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I. DATA MANAGEMENT 
 
 
Tahapan untuk pengolahan data dengan SPSS. 

 
Langah 1 : Memasukkan data di Data Editor 
 
Skala data : 

a. Nominal : data pada tingkat  yang paling sederhana,  dimana angka-angka  atau lambang2 
digunakan  untuk mengklasifikasikan suatu objek,  orang atau sifat.: gol. Darah (A, B, 
AB, O), jenis kelamin (pria, wanita) dsb. 

b. Ordinal : data yang sudah diurutkan dari jenjang yang paling rendah ke yang paling tinggi 
atau sebaliknya : kepangkatan di TNI, tingkat serangan penyakit, dsb. 

c. Interval : data yang mempunyai sifat-sifat nominal dari data ordinal dan jarak antara dua 
angka dalam skala  itu diketahui ukurannya.: skala suhu oC, dsb. 

d. Rasio : data yang mengandung sifat-sifat interval dan juga mempunyai nilai nol mutlak 
sebagai titik acuan. : tekanan darah, berat badan, dsb. 

 
Data Editor : (Start ⇒ Program ⇒ SPSS for Windows ⇒ SPSS 10.0 for Windows) 

 
 
Menu 

 Toolbar 
Nama variabel 

Baris : menunjukkan nilai 
untuk satu pengamatan 
Kolom : menunjukkan 
nilai-nilai untuk satu 
variabel 
Data View : Windows un- 
tuk memasukkan, melihat 
atau merubah data 
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Variable View : 
Windows untuk 
mendefinisikan variabel 
yang meliputi : 
 
Name : nama variabel 
maksimal 8 karakter yang 
harus diawali dengan 
huruf dan tidak boleh 
diakhiri dengan titik.  
Nama-nama variabel tidak 
boleh sama. 
 
 
 
 
Type : untuk merubah skala data Numeric (interval atau ratio), String (ordinal atau nominal) atau 
skala numeric dengan bentuk lain seperti tanggal (date), mata uang (currency) dsb. 
Width : menunjukkan jumlah karakter. Untuk numerik dan string telah diatur (default) dengan 8 
karakter, tetapi dapat diubah 
Decimals : menunjukkan jumlah desimal yang akan ditampilkan di data view. Untuk numerik 
telah ditetapkan (default) 2 desimal dan nilai tersebut dapat diubah. 
Label : keterangan tentang variabel. Karena nama variabel terbatas hanya 8 karakter, di label ini 
dapat diberikan keterangan atau nama yang lebih panjang dari 8 karakter. 
Values : nilai dari data yang dimasukkan. Misalnya data numerik yang terdiri dari 1, 2 dan 3 
diartikan bahwa 1 = Setuju, 2 = Netral dan 3 = Tidak setuju atau data kualitatif (string) dari 
variabel gender yaitu Pria dan Wanita diberi nilai (value) 1 untuk Pria dan 2 untuk Wanita. 
Missings : keterangan tentang ada atau tidaknya data yang hilang 
Columns : tentang lebar kolom variabel (nilai default nya adalah 8 karakter) 
Align : untuk menentukan letak perataan data; rata di kiri, tengah atau kanan kolom. 
 
Memasukan (Input) data : (Data ada di Lampiran IV) 
 
Start ⇒ Program ⇒ SPSS for Windows ⇒ SPSS 10.0 for Windows : Data Editor  
 
Untuk latihan masukan data yang ada di lampiran : 

 Definisikan dahulu setiap variabel (klik Variabel View di bawah) : ada 5 variabel dimana 
2 variabel dengan skala nominal (Gender dan Bidang) dan 3 variabel numerik (Gaji, Usia 
dan Kerja).  

 
 Name Type Width Decimals Label Values Missing Columns 

1 gender String 8 0  {1,Wanita}…. none 8 
2 bidang String 8 0  (1,Administra none 8 
3 gaji Numeric 8 2  none none 8 
4 usia Numeric 8 2  none none 8 
5 kerja Numeric 8 2  none none 8 
 

 Lakukan : di Kolom : 

Name ketik di : Baris 1 : gender, Baris 2 : bidang, Baris 3 : gaji,  
Baris 4 : usia dan Baris 5 : kerja 
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Type :  

Baris 1 : gender 

1. Klik 
2. Pilih String 
3. Klik OK 
Baris 2 : bidang 
Lakukan sama dengan 
cara di baris 1 
 
Baris 3, 4 dan 5 tidak 
Ada perubahan 
(Numeric) 
 
Width : tetap tidak berubah : 8 
 
Decimal : 
Baris 3 : gaji,  tetap tidak berubah : 2 
Baris 4 dan 5 nilai 2 diganti dengan 0 dengan cara mengklik tanda panah ke bawah 
sampai muncul angka 0 
 
Label : dibiarkan kosong 
 
Values : 
Baris 3, 4 dan 5 dibiarkan tetap yaitu None 
 
Baris 1 : 
1. Klik 
2. Ketik Value : 1 
3. Ketik Value 

Label : Wanita 
4. Klik Add 
5. Ulangi dari No. 2 
6. Ketik Value : 2 
7. Ketik Value 

Label : Pria 
8. Klik Add 
9. Klik OK 
 
Baris 2 : 
Ulangi cara seperti Baris 1 dengan mengganti/menambah : 
Value :  1   Value Label : Administrasi  Add 
Value :  2   Value Label : Personalia  Add 
Value :  3   Value Label : Produksi   Add 
Value :  4   Value Label : Marketing  Add 
OK 
 
Pindah ke Data Editor untuk memasukkan data 
dengan mengKlik  
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Memasukkan data (data input) : 

Ketik data yang ada di Lampiran di Data Editor : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klik  untuk memilih    Klik untuk memilih data Administrasi, Personalia 
data Wanita atau Pria  Produksi atau Marketing 
 
 
Menyimpan (Save) data : 
Setelah semua data dimasukkan, simpan data tersebut dengan cara : 
File ⇒ Save  atau klik gambar                         kemudian akan muncul Windows   
 
 
Lakukan : 

1. Ketik di File name: 
Latihan 

2. Klik Save 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langah 2 : Mengolah data (memilih prosedur dari menu) 
 
 
 

Analyse : mengolah (menganalisa) data dengan fungsi-
fungsi statistik 

 
Graphs : mengolah/mengubah data dalam 
bentuk grafik 
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Langah 3 : Memilih variabel yang akan di analisa 
 
Pemilihan variabel yang akan dianalisa dilakukan dengan memilih atau memindahkan 
variabel-variabel tersebut yang ada di kotak dialog dari daftar variabel yang ada di data 
editor ke daftar variabel yang akan dianalisa. Bentuk kotak dialog tersebut adalah sebagai 
berikut : 
 
Kotak dialog untuk memilih 
variabel-variabel yang akan 
dianalisa (dalam hal ini adalah 
untuk membuat distribusi 
frekuensi) 
 
Daftar variabel yang ada di file 
(data editor) 

Data berskala String 
 
Data berskala Numerik 
 

Tombol untuk memindahkan data dari daftar variabel 
yang ada ke daftar Variable(s) yang akan diolah atau 
sebaliknya 
 
Kotak daftar variabel yang akan diolah 

 
Kotak dialog untuk membuat grafik 
secara interaktif (yang dalam hal ini 
untuk membuat grafik batang atau bar 
chart) 
 
Kotak daftar variabel yang ada 
 
Kotak tempat variabel yang dipilih 
untuk digambar grafiknya 
 
Cara memilih variabel yang akan 
digambar grafiknya adalah dengan 
mengklik variabel yang ada di daftar 
variabel, kemudian tekan tombol kiri 
mouse (jangan dilepas) dan seret 
variabel tsb. ke kotak pilihan. 
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Contoh : membuat grafik batang untuk variabel usia pegawai 
 
Lakukan urutan kegiatan berikut ini : 
Menu :  Graphs ⇒ Interactive ⇒ Bar .    
 

