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ABSTRAK 

 

Santoso, Hadi. 2009. Analisis Korelasi Berdasarkan Koefisien Kontingensi C 
Menurut Cramer dan Simulasinya. Skripsi, Jurusan Matematika FMIPA UNNES. 
Prof. Dr. Y.L. Sukestiyarno dan Drs. Arief  Agoestanto, M. Si 
 
Kata Kunci: Statistik Nonparametrik, Kontingensi C, Program SPSS 
 
 Koefisien kontingensi C (Koefisien Cramer) merupakan uji statistika 
untuk menganalisis korelasi nonparametrik. Statistika ini diberi lambang C yang 
digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel 
data pada skala nominal. 
 Permasalahan yang dirumuskan adalah bagaimana analisis korelasi 
berdasarkan koefisien kontingensi C menurut Cramer dan bagaimana simulasi 
SPSS mengenai analisis korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C menurut 
Cramer . Penulisan skripsi ini dengan tujuan mengetahui analisis korelasi 
berdasarkan koefisien kontingensi C menurut Cramer dan mengetahui simulasi 
SPSS mengenai analisis korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C menurut 
Cramer. 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi 
literatur atau kajian pustaka dengan tahap-tahap : 1) penemuan masalah, 2) studi 
pustaka, 3) pemecahan masalah, 4) analisis data , 5) penarikan kesimpulan. 
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Koefisien kontingensi C (Koefisien Cramer) pada intinya untuk 
menganalisis korelasi pada data dengan skala nominal dan tidak menghasilkan 
penarikan kesimpulan yang baik pada data berskala interval/ratio. Pada analisis 
data menggunakan program SPSS akan lebih mudah dan cepat, namun harus lebih 
mengetahui dulu perhitungan manualnya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam statistik, uji hipotesis mempunyai peranan yang penting pada 

pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah. Salah satunya untuk 

mencari hubungan antara dua variabel atau lebih, dilakukan dengan menghitung 

korelasi antar variabel. Adakalanya pada salah satu uji parametrik tidak dapat 

digunakan karena suatu sebab, misalnya cara pengambilan dan ukuran sampelnya 

tidak sesuai dengan fungsi distribusi dari uji parametrik, dengan demikian 

informasi sampel random yang diberikan menjadi tidak sahih. Alternatif lain 

untuk memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan prosedur uji 

nonparametrik.    

Dalam kasus parametrik, pengukuran korelasi umumnya menurut cara 

“Pearson Product Moment” koefisien korelasi r. nilai statistik menghendaki nilai-

nilai yang menurut pengukuran paling tidak dalam skala interval. Untuk 

menentukan uji signifikansinya dari nilai r, tidak hanya menurut skala interval 

yang diperlukan, tapi harus ada asumsi bahwa nilai berasal dari variabel acak 

berdistribusi normal. Jika dari variabel data, keterangan skala pengukuran tidak 

dipenuhi asumsi kenormalan, maka pergunakanlah salah satu uji korelasi 

nonparametrik dan sesuaikanlah cara pengujian signifikansinya. 

Korelasi nonparametrik dapat dipergunakan untuk data baik dalam skala 

nominal maupun ordinal. Pengujian dapat dilakukan tanpa asumsi tentang bentuk 
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populasi darimana nilai tersebut diturunkan. Ada beberapa pengujian yang 

memerlukan asumsi variabel bersifat kontinu, tapi yang lain tidak memerlukan 

asumsi demikian. Keuntungan lain bagi peneliti, dapat dipergunakan untuk 

sampel kecil khususnya dalam penentuan nilai korelasi dan uji signifikansinya 

lebih mudah daripada pengujian korelasi Pearson Product Moment r. Kebaikan 

yang dimiliki dari uji nonparametrik adalah dapat digunakan pada data yang tidak 

bisa diproses dengan uji parametrik. Jadi pada bentuk data apapun, tipe data 

apapun, jumlah data berapapun, prosedur nonparametrik dapat digunakan. Adapun 

kelemahannya justru terkait dengan kelebihannya.    

Salah satu langkah untuk menentukan korelasi adalah dengan menentukan 

koefisien korelasi. Terdapat berbagai macam teknik statistika nonparametrik yang 

digunakan untuk menentukan koefisien korelasi. Diantaranya untuk data berskala 

ordinal menggunakan koefisien korelasi rank spearman dan koefisien korelasi 

rank kendall, sedangkan data berskala nominal menggunakan koefisien korelasi 

kontingensi. 

Uji korelasi nonparametrik yang digunakan untuk melihat hubungan antar 

dua variabel salah satunya adalah koefisien kontingensi. Koefisien kontingensi 

digunakan untuk menghitung hubungan antar variabel bila skala pengukuranya 

berbentuk nominal. Uji korelasi ini mempunyai kaitan erat dengan chi-square 

yang dipergunakan untuk menguji komparatif k sampel independen, ini karena 

dalam koefisien kontingensi digunakan rumus chi-square (Sugiyono 2003: 100). 

Dalam penggunaan koefisien kontingensi, tidak diperlukan asumsi 

kontinuitas pengukuran pada salah satu atau kedua variabel tanda tersebut. Dalam 
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menghitung korelasi menggunakan koefisien kontingensi, memerlukan tabel 

kontingensi dan tiap sel harus mempunyai kesamaan sifat yang tersusun dalam 

baris-baris dan kolom-kolom. 

Untuk menganalisa korelasi dan perhitungannya, telah dikembangkan rumus 

koefisien kontingensi C (Koefisien Cramer) yang telah dikemukakan oleh Cramer 

dan dinotasikan dengan simbol C. Dalam simulasinya, korelasi berdasarkan 

koefisien kontingensi C menurut Cramer menggunakan program komputer SPSS 

(Statistcal Package for Social Sciences).  

Dalam skripsi ini akan menjelaskan mengenai analisis korelasi berdasarkan 

koefisien kontingensi C menurut Cramer dalam statistika nonparametrik, dan 

simulasinya dengan program SPSS. 

1.2 Permasalahan  

Berdasarkan latar belakang, maka dapat diambil permasalahan sebagai 

berikut. 

(1) Bagaimana analisis korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C menurut 

Cramer? 

(2) Bagaimana simulasi SPSS 16.0 for Windows mengenai analisis korelasi 

berdasarkan koefisien kontingensi C menurut Cramer? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Mengetahui analisis korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C menurut 

Cramer. 
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(2) Mengetahui simulasi SPSS 16.0 for Windows mengenai analisis korelasi 

berdasarkan koefisien kontingensi C menurut Cramer. 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mengetahui penggunaan korelasi nonparametrik berdasarkan koefisien 

kontingensi C menurut Cramer. 

(2) Dapat mengetahui rumus dan uji signifikansi Koefisien Cramer. 

(3) Dapat menerapkan simulasi dari korelasi nonparametrik berdasarkan koefisien 

kontingensi C menurut Cramer. 

1.5 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian awal 

skripsi, bagian isi skripsi dan bagian akhir skripsi. Berikut ini dijelaskan masing-

masing bagian skripsi. 

(1) Bagian awal skripsi 

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, 

daftar lampiran. 

(2) Bagian isi skripsi 

Bagian isi skripsi secara garis besar terdiri dari lima bab, yaitu. 

BAB I. PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan latar belakang, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 
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BAB II. LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dikemukakan konsep-konsep yang dijadikan 

landasan teori meliputi : statistik dan statistika, analisis penelitian, 

variabel dan data statistik dalam skala pengukuran, statistika 

parametrik dan  nonparametrik, populasi, sampel, dan sampling, 

hipotesis, chi-square untuk k sampel independen, analisis korelasi 

nonparametrik, tabel kontingensi r x k, koefisien kontingensi C, 

program SPSS 16.0 for Windows, dan kerangka berpikir. 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dikemukakan metode penelitian yang meliputi : 

penemuan masalah, perumusan masalah, studi pustaka, pemecahan 

masalah, analisis data, dan penarikan kesimpulan.  

BAB IV. PEMBAHASAN 

Dalam bab ini dikemukakan pembahasan mengenai analisis 

korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C menurut Cramer dan 

simulasi program SPSS. 

BAB V.  PENUTUP 

Dalam bab ini dikemukakan simpulan dari pembahasan dan saran 

yang berkaitan dengan simpulan. 

(3) Bagian akhir skripsi 

Bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang 

mendukung. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Statistik dan Statistika 

Banyak persoalan seperti hasil penelitian, riset maupun pengamatan, baik 

yang dilakukan secara khusus maupun berbentuk laporan, dinyatakan dan dicatat 

dalam bentuk bilangan maupun angka-angka. Kumpulan angka-angka itu sering 

disajikan dalam bentuk daftar atau tabel yang disertai dengan gambar-gambar 

yang disebut diagram atau grafik. Selama bertahun-tahun orang telah menamakan 

ini sebagai statistik (Sudjana 1996: 2). 

Kata statistik juga masih mengandung pengertian lain, yaitu menyatakan 

ukuran sebagai wakil dari kumpulan data mengenai sesuatu hal. Ukuran ini 

didapat berdasarkan perhitungan menggunakan kumpulan sebagian data yang 

diambil dari keseluruhan tentang persoalan tersebut. Misalnya dilakukan 

penelitian terhadap 20 orang pegawai dan dicatat gajinya setiap bulan lalu 

dihitung rata-ratanya, contohnya Rp. 96.500,00, maka rata-rata Rp. 96.500,00 

dinamakan statistik. Jadi statistik dapat diartikan sebagai cara maupun aturan yang 

berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan (analisis), penarikan kesimpulan atas 

data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi tertentu 

(Soepeno, Bambang 1997: 2). 

Statistik oleh para peneliti atau pemakai digunakan untuk menentukan 

sampel yang representatif sehingga efisiensi kerja dapat tercapai, untuk membaca 

data semudah mungkin, untuk melihat ada tidaknya perbedaan antar kelompok, 
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untuk melihat ada tidaknya hubungan antar variabel, untuk melakukan prediksi 

yang akan datang maupun waktu yang lalu, dan untuk melakukan interpretasi atas 

data yang telah terkumpul. Dalam hasil riset, pengamatan atau penelitian sering 

diminta suatu uraian, penjelasan atau kesimpulan tentang persoalan yang diteliti. 

Sebelum kesimpulan dibuat, maka data keterangan harus dianalisis terlebih 

dahulu. Untuk mengumpulkan data, mengolah dan membuat kesimpulan harus 

dilakukan dengan baik, cermat, teliti dan hati-hati berdasarkan cara dan teori yang 

benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini semua merupakan pengetahuan 

tersendiri yang disebut statistika. Jadi statistika adalah pengetahuan yang 

berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan atau 

penganalisisannya dan penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan 

penganalisisan yang dilakukan (Sudjana 1996: 3). 

2.2 Analisis Penelitian  

Dalam statistika dikenal dua jenis analisis penelitian yaitu analisis 

kualitatif dan analisis kuantitatif. 

2.2.1 Analisis Kualitatif 

Analisis kualitatif merupakan prosedur analisis penelitian yang datanya 

berbentuk atau berasal dari data deskriptif, berupa kata-kata, kalimat atau gambar 

yang memiliki arti yang lebih kaya daripada sekedar angka atau frekuensi 

(Sukestiyarno 2008: 6). Data bisa berupa angka-angka secara kuantitatif, angka-

angka tersebut dipakai sebagai fakta bukan sebagi pembuktian. 

Cecep Rohendi (1992) mengemukakan bahwa data dalam penelitian 

kulitatif biasanya cukup berlimpah ruah, data yang ada perlu dibaca kembali agar 
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penganalisis dapat memahami benar data tersebut, selama membaca perlu sekali 

membuat catatan-catatan dan mengeditnya bila perlu. 

2.2.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah merupakan prosedur menganalisis dalam 

penelitian yang datanya berbentuk atau berasal dari data kuantitatif berupa angka-

angka. Data tersebut akan dijadikan sebagai landasan pembuktian suatu masalah 

atau memvalidasi suatu rumusan. Analisis yang dilakukan terutama untuk 

menjawab secara kuantitatif dari rumusan masalah yang sebelumnya secara 

teoritis jawaban semantaranya diwujudkan dalam bentuk hipotesis. Dimana 

hipotesis tersebut diuji dengan analisis kuantitatif parametrik atau nonparametrik 

(Sukestiyarno 2008 : 7).  

2.3 Statistika Deskriptif dan Inferensial 

Statistika yang dalam arti luas dapat diartikan sebagai alat bantu analisis 

dan alat untuk membuat keputusan, dapat dibedakan menjadi dua yaitu statistika 

deskriptif dan statistika inferensial. 

Statistika deskriptif adalah statistika yang berfungsi untuk 

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data 

sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono 2003: 23). Statistika 

deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai karakteristik data, 

seperti berupa rata-ratanya, seberapa jauh data bervariasi, tanpa membuat 

interpretasi apa-apa terhadap data tersebut. 
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Dalam statistika deskriptif belum sampai pada upaya menarik suatu 

kesimpulan, tetapi baru sampai pada tingkat memberikan suatu ringkasan data 

sehingga masyarakat awam statistikpun dapat memahami informasi yang 

terkandung dalam data. 

Statistika inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data sampel, dan hasilnya akan digeneralisasikan (diinferensialkan) untuk 

populasi dimana sampel diambil (Sugiyono 2003: 14). Tindakan inferensi tersebut 

misalnya perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan dan sebagainya. 

2.4 Variabel dan Data Statistik dalam Skala Pengukuran  

Variabel adalah suatu karakteristik dari suatu obyek yang harganya untuk 

tiap obyek bervariasi dapat diamati atau dibilang, atau diukur (Sukestiyarno 2008: 

3). Contohnya : variabel untuk tinggi badan tiap mahasiswa A, variabel berat 

badan tiap mahasiswa kelas A, dan sebagainya. 

Data statistik adalah suatu keterangan yang berbentuk kualitatif (rusak, 

bagus, kurang, sedang, dan sebagainya) dan atau berbentuk kuantitas (bilangan) 

(Sukestiyarno 2008: 3). 

