keterampilan 

pukulan lob dengan hasil penilaian para pakar bulutangkis ditolak.  

Kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara hasil tes keterampilan 

pukulan lob dengan hasil  penilaian para pakar bulutangkis.  

Jika uji signifikansi  koefisien rho menggunakan nilai t dapat dilakukan 

sebagai berikut.  

 

Interpretasi hasil analisis t hitung = 7,333 lebih besar daripada nilai t tabel 5% 

= 2,228, berarti ada hubungan yang signifikan. Maka hipotesis  nihil  yang  

menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara hasil tes keterampilan 

pukulan lob dengan hasil pengamatan dan penilaian para pakar bulutangkis 

ditolak.  Kesimpulannya, ada hubungan yang signifikan antara hasil tes 
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keterampilan pukulan lob dengan hasil  pengamatan dan penilaian para pakar 

bulutangkis. 

UJI TANDA  

Teknik analisis uji tanda (sign test) merupakan bagian dari teknik 

analisis non-parametrik. Uji tanda  digunakan jika asumsi distribusi populasi  

tidak normal, jika teknik statistika tidak konsisten terhadap asumsi 

kenormalan distribusi. Uji tanda digunakan untuk menganalisis data yang 

berskala interval, tetapi datanya tidak berdistribusi normal. Uji tanda 

digunakan untuk menguji hipotesis komparatif terutama untuk uji beda 

antara dua sampel yang tidak berhubungan (independent) yang berskala 

ordinal. Teknik analisis uji tanda digunakan untuk membandingkan pengaruh 

hasil dua perlakuan untuk data yang berpasangan dan berskala ordinal. Uji 

tanda dapat dipergunakan untuk mengevaluasi efek dari suatu treatment 

tertentu. Pengaruh dari variabel eksperimen atau treatment tidak dapat 

diukur melainkan hanya dapat diberi tanda positif atau negatif saja.  

Disebut teknik analisis uji tanda karena dalam proses analisis data 

dilakukan dengan membedakan data dan dinyatakan dalam bentuk tanda 

positif dan tanda negatif. Sebagai ilustrasi, pengaruh perlakuan suatu 

penelitian eksperimen tidak diukur perubahannya secara kuantitatif tetapi 

hanya dinyatakan dalam bentuk perubahan positif dan negatif.  Menurut 

Sudjana (1992), ada beberapa syarat  yang harus dipenuhi dalam melakukan 

analisis menggunakan uji tanda. (1) Masing-masing pasangan hasil 

pengamatan yang dibandingkan bersifat independen. (2) Hasil pengamatan 

setiap pasangan terjadi disebabkan karena pengaruh kondisi yang serupa.  

Langkah-langkah analisis uji tanda: 

1. Membuat tabel persiapan uji tanda (tabel 3.13), dan mengisi kolom-kolom 

dengan urutan pasangan amatan hasil amatan X dan Y yang dibedakan.  

2. Mengisi kolom tanda plus (+) atau minus (–) dengan cara menghitung 

selisih (X1 – Y1),  (X2 – Y2)…… (XN –YN). 
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     Jika X1>Y1   diberi tanda +, dan jika  X1<Y1 diberi tanda minus (–).   Tanda 

X1=Y1 diabaikan. 

3. Menentukan  nilai h dengan mencari tanda + atau – yang paling sedikit. 

4.  Menguji hipotesis: membandingkan harga h hitung dengan harga h tabel. 

Cara menguji Hipotesis Uji Tanda 

H0 = hipotesis nihil : tidak ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. 

H1 = hipotesis alternatif : ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. 

• Untuk menolak atau menerima hipotesis H0  pada taraf  siginifikansi 1% 

atau 5%, dilakukan dengan cara membandingkan harga h tabel dengan h 

hitung pada N tertentu. 

• H0  ditolak jika harga h hitung lebih kecil atau sama dengan harga h tabel. 

• H0  diterima jika harga h hitung lebih besar dari dengan harga h tabel. 

• Agar dapat ditentukan hasil pengujian, diperlukan paling sedikit N = 6 

 
Contoh: 

Penelitian tentang perbedaan pengaruh dua macam latihan kekuatan otot 

tungkai kaki metode X dan metode Y terhadap jauhnya lompatan atlet-atlet 

secara terpisah selama kurun waktu tertentu. Untuk mengetahui apakah ada 

perbedaan pengaruh dua macam metode latihan kekuatan otot tungkai kaki 

terhadap jauhnya lompatan dilakukan penelitian eksperimen. Data persiapan 

analisis disajikan dalam tabel 7.14 sebagai berikut.  

Tabel 7.14. Jauh Lompatan Hasil Pemberian Dua Macam Metode Latihan 

Nomor Urut 
Pasangan Atlet 

Metode  Latihan 
X 

Metode Latihan 
Y 

Tanda 
(x

1
-y

1
) 

1  4,43  4,06  +  

2  4,72  4,91  -  

3  5,01  5,38 -  

4  4,98  5,35 -  

5  5,31  4,99 +  

6  4,91  4,54 +  

7  5,27 5,12 +  

8  4,95  5,10  -  

9  5,06  4,91  +  
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Nomor Urut 
Pasangan Atlet 

Metode  Latihan 
X 

Metode Latihan 
Y 

Tanda 
(x

1
-y

1
) 

10  5,87  5,72  +  

11  5,04  4,72  +  

12  4,93  5,08 -  

13  5,45 5,13  +  

14  5,23  5,55  -  

15  5,58  5,20 +  

 

Menguji hipotesis: 

Pada kolom tanda (X1-Y1) yang mempunyai h = 6 untuk tanda yang terjadi 

paling sedikit adalah tanda negatif. Dengan jumlah N = 15 dan α = 0,05 

diperoleh h tabel = 3. Karena h = 6  > 3, berarti ada perbedaan. Maka hipotesis 

nihil yang menyatakan tidak ada perbedaan pengaruh antara metode latihan X 

dan metode latihan Y terhadap jauhnya lompatan ditolak. Sedangkan 

hipotesis alternatif bahwa ada perbedaan pengaruh antara kedua pengaruh 

antara metode X dan metode Y terhadap jauhnya lompatan diterima.  

 

UJI WILCOXON 

 Teknik analisis uji Wilcoxon (rank sum test) merupakan pengembangan 

dari teknik analisis uji tanda. Uji Wilcoxon termasuk statistika non-parametrik 

yang digunakan untuk uji beda antara dua sampel yang tidak berhubungan 

(independent) yang berskala ordinal, atau data yang berskala interval tetapi 

asumsi distribusi populasi  yang normal tidak terpenuhi. Uji Wilcoxon adalah 

suatu teknik analisis uji beda yang menghitung tanda dan besarnya selisih 

antara dua sampel untuk menaksir populasi. Uji ini lebih peka dari pada uji 

tanda dalam menemukan perbedaan antara dua populasi. Dengan kalimat lain 

disebutkan bahwa selain digunakan untuk membedakan data dua variabel 

dan dinyatakan dalam bentuk tanda positif dan tanda negatif, tetapi juga 

memperhatikan nilai selisih antara pasangan dua data variabel yang 

dibedakan. Hal tersebut dilakukan untuk menentukan apakah terdapat 
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perbedaan yang sesungguhnya antara pasangan data yang diambil dari dua 

sampel yang berkait. 

Langkah-langkah teknik analisis uji Wilcoxon adalah sebagai berikut. 

1. Membuat tabel persiapan uji Wicoxon (tabel 7.15), dan mengisi kolom-

kolom: (1) kolom urutan pasangan amatan hasil amatan X dan Y yang 

dibedakan, (2) kolom hasil amatan X dan Y yang dibedakan,  (3) kolom 

perbedaan (X1–Y1) dengan cara menghitung perbedaan setiap pasangan, (4) 

kolom susunan peringkat (X1–Y1), (5) kolom tanda peringkat positif dan 

negatif, dan menjumlahkan.  

Catatan: cara menyusun peringkat, dimulai dari skor beda terkecil sampai 

dengan skor beda yang terbesar. Jika ada beberapa skor beda yang sama, 

maka cara menyusun peringkatnya dilakukan dengan menjumlahkan 

nomor urut peringkat dibagi dengan banyaknya nomor pasangan yang 

mempunyai skor yang sama. Contoh, skor beda yang diperoleh urutan 

pasangan nomor 7, 8, 9, 10 dan 12 adalah yang sama yaitu 0,15 (lihat tabel 

7.15), sehingga ada lima skor yang sama. Sehingga cara menyusun 

peringkatnya skor tersebut dilakukan dengan menjumlahkan urutan ke 

(1+2+3+4+5):5=3. Sehingga pasangan nomor 7, 8, 9, 10 dan 12 diberi urutan 

yang sama, yaitu peringkat 3.  

2. Selanjutnya menentukan tanda peringkat positif dan tanda negatif sesuai 

dengan skor beda. 

3. Menentukan  harga J, yaitu dengan mencari jumlah tanda peringkat yang 

paling sedikit. 

4. Menguji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan harga J hitung 

dengan harga J tabel. 

Tabel 7.15. Jauh Lompatan Hasil Pemberian Dua Macam Metode Latihan 

Nomor Urut 
Pasangan 

Atlet 

Metode  
Latihan 

X 

Metode  
Latihan  

Y 

Beda 
(X

1
-Y

1
) 

Peringkat 
(X

1
-Y

1
) 

Tanda Peringkat 

Positif Negatif 

1  4,43  4,06  0,37  12,5  +12,5  - 

2  4,72  4,91  -0,19  6  -  -6 
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Nomor Urut 
Pasangan 

Atlet 

Metode  
Latihan 

X 

Metode  
Latihan  

Y 

Beda 
(X

1
-Y

1
) 

Peringkat 
(X

1
-Y

1
) 

Tanda Peringkat 

Positif Negatif 

3  5,01  5,38 -0,37  12,5  -  -12,5 

4  4,98  5,35 -0,37 12,5  -  -12.5 

5  5,31  4,99 0,32 8,5  +8,5  - 

6  4,91  4,54 0,37  12,5  +12,5  - 

7  5,27 5,12 0,15  3  +3  - 

8  4,95  5,10  -0,15  3  -  -3 

9  5,06  4,91  0,15  3  +3  - 

10  5,87  5,72  0,15  3  +3  - 

11  5,04  4,72  0,32  8,5  +8,5  - 

12  4,93  5,08 -0,15 3  -  -3 

13  5,45 5,13  0,32  8,5  +8,5  - 

14  5,23  5,55  -0,32  8,5  -  -8,5 

15  5,58  5,20 0,38 15  +15  - 

Jumlah 74,5 -45.5 

Cara menguji Hipotesis Uji Wilcoxon 

H0 = hipotesis nihil: tidak ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. 

H1 = hipotesis alternatif: ada perbedaan pengaruh antara kedua perlakuan. 

• Untuk menolak atau menerima hipotesis nihil (H0)  pada taraf siginifikansi 

1% atau 5%, dilakukan dengan cara membandingkan harga J tabel dengan          

J hitung pada N tertentu. 