1. Klik [usia] 

2. Geser [usia] dengan cara 
menekan tombol kiri mouse dan 
jangan dilepas ke kotak variabel 

 
3. Klik OK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik yang dihasilkan adalah seperti 
gambar ini 
 
 
Ordinat grafik menunjukkan jumlah (count) 
orang yang berusia tertentu 
 
Absis grafik menunjukkan angka usia yang 
dalam hal ini dimulai dari usia 20 sampai 
usia 33 dengan selang usia 3 tahun. 
 
Dari grafik tersebut terlihat bahwa usia 
terbanyak adalah pegawai yang berusia 26 
tahun dengan jumlah 7 orang. Tidak ada 
seorangpun pegawai yang berusia 32 tahun. 
 
Untuk menggambarkan grafik variabel yang lain, kembali ke  Menu :  Graphs ⇒ 
Interactive ⇒ Bar …, Klik [usia] dan geser kembali ke tempat semula (kotak daftar 
variabel), kemudian pilih variabel yang lain dan lakukan urutan seperti petunjuk di atas.    
 
Untuk merubah bentuk 
“batang”, pada kotak dialog 
grafik di atas Klik 

Kemudian pilih bentuk “batang” yang diinginkan :   

Langah 4 : Membaca/menginterpretasikan hasil  dibahas di Bab II 
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II. STATISTIKA DESKRIPTIF DAN TABULASI SILANG 
 
Statistika deskriptif menggambarkan/menunjukkan susunan angka yang memberikan 
gambaran tentang data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram, histogram, ogive, 
ukuran letak (median, kuartil, desil dan persentil), ukuran pemusatan (rata2 hitung (mean) 
dan modus), ukuran penyebaran (kisaran/range, simpangan baku, ragam) dan distribusi 
data (skewness, kurtosis).  
 
Tabulasi silang merupakan suatu bentuk tabel yang menunjukkan jumlah (frekuensi) 
setiap data yang variabelnya dinyatakan dalam bentuk kolom dan baris. 
 

Ukuran letak data 
 
Median (Me) : nilai tengah-tengah dari data yang terobservasi, sesudah data tersebut 
diurutkan dari nilai yang besar ke yang kecil atau sebaliknya. Jika jumlah data ganjil, 
maka nilai Me tepat ditengah-tengah, tetapi jika tidak, maka nilai Me merupakan rata-rata 
dari kedua nilai yang di tengah tsb. 
 
Kuartil (K) : nilai data dari kumpulan data yang dibagi 4 bagian yg. sama banyaknya 
sesudah data tsb. diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. 
 
Desil (D) : nilai data dari kumpulan data yang dibagi 10 bagian yg. sama banyaknya 
sesudah data tsb. diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar. 
 
Persentil (P) : nilai data dari kumpulan data yang dibagi 100 bagian yg. sama banyaknya 
sesudah data tsb. diurutkan dari terkecil sampai terbesar. 
 

Ukuran pemusatan data (Central Tendency) 
 
Rata-rata hitung (arithmetic mean) : banyak digunakan untuk menentukan ukuran 
pemusatan suatu data, khususnya yang berhubungan dengan data yang terdistribusi 
normal dan paling sesuai sebagai alat untuk penafsiran atau prediksi (peramalan).  
Rata-rata hitung dihitung dengan persamaan berikut ini : 
 
 
     dimana 
 
Modus (Mo) : nilai data yang paling sering muncul dalam suatu pengamatan. 
Jika nilai yang muncul hanya satu macam saja disebut  Unimodal 
Jika nilai yang muncul ada 2 macam disebut Bimodal 
 

Ukuran penyebaran data (Dispersion) 
 
Rentang (R) : ukuran penyebaran yang paling sederhana yang dihitung dari nilai datum 
tertinggi dikurangi yang terendah, yaitu seperti yang terlihat pada persamaan berikut : 
 

n

X
X

n

i
i∑

== 1 ∑
=

++++=
n

i
ni XXXXX

1
321 .....

terkecilterbesar xxR −=



Data Management dengan SPSS : Dr.Ir. Supratomo 9

Simpangan baku (standard deviation) : menggunakan simbol s untuk data sampel 
(statistik) dan σ (baca tho) untuk data populasi (parameter). 
Simpangan baku adalah suatu nilai yang menunjukkan tingkat variasi atau penyebaran 
suatu kelompok data. Nilai pangkat dua (kuadrat) dari simpangan baku disebut Ragam 
(variance). 
Simpangan baku dihitung dengan perasamaan berikut ini : 
 
Untuk sampel :        untuk populasi : 
 
 
 

Distribusi data 
 
Momen koefisien skewness (α3) menunjukkan derajat kesimetrisan suatu kurva distribusi 
data. 
Jika nilai α3 negatif (rata2 < median), puncak kurva di kanan rata-rata menjulur ke kiri 
Jika nilai α3 positif (rata2 > median), puncak kurva di kiri rata-rata menjulur ke kanan 
Jika nilai α3 = 0 (rata2 = median), puncak kurva ditengah-tengah (kurva simetris) 
 
Momen koefisien kurtosis (α4) menunjukkan derajat keruncingan (peakedness) suatu 
kurva distribusi data 
Jika α4 = 3, puncak kurva normal (mesokurtic) 
Jika α4 < 3, puncak kurva landai (platykurtic) 
Jika α4 > 3, puncak kurva runcing (leptokurtic) 
 
Contoh : 
Skewness = - 0,168 
Kurtosis = 0,710 
 
Puncak kurva mendekati  
bentuk normal berada di kanan 
nilai rata-rata dan menjulur  
ke kiri 
 
 
          Rata-Rata 
Kenormalan distribusi data : 
 
Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal berdasarkan koefisien skewness dan 
kurtosis, maka perlu dihitung ratio skewness dan kurtosis. 
 
 
 
Distribusi data dikatakan mengikuti sebaran normal jika  - 2 < {Rs dan Rk} < + 2 
 
 

1

)(
1

2

−

−
=

∑
=

n

xx
s

n

i
i

n

xx
n

i
i∑

=

−
= 1

2)(
σ

SkewnessError  Std.
SkewnessKoefisien   )(R Skewness Ratio s =

KurtosisError Std.
KurtosisKoefisien   )(R Kurtosis Ratio k =

0

100

200

300

400

500

600

700

3 6 9 12 15 18 21



Data Management dengan SPSS : Dr.Ir. Supratomo 10

Box and Whisker Plot 

Tampilan grafik yang didasarkan dari nilai median, quartile dan nilai-nilai ekstrim. Kotak 
(box) menunjukkan inverval antara quratile I (QI) dengan quartile III (QIII) atau 
interquatile range yang berisi 50 % dari seluruh nilai data yang digunakan. Whiskers 
adalah garis vertikal di atas dan di bawah kotak yang  berisi nilai-nilai data yang berada 
diluar nilai ekstrim. Garis yang membelah kotak adalah garis median. 
 

 
 
Q-Q Plot 

Menggambarkan distribusi data pengamatan dan dilakukan untuk melihat apakah data 
tersebut menyebar mengikuti distribusi normal atau tidak atau apakah distribusi data tsb. 
mengikuti pola distribusi fungsi tertentu (binom, poisson, dsb). Semakin jauh data (yang 
digambarkan dengan kotak2 kecil) dari garis lurus, semakin jauh data tsb. mengikuti pola 
yang ada. 

 
Detrended Normal Q-Q Plots  

Menggambarkan perbedaan antara nilai data pengamatan dengan nilai yang diharapkan 
(expected value). Jika data berasal dari populasi yang terdistribusi normal, maka setiap 
titik akan berada dekat dengan garis horisontal yang digambarkan mulai dari titik 0. 