Dalam melakukan penelitian atau observasi dibutuhkan data-data yang 

berkualitas. Data yang baik apabila diolah, maka akan menghasilkan informasi 

yang berguna atau bermanfaat. 

Data dapat diartikan sebagai kumpulan keterangan atau informasi yang 

diperoleh dari suatu pengamatan, dapat berupa angka, lambang atau sifat sehingga 

dapat digunakan untuk mengambil keputusan. 
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Suatu data akan disebut baik apabila memenuhi persyaratan-persyaratan 

sebagai berikut. 

(1) Objektif, artinya data tersebut harus sesuai dengan apa yang ada atau yang 

terjadi. 

(2) Representatif (mewakili), artinya data harus mewakili objek yang diamati. 

(3) Relevan, artinya data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan 

masalah yang akan dipecahkan. 

(4) Kesalahan baku (standard error) yang kecil. Suatu perkiraan dikatakan 

baik (memiliki tingkat ketelitian yang tinggi) apabila kesalahan bakunya 

kecil. 

Akurasi hasil analisis data dengan alat bantu statistik dalam membuat 

simpulan pada suatu penelitian, sangat ditentukan oleh tipe atau jenis data. Data 

hasil pengumpulan dapat di skala atau dikategorikan dalam lima tipe, yaitu : 

(1) Skala Nominal 

Data skala nominal berbentuk bilangan diskrit yang tiap unsurnya tidak 

mempunyai arti menurut besarnya atau posisinya, bilangan hanya sebagai simbol. 

Data berasal dari konversi data kualitatif yang dikonversikan (disimbolkan) dalam 

bentuk bilangan, bebas disusun tanpa memperhatikan urutan, dan dapat 

dipertukarkan (Sukestiyarno 2008: 3). 

Contoh : Data dari variabel jenis agama (islam=1, kristen=2, hindu=3, budha=4). 

Data dari variabel status diri (single=1, kawin=2, cerai=3) dan sebagainya. 
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(2) Skala Ordinal  

Data skala ordinal berasal dari pengamatan, observasi, atau angket dari 

suatu variabel. Data ini bisa berasal dari konversi data kualitatif, dimana bilangan 

konversinya menunjukkan urutan menurut kualitas atributnuya. Bilangan 

pengganti kualitas tersebut mempunyai suatu tingkatan atribut. 

Contoh : data dari variabel kinerja mahasiswa tingkat pertama UNNES, urutan 

dari 1 sampai 5 menyimbolkan kualitas yaitu 5= Sangat Bagus, 4= Bagus, 3= 

Sedang, 2= Jelek, 1= Sangat Jelek. Data dari variabel motivasi belajar, dan 

sebagainya. 

(3) Skala Kardinal 

Data skala kardinal berasal dari hasil membilang atau menghitung dari 

suatu variabel. Data berbentuk bilangan diskrit yang dinyatakan dalam bentuk 

kardinal. Hasil perhitungan datanya jelas berupa bilangan numerik bulat 

(Sukestiyarno 2008: 4). Contoh : data dari variabel jumlah kursi disetiap ruang 

kelas FT, data dari variabel jumlah buku yang dimiliki mahasiswa, jumlah 

tendangan tiap pemain sepak bola, dan sebagainya. 

(4) Skala Interval 

Data skala interval berasal dari hasil mengukur dari suatu variabel. Data 

ini diasumsikan berbentuk bilangan kontinu mempunyai ukuran urutan, tidak 

memiliki nol mutlak (jika suatu responden variabelnya bernilai nol bukan berarti 

tidak memilki substansi sama sekali). 
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Contoh : data dari variabel temperatur tiap ruangan ( ada 0 0 C, disini 0 0 C 

bermakna mempunyai substansi suhu dan masih ada suhu negatif), data dari 

variabel berat badan mahasiswa matematika, dan sebagainya. 

(5) Skala Ratio 

Data skala ratio berasal dari hasil mengukur suatu variabel. Data ini 

diasumsikan berbentuk bilangan kotinu hampir sama dengan skala interval, tetapi 

memiliki nilai nol mutlak (jika suatu responden variabelnya bernilai nol berarti 

tidak memiliki substansi sama sekali) (Sukestiyarno 2008 : 3). 

Contoh : data dari variabel massa benda (bila benda mamiliki massa O kg berarti 

benda tersebut tidak ada barangnya), data variabel berat badan mahasiswa 

matematika, besar lingkar bola, dan sebagainya. 

 

2.5 Statisika Parametrik dan Nonparametrik 

Penggunaan analisis statistika parametrik dan nonparametrik tergantung 

dari asumsi-asumsi dasar yang berkaitan dengan distribusi dan jenis skala data 

yang diperoleh dari populasi maupun sampel penelitiannya. Beberapa persyaratan 

asumsi dasar yang diperlukan jika akan manggunakan statistika parametrik, 

sebagai alat bantu analisis data untuk suatu penelitian, yaitu : 

(1) Data yang diperoleh dari observasi harus bersifat independen, dimana 

pemilihan salah satu kasus tidak bergantung pada pemilihan kasus 

lainnya. 

(2) Sampel yang diperoleh dari populasi berdistribusi normal, dan diambil 

secara random. 
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(3) Sampel-sampelnya memiliki varians yang sama atau mendekati sama, 

terutama jika sampelnya kecil. 

(4) Variabel-variabel yang digambarkannya berupa skala interval atau rasio. 

Data yang berskala nominal dan atau ordinal tidak memenuhi syarat untuk 

diolah dengan statistika parametrik. 

Akan tetapi dalam kenyataannya banyak hal dalam penelitian, seorang 

peneliti dihadapkan pada persyaratan-persyaratan diatas tidak dapat dipenuhi, 

untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan analisis statistik 

ini, maka statistika nonparametrik dapat dipakai sebagai alat bantu untuk 

menganalisis datanya. Statistika nonparametrik merupakan uji statistik yang tidak 

memerlukan asumsi tentang distribusi dari populasi. Sehingga statistika 

nonparametrik sering pula disebut sebagai statistika yang berdistribusi bebas (free 

distribution), karena dalam aplikasinya tidak mempermasalahkan distribusi apa 

yang dipakai dalam suatu populasi. 

Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam benak kita adalah apa keunggulan 

statistika nonparametrik dibandingkan dengan statistika parametrik. Berikut ini 

adalah keuntungan yang diperoleh dari penggunaan prosedur nonparametrik : 

(1) Kebanyakan prosedur nonparametrik memerlukan asumsi dalam jumlah 

yang minimum, maka kemungkinannya kecil terjadi kesalahan. 

(2) Untuk beberapa prosedur nonparametrik, perhitungan-perhitungan dapat 

dilakukan dengan cepat dan mudah, terutama bila terpaksa dikerjakan 

secara manual, sehingga menghemat waktu. 
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(3) Para peneliti dengan dasar matematika dan statistika yang kurang, 

biasanya menemukan bahwa prosedur statistika nonparametrik mudah 

dipahami. 

(4) Prosedur nonparametrik boleh diterapkan bila data telah diukur 

menggunakan skala pengukuran yang lemah, misalnya hanya tersedia data 

hitung atau data peringkat untuk dianalisis (Daniel,  W 1989: 22) 

Jadi dapat disimpulkan bahwa statistika parametrik adalah alat bantu 

analisis data dengan berdasar pada asumsi-asumsi bahwa sampelnya harus 

berdistribusi normal yang diambil secara random, dan datanya berskala interval 

dan atau rasio. Sedangkan statistika nonprametrik adalah alat bantu analisis data 

yang tidak harus memenuhi persyaratan-persyaratan diatas. 

 

2.6 Populasi, Sampel, dan Sampling 

Dalam proses untuk mengumpulkan data yang baik harus diketahui dahulu 

jenis objek yang diteliti. Oleh karena itu terdapat beberapa istilah yang harus 

diketahui, yaitu populasi, sampel dan sampling. 

Populasi adalah kumpulan semua elemen yang ada yang akan diobservasi 

atau diteliti (Kuswardi dan Mutiara, Erna 2004:5). Dalam populasi terdapat 

ukuran yang digunakan untuk menggambarkan populasi, yaitu parameter. 

Parameter biasanya tidak diketahui, dan dengan statistiklah harga-harga parameter 

kita taksir dengan estimasi, contohnya antara lain adalah adalah rata-rata populasi 

μ , varians populasi 2σ , dan koefisien korelasi ρ . Akan tetapi bila populasi 

jumlahnya besar maka peneliti tidak mungkin untuk mempelajari semua yang ada 
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dalam populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, sehingga 

peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sebagian kecil dari seluruh 

elemen populasi yang dijadikan sebagai contoh/sampel yang dianggap dapat 

mewakili seluruh elemen dalam populasi (Kuswardi dan Mutiara, Erna 2004: 5). 

Sampel adalah sekumpulan data yang diambil atau diseleksi diri suatu 

populasi (Santoso, Singgih 2003: 2). Apa yang dipelajari dari sampel tersebut, 

kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil 

dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili) artinya segala 

karakteristik populasi hendaknya tercermin pula dalam sampel yang diambil. 

Misalkan ada 100 orang murid kelas 3 di SMU Garuda. Pimpinan sekolah ingin 

melihat prestasi ujian matematika mereka pada tahun 2001 yang lalu dan untuk itu 

diadakan pencatatan nilai ujian dari setiap murid yang berjumlah 100 murid 

tersebut satu persatu tanpa kecuali. Setiap murid tersebut disebut elemen. 

Kumpulan dari 100 orang murid tersebut (seluruh elemen) disebut populasi. Jika 

diambil 20 murid saja maka teknik pengambilan tesebut disebut teknik sampling 

dan contoh yang terambil disebut sampel. 

Sampling adalah penelitian atau survei dimana hanya sebagian orang atau 

sebagian karakteristik populasi yang diteliti, (Boediono dan Koster, W 2001: 11). 

Definisi 1.0 

Misal  nXXX .,,........., 21  peubah acak dan T adalah fungsi dari peubah 

acak nXXX .,,........., 21  atau ditulis T= ),......,,( 21 nXXXl  disebut statistik 

(Bain, L. J 1992: 264) 



 

 

16

Statistika inferensial mencakup tahapan penarikan kesimpulan mengenai 

suatu populasi atas dasar informasi yang terkandung dalam sebuah sampel. Tetapi 

bila kita menggunakan statistika inferensial untuk menarik kesimpulan tentang 

populasi berdasarkan informasi yang berasal dari sampel-sampel, maka sampel 

yang dipilih tidak boleh asal-asalan. Keshahihan hasil-hasil yang diperoleh 

metode statistika inferensial bergantung pada asumsi bahwa sampel bertipe 

khusus, yaitu sampel acak. 

Definisi 2. 

Suatu sampel dari suatu populasi berhingga disebut sampel acak (random 

sample) jika masing-masing bentuk sampel mungkin berlaku sama 

(Conover,  W. J 1971: 62). 

Definisi 3. 

Sebuah sampel acak yang berukuran n adalah sebuah barisan dari peubah 

acak ),......,,( 21 nXXX  yang independent dan berdistribusi identik 

(Conover, W. J 1971: 62).. 

2.7 Hipotesis 

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat 

untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekan. Jika 

asumsi atau dugaan itu dikhususkan mengenai populasi, umumnya mengenai 

nilai-nilai parameter populasi, maka hipotesis tersebut disebut hipotesis statistik 

(Sudjana 1996: 219). 

Hipotesis dapat juga diartikan sebagai dugaan mengenai suatu hal, atau 

hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah, atau hipotesis 
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adalah kesimpulan sementara tentang hubungan suatu variabel dengan variabel 

lainnya (Sulaiman, Wahid 2003: 2). 

Hipotesis disajikan dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan secara 

eksplisit maupun implisit suatu variabel dengan variabel lain. Hipotesis yang baik 

selalu memenuhi dua persyaratan, yaitu: menggambarkan hubungan antar variabel 

dan dapat memberikan petunjuk bagaimana pengujian terhadap hubungan 

tersebut. 

Bila hipotesis yang dibuat berkaitan dengan parameter populasi, maka 

disebut hipotesis statistik, sehingga suatu asumsi atau anggapan atau pernyataan 

yang mungkin benar atau mungkin salah mengenai parameter satu populasi atau 

lebih disebut hipotesis statistik (Boediono dan Koster, W 2001: 11). 

2.7.1 Uji Hipotesis. 

Di dalam pengujian kita mengenal dua hipotesis statistik, yaitu: 

(1) Hipotesis nol (H0) 

Digunakan sebagai dasar pengujian statistik, atau hal yang berlaku secara 

umum. 

(2) Hipotesis alternatif atau tandingan (H1) 

Merupakan kesimpulan sementara dari hubungan antar variabel yang 

sudah dipelajari dari teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

tersebut. 

Bila kita hendak membuat keputusan mengenai perbedaan-perbedaan, kita 

menguji H0 terhadap H1. H1 merupakan pernyataan yang kita terima jika H0 

ditolak. 
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Untuk menguji suatu hipotesis harus mengikuti suatu prosedur tertentu, 

pada umumnya sebagai berikut: 

(1) Hipotesis harus dirumuskan terlebih dahulu. 

(2) Tentukan statistik uji yang akan digunakan. 

(3) Tentukan suatu criteria uji (test criteria), misalnya normal-test, t-test, χ2 

test, F-test. 

(4) Tentukan besarnya taraf signifikansi yang diberi simbol α, misalnya 10%, 

5%, atau 1%. 

(5) Pengambilan keputusan yaitu menolak atau menerima hipotesis. 

2.7.2 Pemilihan Uji Statistik 

Terdapat bermacam-macam uji statistik yang dapat digunakan dalam 

penelitian khususnya dalam pengujian hipotesis. Uji statistik mana yang akan 

digunakan untuk pengujian tergantung pada interaksi dua hal yaitu macam data 

yang akan dianalisis dan bentuk hipotesisnya. Penggolongan hipotesis ada tiga 

macam, yaitu hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 

Berikut ini diberikan contoh hipotesis deskriptif, komparatif, dan asosiatif. 

