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1. Pengantar
Dalam statistik parametrik ukuran korelasi yang umum digunakan adalah korelasi

Product Moment Pearson. Diantara korelasi nonparametrik yang ekuivalen dengan koefisien

korelasi standar ini dan umum digunakan adalah Spearman R, Kendal Tau dan coefficien

Gamma. Selain ketiga pengukuran tersebut, Chi square yang berbasiskan tabel silang juga relatif

populer digunakan dalam mengukur korelasi antar variable (Junaidi, 2010).

Prosedur X2 Test (Uji Chi Square) berdasarkan tabel silang ini adalah menabulasi

(menyusun dalam bentuk tabel) suatu variabel dalam kategori dan menguji hipotesis bahwa

frekuensi yang diobservasi (data yang diamati) tidak berbeda dari frekuensi yang diharapkan

(frekuensi teoritis). Uji goodness-of-fit dari chi-square membandingkan antara frekuensi yang

diobservasi dan frekuensi yang diharapkan (expected) pada masing-masing kategori untuk

menguji bahwa semua kategori mengandung proporsi nilai yang sama atau menguji bahwa

masing-masing kategori mengandung proporsi nilai tertentu.

Asumsi yang digunakan adalah data berasal sampel random. Frekuensi yang diharapkan

untuk masing-masing kategori harus lebih besar dari 1. Frekuensi yang diharapkan yang bernilai

kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20 % dari kategori.

Rumus perhitungan chi-square sebagai berikut:

Dimana: r = jumlah baris, c = jumlah kolom, i = baris ke i dan j = baris ke j

Oij = frekuensi observasi pada baris i kolom j

Eij = frekuensi yang diharapkan pada baris i kolom j

Selanjutnya untuk menghitung Eij digunakan rumus: Eij = ni . nj/n

dengan ni = jumlah frekuensi pada baris i, nj = jumlah frekuensi pada kolom j dan n adalah total

frekuensi
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Sebagai contoh, misalnya suatu penelitian ingin mengetahui apakah ada hubungan antara

tingkat pendidikan masyarakat dengan jenis Bank yang dipilih dalam transaksi keuangan. Untuk

kepentingan tersebut, diambil sampel sebanyak 113 responden. Pendidikan masyarakat

dikelompokkan menjadi 2, yaitu lulusan SLTA kebawah dan Perguruan Tinggi. Bank yang

dipilih dikelompokkan atas bank swasta dan bank pemerintah. Dari penelitian didapatkan data

sebagai berikut:

Tabel: Contoh Kasus Uji Chi-Square

Dari 51 responden yang berpendidikan SLTA ke bawah, 35 diantaranya memilih bank

pemerintah dan 16 lainnya memilih bank swasta. Dari 62 responden berpendidikan perguruan

tinggi, 20 diantaranya memilih bank pemerintah dan 42 responden memilih bank swasta.

Untuk menghitung Chi Square, langkah pertama adalah frekuensi yang diharapkan dari

masing-masing sel dalam tabel silang tersebut.

Tabel: Perhitungan Frekuensi yang Diharapkan untuk Uji Chi-Square

Setelah mendapatkan frekuensi yang diharapkan, nilai Chi Square dapat dihitung sebagai berikut:

Dari perhitungan tersebut, didapatkan nilai Chi square sebesar 14,816.
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2. Aplikasi Perhitungan dan SPSS
Pada bagian ini, akan dibahas lebih lanjut aplikasi perhitungan chi-square dengan

menggunakan paket program statistik SPSS. Kasus yang digunakan adalah kasus pada bahasan

sebelumnya.

Dalam aplikasi SPSS, untuk perhitungan Chi Square tersebut melalui tahapan sebagai

berikut:

1. Berikan kode numerik untuk variabel Pendidikan yaitu 1 = pendidikan SLTA ke bawah dan 2

= pendidikan perguruan tinggi. Untuk bank, beri kode 1 = bank pemerintah dan 2 = bank

swasta.

2. Persiapkan worksheet dengan cara seperti contoh-contoh sebelumnya.

Pada baris pertama, isikan kolom Name dengan Pendidikan, Measure = Ordinal, dan kolom

Values dengan 1 = SLTA, 2 = PT. (Cara menginput Values, lihat pembahasan sebelumnya)

Pada baris kedua isikan, kolom Name dengan Bank, Measure = Nominal dan kolom Values

dengan 1 = Pemerintah, 2 = Swasta. Kolom lainnya diabaikan (mengikuti default dari

program).

3. Kembali ke muda data dengan mengklik Data View. Selanjutnya input data pendidikan dan

pilihan bank

4. Setelah menginput data, untuk menghitung Chi Square, klik Analyze > Descriptive Statistics >

Crosstabs. Akan muncul tampilan berikut:
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Isikan kotak Row(s) dengan variabel Bank dan kotak Column(s) dengan variabel Pendidikan.

Selanjutnya klik Statistics, akan muncul tampilan berikut:
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Terdapat beberapa pilihan statistik yang bisa digunakan pada menu halaman tersebut.

a) Chi-square.

Untuk tabel dua baris dua kolom ( 2 x 2 seperti contoh kita), pilihan Chi-square akan

memberikan output Pearson chi-square, likelihood-ratio chi-square, Fisher’s exact test, dan

Yates’ corrected chi-square (continuity correction).

Untuk tabel selain 2 x 2, pilihan Chi-square akan memberikan output Pearson chi-square dan

likelihood-ratio chi-square.

b) Correlations.

Klik pilihan Correlations ini jika seluruh variabel yang diinput berskala ordinal, atau jika

seluruh variabel berskala interval. Pilihan ini akan menghasilkan output korelasi Spearman

(untuk dua variabel berskala ordinal) dan korelasi Pearson (untuk dua variabel berskala

interval/ratio). Hasil yang diberikan, sama dengan kasus iklan dan penjualan pada seri-seri

tulisan sebelumnya.

c) Nominal.