Normal Q-Q Plot
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Aplikasi  statistika deskriptif dengan SPSS 
 
Jalankan SPSS :      
 
WINDOWS 9x:     

Start ⇒ Programs ⇒ SPSS for Windows ⇒ SPSS 10.0 for Windows (atau versi lain 
yang lebih tinggi) 
 
Program SPSS : 

File ⇒ Open ⇒ Data ….  Atau  Klik  
 
 
 
Pilih Latihan 
 
 
Klik Open 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data Editor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data siap untuk diolah lebih lanjut. 
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Contoh akan digunakan variabel gaji. 
 
Menu :   

Analyse ⇒ Descritive Statistics ⇒ Frequencies …… 
 
 
 

1. Pilih gaji 

2. Klik 

3. gaji pindah ke kolom 

Variable(s) 

4. Klik Chart … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frequencies: Charts 

Klik Histogram dan With normal curve 
Klik Continue 
 

5. Klik Statistics… 
 
Frequencies: Statistics   

Pilih seperti yang terlihat pada gambar di atas, setelah selesai Klik Continue 
 

6. Kembali ke kotak Frequencies : Klik OK 
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Hasilnya adalah sebagai berikut : 
Statistics 

GAJI  
N Valid 40

  Missing 0
Mean 507.0250
Std. Error of Mean 29.2091
Median 559.5000
Mode 245.00
Std. Deviation 184.7346
Variance 34126.8840
Skewness .159
Std. Error of Skewness .374
Kurtosis -.046
Std. Error of Kurtosis .733
Range 780.00
Minimum 205.00
Maximum 985.00
Percentiles 25 359.7500
  50 559.5000
  75 618.1250

 
Tabel : Deskriptif Statistik 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kurva Normal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar : Kurva Distribusi Gaji dengan Garis Kurva Normal 
 
Langkah 4: Interpretasi dari hasil yang tercantum di Tabel statistik deskriptif 
 

• Jumlah data yang diolah (N) adalah 40 dan semuanya Valid, tidak ada yang hilang 
(Missing). 
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• Nilai Rata2 (Mean) adalah 507.0250 dan simpangan kesalahannya (standard error 
of mean) sebesar 29.2091. 

• Nilai Mediannya adalah 559.5000, artinya setelah ke-40 data diurutkan dari nilai 
terkecil ke terbesar (atau sebaliknya), maka nilai data yang tepat berada ditengah-
tengah (dalam hal ini adalah data yang berada di antara nomor 20 dan 21) adalah 
sebesar 559.5000. 

• Nilai Modenya adalah 245.00, artinya nilai data yang sering muncul adalah 
245.00. 

• Simpangan baku (standard deviation) bernilai 184.7346. Semakin kecil nilai 
simpangan baku, semakin homogen data dalam variabel tsb. Jika nilai 184.7346 
dikuadratkan maka nilainya adalah sama dengan nilai Ragam (variance). 

• Kesimetrisan (kecondongan) dari distribusi data ditentukan oleh nilai Skewness. 
Variabel gaji mempunyai nilai skewness 0.159 (positif) yang berarti bahwa kurva 
distribusi data gaji puncaknya berada di kanan nilai rata-rata menjulur ke kiri. 
(Lihat grafik distribusi frekuensi) 

• Keruncingan kurva distribusi ditunjukkan oleh nilai kurtosis. Nilai kurtosis 
didapatkan sama dengan - 0.046 yang berarti bahwa kurva tersebut puncaknya 
agak landai mendekati normal. (Lihat grafik distribusi frekuensi). 

• Kenormalan kurva distribusi dapat ditentukan dengan nilai ratio skewness (Rs) 
dan ratio kurtosis (Rk). Dari tabel dapat dihitung Rs = 0.159/0.374 = 0.4251 dan 
Rk = -0.046/0.733 = - 0. 0628. Dari nilai Rs dan Rk tersebut dapat disimpulkan 
bahwa kurva distribusi gaji tersebut secara statistik adalah masih mengikuti 
sebaran normal karena kedua nilai tersebut masih diantara nilai – 2 dan + 2. 

• Kisaran (range) nilai gaji adalah 780.00 yang didapat dari selisih nilai Maximum 
(985.00) dikurangi nilai Minimum (205.00) 

• Jika semua data diurutkan dan dibagi seratus kelompok sama besar, maka nilai 
gaji yang berada di urutan ke-25 adalah 359.7500, nilai yang berada diurutan ke-
50 (sama dengan median) adalah 559.5000 dan nilai yang berada di urutan ke-75 
adalah 618.1250. 

 
Untuk menghitung variabel yang lain, dapat dilakukan dengan cara yang sama seperti di atas. 
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Tabulasi Silang : Crosstab 
 
Dalam contoh ini hendak dibuat tabel silang antara gender (di baris) dan bidang kerja (di 
kolom), dengan cara sebagai berikut. 
 

Menu :   
Analyse ⇒ Descritive Statistics ⇒ Crosstabs …… 

 
 
 

1. Klik gender 

2. Klik untuk memindahkan 

ke Row(s) 

3. Klik bidang 

4. Klik untuk memindahkan 

ke Columns(s) 

5. Klik OK 
 
Hasilnya adalah seperti terlihat 
pada tabel berikut ini : 
 
GENDER * BIDANG 
Crosstabulation 
Count  

BIDANG  
Administrasi Personalia Produksi Marketing 

Total 

Wanita 5  1 11 17 GENDER Pria 3 6 6 8 23 
Total  8 6 7 19 40 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah (count) data dari Gender.Wanita yang bekerja 
di Bidang.Administrasi adalah 5 orang, sedangkan yang bekerja di Bidang.Personalia 
tidak ada. Secara keselurusan, jumlah Gender.Wanita adalah 17 orang. 
 
Untuk Gender.Pria, jumlah datanya adalah 23 orang dan yang terbanyak berkerja di 
Bidang.Marketing yaitu 8 orang. Jumlah mereka yang bekerja di Bidang.Personalia dan 
di Bidang.Produksi adalah sama. 
 
Bidang.Marketing adalah bagian yang paling banyak stafnya, yaitu 19 orang, sedangkan 
yang paling sedikit adalah di Bidang.Personalia. Di biang ini semua stafnya adalah pria. 
Jumlah semua orang yang ditampilkan di tabel tersebut adalah 40 orang.  
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Explore 

Fungsi ini sama dengan menu Frequency atau Descritive Statistics, yaitu melakukan 
deskripsi data dan menguji apakah data hasil pengamatan mengikuti sebaran normal atau 
tidak (Q-Q Plot dan detrended normal Q-Q plot). Untuk menentukan kenormalan data 
dilakukan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk jika jumlah data kurang dari 40. 
Selain itu dengan menu ini digambarkan pula diagram Steam & Leaf dan Box Plot. 
 

 
Menu :   

Analyse ⇒ Descritive Statistics ⇒ Explore …… 
 
1. Pilih gaji 
2. Pindahkan ke Dependent 

List 
3. Klik Plots… 
4. Windows :Explore : Plots 

 beri tanda √ pada 
Normally plots with tests 

5. Klik Continue 
6. kembali ke Explore :  klik 

OK 
 
Hasilnya Sbb. : 

Case Processing Summary

40 100.0% 0 .0% 40 100.0%gaji bulanan (Rp/bln)
N Percent N Percent N Percent

Valid Missing Total
Cases

 
Jumlah data (N) yang diproses ada 40, tidak ada yang hilang (missing N= 0) 

Descriptives

507.03 29.21
447.94

566.11

499.75
559.50

34126.884
184.73

205
985
780

258.38
.159 .374

-.046 .733

Mean
Lower Bound
Upper Bound

95% Confidence
Interval for Mean

5% Trimmed Mean
Median
Variance
Std. Deviation
Minimum
Maximum
Range
Interquartile Range
Skewness
Kurtosis

gaji bulanan (Rp/bln)
Statistic Std. Error
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Tabel deskripsi statistik. Interpretasi tabel tsb. telah dijelaskan sebelumnya, kecuali 
tentang : 5 % Trimmed Mean, yaitu rata-rata (mean) yang dihitung dengan cara 
menghilangkan 5 % nilai data yang terbesar dan 5 % nilai data yang terkecil. Dengan 
mengeliminasi data ekstrim tsb. didapatkan nilai estimasi central tendency yang lebih 
baik, khususnya ketika data tidak menyebar mengikuti sebaran normal. 
Interquartile Range adalah nilai dari selisih antara nilai quartile ke-III (P-75) dengan nilai 
quartile ke-I (P-25). Dengan demikian QIII – QI = 258.38 
Dengan selang (taraf) kepercayaan 95 %, batas nilai batas bawah rata-rata (mean) gaji 
adalah 447.94 dan batas tertingginya adalah 566.11. 