(1) Hipotesis deskriptif 

H0 : μ = 450 jam (daya tahan lampu merk X = 450 jam) 

H1 : μ ≠ 450 jam (daya tahan lampu merk X ≠ 450 jam) 

(2) Hipotesis komparatif 

H0 : μ x = μ y (daya tahan lampu merk X = merk Y) 

H1 : μ x ≠ μ y (daya tahan lampu merk X ≠ merk Y) 
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(3) Hipotesis asosiatif 

H0 : r = 0 (Tidak ada hubungan antara tegangan dengan daya tahan lampu) 

H1 : r ≠ 0 (Ada hubungan antara tegangan dengan daya tahan lampu) 

       (Sugiyono 2005: 84) 

Untuk contoh hipotesis tersebut, uji statistik yang digunakan adalah: 

(1) Untuk hipotesis deskriptif  adalah t-test satu sampel (data interval/ratio), 

test binomial dan chi-square satu sampel (data nominal), run test (data 

ordinal). 

(2) Untuk hipotesis komparatif juga memakai t-test untuk dua sampel 

independen dan korelasi (data interval/ratio). 

(3) Untuk hipotesis asosiatif adalah memakai Pearson Product Moment (data 

interval/ratio), spearman rank dan kendall tau (data ordinal). Bila data 

nominal, hipotesis asosiatif, uji statistik yang digunakan adalah 

Contingency Coefficient atau Cramer’s Coefficient . 

      (Sugiyono 2005: 212) 

2.7.3 Bentuk Rumusan Hipotesis 

2.7.3.1 Hipotesis deskriptif 

Hipotesis deskripitif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, 

tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, bila rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah hipotesis 

deskriptif. 

(1) Seberapa tinggi tahan lampu merk X? 

(2) Seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten? 
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Dari pernyataan tersebut antara lain dapat dirumuskan hipotesis seperti 

berikut: 

(1) Daya tahan lampu merk X= 800 jam. 

(2) Produktivitas padi di Kabupaten Klaten 8 ton/ha. 

(Sugiyono 2005: 83) 

Berikut ini diberikan contoh berbagai pernyataan yang dapat dirumuskan 

hipotesis deskriptif statistiknya: 

Suatu perusahaan minuman harus mengikuti ketentuan, bahwa salah satu 

unsur kimia hanya boleh dicampurkan paling banyak 1% (paling banyak berarti 

lebih kecil atau sama dengan : ≤). Dengan demikian rumusan hipotesis 

statistiknya adalah: 

H0 : μ ≤ 0,01 (lebih kecil atau sama dengan) 

H1 : μ > 0,01 (lebih besar) 

Dapat dibaca : hipotesis nol untuk parameter populasi berbentuk proporsi 

(1% : proporsi) lebih kecil atau sama dengan 1%, dan hipotesis alternatifnya, 

untuk populasi yang berbentuk proporsi lebih besar dari 1% (Sugiyono 2005: 84) 

2.7.3.2 Hipotesis komparatif 

Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai 

dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. 

Contoh rumusan masalah dan hipotesisnya: 

Adakah perbedaan daya tahan lampu merk A dan B? 

Rumusan hipotesisnya adalah: 

(1) Tidak terdapat perbedaan daya tahan lampu antara lampu merk A dan B. 
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(2) Daya tahan lampu merk B paling kecil sama dengan lampu merk A. 

(3) Daya tahan lampu merk B paling tinggi sama dengan lampu merk A. 

      (Sugiyono 2005: 85) 

Hipotesis statistiknya adalah: 

(1) Uji dua pihak 

H0 : μ1 = μ2 

H1 : μ1 ≠ μ2 

(2) Uji pihak kiri 

H0 : μ1 ≥ μ2 

H1 : μ1 < μ2 

(3) Uji pihak kanan 

H0 : μ1 ≤ μ2 

H0 : μ1 > μ2 

       (Sugiyono 2005: 85)  

Uji dua pihak digunakan apabila peneliti tidak memiliki informasi 

mengenai arah kecenderungan dari karakteristik populasi yang sedang diamati. 

Sedangkan uji satu pihak  digunakan apabila peneliti memiliki informasi 

mengenai arah kecenderungan dari karakteristik populasi yang sedang diamati. 

Contoh dibawah ini mungkin dapat mengilustrasikannya. 

Kasus 1: Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata uang saku 

mahasiswa Univ X perbulan. Menurut isu yang berkembang, rata-rata uang saku 

yang dimiliki mahasiwa univ X LEBIH BESAR DARI Rp. 500 ribu/bulan. Untuk 

itu dilakukan penelitian dengan mengambil 50 sampel mahasiswa secara acak. 
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Kasus 2: Seorang peneliti ingin mengetahui rata-rata uang saku 

mahasiswa Univ X perbulan. Menurut isu yang berkembang, rata-rata uang saku 

mahasiswa univ X adalah SEKITAR Rp.500 ribu /bulan. Untuk itu dilakukan 

penelitian dengan mengambil 50 sampel mahasiswa secara acak.  

Ilustrasi kedua kasus diatas. Pada kasus 2, terdapat kata SEKITAR, 

sedangkan pada kasus 1 terdapat kata LEBIH BESAR DARI. Coba bayangkan 

sebuah garis lurus horizontal. Dan letakkan titik 500 ribu di tengah-tengahnya. 

Kata LEBIH BESAR DARI mengandung informasi bahwa pada garis horizontal 

tersebut, rata-rata uang saku mahasiswa Univ X terletak diantara titik 500ribu ke 

arah kanan. Sedangkan kata SEKITAR berarti rata-rata uang saku mahasiswa 

pada kasus 2 berada disekitar (baik ke arah kiri atau ke arah kanan) dari titik 

500ribu. 

Dengan demikian, pada kasus 2 tidak terdapat 2 kemungkinan 

kecenderungan/arah, sedangkan pada kasus 1 terdapat 1 kecenderungan arah (ke 

kanan). Oleh karena itu, uji  yang tepat untuk kasus 1 adalah uji satu pihak (pada 

H1 menggunakan tanda pertidaksamaan LEBIH BESAR), sedangkan pada kasus 2 

adalah uji dua pihak (pada H1 menggunakan tanda pertidaksamaan “TIDAK 

SAMA DENGAN”). 

2.7.3.3 Hipotesis asosiatif 

Hipotesis asosiatif adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan 

tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya 

adalah “adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja?”, 

rumusan dan hipotesis nolnya adalah : Tidak ada hubungan antara gaya 
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kepemimpinan dengan efektivitas kerja. 

Hipotesis statistiknya adalah: 

H0 : ρ = 0 

H1 : ρ ≠ 0 

Di mana ρ = simbol yang menunjukkan kuatnya hubungan. 

Dapat dibaca : hipotesis nol, yang menunjukkan tidak adanya hubungan 

(nol = tidak ada hubungan) antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja 

dalam populasi. Hipotesis alternatifnya, menunjukkan ada hubungan (tidak sama 

dengan nol, mungkin lebih besar dari nol atau lebih kecil dari nol) (Sugiyono 

2005: 86). 

2.7.4 Dua Kesalahan dalam Pengujian Hipotesis 

Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, 

kemungkinan akan terdapat dua kesalahan yaitu: 

(1) Kesalahan Tipe I adalah sutu kesalahan bila menolak hipotesis nol (H0) 

yang benar (seharusnya diterima). Dalam hal ini peluang usaha untuk 

terjadi kesalahan tipe I dinotasikan dengan α. 

(2) Kesalahan Tipe II adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah 

(seharusnya ditolak). Peluang usaha untuk terjadi kesalahan tipe II ini 

dinotasikan dengan β. 

Dalam pengujian hipotesis kebanyakan digunakan kesalahan tipe I, yaitu berapa 

persen kesalahan untuk menolak hipotesis nol (H0) yang benar (yang seharusnya 

diterima). 
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Keadaan sebenarnya 
Keputusan 

Hipotesis benar Hipotesis salah 

Terima hipotesis Tidak membuat kesalahan Kesalahan tipe II 

Menolak hipotesis Kesalahan tipe I Tidak membuat kesalahan 

 

Agar penelitian dapat dilakukan, maka kedua tipe kesalahan dinyatakan 

dalam peluang. Peluang bagi tingkat kesalahan Tipe I dinyatakan dengan α , atau 

sering disebut taraf nyata atau taraf signifikasi (Sugiyono 2005: 88). 

Definisi 4. 

Taraf signifikansi (α ) adalah peluang kesalahan tipe I maksimum dalam 

menolak H0 yang benar (Conover, W. J 1999: 78).  

Definisi 5.  

Sedangkan taraf kritik (critical level)  adalah taraf signifikansi terkecil 

yang mana harus dicapai untuk menolak H0 pada suatu pengamatan 

(Conover, W. J 1999: 80).  

Peluang yang menunjukkan tingkat keyakinan terhadap kesalahan Tipe II 

dinyatakan dengan β . Kuasa uji suatu hipotesis adalah peluang untuk menolak 

hipotesis nol ( 0H ) bila hipotesis nol itu salah, dan didefinisikan sebagai 1-β . 

Dalam prakteknya, tingkat signifikasi telah ditetapkan oleh peneliti 

terlebih dahulu sebelum hipotesis diuji. Biasanya tingkat signifikasi (tingkat 

kesalahan) yang diambil adalah 0,01 dan 0,05. 

Kebenaran hipotesis secara pasti tidak pernah diketahui kecuali jika dilakukan 

pengamatan terhadap seluruh anggota populasi. Untuk melakukan hal ini sangatlah tidak 
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efisien apalagi bila ukuran populasinya sangatlah besar. Untuk melakukan uji hipotesis 

dilakukan penarikan sampel acak dari suatu populasi, diamati karakteristiknya kemudian 

dibandingkan dengan hipotesis yang diajukan. Apabila sampel acak ini memberikan 

petunjuk yang mendukung hipotesis yang diajukan atau jika hasil yang didapat dari 

penelitian dalam pengertian peluang hampir sama dengan hasil yang diharapkan terjadi 

berdasarkan hipotesis maka hipotesis tesebut diterima, sedangkan bila sampel acak 

memberikan indikasi yang bertentangan dengan hipotesis yang diajukan maka hipotesis 

tersebut ditolak (Ansori Matjik, Ahmad dan Sumertajaya, Made 2000: 43). 

Nilai kritis suatu statistik uji adalah nilai yang begitu ekstrem sehingga 

probabilitas untuk mendapatkan nilai tersebut atau yang lebih ekstrem, bila 0H  

benar sama dengan α  (Daniel, Wayne W, 1989:8). Dengan demikian, kita boleh 

menyatakan kaidah pengambilan keputusan menurut nilai-nilai kritis. Untuk 

menentukan apakah hipotesis itu diterima atau ditolak berdasarkan pada kriteria-

kriteria pengujian dapat dilihat pada daerah kritis yang terdiri atas daerah 

penerimaan dan daerah penolakan hipotesis. 

Definisi 6. 

Daerah kritis adalah kumpulan dari semua titik-titik didalam sampel acak 

dimana hasil keputusannya adalah menolak 0H  (Conover W. J 1971: 78). 

2.8 Chi-Kuadrat Untuk k Sampel Independen 

Misalkan diperoleh sampel acak berukuran N. Observasi-observasi pada 

sampel acak dapat diklasifikasikan menurut 2 kriteria. Penggunaan kriteria 

pertama setiap observasi disesuaikan dengan salah satu baris r dan penggunaan 

kriteria kedua pada setiap observasi disesuaikan dengan salah satu kolom. Misal 
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Oij adalah jumlah observasi yang disesuaikan dengan baris i dan kolom j secara 

bersama-sama. Oij disusun dalam tabel kontingensi rxk. Jumlah total dari 

observasi pada baris i dinotasikan dengan Ri dan pada kolom j dengan notasi Cj. 

Jumlah dari semua sel adalah N. 

 Kolom  

 1 2 ... k Total 

Baris 1 O11 O12 ... O1k R1  

2 O21 O22 ... O2k R 2  

... ... ... ... ... ... 

R Or1 Or2 ... Ork Rr 

Total C1 C2 ... Ck N 

 

2.8.1 Uji Statistik 

Misal Eij sama dengan 
N
CR ji , maka tes statistik diberikan sebagai berikut. 

 χ 2 =∑∑
= =

−r

i

k

j ij

ijij

E
EO

1 1

)(
 

      (Conover, W. J 1999: 205) 

Atau lebih tepat menggunakan perhitungan manual  

  χ 2 = N
E
Or

i

k

j ij

ij −∑∑
= =1 1

2

 

      (Conover, W. J 1999: 205) 
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Dimana penyajian terakhir diambil alih oleh semua sel pada tabel 

kontingensi. 

2.8.2 Uji Signifikansi Chi-Square 

2.8.2.1 Hipotesis 

Ho : Kejadian suatu observasi pada baris i adalah independent terhadap   

kejadian observasi yang sama pada kolom j, untuk setiap i dan j. 

Dengan definisi dari kejadian yang independen, Ho mungkin 

dinyatakan sebagai berikut. 

Ho  :  P(baris i, kolom j) = P(kolom j), untuk setiap ij 

H1  : Kejadian suatu observasi pada baris i adalah tidak independen 

terhadap kejadian observasi yang berbeda pada kolom j, untuk semua 

i dan j.  

Dari definisi kejadian yang tidak independen, H1  mungkin 

dinyatakan sebagai berikut. 

H1   : P(baris i, kolom j) ≠ P(kolom j), untuk setiap ij. 

       (Conover, W. J 1999: 205) 

2.8.2.2 Kriteria Uji 

Menolak Ho jika χ 2 melampaui kuantitas 1-α dari variabel acak chi-square 

dengan derajat kebebasan (r-1)(k-1) yang diperoleh dari tabel chi-square. 

Tingkat pendekatan yang signifikan adalah α. Nilai P diperoleh dari tabel 

chi-squre seperti probabilitas dari variabel acak chi-square dengan derajat 

kebebasan (r-1)(k-1) yang melampaui nilai observasi χ 2 (Conover, W. J 

1999: 205). 
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2.9 Korelasi Parametrik dan Nonparametrik 

Korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk utuk 

mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dalam 

analisis korelasi dapat ditemukan dua aspek yang sangat penting, apakah data 

yang ada menyediakan cukup bukti bahwa ada kaitan antara variabel-variabel 

dalam populasi asal sampel dan ada hubungan seberapa kuat hubungan antara 

variabel-variabel tersebut. 

