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Pengantar 

Seperti diketahui, kegiatan Statistik pada prinsipnya bisa 
dibagi dalam dua tahapan, yakni:

1. Statistik Deskriptif, yang berkaitan dengan pencatatan 
dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan 
hal-hal penting pada sekelompok data, seperti berapa 
rata-ratanya, variasi data dan sebagainya.

2. Statistik Inferensi, yang berkaitan dengan pengambilan 
keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas 
tersebut.

Dalam praktek, Statistik Inferensi dapat dilakukan dengan 
metode parametrik ataupun metode non parametrik. 
Statistik Non Parametrik digunakan untuk melengkapi 
Metode Statistik Parametrik, agar tidak terjadi kesalahan 
dalam memilih metode statistik yang akan digunakan 
untuk kegiatan inferensi. Hal ini disebabkan ada data-data 
dengan ciri tertentu yang tidak bisa memenuhi asumsi-
asumsi pada penggunaan metode parametrik. 

Beberapa metode statistik parametrik (uji t dan uji 
F/ANOVA) mensyaratkan asumsi:

• Sampel (data) diambil dari populasi yang mempunyai 
distribusi normal. Jika 10 sampel Tinggi Badan diambil 
dari populasi 5000 Mahasiswa sebuah Perguruan 
Tinggi, data Tinggi Badan 5000 Mahasiswa haruslah 
berdistribusi normal atau bisa dianggap normal.

• Pada uji t dan uji F untuk dua sampel atau lebih, kedua 
sampel diambil dari dua populasi yang mempunyai
varian sama. Jadi jika diambil sampel 10 Tinggi Badan 
Pria dan 10 Tinggi Badan Wanita dari 3000 Pria dan 
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2000 Wanita, maka varian 3000 Tinggi Badan Pria dan 
varian 2000 Tinggi Badan Wanita haruslah sama atau 
bisa dianggap sama.

Catatan. Uji kesamaan varian bisa dilihat pada buku 
Seri Manajemen Berbasi TI: Statistik Parametrik.

• Variabel (data) yang diuji haruslah data bertipe interval 
atau rasio, yang tingkatnya lebih tinggi dari data tipe 
nominal atau ordinal. Tinggi Badan Pria atau Wanita 
(sentimeter) jelas bertipe rasio, karena didapat dari 
proses mengukur. Namun Pendapat atau Sikap Pria dan 
Wanita (Suka atau Tidak Suka yang diukur dengan skala 
Likert) bukanlah data interval atau rasio, namun data 
Ordinal.

• Jumlah (sampel) data sangat kecil, sedangkan distribusi 
data populasinya tidak diketahui kenormalannya. 
Misalnya hanya diambil masing-masing 5 sampel 
untuk data Berat Badan Konsumen Remaja, Konsumen 
Muda dan Konsumen Dewasa, maka jumlah data 
terlalu sedikit untuk diproses dengan uji F (uji lebih 
dari dua sampel), walaupun tipe data rasio. 

Untuk data yang tidak memenuhi salah satu asumsi 
tersebut, lebih baik menggunakan prosedur statistik non 
parametrik untuk proses data.

Penggunaan Statistik Non Parametrik  

Kelebihan prosedur Non Parametrik terkait dengan 
jawaban nomor 5, yakni ia bisa digunakan pada data yang 
tidak bisa diproses dengan prosedur Parametrik. Jadi pada 
bentuk data apapun, tipe data apapun, jumlah data 
berapapun, prosedur Non Parametrik bisa digunakan!
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Kekurangan atau kelemahan dari Prosedur Statistik Non 
Parametrik justru terkait dengan kelebihannya. Karena bisa 
digunakan dengan asumsi yang minimal sekalipun untuk 
memproses data, maka kesimpulan yang diambil dengan 
prosedur Non Parametrik akan lebih lemah, dibandingkan jika 
menggunakan Prosedur Parametrik (tentu jika asumsi 
terpenuhi). Karena asumsi diperlonggar, hasil yang didapat 
akan lebih bersifat umum dan lemah, dibandingkan jika 
asumsi diperketat. Hal ini sama dengan Ujian Masuk pada 
sekolah A dan B. Jika sekolah A menerapkan syarat masuk 
yang ketat, maka mungkin hanya 30 orang yang diterima. 
Sedangkan sekolah B yang lebih longgar persyaratannya, 
mereka yang tidak diterima di sekolah A bisa masuk ke 
sekolah B, dan jumlahnya bisa lebih dari 30 orang, namun 
kualitas siswa tentu tidak sebaik pada sekolah A.

Jika data masih memenuhi asumsi parametrik, seharusnya
digunakan prosedur parametrik untuk mengolah data. Jika 
ada asumsi yang tidak terpenuhi, masih bisa dilakukan 
tramsformasi data dan tetap menggunakan prosedur 
Parametrik. Hanya jika memang sudah tidak ada 'jalan 
lain', penggunaan prosedur Non Parametrik bisa diper-
timbangkan.

Untuk data yang tidak berdistribusi normal atau varian
tidak sama, bisa dilakukan transformasi data ke bentuk 
logaritmik, akar dan sebagainya, lalu dilakukan pengujian 
normalitas dan varian lagi.

Jika jumlah data terlalu sedikit, bisa diusahakan penam-
bahan data sehingga memenuhi prosedur parametrik 
(sekitar 30 data atau lebih), sejauh penambahan data tidak 
membebani biaya dan masih relevan dengan tujuan 
penelitian.
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Untuk data bertipe nominal atau ordinal, hal ini tidak bisa 
diubah, karena menyangkut 'nature' data. Mau tidak mau 
prosedur Non Parametrik sangat dianjurkan untuk tipe 
data nominal dan ordinal.