Tests of Normality

.125 40 .114 .944 40 .071gaji bulanan (Rp/bln)
Statistic df Sig. Statistic df Sig.

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Tabel uji normalitas dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov (KS) dan Shapiro-
Wilk (karena jumlah data kurang dari 50). Hipotesis yang digunakan adalah : Ho : Data 
menyebar mengikuti sebaran Normal dan Ha : Data menyebar tidak mengikuti sebaran 
normal. Dengan melihat nilai Sig. = 0.114 (uji K-S) dan Sig. = 0.071 (Uji S-W) yang 
lebih besar dari α = 5 %, maka Ho diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
secara statistik dengan selang kepercayaan 95 %, data dari gaji pegawai menyebar 
mengikuti sebaran normal. 
 
Stem-and-Leaf Plot 
gaji bulanan (Rp/bln) Stem-and-Leaf Plot 
 
 Frequency    Stem &  Leaf 
 
     9.00        2 .  014444588 
     2.00        3 .  58 
     7.00        4 .  1127888 
     9.00        5 .  256667888 
    10.00        6 .  0012355589 
     1.00        7 .  4 
     1.00        8 .  8 
     1.00        9 .  8 
 
 Stem width:       100 
 Each leaf:       1 case(s) 
 
Stem-and-Leaf Plot : Stem menunjukkan nilai “terdepan” untuk setiap data gaji dan leaf 
menunjukkan angka berikutnya dari stem untuk setiap data gaji. Dari gambar diatas pada 
baris pertama terlihat angka 2.014444588. Angka yang tertulis sebelum titik (angka 2) 
adalah stem dan yang sesudah titik (angka 014444588) adalah leaf. Angka yang berada di 
sebelah kiri angka stem (angka 9.00) adalah frekuensi pegawai yang menerima gaji yang 
nilai besarannya dimulai dengan angka 2, yaitu mulai dari 20x, 21x, 24x, 24x, 24x, 24x, 
25x, 28x dan 28x, dimana x adalah angka dari 0 s/d 9. 
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Q-Q Plot 

Untuk melihat apakah data gaji 
menyebar mengikuti distribusi normal 
atau tidak. Semakin jauh data (yang 
digambarkan dengan kotak2 kecil) dari 
garis lurus, semakin jauh data tsb. 
mengikuti pola sebaran normal. Dari 
gambar di atas terlihat bahwa titik-titik 
berada di sekitar garis lurus dan 
dengan uji K-S (hal. 17) terbukti 
bahwa secara statistik dengan taraf 
kepercayaan 95 %, data gaji menyebar 
mengikuti sebaran normal. 
 

 

Detrended Normal Q-Q Plots  

Menggambarkan perbedaan (deviasi) antara nilai data pengamatan (gaji) dengan nilai 
yang diharapkan (expected value). Jika data berasal dari populasi yang terdistribusi 
normal, maka setiap titik akan berada dekat dengan garis horisontal yang digambarkan 
mulai dari titik 0. 
Dari gambar di atas terlihat bahwa data (titik-titik) menyebar di sekitar garis horisontal 
dengan nilai deviasi terendah – 0.4 dan tertinggi + 0.6. Walaupun demikian, secara 
statistik dengan taraf kepercayaan 95 %, data gaji menyebar mengikuti sebaran normal 
(lihat hal. 17). 
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Box and Whisker Plot 
 
Batas nilai tertinggi (T) gaji adalah 
pada garis ini. 
 
Sebanyak 50 % dari jumlah data 
berada di dalam kotak (box), 
Batas 75 % jumlah data  (P75 atau 
QIII) berada di skala = 618.13  
Nilai Median (P50 atau QII) data 
berada di di skala = 559.50 … 
Batas 25 % jumlah data (P25 atau QI) 
berada di di skala = 359.75 
Interquatile range(hspread) :   
QIII – QI = 258.38 
Batas nilai terendah (R) gaji adalah 
pada garis ini. 
 
 
Gaji yang nilainya ekstrim, yaitu 
yang  berada di atas (T) atau di 
bawah (R) tidak ada, jika ada nilai-nilai tersebut ditandai dengan simbol ‘*’ atau ‘o’. 
 
 

40N =

gaji bulanan (Rp/bln
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III. UJI HIPOTESIS 
 
Hipotesis (hupo = sementara ; thesis = pernyataan atau teori) adalah suatu pernyataan / 
dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya. 
Pengujian hipotesis akan memberikan kesimpulan untuk menolak atau menerima 
hipotesis tsb. Hipotesis yang dirumuskan dengan harapan akan ditolak disebut Hipotesis 
Nol (Ho). Penolakan tsb. menyebabkan diterimanya Hipotesis Alternatif (Ha atau H1).  
Hipotesis Alternatif disebut juga hipotesis penelitian (research hypothesis) yang 
cenderung dinyatakan dalam kalimat positif, sedangkan Hipotesis Nol dinyatakan dalam 
kalimat negatif. Pengujian Ho dan Ha memerlukan hipotesis statistik yaitu pernyataan 
atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi yang kebenarannya perlu diuji. 
Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan data dengan kriteria 
tertentu. 
Hipotesis Statistik adalah pernyataan atau dugaan mengenai satu atau lebih populasi 
yang kebenarannya perlu diuji. Pengujiannya dilakukan dengan membandingkan hasil 
perhitungan data dengan kriteria tertentu. 
Benar atau salahnya suatu hipotesis tidak pernah diketahui dengan pasti, kecuali bila 
diperiksa seluruh populasi. Hal ini tidak mungkin, oleh karena itu dapat diambil suatu 
contoh acak dari populasi tsb. Dengan menggunakan informasi dari contoh tsb. dapat 
diputuskan apakah hipotesis tsb. kemungkinan besar benar atau salah. 
 
 
CONTOH : 

 

Ho : Tidak ada perbedaan dari perlakuan pemberian pupuk X dan Y terhadap produksi  
        tanaman. 
 
Ha : Terdapat perbedaan dari perlakuan pemberian pupuk X dan Y terhadap produksi 
        tanaman. 

Bentuk hipotesis statistik :      Ho : µx  =  µy            ;         Ha : µx  ≠  µy 

 

Ho : Prosedur kerja metode X tidak lebih baik dari pada metode Y. 
Ha : Prosedur kerja metode X lebih baik dari pada metode Y. 

Bentuk hipotesis statistik :      Ho : µx  ≤  µy            ;         Ha : µx  > µy 

 

A. KESALAHAN dalam PENARIKAN KESIMPULAN 

Kesalahan tipe I (type I error) : menolak hipotesis  (Ho) yang seharusnya tidak ditolak 

Kesalahan tipe II (type II error) : tidak menolak hipotesis (Ho) yang seharusnya ditolak 
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P - Value (observed level of significance) atau Sig (Significance dalam SPSS) adalah 
nilai yang menunjukkan probabilitas pasti hasil temuan penelitian 
 
Jika :   Sig.  >  α ,  Ho diterima (not rejected) ⇒ Ha ditolak 
            Sig.  <  α ,  Ho ditolak (rejected) ⇒ Ha diterima 
 
Sig. = 0,0235, artinya adalah bahwa peluang untuk melakukan kesalahan tipe pertama, 
yaitu menolak hipotesis yang seharusnya tidak ditolak, adalah sama dengan 2,35 % atau 
jika digunakan α = 0,05 maka peluang untuk menolak Ho yang seharusnya diterima 
adalah sama dengan 2,35 %. 

