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MODUL IV    

  

PENGGUNAAN CHI  KWADRAT UNTUK 

PENGOLAHAN DATA PERTANAHAN 

 
A  PENDAHULUAN 

Tujuan dari pembelajaran Modul IV tentang Penggunaan Chi Kwadrat 

untuk pengolahan data pertanahan,  diharapkan taruna nantinya  mampu 

menggunakan kai kwadrat untuk penerapan dalam kasus pertanahan.  Uji Chi kwadrat 

ini juga dapat digunakan dalam penelitian penelitian pertanahan untuk penulisan 

skripsi atau keperluan lainnya. Uji Chi Kwadrat merupakan salah satu analisis 

statistik untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. 

Setelah menerima materi tentang uji chi kwadrat  diharapkan mahasiswa 

dapat menggunakan uji chi kwadrat  untuk melakukan pengolahan data statistik 

tentang pengaruh antara variabel pengaruh dengan variabel terpengaruh, yang tidak 

dapat diolah menggunakan analisis regresi karena datanya bukan data dengan skala 

rasio. Pengolahan data dimaksudkan untuk menganalisis data hasil penelitian lapang 

untuk keperluan penulisan skripsi sebagai tugas akhir.  

Modul IV  berisikan pembahasan tentang uji kai kwadrat (chi square ).    

Pada modul ini    akan dibahas tentang pengertian chi kwadrat , peryaratan-

persyaratan pengunaan chi kwadrat, kasus-kasus dalam penelitian yang menggunakan 

chi kwadrat, pengolahan data menggunakan SPSS, dan membaca hasil pengolahan 

data chi kwadrat. Uji chi kwadrat menggunakan data dengan skala nominal, ordinal, 

interval, dan rasio. Penggunaan data rasio perlu perlakuan khusus dengan cara 

dikelompokkan, menggunakan cara recode. 
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B  PENGERTIAN CHI KWADRAT 

Chi Kwadrat ditulis dengan simbul χ
2 

 merupakan salah satu analisis statistik 

untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari  variabel independent terhadap 

variabel dependent. Chi Kwadrat merupakan salah satu statistik non parametrik.  

Jenis skala data untuk mengolah data dengan analisis ini dapat berupa data nominal, 

data ordinal, data interval maupun data rasio. Chi Kwadrat juga merupakan analisis 

tabulasi silang, merupakan jenis analisis frekwensi yang memerlukan paling sedikit 

dua variabel untuk keperluan analisis data.  

Tugas dari analisis chi kwadrat antara lain : 1) mentest proporsi untuk data 

multinomial, 2) mentest kesamaan rata-rata distribusi poison, 3) mentest indepent 

antara dua karakteristik dalam daftar kontingensi B x K, 4) mentest kesesuaian antara 

data hasil pengamatan dengan model distribusi dari mana data itu diduga diambil, dan 

5) mentes model distribusi berdasarkan data hasil pengamatan. 

Misalkan sebuah eksperimen menghasilkan peristiwa-peristiwa A1, A2, A3, …, An, 

yang saling terpisah probabilitasnya adalah p1 = P(A1), p2 = P(A2), p3 = P(A3),  ….., 

pn = P(An),   

Harga pi = pio , I = 1, 2, 3, 4, …, k, dimana pio merupakah sebuah data yang 

diketahui. Test yang akan digunakan berdasarkan sampel yang berukuran n, dan 

dalam sampel terdapat O1 sebagai kategori kesatu (A1), O2 dari kategori dedua (A2),  

dan Ok dari kategori ke k (Ak). 

Dengan harga pio yang diketahui , dapat dihitung harga E1 = n p1o, dimana E2 = n 

p2o, ……., dan Ek = n pk o 

Harga O1 + O2 + O3 + …. + Ok = E1 + E2 + E2 + … + Ek = n 

Harga O1,  O2 , O3,  …. ,  Ok  merupakan nilai-nilai yang nampak sebagai hasil 

pengamatan merupakan nilai-nilai empiris, sedangkan O1,  O2 , O3,  …. ,  Ok  

merupakan nilai-nilai yang diharapkan akan terjadi dan merupakan nilai-nilai teoritis. 