• Hipotesis nihil ditolak jika harga J hitung lebih besar atau sama dengan 

harga J tabel. Hipotesis nihil diterima jika harga J hitung lebih kecil 

daripada harga  J tabel. 

• Agar pengujian dapat memperoleh hasil, diperlukan paling sedikit N = 6. 

Menguji hipotesis perbedaan antara metode latihan X dan Y terhadap 

jauhnya lompatan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 

• Pada kolom tanda peringkat (X1-Y1) yang memberikan J hitung = 6, untuk 

tanda yang terjadi paling sedikit ialah tanda negatif. 

• Dengan melihat J tabel pada N = 15 dan taraf signifikansi yang ditetapkan α 

= 0,05, diperoleh J tabel adalah 3. 
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• Karena J hitung = 6  lebih besar daripada J tabel 5% = 3, maka hipotesis (H0) 

yang menyatakan tidak ada perbedaan antara metode latihan  X dan metode 

latihan Y terhadap jauhnya lompatan ditolak. 

1. Kesimpulan: ada perbedaan yang signifikan antara metode latihan  X dan 

metode latihan Y terhadap jauhnya lompatan. 

 

UJI MEDIAN 

Uji median termasuk statistika non-parametrik yang digunakan untuk 

menguji signifikansi perbedaan median dari dua sampel atau lebih yang tidak 

berkorelasi (independent). Uji median dilakukan untuk menganalisis variabel 

yang datanya berskala nominal atau ordinal yang diambil secara random.  

Hipotesis yang akan diuji antara lain: 

Hipotesis nihil: tidak ada perbedaan antara dua sampel acak yang diambil dari 

dua populasi dengan median yang sama. 

Hipotesis alternatif: ada perbedaan dua sampel acak yang diambil dari dua 

populasi dengan median yang  berlainan atau diambil dari populasi yang 

berlainan. 

Langkah-langkah pengujian hipotesis: 

1. Menyusun data masing-masing distribusi data variabel A dan B dalam tabel 

persiapan analisis data. 

2. Menggabungkan dan menyusun urutan dua distribusi data variabel A dan 

B menurut urutan besar nilainya.  

3. Menentukan nilai median dari sampel gabungan dua distribusi data 

tersebut.  

4. Berdasarkan nilai median, selanjutnya membuat tabel kontingensi 2 x 2 

dengan cara mengelompokkan skor di atas dan di bawah median setiap 

kelompok sampel. 

5. Menghitung nilai chi kuadrat (X2)  menggunakan rumus sebagai berikut: 
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Berikut ini contoh analisis uji median tentang uji perbedaan hasil tes 

keterampilan servis bolavoli dua kelompok sampel. Hasil pengumpulan data 

disajikan dalam tabel 7.16 sebagai berikut. 

Tabel 7.16. Hasil Tes Keterampilan Servis Bolavoli Sampel A dan B. 

Sampel A 10   21   17   22  13  15   17   15   23   18 

Sampel B 25   12   19   24   15   20   18 

 

Tabel 7.17. Urutan Hasil Tes Keterampilan Servis Bolavoli Gabungan dan     
                   Median. 

Sampel  Gabungan: 10 12 13 14  15  15  17  17  18  18  19  20  21  22  23  24  25   

Median = 18 

Membuat tabel kontingensi. 

Setelah diperoleh urutan hasil tes keterampilan servis bolavoli 

gabungan dan  median, selanjutnya membuat tabel kontingensi. 

Tabel 7.18. Tabel Kontingensi 2X2 

Median Sampel A  Sampel B  Jumlah  

Di atas Median  a b a+b 

Di bawah Median  c d c+d 

Jumlah  a+c b+d n 

 

Berdasarkan urutan hasil tes keterampilan servis bolavoli gabungan 

dan median, maka diketahui bahwa: 

• Pada distribusi data sampel A ada tiga data di atas median (a) dan enam 

data di bawah median (c). 

• Pada distribusi data sampel B ada empat data di atas median (b) dan dua 

data di bawah median (d). 
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Tabel 7.19. Tabel Kontingensi Hasil Tes Keterampilan Servis Bolavoli 

Median Sampel I  Sampel II  Jumlah  

Di atas Median  3  4  7  

Di bawah Median  6  2  8  

Jumlah  9  6  15  

 

Analisis data menggunakan chi kuadrat (X2)   

 

 

 

Uji signifikansi: 

X2 hitung = 0,5468 lebih kecil daripada X2 tabel 5% = 3,84, maka tidak ada 

perbedaan yang signifikan. Sehingga hipotesis nihil yang menyatakan bahwa 

tidak ada perbedaan yang signifikan keterampilan servis bolavoli antara 

sampel A dan sampel B diterima. Hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa 

ada perbedaan yang signifikan keterampilan servis bolavoli antara sampel A 

dan sampel B ditolak. 

 

RANGKUMAN 

Statistik non-parametrik adalah teknik analisis statistik yang modelnya 

tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi yang 

merupakan induk  sampel penelitiannya. Uji statistik non-parametrik sering 

juga disebut statistik bebas distribusi, karena prosedur pengujiannya tidak 

membutuhkan asumsi bahwa pengamatan berdistribusi normal. Beberapa 

parameter yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penggunaan statistik 

non-parametrik adalah hipotesis yang diuji tidak melibatkan parameter 

populasi, skala data adalah nominal dan ordinal, dan digunakan  jika asumsi 

parametrik tidak terpenuhi, yaitu data tidak berdistribusi normal. Statistik 

non-parametrik termasuk salah satu bagian statistik inferensial, yaitu statistik 

untuk menganalisis data sampel, dan hasilnya digeneralisasikan untuk 

populasi. Statistik non-parametrik, antara lain teknik analisis koefisien phi, 

5468,0
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korelasi biserial, korelasi point biserial, chi kuadrat, koefisien kontingensi, 

koefisien tata jenjang, uji tanda, uji wilcoxon, dan uji median. 

 

LATIHAN 

1. Hitunglah korelasi menggunakan teknik korelasi tata jenjang antara hasil 
tes keterampilan bulutangkis dengan hasil bermain setengah kompetisi 
tunggal antar pemain. Uji hipotesisnya dan buatlah kesimpulannya.   

Data Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis (X) dan Hasil Bermain Setengah  
Kompetisi Bermain Tunggal Bulutangkis (Y) 
 

       Kasus          X               Y          

1. 24       15        
        2.        34       23          
         3.        23       12         
         4.        42       28         
         5.        37      26         
         6.        35      25         
         7.        32       22          
           8.        30       19                
            9.        28      19         
         10.        40       27                

 
 

2. Apakah ada perbedaan pengaruh antara dua macam latihan pukulan lob 

dengan metode umpan lempar (X) dan metode umpan pukulan (Y) 

terhadap jauhnya pukulan lob?  

Data hasil tes akhir pukulan lob dua kelompok  

Nomor Urut 
Pasangan Atlet 

Metode  Latihan 
X 

Metode Latihan 
Y 

1  11,47 11,26  

2  11,74  11,61  

3  11,21  11,32 

4  11,68  11,36 

5  11,51  11,79 

6  11,71  11,52 

7  12,07 12,22 

8  10,95  10,19  

9  12,46  12,71  

10  10,67  10,52  
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Nomor Urut 
Pasangan Atlet 

Metode  Latihan 
X 

Metode Latihan 
Y 

11  12,04  12,32  

12  11,83  11,18 

13  10,45 11,14  

14   9,87  10,45  

15  10,48  10,24 
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BAB VIII 
UJI NORMALITAS DAN UJI HOMOGENITAS DATA 

 

KOMPETENSI: 

  Setelah mempelajari materi pada bab ini mahasiswa diharapkan dapat: 

1. Memahami dan mampu melakukan uji normalitas data menggunakan 

teknik analisis chi kuadrat  

2. Memahami dan mampu melakukan uji homogenitas data menggunakan uji 

F. 

 

DESKRIPSI 

 Dalam analisis data menggunakan teknik statistik parametrik ada 

beberapa prasyarat yang harus dipenuhi. Prasyarat tersebut antara lain data 

harus berdistribusi normal, dan data dalam variabel-variabel yang akan 

dianalisis bersifat homogen. Maka, sebelum dilakukan analisis statistik 

parametrik harus terpenuhinya prasyarat tersebut dengan melakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas adalah cara untuk menetapkan 

apakah distribusi data dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap 

berasal dari populasi tertentu dengan distribusi  normal. Dalam bahasan 

berikut ini, uji normalitas distribusi data akan menggunakan teknik analisis 

chi kuadrat. Teknik analisis chi kuadrat dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian antara distribusi data hasil pengumpulan data suatu sampel atau 

skor yang diobservasi dengan distribusi teoritis tertentu. Uji homogenitas 

dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sekelompok data yang diteliti 

dalam proses analisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda 

keragamannya. Asumsi yang mendasari dalam analisis statistik parametrik  

adalah bahwa varian dari populasi adalah sama. Pengujian homogenitas 

adalah pengujian untuk mengetahui sama tidaknya variansi-variansi dua 

buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas adalah uji 

homogenitas variansi menggunakan uji F. 
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UJI NORMALITAS DATA 

 Dalam penggunaan statistik parametrik dilakukan dengan asumsi 

bahwa distribusi data setiap variabel penelitian yang dianalisis harus 

membentuk distribusi normal.  Jika distribusi data tidak normal maka statistik 

parametrik tidak dapat digunakan. Suatu data dinyatakan berdistribusi 

normal jika jumlah data di atas dan di bawah rata-rata hitung (mean) dan 

simpangan bakunya (standar deviasi) adalah sama. Distribusi normal teoritis 

digambarkan dalam bentuk kurva normal (Sukidjo: 2012).  

 Yang perlu diperhatikan tentang normalitas data, yang menyebabkan 

tidak normalnya suatu distribusi data dapat berasal antara lain dari kesalahan 

instrument dan pengumpulan data. Yang perlu diingat bahwa jika 

sekelompok data memang sudah dapat dipercaya valid, tetapi distribusi 

datanya tidak berdistribusi normal, maka disarankan untuk menggunakan 

statistik non-parametrik (Sugiyono: 2013).   

34,13% 34,13%

13,59%                13,59% 

2,14%                                               2,14%

-3 SD  -2 SD  -1 SD       M        +1 SD  +2 SD +3SD

Me
Mo  

                           

Gambar 8.1. Kurva Normal 

 
Dalam gambar kurva tersebut di atas dapat diketahui bahwa kurva 

normal selalu membentuk lonceng yang simeteri menghadap ke bawah. 