UJI SATU ARAH (one tail) 

Hipotesis statistik : 
Ho : µx  ≤  µy            ;         Ha : µx  > µy 
 

Ho : µx  ≥  µy            ;         Ha : µx  < µy 
 

UJI DUA ARAH (two tails) 

Hipotesis statistik : 
Ho : µx  =  µy            ;         Ha : µx  ≠  µy 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penolakan Ho 

Daerah penolakan Ho 

Daerah penolakan Ho Daerah penolakan Ho 

Daerah penerimaan Ho 

Daerah penerimaan Ho 

1- α

1- α

1- α 

α

α

α/2 α/2 

Keputusan 
Statistik 

KESIMPULAN 

Ho Benar Ho Salah 

Terima Ho 

Tolak Ho 

Kesimpulan 
Benar 

Type I error 

Type II error 

α

β 

Kesimpulan 
Benar 
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III. UJI RATA-RATA (MEAN) 
 
Dengan  menggunakan uji ini diasumsikan data menyebar mengikuti distribusi normal, 
jika tidak gunakan uji Non-Parametrik. 
 
A. Uji rata-rata untuk satu sampel 
 
Kegunaan : untuk menguji apakah sebuah nilai tertentu berbeda atau tidak dengan nilai 
rata-rata dari suatu sampel. 
 
Aplikasi 

Gunakan data karyawan. 
Hendak diketahui apakah  gaji seorang karyawan X yang besarnya Rp 456.000,- tidak 
berbeda dengan rata-rata gaji semua karyawan ? Gunakan selang kepercayaan 95 % atau 
α/2 = 0,025 (uji 2 arah) 
 
Hipotesis :  

Ho : Tidak ada perbedaan gaji karyawan X dengan rata-rata gaji semua karyawan. 
Ha : Terdapat perbedaan gaji karyawan X dengan rata-rata gaji semua karyawan. 

Bentuk hipotesis statistik :      Ho : µ  =  456            ;         Ha : µx  ≠  456 

Lakukan : Analyze ⇒ Compare Means ⇒ One-Sample T Test …… 
 

 
Pindahkan ke Test Variable(s) 
dengan klik  
 
 
Isikan nilai 456 disini  
 
Klik OK 
 
Hasilnya adalah sbb.: 
 
 
T-Test 
One-Sample Statistics 

N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Rata-rata gaji bulanan (Rp) 40 507.0250 184.7346 29.2091 
 
One-Sample Test 
  Test Value = 456 

  t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

95% Confidence Interval of the 
Difference 

      Lower Upper 
Rata-rata gaji bulanan (Rp) 1.747 39 .089 51.0250 -8.0560 110.1060 
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Interpretasi hasil : 

One-Sample Statistics : N = jumlah data = 40 dengan rata-rata (mean) semua karyawan = 
507.0250, simpangan baku (Std. Deviation) = 184.7346 
One-Sample Test : Nilai yang akan diuji (Test Value) = 456. Perbedaan nilai tsb. dengan 
rata-rata adalah  (Mean Difference) = 51.0250. Hasil perhitungan didapatkan t hitung (t) 
= 1.747 dengan derajat bebas (degree of freedom = df) = N – 1 = 39.  Sig. untuk 2 – arah 
(2-tailed) adalah 0.089 yang lebih besar dari nilai taraf nyata (α) = 0.05 sehingga Ho 
diterima. 
Kesimpulan : Dengan Selang kepercayaan 95 %, tidak ada perbedaan gaji karyawan X 
dengan rata-rata gaji semua karyawan. 
 
B. Uji rata-rata untuk dua sampel bebas (independent) 
 
Kegunaan : untuk menguji apakah nilai rata-rata suatu variabel berbeda atau tidak dengan 
nilai rata-rata dari suatu variabel yang lain dimana kedua variabel tersebut tidak saling 
tergantung (independent) 
 
Gunakan data karyawan. 
Hendak diketahui apakah  rata-rata gaji karyawan wanita tidak berbeda dengan rata-rata 
gaji karyawan pria ? Gunakan selang kepercayaan 95 % atau α/2 = 0,025 (uji 2 arah) 
 
Hipotesis :  

Ho : Tidak ada perbedaan rata-rata gaji karyawan wanita dengan rata-rata gaji karyawan 
pria. 
Ha : Terdapat perbedaan rata-rata gaji karyawan wanita dengan rata-rata gaji karyawan 
pria. 
 

Bentuk hipotesis statistik :      Ho : µw =  µp            ;         Ha : µw  ≠  µp 

Lakukan : Analyze ⇒ Compare Means ⇒ Independent-Samples T Test …… 
 
 
Pindahkan .. 
ke Test 
Variable(s). 
 
Pindahkan 
Gender ke  
 
Klik  
 
Hasilnya 
Isi 
 
Isi : Group 1: (angka) 1 (wanita) dan Group 2: (angka) 2 (pria) ⇒ Continue  
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Hasilnya adalah sbb.: 
 
T-Test 
Group Statistics 

GENDER N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Rata-rata gaji bulanan (Rp) Wanita 17 462.0588 186.7269 45.2879 

Pria 23 540.2609 180.0629 37.5457 
 

Independent Samples Test 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances 
t-test for Equality of Means 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

 
 
 
 
 
 

F Sig. t df Sig. (2-
tailed)

Mean 
Difference

Std. Error 
Difference 

Lower Upper 
Equal 
variances 
assumed 

.856 .361 -1.337 38 .189 -78.2020 58.4994 -196.6279 40.2238Rata-rata 
gaji 
bulanan 
(Rp) 

Equal 
variances 
not 
assumed 

-1.329 33.904 .193 -78.2020 58.8275 -197.7664 41.3623

 
Interpretasi hasil : 

Group Statistics :  Gender : Wanita (N= 17) dan Pria (N = 23) dengan gaji rata-rata 
(mean) masing-masing : Wanita = 462.0588 dan Pria = 540.2609. 
Independent Samples Test :  diasumsikan ragam kedua sampel sama (Equal variances 
assumed). Perbedaan rata-rata gaji Wanita. dengan rata-rata gaji Pria adalah  (Mean 
Difference) = - 78.2020 (artinya rata-rata gaji Wanita lebih rendah dari rata-rata gaji 
Pria). Hasil perhitungan didapatkan t hitung (t) = - 1.337 dengan derajat bebas (degree of 
freedom = df) = N – 2 = 38.  Sig. untuk 2 – arah (2-tailed) adalah 0.189 yang lebih besar 
dari nilai taraf nyata (α/2) = 0.025 sehingga Ho diterima. 
Kesimpulan :  Dengan Selang kepercayaan 95 %, tidak ada perbedaan rata-rata gaji 
Wanita dengan rata-rata gaji Pria. 
 
C. Uji rata-rata untuk dua sampel berpasangan (paired) 
 
Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dari dua variabel dari satu objek 
yang sama atau dua sampel yang berpasangan.  
Misalnya untuk menguji perubahan berat badan dari orang-orang yang diberi perlakuan 
tertentu. Dalam hal ini berat masing-masing sampel (orang) ditimbang terlebih dahulu 
sebelum diberi perlakuan. Kemudian setelah diberi perlakuan (misalnya meminum obat 
pelangsing badan dalam jangka waktu tertentu) berat badan masing-masing orang 
ditimbang kembali. Hasil penimbangan tersebut, misalnya adalah sebagai berikut : 
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No. Sebelum Sesudah No Sebelum Sesudah No Sebelum Sesudah 
1 67.6 60.9 8 62.1 62.9 15 70.7 67.8 
2 72.1 66.2 9 68.1 64.7 16 71.5 70.1 
3 59.4 56.7 10 63.6 60.8 17 62.8 63.1 
4 62.8 64.7 11 59.2 60.2 18 61.9 58.2 
5 55.6 54.2 12 49.7 47.2 19 57.2 55.2 
6 57.8 61.5 13 51.6 54.4 20 50.8 52.8 
7 65.4 65.1 14 70.2 64.6 21 49.9 47.4 

 
Masukkan data tersebut di atas di program SPSS, simpan dengan nama : pasangan.sav 

Hipotesis :  

Ho : Tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah minum obat 
          pelangsing badan. 
 