O merupaka simbul yang menggambarkan Observasi, sedangkan E merupakan  

simbul dari harapan. 
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Tabel 1 Hubungan antara E dan O  

 A1 A2  ……………….. Ak 

Hasil Pengamatan O1 O2 ………………… Ok 

Diharapkan E1 E2 ………………… Ek 

 

Rumus dari  chi kwadrat (χ
2
) adalah : 

                  ( Oi – Ei )
2 

χ
2
 =  



k

i 1

----------------- 

                        Ei 

 

Bentuk rumus lain   

 

                        O2
i  

χ
2
 =  



k

i 1

----------------- -   n 

                        Ei 

 

Dalam analisis chi kwadrat untuk mengetahui apakah variabel independent 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen, perlu diketahui dahulu jumlah 

sampel. Jumlah sampel akan berpengaruh  terhadap jumlah responden dan jumlah sel. 

Jumlah sampel minimal 10 x jumlah sel. Apabila kasus untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel x dan variabel y yang masing masing menggunakan 4 kategori, ini 

berarti memerlukan 16 sel dan sampale sebanyak minimal 160 responden. Dalam 

setiap sel tidak boleh ada satupun sel yang kosong, apabila ada maka jumlah sampel 

perlu ditambah. 

Derajat kebebasan (Db) yang berguna untuk mengetahui hubungan antara χ
2
 

tabel dan χ
2
 hitung, apakah lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Derajat 

kebebasan dari tabulasi silang (crosstab) adalah banyak kolom (k) dikurangi 1 (k – 1) 

dikalikan dengan jumlah baris (b) kurangi 1 ( b – 1) atau db = ( k-1)(b-1). 
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Derajat Kepercayaan (Dk), derajat kepercayaan merupakan taraf signifikansi 

(confidence level) merupakan harga untuk mengetahui apakah variabel independent 

mempunyai pengaruh terhadap variabel dependent, menggunakan taraf signifikansi 

diatas 95%. 

Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen 

mempunyai derajat hubungan, atau derajat keeratan, atau asosiasi atau 

ketergantungan antara faktor satu dengan faktor yang lainnya, dengan kriteria   erat 

cukup erat atau tidak erat digunakan harga atau koefisien contingensi ( C). Harga 

kontingensi dengan rumus : 

                    χ
2
 

C = √ ( ------------- ) 

                  χ
2
 + n  

C merupakan Koefisien  Contingensi 

χ
2
  merupakan harga chi kwadratnya dan 

n merupakan jumlah data atau jumlah responden. 

Supaya Nilai C dapat nilai derajat asosiasi, atau derajat keeratannya antara faktor-

faktor yang diuji, perlu dibandingkan dengan Cmax . Harga Cmax dihitung dengan 

rumus : 

                   m - 1 

Cmax  = √ ( ------------- ) 

                       m  

dimana  m merupakan jumlah kategori terkecil diantara faktor-faktor yang di uji 

Tabel harga Cmax. 

Tabel 2 Hubungan harga m dan Cmax 

M Cmax 

2 0,707 

3 0,816 

4 0,866 
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C. PENGGUNAAN UJI CHI KWADRAT  

Misalkan dalam suatu penelitian untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara 

pekerjaan dan sikap masyarakat dalam pensertipikatkan tanah disuatu wilayah dengan 

responden sebanyak 668 pemilik tanah dengan pekerjaan dikelompokkan kedalam 

pekerjaan sebagai petani (I) , PNS/Pegawai (II), Pedagang/pengusaha (III), dan lain-

lain (IV) dan Sikap dikelompokan kedalam kelompok rendah sedang dan tinggi 

diperoleh data sebagai berikut : 

Tabel  3  Hubungan antara  

               Pekerjaan 

Sikap 

Petani PNS Pengusaha Lain2 Jumlah 

Tinggi 56 71 12 35 174 

Sedang 47 163 38 62 310 

Rendah 14 42 85 43 184 

Jumlah 117 276 135 140 668 

Jawab : 