Tendensi sentral yang terdiri dari mean, median dan mode terletak pada satu 
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titik tepat di tengah-tengah kurva. Di bawah kurva normal terbagi menjadi 

enam daerah standar deviasi (SD) yang sama besarnya. Luas antara rata-rata 

hitung (mean)  ke satu standar deviasi di atas dan di bawah rata-rata hitung 

(+1 SD dan -1SD dari rata-rata hitung) masing-masing besarnya 34,13%. Luas 

antara standar deviasi ke satu di atas rata-rata hitung (+1 SD) ke standar 

deviasi di atasnya (+2 SD),  atau standar deviasi ke satu di bawah rata-rata 

hitung (-1 SD) ke standar deviasi di bawahnya (-1SD), masing-masing 

besarnya 13,59%.  Dan  luas antara standar deviasi ke dua di atas rata-rata 

hitung (+2 SD) ke standar deviasi di atasnya (+3 SD),  atau standar deviasi ke 

dua di bawah rata-rata hitung (-2 SD) ke standar deviasi di bawahnya (-2 SD), 

masing-masing besarnya 2,14%. Jumlah standar deviasi suatu distribusi data 

tidak terhingga. Oleh karena itu secara teoritis kurva normal tidak menyentuh 

garis dasar. Sehingga luas daerah di bawah kurva normal cenderung hanya 

mendekati 100%. Kurva normal seperti tersebut di atas sering disebut juga 

kurva standar (Budiwanto: 2014). 

Uji normalitas adalah cara untuk menetapkan apakah distribusi data 

dalam sampel dapat secara masuk akal dianggap berasal dari populasi 

tertentu dengan distribusi  normal.  Uji normalitas digunakan dalam 

melakukan uji hipotesis statistik parametrik. Sebab, dalam statistik parametrik 

diperlukan persyaratan dan asumsi-asumsi. Salah satu persyaratan dan 

asumsi adalah bahwa distribusi data setiap variabel penelitian yang dianalisis 

harus membentuk distribusi normal. Jika data yang dianalisis  tidak 

berdistribusi normal, maka harus dianalisis menggunakan statistik non-

parametrik.  

  Dalam buku ini akan dibahas cara menguji normalitas distribusi data 

menggunakan teknik analisis chi kuadrat. Teknik analisis chi kuadrat 

dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara distribusi data hasil 

pengumpulan data suatu sampel atau skor yang diobservasi dengan distribusi 

teoritis tertentu.  Pengujian normalitas distribusi data dengan chi kuadrat (X2) 

dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari 
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data hasil observasi (o) dengan kurva normal standar atau kurva normal 

harapan (h). Dalam uji normalitas menggunakan chi kuadrat, distribusi data 

disusun dalam bentuk distribusi bergolong yang terdiri dari enam interval 

kelas sesuai dengan jumlah standar deviasi di bawah kurva normal. Data hasil 

observasi dituliskan sesuai dengan frekuensi observasi (fo) yang termasuk 

dalam setiap interval kelas tersebut. Dan frekuensi harapan (fh) dalam setiap 

interval kelas dituliskan sesuai dengan besarnya persentase pada kurva 

normal (Sugiyono: 2008).    

Berikut ini contoh menguji normalitas distribusi data hasil tes 

keterampilan bolavoli. Data hasil tes keterampilan bolavoli disajikan dalam 

tabel 8.1. berikut ini. 

Tabel 8.1. Data Hasil Tes Keterampilan Bolavoli   

Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes 

1 30 11 29 21 28 

2 35 12 34 22 21 

3 25 13 29 23 30 

4 25 14 27 24 33 

5 19 15 24 25 26 

6 28 16 37 26 29 

7 24 17 31 27 26 

8 17 18 29 28 24 

9 29 19 38 29 36 

10 27 20 25 30 30 

 

 

Langkah-langkah uji normalitas menggunakan chi kuadrat dilakukan 

sebagai berikut. (1) Membuat tabel distribusi frekuensi seperti tabel 8.2, 

dengan enam interval kelas sesuai dengan jumlah standar deviasi di bawah 

kurva normal. (2) Membuat interval kelas data hasil observasi dari data 

tertinggi sampai terendah. (3) Memasukkan data observasi dalam kolom 

frekuensi hasil observasi (fo) sesuai dengan interval kelasnya. (4) Membuat 

frekuensi harapan (fh) sesuai dengan prosentase dalam kurva normal dan 
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jumlah kasus. (lihat kurva normal). Contoh, frekuensi harapan (fh) pada 

interval kelas 33-36 adalah 4. Frekuensi harapan tersebut diperoleh dari 

13,59% x 30 = 4. (5) Menghitung selisih antara frekuensi observasi dengan 

frekuensi harapan (fo–fh) setiap interval kelas. (6) Mengkuadradkan hasil 

selisih setiap interval (fo-fh)2. (7) Hasil kuadrat selisih setiap interval tersebut 

dibagi dengan frekuensi harapan (fo-fh)2/fh, dan menjumlahkan. Jumlah (fo-

fh)2/fh adalah chi kuadrat hitung. (8) Selanjutnya menentukan normalitas data 

dengan cara membandingkan chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel 

dengan memperhatikan derajad kebebasan, yaitu db = 6-1. Jika chi kuadrat 

hitung lebih kecil (<) daripada chi kuadrat tabel pada taraf signifikansi 

tertentu maka distribusi frekuensi data yang diuji adalah normal.  

Tabel 8.2. Tabel Persiapan Uji Normalitas Data Tes Keterampilan Bolavoli 

Interval 
Frekuensi 
Observasi 

fo 

Frekuensi 
Harapan 

fh 

fo-fh (fo-fh)2 

(fo-fh)2 

fh 

37 - 40 3 1 2 4 4 

33 - 36       5 4 1 1 0,25 

29 - 32       8 10 -2 4 0,40 

25 - 28     10 10 0 0 0 

21 - 24       2 4 -2 4 1 

17 – 20 2 1 1 1 1 

Jumlah 30 30 -- -- 6,65 

 

 
Hasil penghitungan diperoleh X2 hitung 6,65, sedangkan X2 tabel 5% 

dengan derajad kebebasan 6-1=5 adalah 11,07.  Maka chi kuadrat hitung lebih 

kecil daripada chi kuadrat tabel. Karena chi kuadrad hitung lebih kecil 

daripada chi kuadrad tabel 5% sehingga distribusi data tes keterampilan 

bolavoli dinyatakan berdistribusi normal (Budiwanto: 2014).  

 

UJI HOMOGENITAS      

Uji homogenitas dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa 

sekelompok data yang diteliti dalam proses analisis berasal dari populasi yang 
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tidak jauh berbeda keragamannya. Uji ini dilakukan sebagai prasyarat 

dalam analisis uji  t dan analisis varian sebagai bagian dari statistik 

parametrik. Asumsi yang mendasari dalam analisis varian adalah bahwa 

varian dari populasi adalah sama. Pengujian homogenitas adalah pengujian 

untuk mengetahui sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau 

lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas adalah uji homogenitas 

menggunakan uji F (Budiwanto: 2017. 

 
Langkah-langkah menghitung uji homogenitas: 

1. Menghitung varians atau standar deviasi kuadrat variabel X dan Y, dengan 

menggunakan rumus: 

 
 
 
 
2. Menghitung F hitung dari varians kelompok X danY, dengan rumus: 
 
 
 
 

Pembilang: S besar artinya varians dari kelompok dengan varian terbesar 

atau lebih banyak. Penyebut: S kecil artinya varian dari kelompok 

dengan varian terkecil atau lebih sedikit. Jika varians sama pada kedua 

kelompok, maka bebas menentukan pembilang dan penyebut. 

3. Membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F, dengan    

     memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. (1) Untuk varians dari 

kelompok dengan varians terbesar adalah dk pembilang n-1. (2) Untuk 

varians dari kelompok dengan  varians terkecil adalah dk penyebut n-1. (3) 

Jika F hitung lebih kecil (<)  daripada F tabel, berarti homogen. Dengan kata 

lain sekelompok data yang diteliti dalam proses analisis berasal dari 

populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya (4) Jika F hitung lebih 

besar (>) daripada F tabel, berarti tidak homogen. 
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Berikut ini contoh melakukan uji homogenitas dua kelompok eksperimen 

dan kelompok control, penelitian tentang pengaruh metode latihan 

keterampilan bulutangkis. Hasil tes akhir keterampilan bulutangkis kelompok 

eksperimen (x) dan  kelompok kontrol (Y) disajikan dalam tabel 8.3 sebagai 

berikut.  

Tabel 8.3. Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok Eksperimen (X)   
                   dan  Kelompok Kontrol (Y)  

     Pasangan        X                  Y                      X2                  Y2  XY 
 
         1           26             29                   676             841  754 
         2           31             28                   961             784  868 
         3           23             26                   529             676  598 
         4           36             38                 1296          1444  1368 
         5           41             42                 1681          1764  1722 
         6           29             31                   841             961  899 
         7           37             34                 1369          1156  1258 
         8           32             27                 1024             729  864 
         9           26             29                   676             841  754 
         10               38             35                1444          1225  1330 
         11           42             43                 1764          1764  1806 
         12           35             32                 1225          1024  1120 

        Jumlah      396              394               13486            13209  13341 
 

 

 

Selanjutnya dilakukan penghitungan nilai varians setiap kelompok 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Selanjutnya menghitung nilai F menggunakan rumus sebagai berikut 
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Hasil penghitungan nilai varian kelompok eksperimen (X) dan  

kelompok kontrol (Y) diperoleh F hitung 0,47, sedangkan F tabel 5%  dengan 

derajad kebebasan pembilang  12-1=11 dan derajad kebebasan penyebut = 12-1 

= 11 diperoleh 2,82. Karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, maka 

disimpulkan bahwa distribusi data kelompok eksperimen (X) dan  kelompok 

kontrol (Y) adalah homogen (Budiwanto: 2017). 

 

RANGKUMAN 

Prasyarat yang harus dipenuhi dalam analisis menggunakan teknik 

statistik parametrik antara lain data harus berdistribusi normal, dan data 

dalam variabel-variabel bersifat homogen. Uji normalitas adalah cara untuk 

menetapkan apakah distribusi data dalam sampel dapat secara masuk akal 

dianggap berasal dari populasi tertentu dengan distribusi  normal. Uji 

normalitas distribusi data menggunakan teknik analisis chi kuadrat. Teknik 

analisis chi kuadrat dilakukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara 

distribusi data hasil pengumpulan data suatu sampel atau skor yang 

diobservasi dengan distribusi teoritis tertentu. Uji homogenitas dilakukan 

untuk memberikan keyakinan bahwa kelompok-kelompok data yang diteliti 

dalam proses analisis berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda 

keragamannya sebagai dasar dalam analisis statistik parametrik. Pengujian 

homogenitas adalah pengujian untuk mengetahui sama tidaknya variansi-

variansi dua buah distribusi atau lebih. Salah satu uji homogenitas adalah uji 

homogenitas variansi menggunakan uji F. 

 

LATIHAN 

1. Lakukan uji normalitas data hasil tes keterampilan bulutangkis berikut ini.  

    Data Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis   

Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes 

1 32 11 26 21 28 

2 31 12 35 22 22 

http://www.statistikian.com/2012/07/f-tabel-dalam-excel.html
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Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes Nomor 
Testi 

Hasil Tes 

3 22 13 28 23 31 

4 27 14 29 24 32 

5 18 15 23 25 28 

6 27 16 38 26 30 

7 22 17 32 27 25 

8 16 18 28 28 22 

9 30 19 39 29 37 

10 25 20 24 30 31 

 

 
2. Lakukan uji homogenitas data hasil tes keterampilan bulutangkis dua 

kelompok sampel berikut ini.  