Ha : Terdapat perbedaan rata-rata berat badan sebelum dan sesudah minum obat  
           pelangsing badan. 
 

Bentuk hipotesis statistik :      Ho : µD =  0      ;    Ha : µD  ≠  0 , dimana µD =  µSb  - µSs 

Lakukan : Analyze ⇒ Compare Means ⇒ Paired-Samples T Test …… 
 
 
Klik sebelum dan sesudah 
dengan cara klik dahulu 
sebelum kemudian tekan 
tobol Ctrl dan klik sesudah, 
keduanya berubah warna 
karena terpilih. 
 
Pindahkan dengan …. ke 
Paired Variables. 
 
Klik OK 
 
Hasilnya adalah sbb. : 
 
 
T-Test 
 
Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 SEBELUM 61.4286 21 7.2106 1.5735 

 SESUDAH 59.9381 21 6.2886 1.3723 
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Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 

Pair 1 SEBELUM & SESUDAH 21 .919 .000 
 
Paired Samples Test 

Paired Differences   
Mean Std. 

Deviation
Std. Error 

Mean 
95% Confidence Interval of 

the Difference 
t df Sig. (2-

tailed) 

     Lower Upper    

Pair 1 SEBELUM - 
SESUDAH 1.4905 2.8686 .6260 .1847 2.7963 2.381 20 .027 

 
Interpretasi hasil : 

Paired Samples Statistics :  Rata-rata berat badan sebelum adalah 61.4286 kg dan sesudah 
perlakuan = 59.9381 kg dengan jumlah data masing-masing 21 dan simpangan baku 
untuk sebelum perlakuan adalah 7.2106 kg, sedangkan sesudah perlakuan 6.2886 kg. 
Paired Samples Correlations : akan dijelaskan kemudian di bab lain. 
Paired Samples Test :  Perbedaan nilai rata-rata sesudah dan sebelum (paired differences) 
adalah (mean) 1.4905 kg dengan simpangan baku 2.8686 kg. Hasil t hitung (t) adalah 
2.381 dengan df = N – 1 = 21 – 1 = 20. Nilai Sig. untuk uji 2 arah adalah 0.027 yang 
lebih besar dari taraf nyata (α/2) = 0.025 (uji 2 arah) sehingga Ho diterima. 
Kesimpulan :  Dengan Selang kepercayaan 95 %, tidak ada perbedaan rata-rata berat 
badan sebelum dan sesudah minum obat pelangsing badan. 
 
D. Uji rata-rata untuk K (K > 2) sampel bebas (independent) 
 
Kegunaan : untuk menguji apakah nilai rata-rata suatu variabel berbeda atau tidak dengan 
nilai rata-rata dari variabel-variabel yang lain dimana variabel-variabel tersebut tidak 
saling tergantung (independent) 
 
Digunakan Analysis of Variance (Anova) dengan asumsi bahwa variabel-variabel yang 
diuji mempunyai homogenitas yang sama (Equal variances assumed) 
 
Gunakan data karyawan. 
Hendak diketahui apakah  rata-rata gaji karyawan berbeda untuk setiap bidang pekerjaan? 
Gunakan selang kepercayaan 95 % atau α/2 = 0,025 (uji 2 arah) 
 
Hipotesis :  

Ho : Tidak ada perbedaan rata-rata gaji karyawan di setiap bidang pekerjaan. 

Ha : Paling tidak ada perbedaan rata-rata gaji karyawan di setiap bidang pekerjaan. 

Bentuk hipotesis statistik :       

Ho : µAd =  µPr  = µPd =  µMk         ;          

Ha : Paling tidak ada perbedaan  µAd ; µPr ; µPd ; µMk          

Lakukan : Analyze ⇒ Compare Means ⇒ One-Way ANOVA …… 
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Klik variabel gaji. 
 
 
 
 
Pindahkan dengan   
 
 
Klik Options 
 
 
Pilih (centang)  
untuk menguji asumsi 
bahwa tidak ada 
perbedaan homogenitas setiap variabel  
 
Klik Continue  
 
 
Klik OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasilnya adalah sbb. : 
 
Oneway 
 

Test of Homogeneity of Variances 
 

       gaji 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.035 3 36 .126
 
 ANOVA 
 
gaji  

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 92484.207 3 30828.069 .896 .453 
Within Groups 1238464.268 36 34401.785     
Total 1330948.475 39      
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Interpretasi hasil : 

Test of Homogeneity of Variances :  Dengan menggunakan Uji Levene didapatkan nilai 
Levene Statistic = 2.035 dan Sig. = 0.126 (> 5 %). Dengan demikian dapat diputuskan 
bahwa Ho diterima, yaitu tidak ada perbedaan homogenitas diantara variabel-variabel 
yang diuji. (Ha = ada perbedaan homogenitas diantara variabel-variabel yang diuji). 
Dengan hasil tersebut, maka asumsi bahwa variabel-variabel yang diuji mempunyai 
homogenitas yang sama telah terpenuhi. 
 
ANOVA :  Dari tabel tersebut terlihat bahwa diantara kelompok variabel-variabel 
(Between groups) mempunyai Fhitung = 0.896 dengan Sig. = 0.453 (> 5 %) yang berarti 
Ho diterima, yaitu : µAd =  µPr  = µPd =  µMk . (Seandainya Ho ditolak, maka perlu ada 
post-hoc test untuk mengetahui pasangan variabel mana yang berbeda/tidak berbeda rata-
ratanya. Pilihan jenis uji yang digunakan lihat Lampiran 1) 
 
Kesimpulan :  Dengan Selang kepercayaan 95 %, dapat diputukan bahwa secara statistik 
idak ada perbedaan rata-rata gaji karyawan di setiap bidang pekerjaan. 
 
Catatan : Lakukan dengan cara yang sama, apakah ada perbedaan rata-rata usia atau lama 
bekerja untuk setiap bidang pekerjaan ? 
 
E. Uji Normalitas Data 
 
Untuk mengetahui apakah data dari sampel yang diambil secara acak terdistribusi 
mengikuti sebaran normal atau tidak. 
 
Hendak diuji apakah data Gaji mengikuti sebaran normal atau tidak. Untuk maksud 
tersebut dapat digunakan uji Kolmogorov-Sminov karena data gaji adalah data kontinu.  
 
Hipotesis :  

Ho : Variabel gaji terdistribusi mengikuti sebaran normal. 

Ha : Variabel gaji terdistribusi tidak mengikuti sebaran normal. 
 
Lakukan : Analyze ⇒ Nonparametric Test ⇒ 2 Sample K-S …… 
 
Pilih variabel gaji 
 
 
 
Pindahkan ke Test 
Variable List : 
 
Pilih (centang) Test 
Distribution Normal 
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Klik OK 
 
 
Hasilnya adalah sbb. : 
 
NPar Tests 
 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  gaji 
N 40
Normal 
Parameters(a,b) Mean 507.025

  Std. Deviation 184.7346
Most Extreme 
Differences Absolute .125

  Positive .110
  Negative -.125
Kolmogorov-Smirnov Z .793
Asymp. Sig. (2-tailed) .556

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
 
Interpretasi hasil : 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test : Dari tabel tersebut terlihat bahwa untuk 
variabel gaji mempunyai jumlah data (N) = 40, dengan nilai rata-rata = 507.025, nilai Z 
untuk Kolmogorov-Smirnov = 0.793 sehingga didapatkan Sig. = 0.556 (> 5 %)  yang 
berarti bahwa Ho diterima. 
 