Tabel 4  Harga Ei  dan Oi 

 Petani PNS Pengusaha Lain2 Jumlah 

Tinggi 

 

 

O11 = 56 

              E11 

          30,5 

71 

 

           71,9  

12 

 

        35,2 

35 

 

       36,2 

174 

Sedang 

 

 

47 

 

         54,3 

163 

 

         128, 1 

38 

 

       62,6 

62 

 

         65,0 

310 

Rendah 

 

 

14 

 

         32,2 

42 

 

         76,0 

85 

 

        37,2 

O 33 = 43 

              E33 

         38,5 

184 

Jumlah 117 276 135 140 668 
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E11 =             (117 x 174 )/668 = 30,5            E11  = (276 x 174 )/668 = 71,4 

E13 =             (135 x 174 )/668 = 35,2          E14  = (140x 174 )/668   = 36,5 

E21 =             (117 x 310 )/668 = 54,3          E22  = (276 x 310  )/668 = 128,1 

E23 =             (135 x 310)/668 = 62,6          E24  = (140 x 310  )/668  = 65,0 

E31 =             (117 x 184 )/668 = 32,2         E32  = (276 x 184  )/668 = 76,0 

E33 =             (135 x 184  )/668 = 37,2        E34  = (140 x 184)/668  = 38,5 

 

           ( 56 – 30,5 )
2       

( 71 – 71,9 )
2
            ( 12 – 32,5 )

2            
( 35– 36,5 )

2
 

χ
2
  =  ----------------- +  ------------------  +  ------------------ + --------------------   

                 30,5                     71,9                        35,2                     36,5 

 

           ( 47 – 54,3 )
2         

( 163 – 128,1 )
2
            ( 38 – 62,6 )

2            
( 62 – 65,5 )

2
 

     +  ----------------- +  ------------------  +  ------------------ + --------------------  

                 54,3                     128,1                        62,6                     65,5 

 

           ( 14 – 32,2 )
2       

( 42 – 76,0 )
2
            ( 85 – 37,2 )

2            
( 43 – 38,5 )

2
 

     +  ----------------- +  ------------------  +  ------------------ + --------------------  

                 32,2                     76,0                        37,2                     38,5 

 

χ
2
  =  144,12 

 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara pekerjaan dengan sikap masyarakat, 

perlu dibandingkan dengan harga χ
2
 tabel. Dengan derajat bebas (db) = (3-1)(4-1) = 

6, dan taraf signifikansi sebesar 99%, pada tabel χ
2

 diperoleh harga  χ
2
 0,99 (6)  =  16,8. 

Karena harga χ
2

 jauh lebih kecil  ( 16,8 < 144,12 ) dapat disimpulkan bahwa 

pekerjaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap sikap masyarakat dalam 

mensertipikatkan tanah. 
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Untuk mengetahui derajat keeratannya : 

                    χ
2                                

144, 12                        144, 12 

C = √ ( ------------- )  =  √ (------------------)  =  √ (---------------)  =  0,421 

                  χ
2
 + n            144,12 + 668                    812,12 

 Harga m merupakan kategori terkecil pada tabulasi silang, harga m = 3, maka harga 

Cmax sesuai tabel adalah : 0,816 

Apabila harga 0,816 dibagi  menjadi 3 kategori  yaitu  0 – 0,272,   0,272 – 0,554, dan 

0,554 – 0,816, berarti harga  0,421 berada pada interval  0,272 – 0,554. Dapat 

disimpulkan bahwa antara jenis pekerjaan dengan sikap masyarakat mempunyai 

hubungan atau derajat asosiasi yang cukup erat. 

 

D. PENGGUNAAN UNTUK  TEST KECOCOKAN 

Salah satu tugas tes chi kwadrat digunakan untuk test kecocokan.  Uji chi kwadrat 

akan digunakan untuk menguji apakah distribusi data sesuai dengan tabel dibawah 

mempunyai distribusi seperti distribusi normal. 