Tipe Data

STATISTIK 
NON 

PARAMETRIK

INTERVAL/RASIO

NOMINAL/ORDINAL

MULAI

PEDOMAN PENGGUNAAN 
STATISTIK NON PARAMETRIK

DISTRIBUSI
DATA

STATISTIK 
PARAMETRIK

NORMAL

TIDAK NORMAL

JUMLAH
DATA

BESAR
(>30)

KECIL (<30)

bisa pakai uji t
jika distribusi populasi
pasti normal

Gambar 1.1 Bagan Pembagian ilmu statistik
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Metode Statistik Non Parametrik 

Oleh karena metode Non Parametrik hanyalah mengganti 
proses data yang tidak bisa dilakukan secara Parametrik, 
sistematika pembahasan untuk Non Parametrik pada 
prinsipnya sama saja dengan metode Parametrik, yakni:

• Statistik Deskriptif (sebagai pengantar ke statistik 
inferensi)

• Statistik Inferensi, dengan dua tujuan utama, yakni 
estimasi dan Uji Hipotesis.

Kegiatan estimasi tidak dibahas pada buku ini. 
Sedangkan Uji Hipotesis bisa dikelompokkan:

o Uji satu sampel

o Uji dua sampel, baik sampel bebas atau ber-
hubungan.

o Uji lebih dari dua sampel, baik sampel bebas atau 
berhubungan.

o Pengukuran asosiasi (hubungan) variabel dan uji 
signifikannya.

Sebagian besar isi buku ini membahas penggunaan 
prosedur Non Parametrik di atas. Sedangkan pembahasan 
lain mencakup penggunaan berbagai menu SPSS yang 
terkait dengan prosesur Non Parametrik, serta pengujian 
kenormalan sebuah distribusi data.

Peran Teknologi Informasi  

Komputer digunakan untuk membantu mempercepat 
proses pengolahan data dan ketepatan output. Pada data 
yang berjumlah cukup banyak, ataupun metode yang 
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digunakan cukup kompleks untuk dilakukan secara 
manual (seperti penghitungan korelasi Somer dan 
Gamma), peran Komputer sangat berarti untuk memproses 
data hingga didapat output yang benar. Dengan kata lain, 
Komputer tentu tidak harus digunakan untuk proses data 
non parametrik, namun penggunaan Komputer sangat 
dianjurkan untuk memperoleh hasil yang cepat dan akurat.

Program SPSS digunakan karena secara realita, program 
SPSS adalah program statistik terapan yang paling populer 
saat ini, baik di Indonesia maupun dunia. Selain itu, 
program SPSS telah dilengkapi dengan berbagai pilihan 
penggunaan metode Statistik Non Parametrik yang 
memadai, termasuk persiapan penghitungan metode 
Statistik Non Parametrik (melakukan sorting data, 
penghitungan dengan rumus tertentu, seleksi data dan 
sebagainya).

Sampai saat buku ini ditulis, versi SPSS terbaru adalah 
versi 14. Sedangkan versi SPSS sampai saat in populer di 
Indonesia adalah SPSS versi 11.5, versi 12 dan versi 13. 
Pada dasarnya, tidak ada perbedaan berarti antar versi 
SPSS; apalagi untuk fasilitas menu nonparametrik, boleh 
dikata tidak ada perubahan apapun. Pengguna dapat 
menggunakan versi SPSS yang manapun untuk mengolah 
data yang ada pada buku ini.

Kasus PT Duta Makmur 

Untuk membahas penggunaan berbagai metode non 
parametrik, digunakan sebuah kasus komprehensif yang 
bersifat umum. (kasus ini sama persis dengan kasus yang 
dibahas dalam buku Seri Manajemen Berbasis TI: Statistik 
Parametrik). 
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PT Duta Makmur memproduksi dan menjual roti Duta 
Makmur dengan lima jenis rasa (durian, kacang, coklat, 
susu dan nanas). Produk roti Duta Makmur dipasarkan ke 
daerah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, 
baik lewat outlet yang dikelola langsung, ataupun lewat 
kunjungan para salesman. Untuk tetap mampu bersaing, 
DUTA MAKMUR juga terus melakukan berbagai promosi, 
baik lewat koran, radio ataupun sarana lain.

Dalam mengelola fungsi-fungsi perusahaan, pihak manaje-
men menyadari pentingnya penerapan ilmu statistik dalam 
kegiatan usaha, seperti mengetahui ada tidaknya per-
bedaan selera konsumen di banyak tempat, memutuskan 
apakah perlu gaji karyawan wanita ditingkatkan dan 
sebagainya.

Selain menerapkan manajemen modern, perusahaan juga 
menyadari pentingnya peran teknologi informasi dalam 
membantu pihak manajemen mengambil berbagai kepu-
tusan strategis. Beberapa software aplikasi bisnis yang 
dirasa bermanfaat telah digunakan di perusahaan, di
antaranya adalah program komputer statistik SPSS; 
program ini diharapkan dapat membantu para manajer 
mengolah data statistik yang diinginkan.

Dengan adanya program SPSS, dan data yang telah diinput 
(dalam CD kerja), pihak manajemen sekarang akan 
mengolah data statistik yang ada untuk berbagai keperluan
spesifik.

Catatan. Oleh karen sifat khusus metode non parametrik, 
banyak data yang membutuhkan perlakuan khusus sebe-
lum dapat diuji dengan metode non parametrik; sebagai 
contoh, data mungkin harus di-filter dengan kriteria 
tertentu, data harus diurutkan terlebih dahulu, dan 
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beberapa perlakuan lainnya.  SPSS menyediakan berbagai 
menu untuk hal tersebut. Beberapa menu yang sering 
digunakan, yakni menu Compute, Merger, Rank Cases, 
Select, serta Recode dijelaskan pada CD kerja.