Hasil Tes Keterampilan Bulutangkis Kelompok Eksperimen (X)                    
dan Kelompok Kontrol (Y)  

              Pasangan                         X                               Y                     
 
         1           24             25                    
         2           32             30                   
         3           21             23                    
         4           37             38                  
         5           42             41                  
         6           28            29                   
         7           33           34                  
         8           35            34                  
         9           25             29                    
  10                 36            35                 
         11           41           42                  
         12           31            30   
  13                 26            25                 
         14           42           43                  
         15           32            31   
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GLOSARIUM 
 
Statistika adalah sekumpulan konsep dan metode yang digunakan untuk 
mengumpulkan, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasi data 
kuantitatif suatu fakta tentang bidang kegiatan tertentu. 
 
Ciri statistika adalah bekerja dengan angka-angka. Semua obyek yang menjadi 
sasaran penelitian disebut gejala, yaitu gejala diskrit dan gejala kontinum. 
Gejala diskrit disebut juga gejala terpisah. Ciri kedua yaitu cara kerja statistika 
bersifat obyektif. Ciri yang lain adalah bersifat universal, maksudnya statistika 
dapat dimanfaatkan dalam semua bidang kegiatan 
 
Data adalah informasi yang dikumpulkan dengan suatu instrumen tes dan 
pengukuran, atau instrumen non tes lainnya seperti observasi, kuesioner, 
wawancara. 
 
Skala pengukuran dibedakan menjadi empat skala, yaitu skala nominal, 
ordinal, interval, dan rasio. 
 
Skala nominal adalah skala yang digunakan untuk mengklasifikasi obyek 
amatan atau gejala berdasarkan sifat, ciri, maupun karakteristik tertentu. 
 
Skala ordinal disebut juga skala berjenjang adalah skala digunakan untuk 
mengklasifikasi obyek amatan yang terdiri katagori-katagori berdasarkan 
jenjang tanpa memperhatikan jarak antar klasifikasi yang satu dengan lainnya. 
 
Skala interval adalah skala yang digunakan untuk menunjukkan adanya 
pengelompokan data yang mempunyai besaran dan jarak (interval) yang 
sama. 
 
Skala rasio pada dasarnya sama dengan skala interval. Perbedaannya, angka 0 
(nol) pada skala rasio mempunyai sifat mutlak (absolut). 
 
Distribusi frekuensi adalah susunan data angka yang diurut menurut 
besarnya atau kategorinya yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi 
frekuensi. Ada dua bentuk distribusi frekuensi yaitu distribusi frekuensi 
tunggal dan distribusi frekuensi bergolong. 
 
Distribusi frekuensi tunggal adalah susunan skor-skor data menurut urutan 
besarnya atau kategorinya yang disajikan menggunakan tabel. 
Distribusi frekuensi bergolong disebut juga distribusi frekuensi interval 
adalah  skor-skor data yang dituliskan dalam tabel distribusi frekuensi dengan 
cara mengelompokkan data menjadi beberapa kelompok atau golongan 
dengan interval tertentu. 
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Rentangan skor atau range adalah selisih antara skor paling tinggi dengan skor 
yang paling rendah dari suatu distribusi data. 
 
Interval kelas sering disebut juga interval atau disingkat kelas (k), yaitu 
kelompok-kelompok skor dalam suatu distribusi frekuensi. 
 
Batas kelas merupakan skor-skor yang membatasi suatu interval kelas dengan 
interval kelas di atas dan di bawahnya. Skor-skor di deretan sebelah kiri 
disebut batas bawah kelas. Sedangkan skor-skor di deretan kanan disebut 
batas atas kelas. Batas kelas nyata adalah skor yang terletak tepat di tengah 
suatu interval kelas.  
 
Titik tengah kelas (TTK) adalah skor yang terletak tepat di tengah kelas. 
 
Tendensi sentral atau adalah nilai tengah yang menjadi pusat suatu distribusi 
frekuensi data. Ada tiga macam tendensi sentral yaitu mean, median, mode. 
 
Rata-rata hitung disebut juga rerata atau arithmetic mean (yang disingkat mean 
saja) adalah jumlah seluruh skor distribusi frekuensi dibagi dengan 
banyaknya data. 
 
Skor tengah distribusi frekuensi disebut juga median, yaitu skor yang 
membatasi 50% bagian atas dan 50% bagian bawah suatu distribusi frekuensi, 
atau skor yang terletak tepat di tengah suatu distribusi frekuensi. 
 
Mode atau modus adalah skor dalam suatu distribusi frekuensi yang memiliki 
frekuensi (f) paling banyak, atau seringkali muncul. 
 
Standar deviasi (SD) disebut juga simpangan baku adalah indeks yang 
diwujudkan dalam bentuk angka standar penyimpangan skor-skor dari nilai 
tendensi sentral terutama mean pada suatu distribusi frekuensi. 
 
Angka standar digunakan untuk mengkonversi beberapa skor hasil tes dan 
pengukuran yang mempunyai satuan ukuran berbeda. 
 
Persentil adalah skor yang memisahkan setiap satu persen frekuensi suatu 
distribusi frekuensi data. Persentil membagi distribusi frekuensi menjadi 
seratus bagian yang sama frekuensinya. 
 
Desil adalah skor yang memisahkan setiap sepuluh persen frekuensi dalam 
suatu distribusi frekuensi. Desil membagi suatu distribusi frekuensi menjadi 
sepuluh bagian yang sama banyak frekuensinya. 
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Kuartil adalah skor yang memisahkan setiap dua puluh lima persen frekuensi 
suatu distribusi. Ada tiga kuartil, yaitu kuartil pertama (K1), kuartil kedua 
(K2) dan kuartil ketiga (K3). 
Analisis korelasi adalah tehnik analisis statistik yang digunakan untuk 
mengetahui kecenderungan hubungan antara variabel yang satu dengan 
variabel lainnya. Arah hubungan antar variabel yang dianalisis dapat berupa 
hubungan positif atau hubungan negatif. Berdasarkan jumlah varibel yang 
dikorelasikan, dibedakan korelasi bivariat dan multivariat. Berdasarkan jenis 
data variabel yang dikorelasikan, dibedakan korelasi untuk variabel nominal, 
ordinal, interval, dan rasio. 
 
Besar kecilnya hubungan antar variabel dinyatakan dengan angka indeks yang 
disebut koefisien korelasi. Simbol yang digunakan untuk menyatakan 
besarnya koefisien korelasi dua variabel adalah r, dan R untuk koefisien 

korelasi ganda. Besarnya koefisien korelasi berkisar antara 1,0 sampai +1,0. 
 
Koefisien phi digunakan  untuk menganalisis kecenderungan hubungan 
antara dua variabel  nominal atau diskrit. Uji signifikansi koefisien phi 
digunakan tabel X2 (chi-kuadrat). 
 

Teknik korelasi tata jenjang  atau koefisien rho () adalah teknik analisis 
korelasi untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang berbentuk tata 
jenjang atau ordinal.  
 
Teknik korelasi product moment ini diciptakan oleh Pearson, digunakan untuk 
menghitung kecenderungan hubungan antara dua variabel interval atau rasio. 
Uji signifikansi dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan r 

tabel, menggunakan derajad kebebasan db =  N  1. 
 
Teknik analisis korelasi partial digunakan untuk mengetahui kecenderungan 
hubungan antara dua variabel yang dikontrol oleh variabel lain. 
 
Teknik analisis korelasi berganda (multiple correlation) digunakan untuk 
menghitung kecenderungan hubungan  antara  satu variabel  tergantung 
(variabel kriterion) dengan dua atau  lebih variabel bebas (variabel prediktor). 
 
Analisis regresi digunakan untuk memberi landasan dalam mengadakan  
prediksi (ramalan) dan menjadi dasar dalam analisis kovarian. Suatu variabel 
dapat diprediksi oleh variabel yang lain. Variabel yang diprediksi disebut 
variabel kriterion atau variabel tergantung, dan variabel yang berperan 
memprediksi disebut variabel prediktor atau variabel bebas. 
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Kesalahan prediksi disebut sebagai residu prediksi. Kesalahan prediksi (y’) 
adalah menyimpangnya letak titik-titik pertemuan yang dibentuk oleh skor 
variabel X dan variabel Y terhadap garis regresi linier (best fit). 
 
Uji-t adalah salah satu teknik analisis statistik yang digunakan membedakan 
dua mean. Huruf t diambil dari huruf akhir nama pengembang analisis uji-t, 
yaitu Gossett. 
Uji-t cuplikan kembar adalah teknik statistik yang digunakan untuk menguji 
perbedaan mean sampel random bebas atau sampel mandiri (independent 
sample). 
 
Uji-t amatan ulangan adalah teknik statistik digunakan untuk menganalisis 
perbedaan dua mean sampel yang berkorelasi atau sampel tak mandiri 
(dependent sample). 
 
Analisis varians atau uji-F adalah salah satu cara untuk menganalisis 
perbedaan mean dua kelompok data atau lebih. Uji-F diambil dari huruf 
pertama nama Fisher, pengembang analisis uji-F. 
 
Chi kuadrat (χ2) dapat digunakan untuk mengadakan estimasi, menguji 
hipotesis sebagai bagian dari statistik inferensial non-parametrik, dan untuk 
uji normalitas. Chi kuadrat hanya dapat digunakan untuk menganalisis data 
yang berwujud frekuensi. 
 
Teknik analisis koefisien phi (ø) termasuk teknik analisis statistik non-
parametrik, digunakan untuk menghitung hubungan antara dua variabel yang 
berskala nominal atau diskrit.  
 
Korelasi biserial digunakan untuk mengetahui kecenderungan hubungan 
antara dua variabel kontinum, tetapi salah satu variabelnya dikelompokkan 
menjadi dua katagori. 
 
Korelasi point biserial digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua 
variabel, yaitu variabel dikotomi dengan variabel kontinum. 
 
Koefisien kontingensi (contingency coeffisien) adalah teknik korelasional untuk 
mengetahui hubungan antara dua variabel yang mempunyai data berskala 
nominal, diskrit, atau katagori. 

 
Teknik analisis korelasi tata jenjang dari Spearman atau koefisien rho (ρ) 
digunakan untuk menghitung korelasi antara dua variabel yang berbentuk 
tata jenjang atau data berskala ordinal.  
 
Uji Wilcoxon adalah suatu teknik analisis uji beda yang digunakan untuk 
membedakan data dua variabel dan dinyatakan dalam bentuk tanda positif 
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dan tanda negatif, tetapi juga memperhatikan nilai selisih antara pasangan 
dua data variabel yang dibedakan. 
 