Untuk keperluan menguji apakah suatu distribusi frekuensi berdistribusi normal perlu 

dihitung dahulu frekuensi teoritisnya ( Ei ) dan mengetahui frekuensi nyata (Oi) yang 

merupakan data frekuensi yang diperoleh langsung dari lapang. Frekuensi teoritis 

diperoleh dari mengalikan antara jumlah sampel (n) dengan probabilitas atau luas 

daerah kari kurva normal. Setelah itu menghitung harga chi kwadratnya  (χ
2
), apabila 

harga chiu kwadrat hitung ternyata lebih rendah dari chi kwadrat tabel berarti, antara 

Ei dan Oi tidak ada hubungan. Hal ini akan menunjukkan bahwa distribusi datanya 

merupakan berdistribusi normal. 

Misalkan pada suatu penelitian tentang pengaruh tinggi badan terhadap kemudahan 

penggunaan alat-alat ukur sudut atau teodolit. Penelitian dilakukan dengan 

mengambil responden mahasiswa sebanyak 100 orang, hasil penelitian. Pengujian 

mempersyaratkan bahwa data mahasiswa menurut tinggi badan harus berdistribusi 
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normal. Hasil penelitian menurut tinggi badan setelah dikelompokkan seperti berikut 

dalam Tabel  5 dibawah : 

Tabel 5  Data Frekwensi  Responden menurut Tinggi Badan 

Tinggi (Cm ) frekuensi 

140 – 144 

145 – 149 

150 – 154 

155 – 159 

160 – 164 

165 – 169 

170 – 174 

7 

12 

17 

23 

20 

15 

6 

Jumlah 100 

 

Tabel 6 Perhitungan Fi dan Xi 

INTERVAL  Xi Fi Xi.Fi Xi^2 Fi.(Xi^2) 

140 – 144 142 7 994 20164 141148 

145 – 149 147 12 1764 21609 259308 

150 – 154 152 17 2584 23104 392768 

155 – 159 157 23 3611 24649 566927 

160 – 164 162 20 3240 26244 524880 

165 – 169 167 15 2505 27889 418335 

170 – 174 172 6 1032 29584 177504 

  100 15730  2480870 

 

Dari  Tabel 6  diperoleh harga Mean dan Standart Deviasi : 

                    ∑ fi Xi             15730 

Mean    =   ---------- =  ---------- =  157,3,      Mean
2 
  =  24743,29 

                    ∑ fi                     100 

 

                ∑ f x
2
                                   2480870 

SD
2
  
 
=   ----------  -  Mean 

2
  =       ---------   - 24743,29 =   65,41 dan    SD=8,09 

                   N                                         100 
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Setelah dihituang dan diperoleh harga Mean ( X ) = 157,3  dan SD = 8,09, selanjutnya 

ditentukan batas-batas klas interval, yaitu interval yang gunanya untuk menghitung 

luas daerah kurva normal untuk tiap interval klas. Klas interval pertama ( 140 – 144 ) 

dibatasi dengan 139,5 (bawah) dan 144,5 (atas). Atau dalam angka normal standar z 

mempunyai harga : 

           X - X            139, 5 – 159,3          - 19,8 

Z1  = ------------  =  --------------------- =  -----------  = - 2,44    

            SD                      8,09                       8,09 

 

           X - X            144, 5 – 159,3          - 14,8 

Z2  = ------------  =  --------------------- =  -----------  = - 1, 83    

            SD                      8,09                       8,09 

 

           X - X            149, 5 – 159,3          - 9,8 

Z3  = ------------  =  --------------------- =  -----------  = - 1, 21   

            SD                      8,09                       8,09 

 

           X - X            154, 5 – 159,3           - 4,8 

Z4  = ------------  =  --------------------- =  -----------  = - 0,59    

            SD                      8,09                       8,09 

 

           X - X            159, 5 – 159,3          - 0,2 

Z5  = ------------  =  --------------------- =  -----------  = - 0,02    

            SD                      8,09                       8,09 

 

           X - X            164, 5 – 159,3          - 5,2 

Z6  = ------------  =  --------------------- =  -----------  = - 0,64    

            SD                      8,09                       8,09 

 