Kesimpulan : Variabel gaji terdistribusi mengikuti sebaran normal. 
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Lampiran 1. POST-HOC TEST 

Test Name of Test / Comments Range 
Test 

Pairwise
Test 

Equal Variances Assumed 

LSD 
Least Significant Difference / Equivalent to running 
simple t tests for each pair of means. The alpha level is 
not controlled. 

  Yes 

Bonferroni 

Assumes that you wish to test all possible pairs of means. 
The actual alpha level is the significance level defined in 
the dialog box divided by the number of possible pairs of 
means (called C, the number of comparisons).  
corrected alpha = alpha/C 
For example, if there are three means then there are three 
possible pairs of means (1 v 2, 1 v 3, and 2 v 3). If the 
significance level in the dialog box is set at .05, then the 
Bonferroni corrected alpha level is corrected alpha = 
.05/3 = .01667 

  Yes 

Sidak 

Assumes that you wish to test all possible pairs of 
means.  The Sidak formula is:  
corrected alpha = 1 - (1 - alpha)1/C 

where C is the number of comparisons. 
For example, if there are three means then there are three 
possible pairs of means (1 v 2, 1 v 3, and 2 v 3).  If the 
significance level in the dialog box is set at .05, then the 
Sidak corrected alpha level is corrected alpha  
                         = 1 - (1 - .05)1/3 
                         = 1 - (.95).3333 
                         = 1 - (.983048) 
                         = .01695 
The Sidak procedure has slightly more power than the 
Bonferroni procedure when alpha = .05.  When alpha = 
.01 the two procedures are nearly identical.   

  Yes 

Scheffe 

Assumes you wish to test all possible pairs and all 
possible combinations of means.  Note that this is a very 
conservative test. For example, if you have three means, 
then there are six possible comparisons (1 v 2, 1 v 3, 2 v 
3, 1+2 v 3, 1+3 v 2, and 2+3 v 1). Do not use the Scheffe 
method if you do not intend to test all possible pairs and 
all possible combinations of means.  
For three means and an original alpha of .05, the 
corrected alpha level would be corrected alpha = .05/6 = 
.0083 Scheffe is exact for unequal group sizes. 

  Yes 

R-E-G-W F Ryan-Einot-Gabriel-Welsch F Yes   
R-E-G-W Q Ryan-Einot-Gabriel-Welsch range test Yes   
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S-N-K 

Student-Newman-Keuls.   This is a stepwise test for 
ordered means where the alpha level depends upon the 
number of "steps apart" each of the means are from each 
other.   

Yes   

Tukey Honest Significant Difference (HSD).   Yes Yes 

Tukey's-b 

Tukey's alternative procedure. This is a stepwise test for 
ordered means there the alpha (see S-N-K).  It uses the 
average of the Tukey and the S-N-K procedure at each 
step.   

Yes   

Duncan Multiple Range Test.  This is a stepwise test for ordered 
means (see S-N-K).  Yes   

Hochberg's 
GT2   Yes Yes 

Gabriel   Yes Yes 
Waller-
Duncan   Yes   

Dunnett Tests a control mean against all other means.    Yes 

Equal Variances Not Assumed 

Test Name of Test / Comments Range 
Test 

Pairwise
Test 

Tamhane's T2 

Uses the Welch procedure for determining degrees of 
freedom for the SE of the contrast. Uses Student's t 
distribution.  Uses the Sidak procedure to find the alpha 
level.  Slightly more conservative that the Games-Howell 
procedure.   Appropriate when variances are unequal or 
when variances and group sizes are unequal. 

  Yes 

Dunnett's T3     Yes 

Games-
Howell 

Uses the Welch procedure for determining degrees of 
freedom for the SE of the contrast. Uses the studentized 
range distribution. Appropriate when variances are 
unequal or when variances and group sizes are unequal. 

  Yes 

Dunnett's C     Yes 
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Lampiran  2. : MEMINDAHKAN HASIL SPSS KE MS-WORD 
 
Hasil (output) dari program SPSS, baik yang berupa grafik maupun tabel dapat 
dipindahkan ke program WORD untuk dapat digunakan sebagai bagian dari suatu 
laporan. Cara pemindahannya adalah sebagai berikut. 
 

1. Buka program WORD :  Start ⇒ Program ⇒ Microsoft Word 
2. Tinggalkan program Word untuk sementara dan …. 
3. Buka program SPSS : Start ⇒ Program ⇒ SPSS for Windows ⇒ SPSS 10.0 

for Windows 
4. Panggil file SPSS yang hendak diolah datanya, misalnya file Latihan yang berisi 

data tentang pengawai (gender, bidang, gaji, usia, tahun) 
5. Lakukan pengolahan data, misalnya hendak dibuat tabel tabulasi silang (crosstab) 

antara gender (kolom) dan bidang (baris), lakukan seperti contoh pada halaman 13 
di atas (urutan cara membuat crosstab) dan halaman 14 (hasil crosstab). 

6. Klik hasil crosstab di SPSS Viewer yang hasilnya seperti gambar berikut : 
 

 
 
7. Kemudian Copy tabel tersebut dengan cara : Menu :  Edit ⇒ Copy 
8. Pindah ke program WORD 
9. Tempatkan cursor di tempat yang diinginkan untuk meletakkan tabel crosstab 
10. Lakukan :  Menu : Edit ⇒ Paste  
11.  Hasilnya seperti tabel berikut ini : 
 

BIDANG * GENDER Crosstabulation 
Count  

 GENDER Total
 Wanita Pria

BIDANG Administra
si 

5 3 8

Personalia 6 6
Produksi 1 6 7

Marketing 11 8 19
Total  17 23 40

 

Ada 
tanda 
panah 
warna 
merah 



Data Management dengan SPSS : Dr.Ir. Supratomo 33

Tekan 
cursor 
disini dan 
geser 
sampai di 
“kerja” 

Lampiran 3.  MEMINDAHKAN TABEL/DATA DARI SPSS KE EXCEL ATAU 
                       SEBALIKNYA 
 
A. Dari SPSS ke EXCEL 
 

Data yang telah dimasukkan di file proram SPSS dapat dipindahkan ke program 
EXCEL untuk pengolahan lebih lanjut, misalnya untuk membuat grafik yang lebih 
baik dari pada di SPSS. Cara pemindahannya adalah sbb. : 
1. Buka program EXCEL : Start ⇒ Program ⇒ Microsoft Excel 
2. Tinggalkan EXCEL untuk sementara dan …. 
3. Buka SPSS : Start ⇒ Program ⇒ SPSS for Windows ⇒ SPSS 10.0 for 

Windows 
4. Buka file yang datanya akan dipindahkan ke EXCEL, misalnya file  Latihan yang 

berisi data tentang pengawai (gender, bidang, gaji, usia, tahun) 
5. Blok semua data dengan cara menekan cursor di nama variabel (gender, bidang, 

gaji, usia, tahun), sehingga hasilnya seperti gambar berikut : 
 

 
 
6. Copy data tersebut dengan cara : Menu : Edit ⇒ Copy 
7. Pindah ke program EXCEL 
8. Tempatkan cursor di Cell yang diinginkan, misalnya di cell : A1 
9. Tempelkan hasil Copy dengan cara : Menu : Edit ⇒ Paste, hasilnya adalah sbb. : 
 

 
 
10. Simpan (save) data tersebut dengan nama yang dikehendaki 

 
B. Dari EXCEL ke SPSS 
 

1. Buka program EXCEL : Start ⇒ Program ⇒ Microsoft Excel 
2. Buka file yang akan dipindahkan ke SPSS, misalnya file tersebut tentang data 

pegawai yang berisi : gender, bidang, gaji, umur dan masa kerja yang terlihat 
seperti gambar berikut : 
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3. Blok data yang hendak dipindahkan kemudian lakukan Menu : Edit ⇒ Copy 

sehingga disekeliling data timbul garis putus-putus seperti gambar berikut ini : 
 

 
 

4. Pindah ke program SPSS 
5. Lakukan : Menu : Edit ⇒ Paste, yang hasilnya sebagai berikut : 
 

 
 
6. Dari gambar di atas terlihat bahwa nama variabel adalah var00001 …. dst dan 

pada variabel var00001 dan var00002  tampak kosong, hanya berisi . (titik) hal ini 
terjadi karena sebelum data dipindahkan dari EXCEL, nama-nama variabel di 
SPSS tidak didefinisikan terlebih dahulu. Untuk itu definisikan nama-nama dan 
tipe variabel terlebih dahulu dengan cara yang telah dijelaskan pada halaman 3 
dan 4 di atas. Setelah itu lakukan urutan seperti nomor 5. di atas dan hasilnya 
adalah sebagai berikut : 

 

 
 
7. Simpan (save) data SPSS dengan nama yang dikehendaki 
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Lampiran 4. DATA YANG DIGUNAKAN UNTUK CONTOH DI  BAB I 
  

Data karyawan PT X berdasarkan jenis kelamin, bidang kerja, gaji, usia  
dan pengalaman kerjanya. 