Uji median termasuk statistika non-parametrik yang digunakan untuk 
menguji signifikansi perbedaan median dari dua sampel atau lebih yang tidak 
berkorelasi (independent). 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 
NILAI-NILAI CHI KUADRAT 

       
dk 

Taraf Signifikansi 

50% 30% 20% 10% 5% 1% 

1 0,455 1,074 1,642 2,706 3,841 6,635 
2 1,386 2,408 3,219 4,605 5,991 9,210 
3 2,366 3,665 4,642 6,251 7,815 11,341 
4 3,357 4,878 5,989 7,779 9,488 13,277 
5 4,351 6,064 7,289 9,236 11,070 15,086 
  

      6 5,348 7,231 8,558 10,645 12,592 26,812 
7 6,346 8,383 9,803 12,017 14,067 18,475 
8 7,344 9,524 11,030 13,362 15,507 20,090 
9 8,343 10,656 12,242 14,684 16,919 21,666 
10 9,342 11,781 13,442 15,987 18,307 23,209 
  

      11 10,341 12,899 14,631 17,275 19,675 24,725 
12 11,340 14,011 15,812 18,549 21,026 26,217 
13 12,340 15,119 16,985 19,812 22,362 27,688 
14 13,339 16,222 18,151 21,064 23,685 29,141 
15 14,339 17,322 19,311 22,307 24,996 30,578 
  

      16 15,338 18,418 20,465 23,542 26,296 32,000 
17 16,338 19,511 21,615 24,769 27,587 33,409 
18 17,338 20,601 22,760 25,989 28,869 34,805 
19 18,338 21,689 23,900 27,204 30,144 36,191 
20 19,337 22,775 25,038 28,412 31,410 37,566 
  

      21 20,337 23,858 26,171 29,615 32,671 38,932 
22 21,337 24,939 27,301 30,813 33,924 40,289 
23 22,337 26,018 28,429 32,007 35,172 41,638 
24 23,337 27,096 29,553 33,196 35,415 42,980 
25 24,337 28,172 30,675 34,382 37,652 44,314 
  

      26 25,336 29,246 31,795 35,563 38,885 45,642 
27 26,336 30,319 32,912 36,741 40,113 46,963 
28 27,336 31,391 34,027 37,916 41,337 48,278 
29 28,336 32,461 35,139 39,087 42,557 49,588 
30 29,336 33,530 36,250 40,245 43,773 50,892 
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NILAI KRITIS T PADA UJI TANDA DAN PERINGKAT BERPASANGAN 

WILCOXON 
 

N =0,005 =0,01 =0,025 =0,05  N =0,005 =0,01 =0,025 =0,05 

1      26 76 85 98 110 

2      27 84 93 107 120 

3      28 92 102 117 130 

4      29 100 111 127 141 

5    1  30 109 120 137 152 

6   1 2  31 118 130 148 163 

7   2 4  32 128 141 159 175 

8  2 4 6  33 138 151 171 188 

9 2 3 6 8  34 149 162 183 201 

10 3 5 8 11  35 160 174 195 214 

11 5 7 11 14  36 171 186 208 228 

12 7 10 14 17  37 183 198 222 242 

13 10 13 17 21  38 195 211 235 256 

14 13 16 21 26  39 208 224 250 271 

15 16 20 25 30  40 221 238 264 287 

16 19 24 30 36  41 234 252 279 303 

17 23 28 35 41  42 248 267 295 319 

18 28 33 40 47  43 262 281 311 336 

19 32 38 46 54  44 277 297 327 353 

20 37 43 52 60  45 292 313 344 371 

21 43 49 59 68  46 307 329 361 389 

22 49 56 66 75  47 323 345 379 208 

23 55 62 73 83  48 339 362 397 427 

24 61 69 81 92  49 356 380 415 446 

25 68 77 90 101  50 373 398 434 466 
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TABEL NILAI-NILAI  RHO 
 

N 
Taraf Signifikansi N 

 

Taraf Signifikansi 

5% 1% 5% 1% 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

14 

1,000 

0,886 

0,786 

0,738 

0,683 

0,648 

0,591 

0,544 

-- 

1,000 

0,929 

0,881 

0,833 

0,784 

0,777 

0,715 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

0,506 

0,475 

0,450 

0,428 

0,409 

0,392 

0,377 

0,364 

0,665 

0,625 

0,591 

0,562 

0,537 

0,515 

0,496 

0,478 
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TABEL NILAI-NILAI  r  PRODUCT MOMENT 
 

N 
Taraf Signifikansi N 

 

Taraf Signifikansi 

5% 1% 5% 1% 

3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 

0,997 
0,950 
0,878 

0,811 
0,754 
0,707 
0,666 
0,632 

0,602 
0,576 
0,553 
0,532 
0,514 

0,497 
0,482 
0,468 
0,456 
0,444 

0,433 
0,423 
0,413 
0,404 
0,396 

0,388 
0,381 
0,374 
0,367 
0,361 

0,355 
0,349 
0,344 
0,339 
0,334 

0,329 
0,325 

0,999 
0.990 
0,959 

0,917 
0,874 
0,834 
0,798 
0,765 

0,735 
0,708 
0,684 
0,661 
0,641 

0,623 
0,606 
0,590 
0,575 
0, 561 

0,549 
0,537 
0,526 
0,515 
0,505 

0,496 
0,487 
0,478 
0,470 
0,463 

0,456 
0,449 
0,442 
0,436 
0,429 

0,424 
0,418 

38 
39 
40 

41 
42 
43 
44 
45 

46 
47 
48 
49 
50 

55 
60 
65 
70 
75 

80 
85 
90 
95 
100 

125 
150 
175 
200 
300 

400 
500 
600 
700 
800 

900 
1000 

0,320 
0,316 
0,312 

0,308 
0,304 
0,301 
0,297 
0,294 

0,291 
0,288 
0,284 
0,281 
0,279 

0,266 
0,254 
0,244 
0,235 
0,227 

0,220 
0,213 
0,207 
0,202 
0,195 

0,176 
0,159 
0,148 
0,138 
0,113 

0,098 
0,088 
0,080 
0,074 
0,070 

0,065 
0,062 

0,413 
0,408 
0,403 

0,398 
0,393 
0,389 
0,384 
0,380 

0,376 
0,372 
0,368 
0,364 
0,361 

0,345 
0,330 
0,317 
0,306 
0,296 

0,286 
0,278 
0,270 
0,263 
0,256 

0,230 
0,210 
0,194 
0,181 
0,148 

0,128 
0,115 
0,105 
0,097 
0,091 

0,086 
0,081 
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TABEL NILAI-NILAI  CHI KUADRAT (X2) 

 

d.b. 
Taraf Signifikansi 

     50%              30%            20%            10%             5%             1%           

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

    0,455           1,074           1,642           2,706          3,841           6,635      
    1,386           2,408           3,219           4,605          5,991           9,210         
    2,366           3,665           4,642           6,251          7,815         11,341        
    3,357           4,878           5,989           7,779          9,488         13,277        
    4,351           6,064           7,289           9,236        11,070         15,086        

    5,348           7,231           8,558         10,645        12,592         16,812       
    6,346           8,383           9,803         12,017        14,067         18,475        
    7,344           9,524         11,030         13,362        15,507         20,090        
    8,343         10,656         12,242         14,684        16,919         21,666         
    9,342         11,781         13,442         15,987        18,307         23,209        

  10,341          12,899         14,631         17,275        19,675        24,725        
  11,340          14,011         15,812         18,549        21,026        26,217        
  12,340          15,119         16,985         19,812        22,362        27,688        
  13,339          16,222         18,151         21,064        23,685        29,141        
  14,339          17,322         19,311         22,307        24,996        30,578        

  15,338          18,418         20,465         23,542        26,296        32,000 
  16,338          19,511         21,615         24,769        27,587        33,409        
  17,338          20,601         22,760         25,989        28,869        34,805        
  18,338          21,689         23,900         27,204        30.144        36,191        
  19,337          22,775         25,038         48,412        31,410        37,566        

  20,337          23,858         26,171         29,615        32,671        38,932        
  21,337          24,939         27,301         30,813        33,924        40,289        
  22,337          26,018         28,429         32,007        35,172        41,638  
  23,337          27,096         29,553         33,196        36,415        42,980        
  24,337          28,172         30,675         34,382        37,652        44,314        

  25,336          29,246         31,795         35,563        38,885        45,642        
  26,336          30,319         32,912         36,741        40.113        46,963        
  27,336          31,391         34,027         37,916        41,337        48,278        
  28,336          32,461         35,139         39,087        42,557        49,588        
  29,336          33,530         36,250         40,256        43,773        50,892   
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TABEL NILAI-NILAI  t 

 

d.b. 
Taraf Signifikansi 

    50%       40%       20%       10%         5%          2%         1%        0,1% 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
9 
10 

11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

40 

60 

120 

∞ 

1,000     1,376     3,078      6,314    12,706     31,821   63,657   636,691 
0,816     1,061     1,886      2,920      4,303      6,965      9,925    31,598  
0,765     0,978     1,638      2,353      3,182      4,541      5,841    12,941 
0,741     0,941     1,533      2,132      2,776      3,747      4,604      8,610 
0,727     0,920     1,476      2,015      2,571      3,365      4,032      6,859 

0,718     0,906     1,440      1,943      2,447      3,143      3,707      5,959 
0,711     0,896     1,415      1,895      2,365      2,998      3,499      5,405 
0,706     0,889     1,397      1,860      2,306      2,896      3,355      5,041 
0,703     0,883     1,383      1,833      2,262      2,821      3,250      4,781  
0,700     0,879     1,372      1,812      2,228      2,764      3,169      4,587 

0,697     0,876     1,363      1,796      2,201      2,718      3,106      4,437 
0,695     0,873     1,356      1,782      2,179      2,681      3,055      4,318 
0,694     0,870     1,350      1,771      2,160      2,650      3,012      4,221 
0,692     0,868     1,345      1,761      2,145      2,624      2,977      4,140 
0,691     0,866     1,341      1,753      2,131      2,602      2,947      4,073 

0,690     0,865     1,337      1,746      2,120      2,583      2,921      4,015 
0,689     0,863     1,333      1,740      2,110      2,567      2,898      3,965 
0,688     0,862     1,330      1,734      2,101      2,552      2,878      3,922 
0,688     0,861     1,328      1,729      2,093      2,539      2,861      3,883 
0,687     0,860     1,325      1,725      2,086      2,528      2,845      3,850 

0,686     0,859     1,323      1,721      2,080      2,518      2,831      3,819  
0,686     0,858     1,321      1,717      2,074      2,508      2,819      3,792  
0,685     0,858     1,319      1,714      2,069      2,500      2,807      3,767 
0,685     0,857     1,318      1,711      2,064      2,492      2,797      3,745 
0,684     0,856     1,316      1,708      2,060      2,485      2,787      3,725 

0,684     0,856     1,315      1,706      2,056      2,479      2,779      3,707 
0,684     0,855     1,314      1,703      2,052      2,473      2,771      3,690 
0,683     0,855     1,313      1,701      2,048      2,467      2,763      3,674 
0,683     0,854     1,311      1,699      2,045      2,462      2,756      3,659 
0,683     0,854     1,310      1,697      2,042      2,457      2,750      3,646 