Koefisien korelasi adalah koefisien yang menggambarkan tingkat keeratan 

hubungan linear antara dua peubah atau lebih. Besaran dari koefisien korelasi 

tidak menggambarkan hubungan sebab akibat antara dua peubah atau lebih, tetapi 

menggambarkan keterkaitan linear antar peubah. Korelasi  dinyatakan dalam % 

keeratan hubungan antar variabel. Yang dinamakan dengan koefisien korelasi, 

yang menunjukkan derajad keeratan hubungan antara dua variabel dan arah 

hubungannya (+ atau -). 

2.9.1 Korelasi Parametrik 

 Pada korelasi parametrik biasanya dilakukan dengan koefisien korelasi 

hasil kali momen Pearson (r). Korelasi ini menuntut data yang digunakan 

sekurang-kurangnya dalam skala interval, dan uji signifikansinya tidak hanya 

harus memenuhi persyaratan pengukuran tersebut, tetapi harus pula menganggap 

data berasal dari suatu populasi berdistribusi normal.  

r = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑∑∑
−−

−

})(}{)({

))((
2222

iiii

iiii

YYNXXN

YXYXN
 

      (Sudjana 2005: 369) 
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Batas-Batas Koefisien Korelasi, menurut Umar (2002: 314) nilai koefisien 

korelasi berkisar antara –1 sampai +1, yang kriteria pemanfaatannya dijelaskan 

sebagai berikut: 

(1) Jika, nilai r > 0, artinya telah terjadi hubungan yang linier positif, yaitu 

makin besar nilai variabel X makin besar pula nilai variabel Y atau makin 

kecil nilai variabel X makin kecil pula nilai variabel Y. 

(2) Jika, nilai r < 0, artinya telah terjadi hubungan yang linier negatif, yaitu 

makin besar nilai variabel X makin kecil nilai variabel Y atau makin kecil 

nilai variabel X maka makin besar pula nilai variabel Y  

(3) Jika, nilai r = 0, artinya tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X 

dan  variabel Y. 

(4) Jika, nilai r =1 atau r = -1, maka dapat dikatakan telah terjadi hubungan 

linier sempurna, berupa garis lurus, sedangkan untuk r yang makin 

mengarah ke angka 0 (nol) maka garis makin tidak lurus. 

2.9.2 Korelasi Nonparametrik 

Pada korelasi nonparametrik, data atau variabel yang akan diuji dan diukur 

korelasinya adalah data dengan skala nominal atau ordinal. Untuk data skala 

ordinal digunakan korelasi pangkat (rank correlation), yaitu rank spearman dan 

rank kendall. Pada data skala nominal digunakan koefisien kontingensi C 

(Koefisien Cramer). 

Korelasi diukur dengan dua tahap yaitu : 

(1) Tanda + atau – 

Jika korelasi positif, berarti mempunyai hubungan searah,dan sebaliknya 
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jika korelasi negatif, berarti mempunyai hubungan yang berlawanan arah. 

(2) Besar korelasi 

Besar nilai korelasi berada antara 0 sampai 1. Jika 0 berartti tidak ada 

hubungan sama sekali, sedangkan jika 1 berarti ada hubungan yang erat 

antara kedua variabel tersebut. Pada umumnya, jika korelasi diatas 0.5 

maka ada hubungan yang erat antara dua variabel. Sebaliknya jika 

dibawah 0.5, ada hubungan yang tidak erat (Santoso, S 2005: 103-104). 

2.10 Tabel Kontingensi r x k 

Tabel kontingensi adalah merupakan barisan bilangan-bilangan asli dalam 

bentuk matrik dimana bilangan-bilangan asli tersebut mewakili jumlah atau 

frekuensi (Conover, W. J 1999 : 143). Contohnya, beberapa ahli ilmu serangga 

melakukan penelitian serangga dengan mengamati 37 serangga dimana hasil 

penelitian serangga-serangga tersebut hanya dapat dinyatakan sebagai berikut :  

Kupu-kupu Belalang Lainnya jumlah 

12 22 3 37 

 

Tabel di atas menggunakan tabel kontingensi 1 : 3 atau satu banding tiga. 

Agar lebih spesifiknya dapat digunakan tabel kontingensi 2 x 3 sebagai berikut :  

 Kupu-kupu Belalang Lainnya Jumlah 

Hidup 3 21 3 27 

Mati 9 1 0 10 

Jumlah 12 22 3 37 
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Hasilnya adalah terdiri dua buah jumlah baris, tiga jumlah kolom dan satu jumlah 

dari keseluruhan. 

Tabel kontingensi dengan baris r dan kolom k disebut tabel kontingensi r x 

k. Untuk menyajikan sebuah tabulasi dari data yang terdiri dari beberapa sampel 

dimana data yang disajikan adalah sampai dengan pengukuran skala nominal 

terkecil dan uji hipotesis probabilitasnya tidak berbeda dari sampel ke sampel. 

Selain itu tabel kontingensi r x k dengan satu sampel, dimana masing-masing 

elemen dalam sampel bisa diklasifikasikan kedalam r kategori yang berbeda 

menurut kriteria satu dan pada waktu yang sama diklasifikasikan kedalam k 

kategori yang berbeda menurut kriteria yang kedua. Kedua aplikasi tersebut 

diperlakukan sama dalam analisis statistik.  

 

2.11 Koefisien Kontingensi C 

Koefisien kontingensi C adalah suatu ukuran kadar asosiasi relasi antara 

dua himpunan atribut. Ukuran ini berguna khususnya apabila kita hanya 

mempunyai informasi kategori (skala nominal) mengenai satu diantara himpunan-

himpunan atribut atau kedua himpunan atribut tersebut. Yaitu, pengukuran ini 

dapat dipergunakan kalau informasi kita tentang atribut-atribut itu terdiri dari 

suatu rangkaian frekuensi yang tidak berurut ( Siegel, S 1994: 243). 

Dalam menggunakan koefisien kontingensi, tidak perlu membuat 

anggapan kontinuitas untuk berbagai kategori yang dipergunakan untuk mengukur 

salah satu atau kedua himpunan. Koefisien kontingensi, yang dihitung  dari suatu 

tabel kontingensi, akan mempunyai haraga yang sama bagaimanapun kategori-



 

 

32

kategori itu tersusun dalam baris-baris dan kolom-kolom. 

Untuk menghitung koefisien kontingensi antara skor-skor dua himpunan 

kategori, misal A1, A2, A3,..., Ak dan B1, B2, B3,..., Br. Dapat menyusun frekuensi-

frekuensinya dalam suatu tabel kontingensi, pada tabel 2.1. Dalam tabel semacam 

ini dapat memasukkan frekuensi yang diharapkan untuk tiap sel (Eij) dengan 

menentukan frekuensi manakah akan terjadi seandainya tidak terdapat asosiasi 

atau korelasi antara kedua variabel. Semakin besar perbedaan antara harga-harga 

sel yang diobservasi, makin besar pula tingkat asosiasi antara kedua variabel dan 

dengan demikian semakin tinggi harga C. 

Tabel 2.1 : bentuk tabel kontingensi, untuk menghitung C 

Kolom 
Baris 

A1 A2 ... Ak 
Total 

B1 (A1, B1) (A2, B1) ... (Ak, B1)  

B2 (A1, B2) (A1, B2) ... (Ak, B2)  

... ... ... ... ...  

Br (A1, Br) (A1, Br) ... (Ar, Bk)  

Total     N 

 

Tingkat asosiasi antara dua himpunan, entah berurut atau tidak, dan tidak 

terpengaruh sifat hakekat variabelnya (dapat kontinu atau diskrit) atau tidak 

terpengaruh oleh distribusi yang mendasari (distribusi bisa saja normal atau 

senbarang bentuk distribusi lain), dapat diketahui dari suatu tabel kontingensi 

dengan,  
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       ( Siegel, S 1994: 245)  

 dimana nilai χ 2 dipergunakan untuk mencari nilai C. 

2.12 Program Komputer SPSS 16.0 for Windows 

SPSS merupakan salah satu paket program computer yang digunakan 

dalam mengolah data statistik. Banyak program lain yang juga dapat digunakan 

untuk olah data statistik, misalnya Microstat, SAS, SPS-2000 dan lain-lain, namun 

SPSS lebih popular dibandingkan dengan program lainnya. 

SPSS merupakan software (perangkat lunak) yang paling popular, dan 

banyak digunakan sebagai alat bantu dalam berbagai dalam berbagai macam riset, 

sehingga program ini paling banyak digunakan diseluruh dunia. SPSS pertama 

kali diperkenalkan oleh tiga mahasiswa Stanfort University pada 1968. tahun 

1984 SPSS sebagai software muncul dengan nama SPSS/PC+ dengan sistem 

DOS. Lalu pada tahun 1992 SPSS mengeluarkan versi Windows. SPSS dengan 

sistem  Windows ini telah mengeluarkan software dengan berbagai vers, antara 

lain SPSS for Windows versi 6, versi 7.5, versi 9, versi 10.01, versi 11.0, versi 12, 

versi 13, versi 14, versi 15, dan SPSS for Windows versi 16.0 (Hartono 2008 : 2). 

SPSS sebelumnya dirancang untuk pengolahan data statistik untuk ilmu-

ilmu sosial, sehingga SPSS merupakan simgkatan dari Statistical Package for the 

Social Sciens. Namun, dalam perkembangamn selanjutnya penggunaan SPSS 

diperluas untuk berbagai jenis user (pengguna), misalnya untuk proses produksidi 

perusahaan, riset ilmu-ilmu sains dan sebagainya. Sehingga SPSS yang 
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sebelumnya singkatan dari Statistical Package for the Social Sciens berubah 

menjadi Statistical Product and Service Solutions  (Hartono 2008 : 2).  

SPSS for Windows menggunakan dua buah tipe windows, yaitu SPSS 

Data Editor dan Output Viewer, dimana setiap tipe mempunyai fungsi dan 

karakteristik sendiri-sendiri yang saling terkait. Data editor memiliki bentuk 

tampilan sejenis spreadsheet seperti pada excel yang digunakan sebagai fasilitas 

untuk mengisikan, menyunting, menampilkan isi dari data penelitian. 

2.9 Tampilan Spreadsheet 

 SPSS data editor memiliki dua spreadsheet (lembar kerja), yaitu sheet 

pertama dengan nama data view dan sheet kedua variable view. 

2.12.1.1 Sheet Data View 

Data view merupakan sheet yang menampilkan data base hasil penelitian 

yang akan diolah atau dianalisis dengan progharam SPSS for windows. Pada data 

view ditampilkan kolom-kolom yang disertai nama-nama variable ,yang disingkat 

var. 

2.12.1.2 Sheet Variable View 

Pada data view ditampilkan nama variable tipe data, lebar kolom, 

pengguna decimal, lebar persamaan decimal, macam data hasil penelitian 

(nominal, scale, ordinal), aligment, atau peletakan (rata kiri, rata kanan, center, 

rata kiri-kanan). 
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2.12.2 Tipe Data 

Tipe data yang ada pada program SPSS for windows adalah : 

(1) Numeric  

Merupakan tipe angka dengan tanda plus dan data minus di depan 

angka serta indicator decimal. Lebar maksimal 40 karakter. 

(2) Comma 

Merupaka tipe yang termasukl angka, tanda plus dan tanda minus 

didepan angka, indicator desimal, serta pemisah ribuan. 

(3) Dot  

Tipe sama dengan tipe comma, yang membedakan hanyalah pemisah 

ribuan, yang digunakan adalah titik. 

(4) Scientific notation 

Merupakan tipe data yang menggunakan lambing atau notasi ilmiah 

seperti log, alfa, dan lain-lain. 

(5) Date 

Tipe ini menampilkan data dalam format tanggal atau waktu. 

(6) Dollar 

Tipe ini dalah tanda $, sebuah titik sebagai indicator decimal dan 

beberapa tanda koma pemisah ribuan. 

(7) Custom currency 

Tipe ini digunakan untuk menampilkan formula mata uang seperti 

Rp. 5000. 

 



 

 

36

(8) String 

Digunakan untuk huruf karakter lainnya. 

2.12.3 Langkah Operasi Untuk Menganalisis Data Dengan SPSS 16.0 for 

Windows 

(1) Mengisikan database hasil penelitian yang akan dianalisis pada data 

editor, yang terlebih dahulu disimpan dan diberi nama atau 

diidentifikasikan jenis-jenis datanya. 

(2) Memilih menu yang akan digunakan pada SPSS for Windows baik 

grafik, statistik, dan lain-lain. 

(3) Memilih dan memilah serta menentukan variabel mana yang yang akan 

dianalisis, yaitu variabel independent dan variabel dependent atau yang 

lainnya. 

(4) Menjalankan program dengan menu yang dipilih dan kemudian 

menafsirkan hasil uji pada viewer windows. 

 

` 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Bagan dalam menganalisis data penelitian. 

Put your data into 
the Data  Editor 

Select a procedure 
from the minus 

Select variables for 
the analisys 

Examine the  
result 

Step 1 

Step 2 

Step 3 

Step 4  
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2.12.4 Windows SPSS 16.0 

SPSS menyediakan beberapa windows yang meliputi : 

2.12.4.1 Windows Data Editor 

Windows ini terbuka secara otomatis beberapa kali program SPSS 

dijalankan dan berfungsi untuk menginput data SPSS. Menu yang ada pada Data 

Editor adalah sebagai berikut.  

(1) File 

Menu file berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan 

file data, seperti membuat file baru, membuka file tertentu, mengambil 

data dari program lain, mencetak isi data editor, dan lainnya. 

(2) Edit 

Menu edit berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan 

memperbaiki atau mengubah nilai data. Selain itu, menu edit  juga 

berfungsi untuk mengubah setting options.  

(3) View 

Menu view berfungsi untuk mengatur toolbar (status bar, penampakan 

value label lainnya). 