           X - X            169, 5 – 159,3          - 10,2 

Z7  = ------------  =  --------------------- =  -----------  =  1, 26   

            SD                      8,09                       8,09 

 

           X - X            174, 5 – 159,3          - 14,2 

Z8  = ------------  =  --------------------- =  -----------  = 1, 75    

            SD                      8,09                       8,09 
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Tabel 7  Data Perhitungan Ei 

 

Batas 

Bawah  

Z untuk batas 

klas Z tabel 

Luas kurva 

normal  Ei Oi 

1 2 3 4 5 6 

139.5 -2.44 0.4927    

144.5 -1.83 0.4664 0.0263 2.63 7 

149.5 -1.21 0.3869 0.0795 7.95 12 

154.5 -0.59 0.2224 0.1645 16.45 17 

159.5 -0.02 0.08 0.1424 14.24 23 

164.5 -0.64 0.2389 0.1589 15.89 20 

169.5 1.26 0.3962 0.1573 15.73 15 

174.5 1.75 0.4599 0.0637 6.37 6 

 

Setelah didapatkan harga  Z Score untuk-tiap-tiap interval klas, harga Z Score 

tersebut dicari harganya dalam daftar normal standart, harga tersebut dimasukkan 

dalam harga Z tabel. Untuk harga Z Score -2,44 setelah dibaca dalam tabel harganya 

adalah 0,4927 atau 49,27 % pada arah kiri sumbu simetri. 

Setelah itu dibaca pada tabel harga Z Score -1,83 dan harga Z tabel adalah 0,4664 

atau 46,64. Selisih dari harga yang berurutan tersebut dikurangkan dan harganya 

adalah 0,0263. Harga tersebut dikalikan dengan banyaknya data atau responden 

adalah 100, diperoleh harga Ei = 0,263 x 100 = 2,63 

 

 

 

                      0,0263 
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dan begitu seterusnya sehingga akan diperoleh harga E1, E2,E3, E4 , E5 , E6 , dan E7  

seperti tertulis dalam tabel kolom 5. 

Selanjutnya dicari harga χ
2
 , dengan rumus : 

 

              ∑ ( Oi – Ei )
2 

χ
2
 = ---------------- 

                   Ei 

 

Tabel 8 Perhitungan harga χ
2
   

 

Oi 

 

Ei Oi – Ei (Oi - Ei)^2 (Oi-Ei)^2/Ei 

7 2.63 4.37 19.0969 2.728128571 

12 7.95 4.05 16.4025 1.366875 

17 16.45 0.55 0.3025 0.017794118 

23 14.24 8.76 76.7376 3.336417391 

20 15.89 4.11 16.8921 0.844605 

15 15.73 -0.73 0.5329 0.035526667 

6 6.37 -0.37 0.1369 0.022816667 

     

   χ
2
 = 8.352163414 

 

Harga χ
2
 = 8, 35 

Setelah itu dibaca harga χ
2
 0,95 (4) = 9,49 dan χ

2
 0,99 (4) = 13,3 . Derajat bebas diambil 

4 karena banyak klas = 7 . Setelah dibandigkan harga  χ
2
 hitung < χ

2
 tabel 

atau 8,35 < 9,49 hal ini berarti tidak ada hubungan, perbedaan atau pengaruh yang 

signifikan  antara Ei dan Oi pada distribusi frekuensi tinggi badan. 

Berarti distribusi frekuensi tinggi badan berdistribusi normal dapat diterima. 
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1. Uji Chi Kwadrat digunakan untuk menguji dua kelompok data baik variabel 

independen maupun dependennya berbentuk kategorik atau dapat juga 

dikatakan sebagai uji proporsi untuk dua peristiwa atau lebih, sehingga 

datanya bersifat diskritUji Beda atau t test merupakan uji statistik untuk 

mengetahui perbedaan dua sampel. 

2. Chi Kwadrat ditulis dengan simbul χ2  merupakan salah satu analisis statistik 

untuk mengetahui hubungan dan pengaruh dari  variabel independent terhadap 

variabel dependent.   