0,681     0,851     1,303      1,684      2,021      2,423      2,704      3,551 

0,679     0,848     1,296      1,671      2,000      2,390      2,660      3,460 

0,677     0,845     1,289      1,658      1,980      2,358      2,617      3,373 

0,674     0,842     1,282      1,645      1,960      2,326      2,576      3,291 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

     1             2           3           4           5          6           7           8 

1 

 
2 
 

3 

 
4 
 

5 
 

6 

 
7 
 

8 

 
9 
 

10 
 

11 

 
12 

 

13 

 
14 

 

15 
 
 

   161       200        216      225       230       234       237       239 
 4052     4999      5403    5625     5764     5859     5928     5981 

18,51     19,00    19,16   19,25    19,30    19,33    19,36    19,37  
98,49     99,00    99,17   99,25    99,30    99,33    99,34    99,36  

10,13       9,55      9,28     9,12      9,01      8,94      8,88      8,84 
34,12     30,82    29,46   28,71    28,24    27,91    27,67    27,49    

  7,71       6,94      6,59     6,39      6,26      6,16      6,09      6,04 
21,20     18,00    16,69   15,98    15,52    15,21    14,98    14,80 

  6,61       5,79      5,41     5,19      5,05      4,95      4,88      4,82 
16,26     13,27    12,06   11,39    10,97    10,67    10,45    10,27    

  5,99       5,14      4,76     4,53      4,39      4,28      4,21      4,15   
13,74     10,92      9,78     9,15      8,75      8,47      8,26      8,10         

  5,59       4,47      4,35     4,12      3,97      3,87      3,79      3,73 
12,25       9,55      8,45     7,85      7,46      7,19      7,00      6,84 

  5,32       4,46      4,07     3,84      3,69      3,58      3,50      3,44   
11,26       8,65      7,59     7,01      6,63      6,37      6,19      6,03   

  5,12       4,26      3,86     3,63      3,48      3,37      3,29      3,23 
10,56       8,02      6,99     6,42      6,06      5,80      5,62      5,47   

  4,96       4,10      3,71     3,48      3,33      3,22      3,14      3,07      
10,04       7,56      6,55     5,99      5,64      5,39      5,21      5,06 

  4,84       3,98      3,59     3,36      3,20      3,09      3,01      2,95  
  9,65       7,20      6,22     5,67      5,32      5,07      4,88      4,74 

  4,75       3,88      3,49     3,26      3,11      3,00      2,92      2,85  
  9,33       6,93      5,95     5,41      5,06      4,82      4,65      4,50  

  4,67       3,80      3,41     3,18      3,02      2,92      2,84      2,77 
  9,07       6,70      5,74     5,20      4,86      4,62      4,44      4,30 

  4,60       3,74      3,34     3,11      2,96      2,85      2,77      2,70  
  8,86       6,51      5,56     5,03      4,69      4,46      4,28      4,14 

  4,54       3,68      3,29     3,06      2,90      2,79      2,70      2,64   
  8,68       6,36      5,42     4,89      4,56      4,32      4,14      4,00 
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Bersambung………. 
 

TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    1             2           3           4            5          6           7           8 

16 

 
17 
 

18 

 
19 
 

20 
 

21 

 
22 
 

23 

 
24 
 

25 
 

26 

 
27 
 

28 

 
29 
 

30 
 
 

  4,49       3,63      3,24      3,01      2,85      2,74      2,66      2,59        
  8,53       6,23      5,29      4,77      4,44      4,20      4,03      3,89 

  4,45       3,59      3,20      2,96      2,81      2,70      2,62      2,55        
  8,40       6,11      5,18      4,67      4,34      4,10      3,93      3,79 

  4,41       3,55      3,16      2,93      2,77      2,66      2,58      2,51 
  8,28       6,01      5,09      4,58      4,25      4.01      3,85      3,71 

  4,38       3,52      3,13      2,90      2,74      2,63      2,55      2,48 
  8,18       5,93      5,01      4,50      4,17      3,94      3,77      3,63 

  4,35       3,49      3,10      2,87      2,71      2,60      2,52      2,45 
  8,10       5,85      4,94      4,43      4,10      3,87      3,71      3,56 

  4,32       3,47      3.07      2,84      2,68      2,57      2,49      2,42 
  8,02       5,78      4,87      4,37      4,04      3,81      3,65      3,51 

  4,30       3,44      3,05      2,82      2,66      2,55      2,47      2,40 
  7,94       5,72      4,82      4,31      3,99      3,76      3,59      3,45 

  4,28       3,42      3,03      2,80      2,64      2,53      2,45      2,38 
  7,88       5,66      4,76      4,26      3,94      3,71      3,54      3,41 

  4,26       3,40      3,01      2,78      2,62      2,51      2,43      2,36 
  7,82       5,61      4,72      4,22      3,90      3,67      3,50      3,36 

  4,24       3,38      2,99      2,76      2,60      2,49      2,41      2,34 
  7,77       5,57      4,68      4,18      3,86      3,63      3,46      3,32 

  4,22       3,37      2,98      2,74      2,59      2,47      2,39      2,32 
  7,72       5,53      4,64      4,14      3,82      3,59      3,42      3,29 

  4,21       3,35      2,96      2,73      2,57      2,46      2,37      2,30 
  7,68       5,49      4,60      4,11      3,79      3,56      3,39      3,26 

  4,20       3,34      2,95      2,71      2,56      2,44      2,36      2,29 
  7,64       5,45      4,57      4,07      3,76      3,53      3,36      3,23 

  4,18       3,33      2,93      2,70      2,54      2,43      2,35      2,28 
  7,60       5,42      4,54      4,04      3,73      3,50      3,33      3,20 

  4,17       3,32      2,92      2,69      2,53      2,42      2,34      2,27 
  7,56       5,39      4,51      4,02      3,70      3,47      3,30      3,17 
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Bersambung……… 
 

TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    1             2           3           4          5           6           7           8 

32 

 
34 

 

36 

 
38 

 

40 
 

42 

 
44 

 

46 

 
48 

 

50 
 

55 

 
60 

 

65 

 
70 

 

80 
 
 

  4,15       3,30      2,90      2,67      2,51      2,40      2,32      2,25        
  7,50       5,34      4,46      3,97      3,66      3,42      3,25      3,12 

  4,13       3,28      2,88      2,65      2,49      2,38      2,30      2,23        
  7.44       5,29      4,42      3,93      3,61      3,38      3,21      3,08 

  4,11       3,26      2,86      2,63      2,48      2,36      2,28      2,21 
  7,39       5,25      4,38      3,89      3,58      3,35      3,18      3,04 

  4,10       3,25      2,85      2,62      2,46      2,35      2,26      2,19 
  7,35       5,21      4,34      3,86      3,54      3,32      3,15      3,02 

  4,08       3,23      2,84      2,61      2,45      2,34      2,25      2,18 
  7,31       5,18      4,31      3,83      3,51      3,29      3,12      2,99 

  4,07       3,22      2,83      2,59      2,44      2,32      2,24      2,17 
  7,27       5,15      4,29      3,80      3,49      3,26      3,10      2,96 

  4,06       3,21      2,82      2,58      2,43      2,31      2,23      2,16 
  7,24       5,12      4,26      3,78      3,46      3,24      3,07      2,94 

  4,05       3,20      2,81      2,57      2,42      2,30      2,22      2,14 
  7,21       5,10      4,24      3,76      3,44      3,22      3,05      2,92 

  4,04       3,19      2,80      2,56      2,41      2,30      2,21      2,14 
  7,19       5,08      4,22      3,74      3,42      3,20      3,04      2,90 

  4,03       3,18      2,79      2,56      2,40      2,29      2,20      2,13 
  7,17       5,06      4,20      3,72      3,41      3,18      3,02      2,88 

  4,02       3,17      2,78      2,54      2,38      2,27      2,18      2,11 
  7,12       5,01      4,16      3,68      3,37      3,15      2,98      2,85 

  4,00       3,15      2,76      2,52      2,37      2,25      2,17      2,10 
  7,08       4,98      4,13      3,65      3,34      3,12      2,95      2,82 

  3,99       3,14      2,75      2,51      2,36      2,24      2,15      2,08 
  7,04       4,95      4,10      3,62      3,31      3,09      2,93      2,79 

  3,98       3,13      2,74      2,50      2,35      2,23      2,14      2,07 
  7,01       4,92      4,08      3,60      3,29      3,07      2,91      2,77 

  3,96       3,11      2,72      2,48      2,33      2,21      2,12      2,05 
  6,96       4,88      4,04      3,56      3.25      3,04      2,87      2,74 
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Bersambung……… 
 

TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

     1             2           3           4           5           6           7           8 

100 

 
125 

 

150 

 
200 

 

400 
 

1.000 

 

∞ 
 

  3,94       3,09       2,70      2,46      2,30      2,19      2,10      2,03        
  6,90       4,82       3,98      3,51      3,20      2,99      2,82      2,69 

  3,92       3,07       2,68      2,44      2,29      2,17      2,08      2,01        
  6,84       4,78       3,94      3,47      3,17      2,95      2,79      2,65 

  3,91       3,06       2,67      2,43      2,27      2,16      2,07      2,00 
  6,81       4,75       3,91      3,44      3,14      2,92      2,76      2,62      

  3,89       3.04       2,65      2,41      2,26      2,14      2,05      1,98 
  6,76       4,71       3,88      3,41      3,11      2,90      2,73      2,60 

  3,86       3,02       2,62      2,39      2,23      2,12      2,03      1,96 
  6,70       4,66       3,83      3,36      3,06      2,85      2,69      2,55 

  3,85       3,00       2,61      2,38      2,22      2,10      2,02      1,95 
  6,66       4,62       3,80      3,34      3,04      2,82      2,66      2,53 

  3,84       2,99       2,60      2,37      2,21      2,09      2,01      1,94 
  6,64       4,60       3,78      3,32      3,02      2,80      2,64      2,51 

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

     9          10         11         12         14         16          20         24 

1 

 
2 
 

3 

 
4 
 

5 
 

6 

 
7 
 

8 

 
9 
 

10 
 

11 

 
12 
 

13 

 
14 
 

15 
 

   241       242       243       244       245       246        248       249 
 6022     6056     6082     6106     6142     6169      6208     6234 

19,38    19,39    19,40    19,41    19,42    19,43     19,44    19,45  
99,38    99,40    99,41    99,42    99,43    99,44     99,45    99,46  

   8,81     8,78      8,76      8,74      8,71      8,69       8,66      8,64 
27,34    27,23    27,13    27,05    26,92    26,83     26,69    26,60    

  6,00      5,96      5,93      5,91      5,87      5,84       5,80      5,77 
14,66    14,54    14,45    14,37    14,24    14,15     14,02    13,93 

  4,78      4,74      4,70      4,68      4,64      4,60       4,56      4,53 
10,15    10,05      9,96      9,89      9,77      9,68       9,55      9,47    

  4,10      4,06      4.03      4,00      3,96      3,92       3,87      3,84   
  7,98      7,87      7,79      7,72      7,60      7,52       7,39      7,31         

  3,68      3,63      3,60      3,57      3,52      3,49       3,44      3,41 
  6,71      6,62      6,54      6,47      6,35      6,27       6,15      6,07 