(4) Data 

Menu data berfungsi untuk membuat perubahan data SPSS secara 

keseluruhan, seperti mengurutkan data, menyeleksi data berdasarkan 

kriteria tertentu dan sebagainya. 
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(5) Transform 

Menu transform berfungsi untuk membuat perubahan pada variabel yang 

telah dipilih dengan criteria tertentu. 

(6) Analyze 

Menu analyze merupakan menu inti SPSS yang berfungsi untuk 

melakukan semua prosedur perhitungan statistic, seperti uji t, uji F, regresi 

dan lainnya. 

(7) Graphs 

Menu graph berfungsi untuk membuat berbagai jenis grafik untuk 

mendukung analisis statistik, seperti bar, line, pie dan kombinasinya. 

(8) Utilities 

Menu utilities adalah yang mendukung program SPSS, seperti memberi 

informasi tentang variabel yang sekarang sedang dikerjakan, mengatur 

tampilan menu-menu yang lain. 

(9) Window 

Menu window berfungsi untuk berpindah diantara menu-menu yang lain 

di SPSS. 

(10) Help 

Menu help berfungsi untuk menyediakan bantuan informasi mengenai 

program SPSS yang bisa diakses secara mudah dan jelas. 

2.12.4.2 Windows Viewer 

Jika data editor berfungsi untuk memasukan data yang siap diolah oleh 

SPSS, kemudian melakukan pengolahan data yang dilakukan lewat menu analyze, 
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mka hasil pengolahan data atau informasi ditampilkan lewat window SPSS 

viewer. 

Isi viewer bisa berupa beberapa jenis window lagi, yakni sebuah table, sebuah 

grafik dan sebuah teks. Menu viewer ini pada prinsipnya sama dengan menu 

editor, tentunya disesuaikan untuk kegunaan output pada SPSS. 

2.12.4.3 Windows Syntax Editor 

Walaupun SPSS sudah menyediakan berbagai macam pengolahan data 

statistik secara memadai, namun ada beberapa perintah atau pilihan yang hanya 

bisa digunakan dengan SPSS Command language. Isi menu syntax sama dengan 

menu yang lain, hanya disini ada tambahan submenu Run yang berfungsi untuk 

menjalankan syntax yang telah ditulis. 

2.12.4.4 Menu Script Editor 

Menu script pada dasarnya digunakan untuk melakukan berbagai 

pengerjaan SPSS secara otomatis, seperti membuka dan menutup file, export 

chart, dan lainnya. Isi menu ini sama dengan menu terdahulu, hanya ditambah 

dengan submenu script untuk membuat berbagai subrutin dan fungsi baru, serta 

submenu debug untuk melakukan proses debug pada script. 

2.12.4.5 Menu Draft Output 

Menu ini juga bisa disebut dengan draft viewer, dan pada dasarnya 

digunakan untuk alternatif output hasil proses SPSS yang berupa teks dan chart. 

Output berupa tabel-tabel yang bisa ditampilkan dalam bentuk simple text. 

Sedangkan output grafik (chart) bisa ditampilkan dalam bentuk metafile picture. 
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2.13 KERANGKA BERPIKIR 

Analisis korelasi dalam statistik parametrik biasanya dilakukan dengan 

koefisien korelasi hasil kali momen Pearson (r). Korelasi ini menuntut data yang 

digunakan sekurang-kurangnya dalam skala interval, dan uji signifikansinya tidak 

hanya harus memenuhi persyaratan pengukuran tersebut, tetapi harus pula 

menganggap data berasal dari suatu populasi berdistribusi normal. 

Apabila tuntunan pengukuran untuk r tersebut tidak terpenuhi atau 

anggapan normalitas tidak realistik, maka dapat menggunakan salah satu koefisien 

korelasi nonparametrik dan uji signifikansinya. Dalam korelasi nonparametrik 

tuntutan pengukuran, untuk data skala nominal dan skala ordinal. Korelasi 

nonparametrik tidak membuat anggapan apapun mengenai bentuk populasi dan 

dapat digunakan untuk sampel-sampel kecil. Bahkan perhitungan korelasi 

nonparametrik dan uji signifikansinya lebih mudah dari perhitungan r Pearson. 

Pada pengukuran korelasi nonparametrik, untuk data skala ordinal 

digunakan korelasi pangkat (rank correlation), yaitu rank spearman dan rank 

kendall. Pada data skala nominal digunakan koefisien kontingensi C (Koefisien 

Cramer). 

Penerapan C yang luas dan perhitungannya yang relatif mudah, membuat 

uji korelasi ini menjadi serba baik, ideal untuk korelasi. Koefisien kontingensi C 

tidak membuat anggapan apapun tentang bentuk populasi data, tidak menuntut 

kontinuitas pada variabel-variabel yang dianalisis, hanya menuntut pengukuran 

nominal (jenis pengukuran paling kasar) atas variabelnya. 
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Berikut bagan kerangka pemikiran, 
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Gambar 2.2 : Bagan Kerangka Pemikiran  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah melalui 

studi literatur atau kajian pustaka dengan tahap-tahap sebagai berikut. 

3.1 Penemuan Masalah 

Penemuan masalah dimulai dari studi pustaka. Studi pustaka merupakan 

penelaahan sumber-sumber pustaka yang relevan dan digunakan untuk 

mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Setelah 

sumber pustaka terkumpul dilanjutkan dengan penelaahan isi sumber pustaka 

tersebut. Dari penelaahan yang dilakukan, memunculkan suatu ide yang kemudian 

dilakukan sebagai landasan untuk penulisan skripsi. Permasalahan yang muncul 

adalah tentang korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C menurut Cramer 

(Koefisien Cramer) dengan mengunakan tabel  kontingensi dan simulasinya 

dengan SPSS. 

3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah menelaah sumber pustaka yang relevan terhadap 

analisis korelasi berdasarkan kontingensi C menurut Cramer (Koefisien Cramer), 

yang akan digunakan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam 

penulisan skripsi. Studi pustaka diambil dengan mengumpulkan sumber pustaka 

yang dapat berupa buku-buku teks, makalah, jurnal, dan lain sebagainya. Setelah 

sumber pustaka terkumpul dilanjutkan dengan penelaahan dari sumber pustaka 

tersebut.  
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3.3 Pemecahan Masalah 

Setelah permasalahan dirumuskan langkah selanjutnya adalah pemecahan 

masalah melalui pengkajian secara teoritis dan mendalam tentang analisis korelasi 

berdasarkan koefisien kontingensi C menurut Cramer (Koefisien Cramer).  

3.4 Analisis Data 

Berdasarkan landasan teori yang telah disajikan, maka selanjutnya 

menganalisis data,yaitu menganalisis korelasi berdasarkan Koefisien Cramer dan 

simulasinya menggunakan program SPSS 16.0 for Windows. 

3.4.1 Menganalisis korelasi berdasarkan Koefisien Cramer 

a. Menyajikan data dalam bentuk tabel silang kontingensi, yaitu dengan 

mencari nilai frekuensi yang diharapkan (Eij), rumus Eij akan dijelaskan 

pada bab selanjutnya. 

b. Menentukan hipotesis pengujian 

H0 : C = 0 (tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara kedua 

variabel ) 

H1 : C≠  0  (ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara kedua 

variabel) 

c. Menentukan tingkat signifikan (α ) 

Dalam menguji korelasi ini, menggunakan tingkat signifikansi (α ) = 5 % 

atau 1%. 
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d. Uji statistik yang digunakan : 

Digunakan rumus ukuran χ 2 =∑∑
= =

−r

i

k

j ij

ijij

E
EO

1 1

2)(
    

      (Conover, W. J 1999: 205) 

Dan rumus Koefisien Cramer yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. 

e. Kriteria pengujian hipotesis 

Dalam kriteria pengujian, H0 ditolak apabila χ 2
hitung ≥  χ 2

tabel, dimana nilai 

χ 2
tabel diperoleh taraf signifikan (α ) =0.05 atau 0.01 dan dk = (r-1) (k-1), 

dan sebaliknya untuk H0 diterima. Atau H0 ditolak apabila nilai taraf kritik 

∧

α  ≤  nilai signifikan α . 

f. Kesimpulan 

 

 

3.4.2 Menganalisis korelasi berdasarkan Koefisien Cramer menggunakan 

program SPSS 16.0 for Windows. 

Langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS 16.0 for Windows 

sebagai berikut : 

a. Memasukkan data  

(1) Buka lembar file 

(2) Memberi nama variabel dan properti yang diperlukan. Buatlah nama 

untuk setiap variabel baru, jenis data, label data, dan sebagainya. Dengan 

cara klik tabsheet Variabel View yang ada di bagian kiri bawah.  
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(3) Mengetik atau memasukkan data, dengan cara klik tabsheet Data View 

 

 

b. Melakukan analisis data 

(1) Klik Analyze 

(2) Klik Descriptive Statistic 

(3) Klik Crosstabs 
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c. Isikan variabel yang akan dianalisis pada kotak row (s) dan column (s), pada 

row (s) isikan variabel profesi dan pada column (S) isikan variabel konsumsi. 
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d. Klik Statistics kemudian pilih Chi-square, Contingency coeficient, dan Phi 

and Cramer”s V lalu klik Continue. 

 

e. Klik Cells, kemudian pilih Observed dan Expected pada kotak Counts lalu klik 

Continue. 

 

f. Abaikan yang lainnya dan yang terakhir klik OK. 
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3.5 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan didasarkan pada pembahasan permasalahan dengan 

menggunakan kajian-kajian pustaka yang mendukung. Simpulan yang diperoleh 

merupakan hasil dari pemecahan masalah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kajian Teoritis Mengenai Koefisien Cramer 

 Koefisien Cramer merupakan ukuran tingkat asosiasi (hubungan) atau 

korelasi antara dua kelompok atribut atau variabel. Uji korelasi ini digunakan jika 

informasi atau data berskala nominal atau kategorikal. Koefisien Cramer dihitung 

dari tabel kontingensi, dan akan memiliki nilai yang sama tanpa memandang 

bagaimana kategori disusun dalam kolom dan baris. 

4.1.1 Dua Variabel Nominal : C Menurut Cramer 

 Variabel A diukur pada skala nominal dengan r kategori, yaitu A1, A2, 

A3,…, Ar. Variabel B diukur pada skala nominal dengan k kategori, yaitu A1, A2, 

A3,…, Ak. Misalkan semua unsur dalam suatu populasi disusun dalam tabel silang 

(contingensi table, two-way table, atau crosstable) variabel A dan Variabel B, 

yang terdiri dari r baris dan k kolom. 

 Pada tabel 4.1 (i,j) berisi frekuensi unsur yang bersifat Ai dan Bj, frekuensi 

ini ditulis Fij atau Oij . 
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Tabel 4.1 : tabel silang variabel A dan variabel B untuk populasi 

Variabel B 
Variabel A 

B1 B2 … Bj … Bk 
Total 

A1 F11 F12 … F1j … F1k F1. 

A1 F21 F22 … F2j … F2k F2. 

… … … … … … … … 

Ai Fi1 Fi2 … Fij   … Fik Fi. 

… … … … … … … … 

Ar Fr1 Fr2 … Frj … Frk Fr. 

Total F.1 F.2 … F.j … F.k N 

Keterangan :  Ar = variabel A dengan r baris 

  Bk = variabel B dengan k kolom 

 Fi. = jumlah observasi pada baris i 

 F.j = jumlah observasi pada kolom j 

 Fij = data observasi yang disesuaikan dengan baris i dan kolom j 

secara bersamaan 

 Fr. = jumlah observasi pada r baris  

 F.k
  = jumlah observasi pada k kolom  

 Frk = data observasi yang disesuaikan dengan r baris dan j kolom 

secara bersamaan 

 N = jumlah populasi atau total banyaknya observasi 
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Kalau satu unsur ditarik dari populasi secara random sederhana, berlaku : 

Misalkan Fij = Oij,  

 P (Ai∩Bj ) = 
N
Fij = 

N
Oij  

 P (Ai) = 
N
Fi = 

N
Ri  dan P (Bj) = 

N
Fj = 

N
C j , dimana Fi = Ri dan Fj = Cj . 

       (Zanten, V. W 1980: 267) 

Antara variabel A dan variabel B tidak ada asosiasi/hubungan apabila : 

 P (Ai∩Bj ) = P (Ai) . P (Bj), dimana ∀ i∈  {1, 2, 3, …, r}, 

           ∀ j∈  {1, 2, 3, …, k} 

       (Zanten, V. W 1980: 268) 

4.1.2 Ukuran χ 2 (Chi-Square) dan Ukuran C (Menurut Cramer)  

 Apabila ingin mencari ukuran untuk mengukur kuatnya asosiasi 

(hubungan) antara variabel A dan variabel B, dapat dilakukan sebagai berikut.  

Misal tidak ada asosiasi antara A dan B, maka berlaku probabilitas bahwa suatu 

unsur termasuk kotak (i, j) dalam tabel 4.1. 

 P (Ai∩Bj ) = P (Ai) . P (Bj), dimana ∀ i∈  {1, 2, 3, …, r}, 

           ∀ j∈  {1, 2, 3, …, k} 

Andaikata tidak ada asosiasi  dan N unsur populasi didistribusikan dalam 

kotak-kotak tabel dengan probabilitas tersebut, maka  

Eij = frekuensi yang diharapkan  dalam kotak (i, j) 
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 Eij = N . P ij     = N. P (Ai) . P (Bj) = 
N
FF ji .  

= 
N
CR ji .      

  (Zanten, V. W 1980: 270)  

Demikianlah, karena Xij = banyaknya unsur yang termasuk kotak (i,j), 

berdistribusi binomial B (N; P ij ). Probabilitas (1 - P ij ) merupakan probabilitas 

bahwa unsur termasuk suatui kotak yang lain. Jadi, kalau tidak ada asosiasi antara 

A dan B maka diperoleh tabel 4.2, dengan frekuensi yang diharapkan  

 Eij = 
N
FF ji .  = 

N
CR ji .  ; untuk setiap nilai i dan setiap nilai j. 

       (Zanten, V. W 1980: 270) 

Tabel 4.2 : tabel silang dengan frekuensi yang diharapkan kalau tidak ada asosiasi 

antara A dan B  

B 
A 

B1 B2 … Bj … Bk 
Total  

A1 E11 E12 … E1j … E1k F1. 