Klik pilihan-pilihan dalam bagian nominal, jika kedua data yang diinput adalah data berskala

nominal. Untuk korelasi dengan kedua variabel berskala nominal, output yang bisa dihasilkan

adalah Contingency coefficient, Phi and Cramer’s V, Lambda, Uncertainty coefficient

d) Ordinal.

Klik pilihan-pilihan dalam bagian Ordinal, jika kedua data yang diinput adalah data berskala

ordinal. Untuk korelasi dengan kedua variabel berkala ordinal, output yang bisa dihasilkan

adalah Gamma (seperti yang pernah diuraikan sebelumnya), Sommer’s d, Kendall tau-b dan

Kendall tau-c. Kendall tau-b adalah koefisien korelasi Kendall yang sudah dibahas

sebelumnya. Kendall tau-c adalah modifikasi koefisien korelasi Kendall yang dalam

perhitungannya dengan mengabaikan data yang bernilai sama dalam urutannya.

e) Nominal by Interval.

Klik pilihan Eta pada bagian Nominal by Interval jika data yang diinput salah satunya

berskala nominal dan lainnya berskala interval. Misalnya jika ingin menghitung korelasi

antara jenis kelamin (nominal) dengan pendapatan (interval)

f) Kappa.
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Cohen’s kappa mengukur kesesuaian antara penaksitan dua peringkat ketika keduanya

diperingkat dari objek yang sama. Output Kappa hanya akan tersedia jika kedua variabel yang

diinput menggunakan nilai dan jumlah kategori yang sama.

g) Risk.

Risk untuk mengukur kekuatan hubungan antara kehadiran suatu faktor terhadap terjadinya

suatu kejadian. Nilai risk hanya akan tersedia untuk tabel 2×2.

h) McNemar.

Suatu uji non-parametrik untuk menguji keterkaitan dua variabel dikotomi (hanya memiliki

dua kategori).

i) Cochran’s and Mantel-Haenszel statistics.

Sebagaimana dengan McNemar, Cochran’s and Mantel-Haenszel juga digunakan menguji dua

variabel dikotomi.

Bagi yang ingin mendapatkan pemahaman lebih lanjut untuk pilihan-pilihan statistik

tersebut dapat merujuk ke berbagai literatur mengenai statistik non-parametrik. Dalam bagian

ini, hanya akan diuraikan lebih lanjut mengenai pilihan Chi Square.

5. Klik Chi square > Continue > Cell, akan muncul tampilan berikut:

Terdapat beberapa pilihan dalam tampilan ini, yaitu:
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Count.

Centang observed, jika ingin menampilkan frekuensi data sebenarnya (observed), dan centang

Expecten, jika ingin menampilkan frekuensi harapan dalam tabel silang.

Percentage.

Centang Row jika ingin menampilkan persentase baris, column untuk persentase kolom dan total

untuk persentase total dalam tabel silang.

Untuk kepentingan analisis Chi-square, pilihan lainnya untuk sementara diabaikan.

Misalnya dari tampilan diatas, pilihan yang diambil adalah Observe, Expected dan Column.

Selanjutnya Klik Continue > OK. Output yang dihasilkan diberikan sebagai berikut:

Pada output tabel pertama, Count adalah frekuensi dari data yang diamati (observed) dan

Expected Count adalah frekuensi yang diharapkan. % within Bank adalah persentase kolom dari
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tabel silang ini (sesuai dengan pilihan yang diambil tadi, kita hanya mencentang frekuensi

kolom). Dari frekuensi kolom ini dapat dibaca, bahwa terdapat kecenderungan mereka yang

berpendidikan SLTA lebih memilih bank pemerintah dibandingkan bank swasta. Dari 51

responden berpendidikan SLTA, 68,6 persen memilih bank pemerintah sedangkan sisanya 31,4

persen memilih bank swasta. Sebaliknya, terdapat kecenderungan mereka yang berpendidikan

tinggi memilih bank swasta. Dari 62 responden, hanya 32,3 persen yang memilih bank

pemerintah dan sebagian besar lainnya (67,7 persen) memilih bank swasta. Dengan kata lain,

terdapat keterkaitan tinggi rendahnya pendidikan terhadap pemilihan jenis bank untuk transaksi

keuangan.

Namun demikian, untuk meyakinkan kita terhadap kesimpulan tersebut, harus dilakukan

pengujian statistik terlebih dahulu. Dalam konteks ini, pada output tabel 2 diberikan nilai chi-

square sebesar 14,816, dengan nilai P-value sebesar 0,00012 (yang diperlihatkan dalam kolom

Asymp.Sig.(2-sided) pada output SPSS). Sebagaimana halnya pada pengujian korelasi peringkat

sebelumnya, nilai P-value ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi tertentu. Berdasarkan hal

tersebut, dapat dikemukakan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan dengan pemilihan bank

pada tingkat signifikansi 1 % (P-value < α=1 %). Hal lain yang perlu diperhatikan dari output

tabel kedua ini adalah keterangan di bawah tabel yang menunjukkan berlaku atau tidaknya salah

satu asumsi dari chi-square yang menyatakan bahwa frekuensi yang diharapkan untuk masing-

masing kategori harus lebih besar dari 1. Frekuensi yang diharapkan yang bernilai kurang dari 5

tidak boleh lebih dari 20 % dari kategori. Dari keterangan di bawah tabel, terlihat bahwa asumsi

tersebut terpenuhi karena tidak ada sel yang memiliki frekuensi harapan dibawah lima, dan

frekuensi harapan terendah juga adalah 24,82.
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