  3,39      3,34      3,31      3,28      3,23      3,20       3,15      3,12 
  5,91      5,82      5,74      5,67      5,56      5,48       5,36      5,28  

  3,18      3,13      3,10      3,07      3,02      2,98       2,93      2,90         
  5,35      5,26      5,18      5,11      5,00      4,92       4,80      4,73   

  3,02      2,97      2,94      2,91      2,86      2,82       2,77      2,74      
  4,95      4,85      4,78      4,71      4,60      4,52       4,41      4,33 

  2,90      2,86      2,82      2,79      2,74      2,70       2,65      2,61  
  4,63      4,54      4,46      4,40      4,29      4,21       4,10      4,02 

  2,80      2,76      2,72      2,69      2,64      2,60       2,54      2,50  
  4,39      4,30      4,22      4,16      4,05      3,98       3,86      3,78 

  2,72      2,67      2,63      2,60      2,55      2,51       2,46      2,42 
  4,19      4,10      4,02      3,96      3,85      3,78       3,67      3,59 

  2,65      2,60      2,56      2,53      2,48      2,44       2,39      2,35  
  4,03      3,94      3,86      3,80      3,70      3,62       3,51      3,43 

    2,59     2,55      2,51      2,48      2,43      2,39       2,33      2,29               
    3,89     3,80      3,73      3,67      3,56      3,48       3,36      3,29 

Bersambung………. 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    9          10         11        12         14         16          20          24 

16 
 

17 
 

18 
 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
 

23 
 

24 
 

25 
 

26 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 

 

  2,54     2,49      2,45      2,42      2,37      2,33       2,28       2,24   
  3,78     3,69      3,61      3,55      3,45      3,37       3,25       3,18 

  2,50       2,45      2,41      2,38      2,33      2,29      2,23      2,19        
  3,68       3,59      3,52      3,45      3,35      3,27      3,16      3,08 

  2,46       2,41      2,37      2,34      2,29      2,25      2,19      2,15        
  3,60       3,51      3,44      3,37      3,27      3,19      3,07      3,00 

  2,43       2,38      2,34      2,31      2,26      2,21      2,15      2,11 
  3,52       3,43      3,36      3,30      3,19      3,12      3,00      2,92  

  2,40       2,35      2,31      2,28      2,23      2,18      2,12      2,08       
  3,45       3,37      3,30      3,23      3,13      3,05      2,94      2,86 

  2,37       2,32      2,28      2,25      2,20      2,15      2,09      2,05 
  3,40       3,31      3,24      3,17      3,07      2,99      2,88      2,80 

  2,35       2,30      2,26      2,23      2,18      2,13      2,07      2,03 
  3,35       3,26      3,18      3,12      3,02      2,94      2,83      2,75 

  2,32       2,28      2,24      2,20      2,14      2,10      2,04      2,00 
  3,30       3,21      3,14      3,07      2,97      2,89      2,78      2,70 

  2,30       2,26      2,22      2,18      2,13      2,09      2,02      1,98 
  3,25       3,17      3,09      3,03      2,93      2,85      2,74      2,66 

  2,28       2,24      2,20      2,16      2,11      2,06      2,00      1,96 
  3,21       3,13      3,05      2,99      2,89      2,81      2,70      2,62   

  2,27       2,22      2,18      2,15      2,10      2,05      1,99      1,95 
  3,17       3,09      3,02      2,96      2,86      2,77      2,66      2,58 

  2,25       2,20      2,16      2,13      2,08      2,03      1,97      1,93 
  3,14       3,06      2,98      2,93      2,83      2,74      2,63      2,55        

  2,24       2,19      2,15      2,12      2,06      2,02      1,96      1,91 
  3,11       3,03      2,95      2,90      2,80      2,71      2,60      2,52 

  2,22       2,18      2,14      2,10      2,05      2,00      1,94      1,90 
  3,08       3,00      2,92      2,87      2,77      2,68      2,57      2,49     

  2,21       2,16      2,12      2,09      2,04      1,99      1,93      1,89 
  3,06       2,98      2,90      2,84      2,74      2,66      2,55      2,47 

     

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    9           10          11          12         14        16         20         24 

32 

 
34 

 

36 

 
38 

 

40 
 

42 

 
44 

 

46 

 
48 

 

50 
 

55 

 
60 

 

65 

 
70 

 

80 

 

  2,19       2,14      2,10      2,07      2,02      1,97      1,91      1,86 
  3,01       2,94      2,86      2,80      2,70      2,62      2,51      2,42 

  2,17       2,12       2,08      2,05      2,00      1,95      1,89     1,84       
  2,97       2,89       2,82      2,76      2,66      2,58      2,47     2,38 

  2,15       2,10       2,06      2,03      1,98      1,93      1,87     1,82        
  2,94       2,86       2,78      2,72      2,62      2,54      2,43     2,35 

  2,14       2,09       2,05      2,02      1,96      1,92      1,85     1,80 
  2,91       2,82       2,75      2,69      2,59      2,51      2,40     2,32 

  2,12       2,07       2,04      2,00      1,95      1,90      1,84     1,79        
  2,88       2,80       2,73      2,66      2,56      2,49      2,37     2,29  

  2,11       2,06       2,02      1,99      1,94      1,89      1,82     1,78 
  2,86       2,77       2,70      2,64      2,54      2,46      2,35     2,26 

  2,10       2,05       2,01      1,98      1,92      1,88      1,81     1,76 
  2,84       2,75       2,68      2,62      2,52      2,44      2,32     2,24 

  2,09       2,04       2,00      1,97      1,91      1,87      1,80     1,75 
  2,82       2,73       2,66      2,60      2,50      2,42      2,30     2,22 

  2,08       2,03       1,99      1,96      1,90      1,86      1,79     1,74 
  2,80       2,71       2,64      2,58      2,48      2,40      2,28     2.20 

  2,07       2,02       1,98      1,95      1,90      1,85      1,78     1,74 
  2,78       2,70       2,62      2,56      2,46      2,39      2,26     2,18   

  2,05       2,00       1,97      1,93      1,88      1,83      1,76     1,72 
  2,75       2,66       2,59      2,53      2,43      2,35      2,23     2,15 

  2,04       1,99       1,95      1,92      1,86      1,81      1,75     1,70 
  2,72       2,63       2,56      2,50      2,40      2,32      2,20     2,12        

  2,02       1,98       1,94      1,90      1,85      1,80      1,73     1,68 
  2,70       2,61       2,54      2,47      2,37      2,30      2,18     2,09 

  2,01       1,97       1,93      1,89      1,84      1,79      1,72     1,67 
  2,67       2,59       2,51      2,45      2,35      2,28      2,15     2,07     

  1,99       1,95       1,91      1,88      1,82      1,77      1,70     1,65 
  2,64       2,55       2,48      2,41      2,32      2,24      2,11     2,03 
 

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

    9           10          11         12          14         16          20        24 

100 

 
125 

 

150 

 
200 

 

400 
 

1.000 

 

∞ 
 

  1,97       1,92       1,88      1,85      1,79      1,75      1,68     1,63 
  2,59       2,51       2,43      2,36      2,26      2,19      2,06     1,98 

  1,95       1,90       1,86      1,83      1,77      1,72      1,65     1,60        
  2,56       2,47       2,40      2,33      2,23      2,15      2,03     1,94 

  1,94       1,89       1,85      1,82      1,76      1,71      1,64     1,59       
  2,53       2,44       2,37      2,30      2,20      2.12      2,00     1,91  

  1,92       1,87       1,83      1,80      1,74      1,69      1,62     1,57 
  2,50       2,41       2,34      2,28      2,17      2,09      1,97     1,88     

  1,90       1,85       1,81      1,78      1,72      1,67      1,60     1,54 
  2,46       2,37       2,29      2,23      2,12      2,04      1,92     1,84 

  1,89       1,84       1,80      1,76      1,70      1,65      1,58     1,53 
  2,43       2,34       2,26      2,20      2,09      2,01      1,89     1,81 

  1,88       1,83       1,79      1,75      1,69      1,64      1,57     1,52 
  2,41       2,32       2,24      2,18      2,07      1,99      1,87     1,79 
 

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

   30          40          50        75       100        200       500         ∞ 

1 

 
2 
 

3 

 
4 
 

5 
 

6 

 
7 
 

8 

 
9 
 

10 
 

11 

 
12 

 
13 

 

14 
 

15 
 
 

   250       251      252        253       253       254        254       254 
 6258     6286    6302      6323     6334     6352      6361     6366 

19,46    19,47   19,47     19,48    19,49    19,49     19,50    19,50 
99,47    99,48   99,48     99,49    99,49    99,49     99,50    99,50 

  8,62      8,60     8,58       8,57      8,56      8,54       8,54      8,53 
26,50    26,41   26,35     26,27    26,23    26,18     26,14    26,12    

  5,74      5,71     5,70       5,68      5,66      5,65       5,64      5,63 
13,83    13,74   13,69     13,61    13,57    13,52     13,48    13,46 

  4,50      4,45     4,44       4,42      4,40      4,38       4,37      4,36 
  9,38      9,29     9,24       9,17      9,13      9,07       9,04      9,02    

  3,81      3,77     3,75       3,72      3,71      3,69       3,68      3,67   
  7,23      7,14     7,09       7,02      6,99      6,94       6,90      6,88         

  3,38      3,34     3,32       3,29      3,28      3,25       3,24      3,23 
  5,98      5,90     5,85       5,78      5,75      5,70       5,67      5,65 

  3,08      3,05     3,03       3,00      2,98      2,96       2,94      2,93 
  5,20      5,11     5,06       5,00      4,96      4,91       4,88      4,86  

  2,86      2,82     2,80       2,77      2,76      2,73       2,72      2,71         
  4,64      4,56     4,51       4,45      4,41      4,36       4,33      4,31   

  2,70      2,67     2,64       2,61      2,59      2,56       2,55      2,54      
  4,25      4,17     4,12       4,05      4,01      3,96       3,93      3,91 

  2,57      2,53     2,50       2,47      2,45      2,42       2,41      2,40  
  3,94      3,86     3,80       3,74      3,70      3,66       3,62      3,60 

  2,46      2,42     2,40       2,36      2,35      2,32       2,31      2,30 
  3,70      3,61     3,56       3,49      3,46      3,41       3,38      3,36  

  2,38      2,34     2,32       2,28      2,26      2,24       2,22      2,21 
  3,51      3,42     3,37       3,30      3,27      3,21       3,18      3,16 

  2,31      2,27     2,24       2,21      2,19      2,16       2,14      2,13  
  3,34      3,26     3,21       3,14      3,11      3,06       3,02      3,00 

  2,25      2,21     2,18       2,15      2,12      2,10       2,08      2,07   
  3,20      3,12     3,07       3,00      2,97      2,92       2,89      2,87 

Bersambung………. 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

   30          40          50         75        100       200        500       ∞ 

16 

 
17 
 

18 

 
19 
 

20 
 

21 

 
22 
 

23 

 
24 
 

25 
 

26 

 
27 
 

28 

 
29 
 

30 

  2,20       2,16       2,13     2,09      2,07      2,04      2,02     2,01   
  3,10       3,01       2,96     2,89      2,86      2,80      2,77     2,75 