A1 E21 E22 … E2j … E2k F2. 

… … … … … … … … 

Ai Ei1 Ei2 … Eij   … Eik Fi. 

… … … … … … … … 

Ar Er1 Er2 … Erj … Erk Fr. 

Total  F.1 F.2 … F.j … F.k N 
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Perbedaan antara tabel 4.1 dan tabel 4.2. Untuk tabel 4.1 yaitu tabel 

dengan frekuensi yang sebesar-besarnya ada dalam populasi, sedangkan tabel 4.2 

yaitu tabel dengan frekuensi yang diharapkan kalau tidak ada asosiasi, digunakan 

untuk mengukur kuatnya asosiasi dalam tabel 4.1. Selisih (Fij - Eij) atau (Oij - Eij), 

karena Fij = Oij untuk setiap kotak (i, j) akan termasuk dalam rumus untuk ukuran 

asosiasi.  

Dipilih ukuran χ 2 =∑∑
= =

−r

i

k

j ij

ijij

E
EO

1 1

2)(
 

       (Conover, W. J 1999: 205) 

Kalau tidak ada asosiasi (hubungan) antara variabel A dan variabel B, 

maka Oij = Eij = 
N
CR ji . , untuk setiap nilai i dan setiap nilai j, sehingga nilai 

ukuran χ 2 = 0.  

Nilai χ 2 = 0 jika dan hanya jika Oij = Eij, yaitu kalau χ 2 = 0 tidak ada 

asosiasi antara variabel A dan variabel B. Sehingga diambil nilai tertinggi adalah 

banyaknya unsur populasi kali{min(r,k) dikurangi satu}. 

Sehingga ditulis 0 ≤χ 2 ≤N. {min (r, k) -1} 

(Zanten, V. W 1980: 272) 

 dimana;  N  = banyaknya unsur populasi  

    r    = banyaknya baris dalam tabel silang  

    k   = banyaknya kolom dalam tabel silang 

    min (r, k) = bilangan terkecil dalam r dan k 
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Misal, ini berarti bahwa nilai χ 2 untuk tabel (r=2, k=1) tidak bisa 

dibandingkan dengan nilai χ 2 untuk misal, tabel (r=5, k=8). Dan, nilai χ 2 untuk 

tabel silang dengan N = 200 tidak bisa dibandingkan dengan nilai χ 2  untuk misal, 

tabel silang dengan N = 500. Sehingga didefinisikan ukuran asosiasi C menurut 

Cramer sebagai berikut. 

C = 
}1),.{min(

2

−krN
χ  

(Zanten, V. W 1980: 272) 

karena dalam hal ini min (r, k) dapat ditulis sebagai L, maka diperoleh 

C = 
)1.(

2

−LN
χ  

      (Ghozali 2002: 160) 

Ukuran C menurut Cramer bernilai antara 0 dan 1, untuk setiap tabel 

silang. C = 0 jika dan hanya jika tidak ada asosiasi antara variabel A dan variabel 

B. Dan C = 1 berarti terjadi asosiasi (hubungan) yang terkuat. 

Dari rumus  χ 2 = N
E
Or

i

k

j ij

ij −∑∑
= =1 1

2

  (Conover, W.J 1999: 205) 

dimana, Oij = frekuensi sebesar-besarnya dalam populasi  

      Eij  = frekuensi yang diharapkan     

 Dibuktikan dengan menukar Eij sama dengan 
N
CR ji . , 

 χ 2 = N . { 1
.1 1

2

−∑∑
= =

r

i

k

j ji

ij

CR
O

}, 

 Sehingga diperoleh ukuran C menurut Cramer atau rumus Koefisien 
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Cramer sebagai berikut.  

 C = ∑∑
= =

−
−

r

i

k

j ji

ij

CR
O

L 1 1

2

}}1
.

{{
1

1
  

      (Zanten, V. W 1980: 272) 

Atau dengan rumus  

C = 
)1.(

2

−LN
χ  

dimana, N = banyaknya unsur populasi 

   L = nilai minimal antara jumlah baris dan jumlah kolom 

      (Ghozali 2002: 160) 

4.2 Analisis Korelasi  Berdasarkan Koefisien Cramer 

 Dalam menganalisis korelasi berdasarkan Koefisien Cramer langkah-

langkahnya sebagai berikut. 

(1) Menyajikan data dalam bentuk tabel silang kontingensi, yaitu dengan 

mencari nilai frekuensi yang diharapkan (Eij) 

(2) Menetukan hipotesis pengujian 

Hipotesis pengujian : 

H0 : C = 0 (tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara kedua 

variabel ) 

H1 : C≠  0  (ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara kedua 

variabel) 
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(3) Menentukan tingkat signifikan (α ) 

Dalam menguji korelasi ini, menggunakan tingkat signifikansi (α ) = 5 % 

atau 1% 

(4) Uji statistik yang digunakan : 

Digunakan rumus ukuran χ 2 =∑∑
= =

−r

i

k

j ij

ijij

E
EO

1 1

2)(
    

      (Conover, W. J 1999: 205) 

Dan rumus Koefisien Cramer C = ∑∑
= =

−
−

r

i

k

j ji

ij

CR
O

L 1 1

2

}}1
.

{{
1

1 , 

     (Zanten, V. W 1980: 272) 

atau C = 
)1.(

2

−LN
χ      

(Ghozali 2002: 160) 

(5)  Kriteria pengujian hipotesis 

Dalam kriteria pengujian, H0 ditolak apabila χ 2
hitung ≥  χ 2

tabel, dimana nilai 

χ 2
tabel diperoleh signifikan (α ) =0.05 atau 0.01 dan dk = (r-1) (k-1), dan 

sebaliknya untuk H0 diterima. Atau H0 ditolak apabila nilai 
∧

α  ≤  α . 

(6)  Kesimpulan. 

Contoh pertama  

 Sebagai bagian dari studi yang berkaitan dengan proses bagaimana standar 

akuntansi keuangan dimodifikasi, Hussein mengembangkan survey kuesioner 

yang dikirimkan pada anggota Finansial Accounting Standards Boart (FASB) 

advisory council dan anggota berbagai komite yang spesialis dalam standar 
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akuntansi keuangan didalam FASB’s sponsoring organization. FASB adalah 

organisasi yang menyetujui perubahan didalam standar dan prosedur akuntansi. 

Untuk menentukan apakah jawaban awal responden berkaitan atau berhubungan 

dengan organisasi yaitu bervariasi antara berbagai sponsoring organization. Ada 

enam organisasi yang menerima kuisioner yaitu AAA, AICPA, FAF, FASB, FEI, 

NAA. Dan ada tiga kemunkinan jawaban untuk setiap kuisioner yaitu completed, 

declined, noresponse. Data hasil survey dapat dilihat pada tabel 4.3.  

Permasalahan : 

 Bagaimanakah analisis korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C 

(Koefisien Cramer), untuk menentukan apakah terdapat hubungan atau korelasi 

antara jawaban respanden dengan organisasi? 
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Tabel 4.3 : data jawaban responden terhadap pilihan organisasi 
 

Responden Jawaban 
Responden 

Organisasi Responden Jawaban 
Responden 

Organisasi 

1 1 AAA 44 1 FEI 
2 1 AAA 45 1 FEI 
3 1 AAA 46 1 FEI 
4 1 AAA 47 1 FEI 
5 1 AAA 48 1 FEI 
6 1 AAA 49 1 NAA 
7 1 AAA 50 1 NAA 
8 1 AAA 51 2 AAA 
9 1 AICPA 52 2 AAA 

10 1 AICPA 53 2 AICPA 
11 1 AICPA 54 2 AICPA 
12 1 AICPA 55 2 AICPA 
13 1 AICPA 56 2 AICPA 
14 1 AICPA 57 2 AICPA 
15 1 AICPA 58 2 FAF 
16 1 AICPA 59 2 FASB 
17 1 FAF 60 2 FASB 
18 1 FAF 61 2 NAA 
19 1 FAF 62 2 NAA 
20 1 FASB 63 2 NAA 
21 1 FASB 64 2 NAA 
22 1 FASB 65 2 NAA 
23 1 FASB 66 2 NAA 
24 1 FASB 67 2 NAA 
25 1 FASB 68 2 NAA 
26 1 FASB 69 2 NAA 
27 1 FASB 70 2 NAA 
28 1 FASB 71 2 NAA 
29 1 FASB 72 2 NAA 
30 1 FASB 73 2 NAA 
31 1 FASB 74 3 AAA 
32 1 FEI 75 3 AAA 
33 1 FEI 76 3 AAA 
34 1 FEI 77 3 AAA 
35 1 FEI 78 3 AAA 
36 1 FEI 79 3 AAA 
37 1 FEI 80 3 AAA 
38 1 FEI 81 3 AAA 
39 1 FEI 82 3 AAA 
40 1 FEI 83 3 AAA 
41 1 FEI 84 3 AAA 
42 1 FEI 85 3 AAA 
43 1 FEI 86 3 AICPA 
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Lanjutan tabel.  

Responden Jawaban 
Responden Organisasi Responden Jawaban 

Responden Organisasi 

87 3 AICPA 116 3 FASB 
88 3 AICPA 117 3 FASB 
89 3 AICPA 118 3 FASB 
90 3 AICPA 119 3 FASB 
91 3 AICPA 120 3 FASB 
92 3 AICPA 121 3 FASB 
93 3 AICPA 122 3 FASB 
94 3 FAF 123 3 FASB 
95 3 FAF 124 3 FASB 
96 3 FAF 125 3 FASB 
97 3 FAF 126 3 FASB 
98 3 FAF 127 3 FASB 
99 3 FAF 128 3 FEI 
100 3 FAF 129 3 FEI 
101 3 FAF 130 3 FEI 
102 3 FAF 131 3 FEI 
103 3 FAF 132 3 FEI 
104 3 FAF 133 3 FEI 
105 3 FAF 134 3 FEI 
106 3 FAF 135 3 FEI 
107 3 FAF 136 3 FEI 
108 3 FAF 137 3 FEI 
109 3 FASB 138 3 FEI 
110 3 FASB 139 3 FEI 
111 3 FASB 140 3 FEI 
112 3 FASB 141 3 FEI 
113 3 FASB 142 3 FEI 
114 3 FASB 143 3 FEI 
115 3 FASB 144 3 FEI 

Keterangan : 1 = Completed 

   2 = Declined 

   3 = Noresponse 

  Jenis Organisasi :  AAA, AICPA, FAF, FASB, FEI, NAA 

Dimana, Financial Analysis Federations (FAF), Financial Executives Institute 

(FEI), National Association of Accountant (NAA), Finansial Accounting 

Standards Boart (FASB), American Accounting Association (AAA), American 

Institute of Certified Public Accounts (AICPA). FASB adalah organisasi yang 
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menyetujui perubahan didalam standar dan prosedur akuntansi di Amerika 

Serikat. 

Penyelesaian : 

1. Penyajian data  

Berdasarkan tabel 4.3, dimana jawaban responden mengisi tabel baris 

(r=3) dan organisasi mengisi tabel kolom (k=6), diperoleh data berupa 

tabel silang kontingensi sebagai berikut. 

Tabel 4.4 : tabel silang kontingensi jawaban responden terhadap pilihan organisasi 

Organisasi Jawaban  
Responden AAA AICPA FAF FASB FEI NAA 

Total 

8  8  3  11  17  2  49 
Completed 

 7.49  7.15  6.46  10.89  11.91  5.10  

2  5  1  2  0  13  23 
Declined 

 3.51  3.35  3.04  5.11  5.59  2.40  

12  8  15  19  18  0  72 
Noresponse 

 11.00  10.5  9.50  16.00  17.50  7.50  

Total 22  21  19  32  35  15  144 

2.  Menentukan hipotesis pengujian 

Hipotesis pengujian : 

H0 : C = 0 (tidak terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara 

jawaban responden dengan organisasi ) 

H1: C≠ 0 (terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara jawaban 

responden dengan organisasi) 

3. Menentukan tingkat signifikan (α ) 
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Dalam menguji korelasi ini, menggunakan tingkat signifikansi (α ) = 5 %  

4. Menghitung Chi-square dari tabel silang kontingensi 

Ukuran χ 2 =∑∑
= =

−r

i

k

j ij

ijij

E
EO

1 1

2)(
,  

 Menghitung nilai Eij (frekuensi yang diharapkan),  

Perhitungan dimulai dari total baris 1 ke baris 2 dan seterusnya. 

E11 = 
144

2249x = 7.49   E 24 = 
144

2223x = 5.11 

E12 = 
144

2149x = 7.15   E 25 = 
144

2223x = 5.59 

E13 = 
144

1949x = 6.46   E 26 = 
144

3523x = 2,40 

E14 = 
144

3249x = 10.46   E 31 = 
144

2272x = 11 

E15 = 
144

3549x = 11.91   E 32 = 
144

2272x = 10.5 

E16 = 
144

1549x = 5.10   E 33 = 
144

2272x = 9.5 

E 21 = 
144

2223x = 3.51   E 34 = 
144

2272x = 16 

E 22 = 
144

2223x = 3.25   E 35 = 
144

2272x = 17.5 

E 23 = 
144

2223x = 3.04   E 36 = 
144

3572x = 7.5 

dan hasilnya pada tabel 4.4. Selanjutnya,  

χ 2  = 
49.7

)49.78( 2− + 
15.7

)15.78( 2− + 
46.6

)46.63( 2− + .... + 
5.7

)5.70( 2−  
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       =  75.45. 

5. Menghitung Koefisien Cramer  

Ukuran C = 
)1.(

2

−LN
χ  = 

)13.(144
25.75
−

  

 = 0.512 

6. Kesimpulan  

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai  χ 2
hitung  = 75.45 dan dk = (3-1) (6-

1) = 10, dengan α = 0.05 diperoleh χ 2
tabel =18.31. Karena χ 2

hitung  = 75.45 

≥  χ 2
tabel =18.31, maka H0 ditolak, artinya terdapat korelasi atau hubungan 

yang signifikan antara jawaban rersponden dengan organisasi. Dan 

diperoleh nilai Koefisien Cramer sebesar 0.512, artinya terdapat korelasi 

atau hubungan antara jawaban rersponden dengan organisasi, atau jawaban 

responden berpengaruh erat pada organisasi. 