 
No  GENDER  BIDANG  GAJI  USIA  KERJA  
1  Wanita Administrasi  215.00 23 2 
2 Wanita Administrasi  245.00 21 2 
3 Pria Administrasi  350.50 26 3 
4 Wanita Administrasi  587.00 29 5 
5 Pria Administrasi  985.00 30 7 
6 Wanita Administrasi  635.00 30 4 
7 Wanita Administrasi  695.00 30 7 
8 Pria Administrasi  612.50 31 6 
9 Pria Personalia 425.00 20 4 

10 Pria Personalia 680.00 24 6 
11 Pria Personalia 651.50 29 5 
12 Pria Personalia 620.00 31 6 
13 Pria Personalia 606.50 30 7 
14 Pria Personalia 565.00 33 5 
15 Pria Produksi  245.00 20 1 
16 Pria Produksi  415.00 22 4 
17 Wanita Produksi  255.50 24 3 
18 Pria Produksi  565.00 26 6 
19 Pria Produksi  415.00 27 3 
20 Pria Produksi  485.00 30 4 
21 Pria Produksi  659.00 30 6 
22 Wanita Marketing 245.00 20 2 
23 Pria Marketing 285.00 21 2 
24 Wanita Marketing 485.00 22 5 
25 Pria Marketing 885.00 22 10 
26 Pria Marketing 575.00 22 6 
27 Wanita Marketing 485.00 25 2 
28 Wanita Marketing 567.50 25 5 
29 Pria Marketing 245.00 26 2 
30 Wanita Marketing 585.00 26 5 
31 Wanita Marketing 582.50 26 5 
32 Pria Marketing 554.00 26 4 
33 Wanita Marketing 387.50 26 4 
34 Pria Marketing 522.50 28 5 
35 Wanita Marketing 650.00 28 6 
36 Wanita Marketing 205.00 24 1 
37 Wanita Marketing 285.00 25 2 
38 Pria Marketing 605.00 25 5 
39 Pria Marketing 474.50 25 4 
40 Wanita Marketing 745.00 29 6 
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Lampiran 5. Bahan untuk Latihan 
 

1. Dari sepuluh peternakan sapi perah  diambil sample susu yang dihasilkan untuk 
diketahui jumlah bakteri patogen yang ada di susu tsb. Sample-sample tsb. 
dikirim ke dua laboratorium, yaitu Lab I dan Lab II. Hasil perhitungan bakteri 
(dalam jumlah ribuan bakteri per ml) adalah sebagai berikut : 

 
Lab I 11.7 12.1 15.1 11.9 13.3 15.9 15.3 16.2 15.1 13.6 
Lab II 10.9 11.9 15.4 12.3 13.4 14.8 14.8 15.0 14.2 13.1 

 
Dengan selang kepercayaan 95 %, apakah hasil pengujian di kedua lab tersebut 
tidak berbeda ? 

 
2. Hill dan Padmanabhan (1984) mencatat berat badan (dalam gram) tikus-tikus 

yang diabetes dan normal. Dengan selang kepercayaan 95 %, apakah ada 
perbedaan berat badan tikus tikus tersebut ? 

 
Diabetes 42 44 38 52 48 46 34 44 38 

34 43 35 33 34 26 30 31 31 
36 32 32 38 42 36 44 33 38 

Normal 
  
  28 27 30 37 38 32  27    

 
3. Sebuah perusahaan taksi hendak menentukan apakah penggunaan ban radial 

dibanding ban biasa dapat menghemat bakan bakar atau tidak. Dua belas mobil 
dilengkapi dengan ban radial dicoba pada suatu rute yang telah ditentukan. 
Kemudian tanpa mengganti sopir, ban radial diganti dengan ban biasa dan dicoba 
pada rute yang sama. Konsumsi bahan bakar (km/liter) tercatat sebagai berikut : 

 
Radial 4,2 4,7 6,6 7,0 6,7 4,5 5,7 6,0 7,4 4,9 6,1 5,2 
Biasa 4,1 4,9 6,2 6,9 6,8 4,4 5,7 5,8 6,9 4,7 6,0 4,9 

 
Dengan selang kepercayaan 95 %, buktikan bahwa konsumsi bahan bakar tidak 
ditentukan oleh jenis ban yang digunakan ? 

 
4. Tiga kelas Fisika Dasar I yang diasumsikan mempunyai ragam yang sama, 

diberikan kepada tiga dosen yang berbeda. Nilai akhir yang diterima mahasiswa 
ketiga kelas tersebut adalah sebagai berikut : 

 
A 73 89 82 43 80 73 66 60 45 93 36 77   
B 88 78 48 91 51 85 74 77 31 78 62 76 96 80 56 
C 68 79 56 91 71 71 87 41 59 68 53 79 15   
 
Dengan selang kepercayaan 95 %, buktikan bahwa penilian ketiga dosen di 
ketiga kelas tersebut berbeda ? 
Jika terbukti, dengan uji lanjutan (post-hoc), tentukan dosen mana saja yang 
berbeda ? 
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5. Dalam suatu percobaan biologi digunakan 4 konsentrasi bahan kimia yang 
digunakan untuk merangsang pertumbuhan tanaman tertentu. Data pertumbuhan 
(dalam cm) tanaman setelah periode tertentu adalah sebagai berikut : 

 
Konsentrasi zat A 

A B C D 
8.2 7.7 6.9 6.8 
8.7 8.4 5.8 7.3 
9.4 8.6 7.2 6.3 
9.2 8.1 6.8 6.9 

8 7.4 7.1   
    6.1   

 
Dengan asumsi data tsb. mempunyai ragam yang sama,  apakah ada perbedaan 
pertumbuhan rata-rata yang nyata yang disebabkan oleh keempat konsentrasi zat 
A tersebut ? gunakan taraf nyata 1 %. 
Dengan uji lanjutan, tentukan tingkat konsentrasi mana saja yang memberikan 
perbedaan yang nyata satu dengan yang lain ? 

 
6. Data berikut ini mencantumkan bera bungkus rokok yang terjual di sebuah pasar 

swalayan pada 8 hari penjualan yang dipilih secara acak : 
 

Merk Rokok 
A B C D E 
21 35 45 32 45 
35 12 60 53 29 
32 27 33 29 31 
28 41 36 42 22 
14 19 31 40 36 
47 23 40 23 29 
25 31 43 35 42 
38 20 48 42 30 

 
Dengan asumsi data tsb. mempunyai ragam yang sama,  lakukan analisis ragam 
dengan taraf nyata 5 % dan tentukan apakah secara rata-rata di pasar swalayan 
tsb. kelima merk rokok  itu terjual sama banyak ? 
Dengan uji lanjutan, tentukan merk-merk mana saja yang berbeda satu dengan 
yang lain ? 

 
 
 
 

 