  2,15       2,11       2,08     2,04      2,02      1,99      1,97     1,96 
  3,00       2,92       2,86     2,79      2,76      2,70      2,67     2,65 

  2,11       2,07       2,04     2,00      1,98      1,95      1,93     1,92        
  2,91       2,83       2,78     2,71      2,68      2,62      2,59     2,57 

  2,07       2,02       2,00     1,96      1,94      1,91      1,90     1,88 
  2,84       2,76       2,70     2,63      2,60      2,54      2,51     2,49 

  2,04       1,99       1,96     1,92      1,90      1,87      1,85     1,84        
  2,77       2,69       2,63     2,56      2,53      2,47      2,44     2,42 

  2,00       1,96       1,93     1,89      1,87      1,84      1,82     1,81       
  2,72       2,63       2,58     2,51      2,47      2,42      2,38     2,36 

  1,98       1,93       1,91     1,87      1,84      1,81      1,80     1,78 
  2,67       2,58       2,53     2,46      2,42      2,37      2,33     2,31 

  1,96,      1,91       1,88     1,84      1,82      1,79      1,77     1,76 
  2,62       2,53       2,48     2,41      2,37      2,32      2,28     2,26 

  1,94       1,89       1,86     1,82      1,80      1,76      1,74     1,73 
  2,58       2,49       2,44     2,36      2,33      2,27      2,23     2,21 

  1,92       1,87       1,84     1,80      1,77      1,74      1,72     1,71 
  2,54       2,45       2,40     2,32      2,29      2,23      2,19     2,17 

  1,90       1,85       1,82     1,78      1,76      1,72      1,70     1,69 
  2,50       2,41       2,36     2,28      2,25      2,19      2,15     2,13 

  1,88       1,84       1,80     1,76      1,74      1,71      1,68     1,67   
  2,47       2,38       2,33     2,25      2,21      2,16      2,12     2,10 

  1,87       1,81       1,78     1,75      1,72      1,69      1,67     1,65  
  2,44       2,35       2,30     2,22      2,18      2,13      2,09     2,06 

  1,85       1,80       1,77     1,73      1,71      1,68      1,65     1,64 
  2,41       2,32       2,27     2,19      2,15      2,10      2,06     2,03  

  1,84       1,79       1,76     1,72      1,69      1,66      1,64     1,62 
  2,38       2,29       2,24     2,16      2,13      2,07      2,03     2,01     

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

   30          40          50         75        100        200       500       ∞ 

32 

 
34 

 

36 

 
38 

 

40 
 

42 

 
44 

 

46 

 
48 

 

50 
 

55 
 

60 
 

65 

 
70 

 
80 

 

100 
 

  1,82       1,76       1,74      1,69      1,67      1,64      1,61     1,59 
  2,34       2,25       2,20      2,12      2,08      2,02      1,98     1,96 

  1,80      1,74        1,71      1,67      1,64      1,61      1,59     1,57 
  2,30       2,21       2,15      2,08      2,04      1,98      1,94     1,91 

  1,78       1,72       1,69      1,65      1,62      1,59      1,56     1,55 
  2,26       2,17       2,12      2,04      2,00      1,94      1,90     1,87         

  1,76       1,71       1,67      1,63      1,60      1,57      1,54     1,53        
  2,22       2,14       2,03      2,00      1,97      1,90      1,86     1,84      

  1,74       1,69       1,66      1,61      1,59      1,55      1,53     1,51        
  2,20       2,11       2,05      1,97      1,94      1,88      1,84     1,81 

  1,73       1,68       1,64      1,60      1,57      1,54      1,51     1,49        
  2,17       2,08       2,02      1,94      1,91      1,85      1,80     1,78  

  1,72       1,66       1,63      1,58      1,56      1,52      1,50     1,48 
  2,15       2,06       2,00      1,92      1,88      1,82      1,78     1,75 

  1,71       1,65       1,62      1,57      1,54      1,51      1,48     1,46 
  2,13       2,04       1,98      1,90      1,86      1,80      1,76     1,72 

  1,70       1,64       1,61      1,56      1,53      1,50      1,47     1,45 
  2,11       2,02       1,96      1,88      1,84      1,78      1,73     1,70 

  1,69       1,63       1,60      1,55      1,52      1,48      1,46     1,44 
  2,10       2,00       1,94      1,86      1,82      1,76      1,71     1,68 

  1,67       1,61       1,58      1,52      1,50      1,46      1,43     1,41 
  2,06       1,96       1,90      1,82      1,78      1,71      1,66     1,64 

  1,65       1,59       1,56      1,50      1,48      1,44      1,41     1,39 
  2,03       1,93       1,87      1,79      1,74      1,68      1,63     1,60 

  1,63       1,57       1,54      1,49      1,46      1,42      1,39     1,37  
  2,00       1,90       1,84      1,76      1,71      1,64      1,60     1,56 

  1,62       1,56       1,53      1,47      1,45      1,40      1,37     1,35 
  1,98       1,88       1,82      1,74      1,69      1,62      1,56     1,53        

  1,60       1,54       1,51      1,45      1,42      1,38      1,35     1,32 
  1,94       1,84       1,78      1,70      1,65      1,57      1,52     1,49 

  1,57       1,51       1,48      1,42      1,39      1,34      1,30     1,28 
  1,89       1,79       1,73      1,64      1,59      1,51      1,46     1,43 

Bersambung……… 
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TABEL  F 

Tabel F dengan taraf signifikansi 5% (deretan atas) dan 1% (deretan bawah) 

d.b. untuk 
KR Pembagi 

d.b. untuk Kuadrat Rerata Pembilang 

   30          40          50        75         100        200      500         ∞ 

125 

 
150 

 
200 

 
400 

 

1.000 

 
∞ 
 

  1,55       1,49       1,45      1,39      1,36      1,31      1,27     1,25 
  1,85       1,75       1,68      1,59      1,54      1,46      1,40     1,37 

  1,54       1,47       1,44      1,37      1,34      1,29      1,25     1,22 
  1,83       1,72       1,66      1,56      1,51      1,43      1,37     1,33 

  1,52       1,45       1,42      1,35      1,32      1,26      1,22     1,19 
  1,79       1,69       1,62      1,53      1,48      1,39      1,33     1,28 

  1,49      1,42       1,38      1,32       1,28      1,22      1,16     1,13        
  1,74      1,64       1,57      1,47       1,42      1,32      1,24     1,19       

  1,47      1,41       1,36      1,30       1,26      1,19      1,13     1,08      
  1,71      1,61       1,54      1,44       1,38      1,28      1,19     1,11        

  1,46       1,40      1,35      1,28       1,24      1,17      1,11     1,00 
  1,69       1,59      1,52      1,41       1,36      1,25      1,15     1,00      
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LUAS DI BAWAH LENGKUNGAN KURVE NORMAL 
DARI 0 S/D Z 

 

           z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,0 00,00 00,40 00,80 01,20 01,60 01,99 02,39 02,79 03,19 03,59 

0,1 03,98 04,38 04,78 05,17 05,57 05,96 06,36 06,75 07,14 07,53 

0,2 07,93 08,32 08,71 09,10 09,48 09.87 10,26 10,64 11,03 11,41 

0,3 11,79 12,17 12,55 12,93 13,31 13,68 14,06 14,43 14,80 15,17 

0,4 15,54 15,91 16,28 16,64 17,00 17,36 17,72 18,08 18,44 18,79 
    

        
  

0,5 19,15 19,50 19,85 20,19 20,54 20,88 21,23 21,57 21,90 22,24 

0,6 22,15 22,91 23,24 23,57 23,89 24,22 24,54 24,86 25,17 25,49 

0,7 25,80 26,11 26,42 26,73 27,03 27,34 27,64 27,94 28,23 28,52 

0,8 28,81 29,10 29,39 29,67 29,95 30,23 30,51 30,78 31,06 31,33 

0,9 31,59 31,86 32,12 32,38 32,64 32,89 33,15 33,40 33,65 33,89 
    

        
  

1,0 34,13 34,38 34,61 34,85 35,08 35,31 35,54 35,77 35,99 36,21 

1,1 36,43 36,65 36,86 37,08 37,29 37,49 37,70 37,90 38,10 38,30 

1,2 38,49 38,69 38,88 39,07 39,25 39,44 39,62 39,80 39,97 40,15 

1,3 40,32 40,49 40,66 40,82 40,99 41,15 41,31 41,47 41,62 41,77 

1,4 41,92 42,07 42,22 42,36 42,51 42,65 42,79 42,92 43,06 43,19 
    

        
  

1,5 43,32 43,45 43,57 43,70 43,82 43,94 44,06 44,19 44,29 44,41 

1,6 44,52 44,63 44,74 44,84 44,95 45,05 45,15 45,25 45,35 45,45 

1,7 45,54 45,64 45,73 45,82 45,91 45,99 46,08 46,16 46,25 46,33 

1,8 46,41 46,49 46,56 46,64 46,71 46,78 46,86 46,93 46,99 47,06 

1,9 47,13 47,19 47,26 47,32 47,38 47,44 47,50 47,56 47,61 47,67 
    

        
  

2,0 47,72 47,78 47,83 47,88 47,93 47,98 48,03 48,08 48,12 48,17 

2,1 48,21 48,26 48,30 48,34 48,38 48,42 48,46 48,50 48,54 48,57 

2,2 48,61 48,64 48,68 48,71 48,75 48,78 48,81 48,84 48,87 48,90 

2,3 48,98 48,96 48,98 49,01 40,04 49,06 49,09 49,11 49,13 49,16 

2,4 49,18 49,20 49,22 40,25 49,27 49,29 49,31 49,32 49,34 49,36 
    

        
  

2,5 49,38 49,40 49,41 40,43 49,45 49,46 49,48 49,49 49,51 49,52 
2,6 49,53 49,55 49,56 49,57 49,59 49,60 49,61 49,62 49,63 49,64 
2,7 49,65 49,66 49,67 49,68 49,69 49,70 49,71 49,72 49,73 49,74 
2,8 40,74 49,75 49,76 49,77 49,77 49,78 49,79 49,79 49,80 49,81 
2,9 49,81 49,82 49,82 40,83 49,84 49,84 49,85 49,85 49,86 49,86 
    

        
  

3,0 49,87 49,87 49,87 49,88 49,88 49,89 49,89 49,89 49,90 49,90 
3,1 49,90 49,91 49,91 49,91 49,92 49,92 49,92 49,92 49,93 49,93 
3,2 49,93 49,93 49,94 49,94 49,94 49,94 49,94 49,95 49,95 49,95 
3,3 49,95 49,95 49,95 49,96 49,96 49,96 49,96 49,96 49,97 49,97 
3,4 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,97 49,98 
    

        
  

 
           
           



222   Metode Statistika 
 

 

z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3,5 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 49,98 

3,6 49,98 49,98 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 

3,7 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 

3,8 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 49,99 

3,9 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
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