3. Chi Kwadrat merupakan salah satu statistik non parametrik.  Jenis skala data 

untuk mengolah data dengan analisis ini dapat berupa data nominal, data 

ordinal, data interval maupun data rasio. 

4. Dalam Chi Kwadrat dikenal ei sebagai nilai harapan dan Oi sebagai nilai hasil 

pengamatan 

5. Derajat kebebasan (Db) yang berguna untuk mengetahui hubungan antara χ2 

tabel dan χ2 hitung, apakah lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Derajat 

kebebasan dari tabulasi silang (crosstab) adalah banyak kolom (k) dikurangi 1 

(k – 1) dikalikan dengan jumlah baris (b) kurangi 1 ( b – 1) atau db = ( k-1)(b-

1). 

6. Untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel 

dependen mempunyai derajat hubungan, atau derajat keeratan, atau asosiasi 

RANGKUMAN 
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atau ketergantungan antara faktor satu dengan faktor yang lainnya, dengan 

kriteria   erat cukup erat atau tidak erat digunakan harga atau koefisien 

contingensi ( C). 

7. Uji Chi Square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua buah 

variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu 

dengan variabel nominal lainnya (C = Coefisien of contingency). 

8. Karakteristik Chi‐Square yaitu 1. Nilai Chi‐Square selalu positip, 2. Terdapat 

beberapa keluarga distribusi Chi‐Square, yaitu distribusi Chi‐Square dengan 

DK=1, 2, 3, dst., dan Bentuk Distribusi Chi‐Square adalah menjulur positip. 

9. Tugas dari analisis chi kwadrat antara lain : 1) mentest proporsi untuk data 

multinomial, 2) mentest kesamaan rata-rata distribusi poison, 3) mentest 

indepent antara dua karakteristik dalam daftar kontingensi B x K, 4) mentest 

kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi dari mana 

data itu diduga diambil, dan 5) mentes model distribusi berdasarkan data hasil 

pengamatan. 

10. Uji Chi Kuadrat dengan data rasio perlu dilakukan pengelompokan 

menggunakan recode. 

 

 

 

Soal 1 : Suatu penelitian ingin melihat pengaruh motivasi terhadap prestasi kerja 

pegawai dilingkungan kantor pertanahan Kota Surabaya dan kantor pertanahan 

Kabupaten Jombang Sampel sebanyak 100 orang pegawai kantor pertanahan kota 

surabaya dan 80 orang pegawai kantor pertanahan   kabupaten jombang. dari  

Variabel motivasi dikelompokkan menjadi 3 kriteria yaitu bermotivasi rendah,  

motivasi sedang, dan motivasi tinggi. Sedangkan prestasi kerja telah terukur dengan 

pengelompokan prestasi kerja kurang baik, prestasi kerja baik, dan prestasi kerja 

sangat baik.  Hasil penelitian seperti tersusun pada Tabel 1dibawah : 

LATIHAN 
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Tabel 1 Data Hubungan antara Motivasi dan Prestasi 

          Motivasi 

Prestasi 
Tinggi Sedang Rendah Jumlah 

Sangat Baik 30 22 18 70 

Baik 10 22 11 43 

Kurang Baik 15 20 32 67 

Jumlah 55 64 61 180 

Pertanyaan : 

Apakah Motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perstasi kerja ? 

Soal 2: Suatu penelitian untuk melihat hubungan antara luas kepemilikan tanah 

dengan minat masyarakat untuk mensertipikatkan tanah di kota Yogyakarta. Sampel 

diambil 200 orang. Data yang telah dikumpulkan diperoleh luas kepemilikan terendah 

adalah 60 M
2
 dan luas kepemilikan tertinggi 1750 M

2
. dalam pengolahan data 

dipersyaratkan datanya harus berdistribusi normal. Dari hasil pengumpulan data yang 

sudah dibentuk dalam distribusi frekuensi seperti tampilan pada Tabel 2 dibawah : 

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Luas Kepemilikan Tanah 

                                      di Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta 

No Interval Klas Frekuensi 

1 0 – 200 9 

2 201 – 400 12 

3 401 – 600 19 

4 601 – 800 30 

5 801 – 1000 62 

6 1001 – 1200 28 

7 1201 – 1400 22 

8 1401 – 1600 11 

9 1601 – 1800  7 
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Pertanyaan : 