Contoh kedua  

 Seorang peneliti di Kabupaten Cilacap melakukan penelitian pada ibu-ibu 

rumah tangga, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara status 

pekerjaan dengan penolong persalinan saat ibu melahirkan. Dimana diambil 33 

responden, adapun status pekerjaan meliputi bekerja dan tidak bekerja. Sedangkan 

penolong persalinan meliputi dukun bayi, bidan, dan dr.SPOG. Data penelitian 

ditampilkan sebagai berikut. 
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Tabel 4.5 : data responden ibu rumah tangga 
 

Responden Status Pekerjaan Penolong Persalinan 
1 Dukun bayi Tidak Bekerja 
2 Bidan Tidak Bekerja 
3 Dr SPOG Tidak Bekerja 
4 Bidan Tidak Bekerja 
5 Dukun bayi Tidak Bekerja 
6 Bidan Tidak Bekerja 
7 Bidan Bekerja 
8 Bidan Tidak Bekerja 
9 Bidan Tidak Bekerja 
10 Bidan Bekerja 
11 Bidan Tidak Bekerja 
12 Bidan Tidak Bekerja 
13 Bidan Tidak Bekerja 
14 Bidan Bekerja 
15 Dr SPOG Bekerja 
16 Bidan Tidak Bekerja 
17 Bidan Tidak Bekerja 
18 Bidan Bekerja 
19 Bidan Bekerja 
20 Bidan Tidak Bekerja 
21 Bidan Bekerja 
22 Bidan Bekerja 
23 Bidan Tidak Bekerja 
24 Bidan Tidak Bekerja 
25 Bidan Tidak Bekerja 
26 Bidan Tidak Bekerja 
27 Dukun bayi Tidak Bekerja 
28 Bidan Tidak Bekerja 
29 Bidan Bekerja 
30 Bidan Tidak Bekerja 
31 Bidan Tidak Bekerja 
32 Bidan Tidak Bekerja 
33 Dukun bayi Bekerja 

 
Permasalahan : 

 Bagaimanakah analisis korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C 

(Koefisien Cramer), untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara status 

pekerjaan dengan penolong persalinan saat ibu melahirkan? 
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Penyelesaian : 

1. Penyajian data  

Berdasarkan tabel 4.5, dimana status pekerjaan mengisi tabel baris (r=2) 

dan penolong persalinan mengisi tabel kolom (k=3), diperoleh data berupa 

tabel silang kontingensi sebagai berikut. 

Tabel 4.6 : tabel silang kontingensi status pekerjaan dan penolong 

persalinan 

Penolong Persalinan Status 

Pekerjaan Bidan Dr.SPOG Dukun Bayi 

Total 

 

8  1  1  10 
Bekerja 

 8.2  0.6  1.2  

19  1  3  23 
Tdk Bekerja 

 18.8  1.4  2.8  

Total 27  2  4  33 

 

2. Menentukan hipotesis pengujian 

Hipotesis pengujian : 

H0 : C = 0 (tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara status 

pekerjaan dengan penolong persalinan ) 

H1: C≠ 0   (ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara status 

pekerjaan dengan penolong persalinan) 

3. Menentukan tingkat signifikan (α ) 

Dalam menguji korelasi ini, menggunakan tingkat signifikansi (α ) = 1 %  



 65

4. Menghitung Chi-square dari tabel silang kontingensi 

Ukuran χ 2 =∑∑
= =

−r

i

k

j ij

ijij

E
EO

1 1

2)(
,  

 Menghitung nilai Eij (frekuensi yang diharapkan),  

Perhitungan dimulai dari total baris 1 ke baris 2 dan seterusnya 

E11 = 
33

2710x =  8.2   E 21 = 
33

2723x = 18.8 

E12 = 
33

210x = 0.6   E 22 = 
33

223x =  1.4 

E13 = 
33

410x = 1.2   E 23 = 
33

423x =  2.8  

dan hasilnya pada tabel 4.6. Selanjutnya,  

χ 2  = 
2.8

)2.88( 2− + 
6.0

)6.01( 2− + 
2.1

)2.11( 2− + .... + 
8.2

)8.23( 2−  = 0.426. 

5. Menghitung Koefisien Cramer  

Ukuran C = 
)1.(

2

−LN
χ   = 

)12.(33
426.0
−

 = 0.114 

6. Kesimpulan  

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai  χ 2
hitung  = 0.426 dan dk = (2-1) (3-

1) = 2, dengan α = 0.01 diperoleh χ 2
tabel = 9.21. Karena χ 2

hitung  = 0.426 ≤  

χ 2
tabel = 9.21, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat korelasi atau 

hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan penolong 

persalinan saat ibu melahirkan. Dan diperoleh nilai Koefisien Cramer 

sebesar 0.114, artinya tidak terdapat hubungan atau hanya terdapat 
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hubungan yang rendah antara status pekerjaan dengan penolong 

persalinan, atau status pekerjaan tidak begitu berpengaruh pada penolong 

persalinan saat ibu melahirkan. 

Contoh ketiga  

Pada contoh ketiga ini akan membahas mengenai analisis korelasi 

berdasarkan koefisien kontingensi C (Koefisien Cramer) dan berdasarkan Korelasi 

Product Moment menggunakan data berskala interval. 

Seorang mahasiswa melakukan penelitian pada sekelompok mahasiswa 

unnes jurusan olahraga, untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 

kecepatan lari  dengan hasil lompat jauh. Dimana diambil 15 responden, Data 

penelitian ditampilkan sebagai berikut, pada tabel 4.7. 

Permasalahan : 

a. Bagaimanakah analisis korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C 

(Koefisien Cramer), untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara 

kecepatan lari  dengan hasil lompat jauh? 

b. Bagaimanakah analisis korelasi berdasarkan Korelasi Pearson Product 

Moment, untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara kecepatan lari  

dengan hasil lompat jauh? 
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Tabel 4.7 : data responden pada mahasiswa unnes jurusan olahraga 
 

Responden Kecepatan Lari Hasil Lompat 
Jauh 

1 5.56 4.17 
2 5.89 3.46 
3 5.66 3.45 
4 5.42 3.88 
5 5.18 4.05 
6 5.15 4.41 
7 5.09 4.58 
8 6.21 3.69 
9 5.53 3.89 
10 6.19 3.35 
11 5.16 4.33 
12 5.15 4.73 
13 5.68 3.67 
14 5.22 4.27 
15 5.09 4.13 

 

Penyelesaian : 

a. Menggunakan tabel kontingensi dalam analisis korelasi berdasarkan koefisien 

kontingensi C (Koefisien Cramer) 

1. Penyajian data  

Berdasarkan tabel 4.7, dimana kecepatan lari  mengisi tabel baris (r=13) dan hasil 

lompat jauh mengisi tabel kolom (k=15), diperoleh data berupa tabel silang 

kontingensi sebagai berikut, tabel kontingensi antara kecepatan lari dan hail 

lompat jauh pada lampiran 1. 

2. Menetukan hipotesis pengujian 

Hipotesis pengujian : 

H0 : C = 0 (tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara 

kecepatan lari  dengan hasil lompat jauh) 
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H1: C≠ 0   (ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara kecepatan 

lari  dengan hasil lompat jauh) 

3. Menentukan tingkat signifikan (α ) 

Dalam menguji korelasi ini, menggunakan tingkat signifikansi (α ) = 5 %  

4. Menghitung Chi-square dari tabel silang kontingensi 

Ukuran χ 2 =∑∑
= =

−r

i

k

j ij

ijij

E
EO

1 1

2)(
,  

 Menghitung nilai Eij (frekuensi yang diharapkan), perhitungan nilai Eij 

seperti pada contoh sebelumnya, dimulai dari baris 1 ke baris 2 dan 

seterusnya, sehingga hasilnya pada tabel silang kontingensi kecepatan lari  

dengan hasil lompat jauh. Selanjutnya,  

χ 2  = 
1.0

)1.00( 2− + 
1.0

)1.00( 2− + 
1.0

)1.00( 2− +
1.0

)1.00( 2− + .... + 
1.0

)1.00( 2−  

   = 180 

5. Menghitung Koefisien Cramer  

Ukuran C = 
)1.(

2

−LN
χ   = 

)113.(15
180

−
 = 1 

6. Kesimpulan  

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai  χ 2
hitung  = 180 dan dk = (13-1) (15-

1) = 168, dengan α = 0.05 diperoleh χ 2
tabel = 183.5. Karena χ 2

hitung  = 180 

≤  χ 2
tabel = 183.5, maka H0 diterima, artinya tidak terdapat korelasi atau 

hubungan yang signifikan antara kecepatan lari  dengan hasil lompat jauh. 

Dan diperoleh nilai Koefisien Cramer sebesar 1, artinya terdapat korelasi 
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atau hubungan yang signifikan antara kecepatan lari dengan hasil lompat 

jauh, atau semakin besar kecepatan lari makin jauh hasil lompatannya. 

Tetapi kesimpulan yang dihasilkan oleh nilai Koefisien Cramer tidak sama 

atau bertolak belakang dengan kesimpulan sebelumnya, sehingga ini 

menandakan bahwa koefisien kontingensi C (Koefisien Cramer) tidak baik 

untuk menganalisis korelasi pada data berskala interval. 

b. Menggunakan Korelasi Pearson Product Moment (r) 

1. Menentukan hipotesis pengujian 

Hipotesis pengujian : 

H0 : r = 0 (tidak terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara 

kecepatan lari dengan hasil lompat jauh) 

H1: r ≠ 0 (terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara 

kecepatan lari dengan hasil lompat jauh) 

2. Menentukan tingkat signifikan (α ) 

Dalam menguji korelasi ini, menggunakan tingkat signifikansi (α ) = 5 %  

3. Uji statistik yang digunakan : 

Korelasi pearson (r) = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑∑∑
−−

−

})(}{)({

))((
2222

iiii

iiii

YYNXXN

YXYXN
 

Selanjutnya menghitung nilai r, 
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Tabel 4.8 : tabel Korelasi Pearson Product Moment 

No X Y X2 Y2 XY 
1 5.56 4.17 30.9136 17.3889 23.1852 
2 5.89 3.46 34.6921 11.9716 20.3794 
3 5.66 3.45 32.0356 11.9025 19.527 
4 5.42 3.88 29.3764 15.0544 21.0296 
5 5.18 4.05 26.8324 16.4025 20.979 
6 5.15 4.41 26.5225 19.4481 22.7115 
7 5.09 4.58 25.9081 20.9764 23.3122 
8 6.21 3.69 38.5641 13.6161 22.9149 
9 5.53 3.89 30.5809 15.1321 21.5117 
10 6.19 3.35 38.3161 11.2225 20.7365 
11 5.16 4.33 26.6256 18.7489 22.3428 
12 5.15 4.73 26.5225 22.3729 24.3595 
13 5.68 3.67 32.2624 13.4689 20.8456 
14 5.22 4.27 27.2484 18.2329 22.2894 
15 5.09 4.13 25.9081 17.0569 21.0217 

    ∑   82.18 60.06 452.3088 242.9956 327.146 
Keterangan :  X = kecepatan lari 

  Y = hasil lompat jauh 

r = 
∑ ∑ ∑ ∑

∑∑∑
−−

−

})(}{)({

))((
2222

iiii

iiii

YYNXXN

YXYXN
 

= 
})06.60()9956.242(15}{)18.82()3088.452(15{

)06.60)(18.82()146.327(15
22 −−

−  

= -0.833 

4. Kesimpulan  

Dari perhitungan diatas diperoleh nilai  rhitung  = -0.833 dan dk = 15, dengan 

α = 0.05 diperoleh rtabel = 0.482. Karena rhitung = 833.0− ≥  rtabel = 0.482, 

maka H0 ditolak, artinya terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan 

antara kecepatan lari dengan hasil lompat jauh. Diperoleh nilai r sebesar -

0.833, terjadi korelasi negatif, artinya terdapat korelasi atau hubungan 
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yang erat antara kecepatan lari dengan hasil lompat jauh, atau semakin 

besar kecepatan lari makin kecil hasil lompatannya. 

4.3 Simulasi SPSS 16.0 For Windows Mengenai Analisis Korelasi 

Berdasarkan Koefisien Cramer 

 Dari contoh sebelumnya, berikut ini akan membahas analisis korelasi 

berdasarkan korelasi kontingensi C (Koefisien Cramer) menurut program 

komputer SPSS 16.0 For Windows. 

4.3.1 Simulasi SPSS pada contoh pertama 

 Setelah memasukkan data pada tabel 4.3 sebelumnya melalui program 

SPSS dengan cara seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh output sebagai berikut. 

Jwbn_responden * Organisasi Crosstabulation 

   Organisasi 

   AAA AICPA FAF FASB FEI NAA Total 

Count 8 8 3 12 17 2 50Completed 

Expected 

Count 
7.6 7.3 6.6 11.5 1.2E1 5.2 50.0

Count 2 5 1 2 0 13 23Declined 

Expected 

Count 
3.5 3.4 3.0 5.3 5.4 2.4 23.0

Count 12 8 15 19 17 0 71

Jwbn_respon

den 

Noresponse 

Expected 

Count 
10.8 10.4 9.4 16.3 1.7E1 7.4 71.0

Count 22 21 19 33 34 15 144Total 

Expected 

Count 
22.0 21.0 19.0 33.0 3.4E1 1.5E1 144.0
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 75.455a 10.000 .000

Likelihood Ratio 65.573 10.000 .000

N of Valid Cases 144   

a. 4 cells (22.2%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is 2.40. 
 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Phi .724 .000Nominal by Nominal 

Cramer's V .512 .000

N of Valid Cases 144  
 

Pembahasan : 

Berdasarkan hasil output pada tabel Crosstabulation diatas. Nilai Oij 

ditunjukkan pada baris Count, sedangkan nilai Eij ditunjukkan pada baris Expected 

Count. Dengan demikian hasil dari tabel Crosstabulation sama dengan yang 

dihasilkan pada tabel 4.4. 

