
BAB VI 

PENELITIAN TERHADAP SATU PIHAK (UJI CHI-KUADRAT) 

 
TUJUAN 

Setelah membahas materi ini, mahasiswa dapat memahami cara mengolah data mengenai penelitian terhadap 

satu perlakuan baik secara manual, menggunakan excel maupun menggunakan SPSS. 

Dalam pelaksanaan pengujian hipotesis, dapat digunakan berbagai macam pengujian, diantaranya yang termasuk 

pada jenis statistika parametric adalah uji z dan uji t, sehingga statistik uji ini dapat diasumsikan bahwa data 

harus berdistribusi normal. Selain itu statistik non parametric dapat digunakan jika sebaran data tidak 

berdistribusi normal dengan menggunakan uji binomial, uji chi kuadrat, uji median, dan uji Kolmogorov-

Smirnov. 

UJI CHI-KUADRAT (x2) 

Uji Chi-Kuadrat dikembangkan oleh Pearson pada Tahun 1900, Uji ini untuk satu sampel digunakan untuk 

menguji apakah terdapat kesesuaian yang nyata anatara banyaknya/frekuensi objek yang diamati 

dengan banyaknya/frekuensi yang diharapkan dalam tiap-tiap kategori. Banyaknya kategori bisa dua atau 

lebih. 

 

RUMUS CHI-KUADRAT 

Bentuk rumus umum Chi-Kuadrat adalah sebagai berikut: 

𝑥2 = ∑
(𝑓𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)

2

𝐸𝑖𝑗
 

 

Keterangan: 

𝑓𝑖𝑗 : frekuensi pengamatan pada sel baris ke-i dan kolom ke-j; 

𝐸𝑖𝑗  : Frekuensi harapan pada sel baris ke-i dan kolom ke-j 

Frekuensi harapan yaitu frekuensi teoritis yang diharapkan muncul pada keadaan yang hipotesis 

nolnya benar. 

 

 

LANGKAH-LANGKAH UJI CHI-KUADRAT 

1. Rumusan hipotesis 

2. Menghitung besar frekuensi harapan 

3. Menentukan nilai 𝑥2
hitung 

4. Menentukan nilai 𝑥2
tabel dengan bentuk; 

𝑥2
tabel = 𝑥2 1−𝛼(𝑏 − 1)(𝑘 − 1)  

(𝑏 − 1)(𝑘 − 1) adalah derajat kebebasan, dengan r banyaknya baris, dan k banyaknya kolom 

5. Kriteria penerimaan hipotesis 

H0 diterima jika 𝑥2
hitung < 𝑥2

tabel 

6. Membuat kesimpulan 

 

  



BAB VI 

PENELITIAN TERHADAP SATU PIHAK (UJI CHI-KUADRAT) 

 

CONTOH 

Banyak mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan setiap hari selama seminggu adalah sebagai 

berikut; 

HARI SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT SABTU 

BANYAKNYA 127 112 121 109 132 149 
 

Dengan menggunakan ∝= 0,05 apakah banyak orang yang berkunjung tersebut tergantung pada 

nama-nama hari? 

 

Jawab: 

 

1. Hipotesis nol dan aternatif soal di atas adalah : 

H0 : banyak orang yang berkunjung ke perpustakaan tersebut tidak tergantung nama-nama hari 

Ha : banyak orang yang berkunjung ke perpustakaan tersebut tergantung nama-nama hari 

2. Menghitung frekuensi harapan: 

Ei = 1/6 (127 + 121 + 109 + 132 + 149) = 125 

3. Menentukan nilai 𝑥2
hitung yaitu: 

𝑥2
hitung-senin = ∑

(127−125)2

125
= 0,032 

𝑥2
hitung-selasa = ∑

(112−125)2

125
= 1,352 

𝑥2
hitung-rabu = ∑

(121−125)2

125
= 0,128 

𝑥2
hitung-kamis = ∑

(109−125)2

125
= 2,048 

𝑥2
hitung-jumat = ∑

(132−125)2

125
= 0,392 

𝑥2
hitung-sabtu = ∑

(149−125)2

125
= 4,608 

 

Total 𝒙𝟐
hitung  = 8,56 

 

4. Menentukan nilai 𝑥2
tabel dengan bentuk: 

𝑥2
tabel  = 𝑥2 1−𝛼(𝑏 − 1)(𝑘 − 1) 

   = 𝑥2 0,95(1)(5) 

  = 𝑥2 0,95(1)(5) 

Dari tabel 𝑥2 kolom 0,05 dan baris 5 diperoleh nilai 11,0705 atau 11,1 

 

5. Kriteria penerimaan hipotesis: 

H0 diterima jika 𝑥2
hitung < 𝑥2

tabel 

Karena 𝑥2
hitung = 8,56 < 𝑥2

tabel = 11,1, maka H0 diterima 

 

6. Membuat kesimpulan 

“banyak orang yang berkunjung ke perpustakaan tersebut tidak tergantung nama-nama hari” 

 

  



BAB VI 

PENELITIAN TERHADAP SATU PIHAK (UJI CHI-KUADRAT) 

 

TUGAS 

 

Banyak Nasabah Bank Aceh yang datang setiap hari selama seminggu adalah sebagai berikut; 

HARI SENIN SELASA RABU KAMIS JUMAT 

BANYAKNYA 350 250 300 220 134 
 

Dengan menggunakan ∝= 0,05 apakah banyak nasabah yang datang tergantung pada nama-nama 

hari? 

 