Apakah distribusi datanya berdistribusi Normal ? 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat : 

1. Uji Chi Kwadrat merupakan uji statistik dengan data berbentuk 

b. Rasio  c. Nominal  d. Ordinal  

d. Jawaban Benar Semua 

 

2.   Uji Chi Kwadrat jika datanya berupa data rasio maka diperlukan prosedure:  

a. Recode  b. Pengelompokan c. Penggabungan 

d. Pendistribusian  

 

3.    Dalam Chi Kwadrat dikenal Koefisien Kontingensi. Koefisien kontingensi  

untuk melihat: 

a. Derajat Pengaruh  b, Derajat Hubungan  c. Derajat Perbedaan 

d. Jawaban tidak ada. 

 

4.  Apabila data yang akan diuji menggunakan Chi Kwadrat sebanyak 150, 

kolom terdiri dari 3 kategori  dan baris terdiri dari 3 kategori, berapa derajat 

bebasnya: 

a. 149  b. 9  c. 4  d. Jawaban tidak ada 

 

5.  Soal seperti no 4, berapa harga C maksimumnya  

a. 0,707  b. 0,816 c. 0,866 d. Jawaban tidak ada 

 

 

TEST FORMATIF 
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6. Suatu penelitian bertujuan ingin melihat pengaruh pengetahuan terhadap 

minat masyarakat dalam mensertipikatkan tanah dengan responden sebanyak 

200 orang dan hasilnya seperti Tabel 1 dibawah ini: 

 

Tabel 1 Tabel hubungan antara Pengetahuan dengan Minat Masyarakat. 

               Pengetahuan 

Sikap 

Tinggi  Sedang Rendah Jumlah 

Tinggi 30 15 12 57 

Sedang 20 45 18 83 

Rendah 10 15 35 60 

Jumlah 60 75 65 200 

 

Berapakah harga Chi Kwadratnya: 

a. 24.236  b. 34,567  c. 38,348  d.42,442 

 

7. Soal seperti No 6, berapakah harga Koefisien Kontingensinya 

a. 0,272  b. 0,544  c. 0,418  d. 0.334 

 

8.  Soal seperti No 6, berapakah harga Chi Kwadrat tabelnya untuk 99% 

a. 9,488  b. 13,28  c. 16,812  d. 21,66 

 

9.  Soal seperti No 6, apakah ada pengaruh antara sikap dengan pengetahuan 

a. terdapat pengaruh yang sangat signifikan  

b. terdapat pengaruh yang signifikan 

c. terdapat pengaruh tapi tidak signiikan 

d. tidak terdapat pengaruh 
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10. Soal seperti No 6,  bagaimana tingkat hubungan antara sikap dengan 

pengetahuan 

a.  terdapat hubungan yang sangat erat 

b. terdapat hubungan yang cukup erat 

c. terdapat hubbungan yang kurang erat 

d. tidak ada hubungan 

 

 

 

           Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Test Formatif yang 

terdapat di bagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang 

benar. Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan Anda dalam materi Modul 5. 

Rumus  

                                     Jumlah jawaban yang benar 

Tingkat penguasaan =  ---------------------------------- X 100 % 

                                                      10              

Arti Tingkat Penguasaan yang Anda capai adalah : 

              90 % - 100 %  =  Baik  Sekali 

              80 % -   89 %  =  Baik 

              70 % -   79 %  =  Cukup 

                       -   69 %  =  Kurang 

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Bagus !  Anda dapat 

meneruskan ke Modul 6, tetapi jika nilai Anda di bawah 80 %, Anda harus 

mengulangi Modul 5 terutama mengenai hal-hal yang Anda belum kuasai. 

Kunci Jawaban Test Formatif  : 

 

1. D 2. A  3. B  4. C  5. B  

 

6. D 7.  C  8. B  9. A  10. B 

UMPAN BALIK DAN TINDAK LANJUT 
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