Pada tabel Chi-Square diatas, diperoleh df =10, nilai Pearson Chi-Square 

atau χ 2
hitung  = 75.45. Karena nilai χ 2

hitung  = 75.45 ≥  χ 2
tabel =18.31, maka H0 

ditolak. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat korelasi atau 

hubungan yang signifikan antara jawaban responden dengan organisasi.  

Berdasarkan tabel Symmetric Measures, diperoleh nilai Cramer's V atau 

Koefisien Cramer = 0.512 dan nilai Approx. Sig. .atau nilai signifikan = 0.000. 

Karena nilai taraf kritik (
∧

α ) = 0.000 ≤  α = 0.05, maka H0 ditolak, artinya 
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terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara jawaban rersponden 

dengan organisasi. Dan mempunyai nilai Koefisien Cramer sebesar 0.512, artinya 

terdapat korelasi atau hubungan antara jawaban rersponden dengan organisasi, 

atau jawaban responden berpengaruh erat pada organisasi. 

4.3.2 Simulasi SPSS pada contoh kedua 

 Setelah memasukkan data pada tabel 4.6 sebelumnya melalui program 

SPSS dengan cara seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh output SPSS sebagai berikut. 

stat_pekerjaan * pen_persalinan Crosstabulation 

   pen_persalinan 

   Bidan Dr SPOG Dukun bayi Total 

Count 8 1 1 10Bekerja 

Expected Count 8.2 .6 1.2 10.0

Count 19 1 3 23

stat_pekerjaan 

Tidak Bekerja 

Expected Count 18.8 1.4 2.8 23.0

Count 27 2 4 33Total 

Expected Count 27.0 2.0 4.0 33.0

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square .426a 2 .808

Likelihood Ratio .398 2 .819

N of Valid Cases 33   

a. 4 cells (66.7%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .61. 
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Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Phi .114 .808 

Cramer's V .114 .808 

Nominal by Nominal 

Contingency Coefficient .113 .808 

N of Valid Cases 33  
Pembahasan :  

Berdasarkan hasil output pada tabel Crosstabulation diatas. Nilai Oij 

ditunjukkan pada baris Count, sedangkan nilai Eij ditunjukkan pada baris Expected 

Count. Dengan demikian hasil dari tabel Crosstabulation sama dengan yang 

dihasilkan pada tabel 4.6. 

Pada tabel Chi-Square diatas, diperoleh df =10, nilai Pearson Chi-Square 

atau χ 2
hitung  = 0.426. Karena nilai χ 2

hitung  =  0.426 ≤χ 2
tabel =9.21, maka H0 

diterima. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat korelasi 

atau hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan penolong 

persalinan pada saat ibu melahirkan.  

Berdasarkan tabel Symmetric Measures, diperoleh nilai Cramer's V atau 

Koefisien Cramer = 0.114 dan nilai Approx. Sig. atau nilai signifikan = 0.808. 

Karena nilai taraf kritik (
∧

α ) = 0.808 ≥  α = 0.01, maka H0 diterima, artinya tidak 

terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara status pekerjaan dengan 

penolong persalinan pada saat ibu melahirkan. Dan diperoleh nilai Koefisien 

Cramer sebesar 0.114, artinya tidak terdapat hubungan atau hanya terdapat 

hubungan yang rendah antara status pekerjaan dengan penolong persalinan, atau 
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status pekerjaan tidak begitu berpengaruh pada penolong persalinan saat ibu 

melahirkan. 

4.3.3 Simulasi SPSS pada contoh ketiga  

a. Setelah memasukkan data pada tabel 4.7 sebelumnya melalui program SPSS 

dengan cara seperti yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh output SPSS sebagai berikut. Hasil output SPSS berdasarkan korelasi 

kontingensi C (Koefisien Cramer). 

Output SPSS tabel Crosstabulation pada lampiran 2.  

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.800E2a 168 .250

Likelihood Ratio 75.696 168 1.000

Linear-by-Linear Association 9.725 1 .002

N of Valid Cases 15   

a. 195 cells (100.0%) have expected count less than 5. The minimum 

expected count is .07. 
 

Symmetric Measures 

  Value Approx. Sig. 

Phi 3.464 .250Nominal by Nominal 

Cramer's V 1.000 .250

N of Valid Cases 15  
 

Pembahasan :  

Berdasarkan hasil output pada tabel Crosstabulation diatas. Nilai Oij 

ditunjukkan pada baris Count, sedangkan nilai Eij ditunjukkan pada baris Expected 

Count. Dengan demikian hasil dari tabel Crosstabulation sama dengan yang 
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dihasilkan pada tabel kontingensi antara kecepatan lari dan hail lompat jauh pada 

lampiran 1. 

Pada tabel Chi-Square diatas, diperoleh df = 168, nilai Pearson Chi-

Square atau χ 2
hitung  = 180. Karena nilai χ 2

hitung = 180 ≤  χ 2
tabel = 183.5, maka H0 

diterima. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa tidak terdapat korelasi 

atau hubungan yang signifikan antara kecepatan lari.  

Berdasarkan tabel Symmetric Measures, diperoleh nilai Cramer's V atau 

Koefisien Cramer = 1.000 dan nilai Asymp. Sig. pada  Pearson Chi-Square atau 

nilai  signifikan = 0.250. Karena nilai signifikan (
∧

α ) = 0.250 ≥  α = 0.05, maka 

H0 diterima, artinya tidak terdapat korelasi atau hubungan yang signifikan antara 

kecepatan lari. Dan diperoleh nilai Koefisien Cramer sebesar 1.000, artinya 

terdapat korelasi atau hubungan yang erat antara kecepatan lari dengan hasil 

lompat jauh, atau semakin besar kecepatan lari makin jauh hasil lompatannya. 

Tetapi kesimpulan yang dihasilkan oleh nilai Koefisien Cramer tidak sama 

atau bertolak belakang dengan kesimpulan sebelumnya, sehingga ini menandakan 

bahwa koefisien kontingensi C (Koefisien Cramer) tidak baik untuk menganalisis 

korelasi pada data berskala interval. 

b. Simulasi program SPSS mengenai analisis korelasi berdasarkan korelasi 

pearson product moment sebagai berikut.  

(1) Buka menu SPSS 

(2) Memberi nama variabel untuk aktivitas belajar dan hasil belajar pada 

tabsheet Variabel View yang ada di bagian kiri bawah.  
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(3) Mengetik atau memasukkan data pada tabel 4.7, dengan cara klik tabsheet 

Data View. 

(4) Kemudian klik Analyze, klik correlate dan klik bivariate. 

(5) Memindahkan kedua variabel diatas dengan mengeklik anak panah ke 

menu Variables, klik Pearson kemudian OK, sehingga muncul hasil 

output SPSS sebagai berikut. 

Correlations 

  hsl_lompatan kecep_lari 

Pearson Correlation 1 -.833

Sig. (2-tailed)  .000

hsl_lompatan 

N 15 15

Pearson Correlation -.833 1

Sig. (2-tailed) .000  
kecep_lari 

N 15 15

 
Pembahasan :  

 Dari tabel  Correlations diatas diperoleh nilai Pearson Correlation atau 

rhitung = -0.833, karena nilai rhitung = 833.0− ≥  rtabel = 0.482. Maka Maka H0 

ditolak, artinya ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara kecepatan lari 

dengan hasil lompat jauh. Dan nilai taraf kritik = 0.000, karena nilai taraf kritik 

(
∧

α ) = 0.000 ≤  α = 0.05. Maka H0 ditolak, artinya ada korelasi atau hubungan 

yang signifikan antara kecepatan lari dengan hasil lompat jauh. Diperoleh nilai r 

sebesar -0.833, terjadi korelasi atau hubungan yang negatif, artinya terdapat 

korelasi atau hubungan yang erat antara kecepatan lari dengan hasil lompat jauh, 

atau semakin besar kecepatan lari makin kecil hasil lompatannya. 
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Dari contoh ketiga, dapat disimpulkan bahwa korelasi kontingensi C 

(Koefisien Cramer) tidak bagus atau tidak cocok untuk menganalisis korelasi pada 

data berskala interval, karena menghasilkan kesimpulan yang berbeda dengan 

Korelasi Pearson Product Moment. Dan dengan seharusnya korelasi kontingensi C 

dalam menganalisis korelasi menggunakan data berskala nominal. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut. 

(1) Prosedur analisis korelasi berdasarkan koefisien kontingensi C (Koefisien 

Cramer) sebagai berikut. 

a. Sebelum dianalisa, data disajikan dulu dalam bentuk tabel silang kontingensi 

rxk, dimana r = banyaknya baris dan k = banyaknya kolom. Pada tabel silang 

kontingensi, Fij atau Oij adalah nilai yang sebesar-besarnya dalam populasi, 

sedangkan Eij adalah nilai frekuensi yang diharapkan.  

b. Menentukan hipotesis pengujian 

H0 : C = 0 (tidak ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara kedua 

variabel ) 

H1 : C≠  0  (ada korelasi atau hubungan yang signifikan antara kedua variabel) 

c. Menentukan tingkat signifikan (α ) 

Dalam menguji korelasi ini, menggunakan tingkat signifikansi (α ) = 5 % atau 

1% 

d. Uji statistik yang digunakan : 

Digunakan rumus ukuran χ 2 =∑∑
= =

−r

i

k

j ij

ijij

E
EO

1 1

2)(
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Dan rumus Koefisien Cramer C = ∑∑
= =

−
−

r

i

k

j ji

ij

CR
O

L 1 1

2

}}1
.

{{
1

1
, 

atau C = 
)1.(

2

−LN
χ      

e. Kriteria pengujian hipotesis 

f. Dalam kriteria pengujian, H0 ditolak apabila χ 2
hitung ≥  χ 2

tabel, dimana nilai 

χ 2
tabel diperoleh taraf signifikan (α ) =0.05 atau 0.01 dan dk = (r-1) (k-1), dan 

sebaliknya untuk H0 diterima. Atau H0 ditolak apabila nilai taraf kritik 
∧

α  ≤  

nilai taraf signifikan α . 

g. Kesimpulan 

(2) Simulasi program SPSS mengenai analisis korelasi berdasarkan koefisien 

kontingensi C (koefisien cramer). 

Langkah-langkah pengolahan data menggunakan SPSS sebagai berikut : 

a. Memasukkan data  

(1) Buka lembar file 

(2) Memberi nama variabel dan properti yang diperlukan. Buatlah nama 

untuk setiap variabel baru, jenis data, label data, dan sebagainya. Dengan 

cara klik tabsheet Variabel View yang ada di bagian kiri bawah 

(3) Mengetik atau memasukkan data, dengan cara klik tabsheet Data View 

b. Melakukan analisis data 

(1) Klik Analyze 

(2) Klik Descriptive Statistic 

(3) Klik Crosstabs 
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c. Isikan variabel yang akan dianalisis pada kotak row (s) dan column (s) 

d. Klik Statistics kemudian pilih Chi-square, Contingency coeficient, dan Phi 

and Cramer”s V lalu klik Continue. 

e. Klik Cells, kemudian pilih Observed dan Expected pada kotak Counts lalu klik 

Continue. 

f. Abaikan yang lainnya dan yang terakhir klik OK. 

g. Setelah itu akan muncul  output SPSS, dan dilakukan analisis data seperti pada 

bab sebelumnya. Dimana pada analisis korelasi diperoleh hasil yang sama 

seperti pada perhitungan manual. 

 

5.2 Saran  

(1) Dalam ilmu statistika, khususnya uji korelasi apabila data dalam bentuk skala 

nominal atau kategorikal, seharusnya dianalisa dengan korelasi nonparametrik 

yaitu korelasi kontingensi C (koefisien cramer) karena lebih mudah dan 

efisien. 

(2) Dalam simulasi program SPSS mengenai analisis korelasi kontingensi C 

(koefisien cramer), karena lebih cepat dan efisien, pengguna harus lebih dulu 

tahu/memahami cara perhitungan manualnya. 

(3) Dalam menganalis korelasi kontingensi C (Koefisien Cramer) tidak pada data 

skala interval, tetapi pada data skala nominal. 
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Hasil lompatan 
Kecep_lari 

3.35 3.45 3.46 3.67 3.69 3.88 3.89 4.05 4.13 4.17 4.27 4.33 4.41 4.58 4.73 
Total 

0 0  0  0 0 0 0 0 1  0  0  0  0  1  0  2 
5.09 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  0  0 0 0 0 0 0  0  0  0  1  0  1  2 
5.15 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  0  0 0 0 0 0 0  0  0  1  0  0  0  1 
5.16 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  0  0 0 0 0 1 0  0  0  0  0  0  0  1 
5.18 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  0  0 0 0 0 0 0  0  1  0  0  0  0  1 
5.22 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  0  0 0 1 0 0 0  0  0  0  0  0  0  1 
5.42 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  0  0 0 0 1 0 0  0  0  0  0  0  0  1 
5.53 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  0  0 0 0 0 0 0  1  0  0  0  0  0  1 
5.56 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 1  0  0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  1 
5.66 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  0  1 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  1 
5.68 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  1  0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  1 
5.89 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

1 0  0  0 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  1 
6.19 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

0 0  0  1 0 0 0 0 0  0  0  0  0  0  0  1 
6.21 

.1 .1  .1 .1 .1 .1 .1 .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  .1  

Total 1 1  1  1 1 1 1 1 1  1  1  1  1  1  1  15 

Tabel kontingensi antara kecepatan lari dengan hasil lompat jauh 



 



 
 

kecep_lari * hsl_lompatan Crosstabulation

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 2.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 2.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
.1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 .1 1.0
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 15.0

Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou
Count
Expected Cou

5.09

5.15

5.16

5.18

5.22

5.42

5.53

5.56

5.66

5.68

5.89

6.19

6.21

kecep_lar

Total

3.35 3.45 3.46 3.67 3.69 3.88 3.89 4.05 4.13 4.17 4.27 4.33 4.41 4.58 4.73
hsl_lompatan

Total

 
 

Output SPSS tabel Crosstabulation 


