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Gambar : Macam-macam statistik (Sugiyono, 2003)
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Statistik Inferensial berfungsi menyediakan aturan 
atau cara-cara yang dapat dipergunakan sebagai 
alat untuk menarik kesimpulan (Conclussion) baik 
yang bersifat umum maupun khusus, penyusunan 

atau pembuatan ramalan (Prediction) dan 
penaksiran (Estimation) berdasarkan hasil dari 

pengolahan data

Statistik Inferensial adalah statistik yang digunakan 
untuk menganalisis data sample dimana hasilnya 
akan ‘di-Generalisasi-kan’ (di-Inferensi-kan) pada 

populasi tempat pengambilan sample
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Suatu pernyataan sementara yang masih 
lemah kebenarannya dan masih perlu 

dibuktikan kebenarannya

Asal kata : Bahasa Yunani

Hipo : Lemah, Kurang, 
Dibawah 

Thesis : Teori 

Pengertian

SEMENTARA : Jawaban yg diberikan baru didasarkan 
pada Teori, dan belum menggunakan Fakta. 

Jawaban SEMENTARA terhadap rumusan masalah 
penelitian

HIPOTESIS

Dugaan SEMENTARA dari Penelitian yang akan dilakukan
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SYARAT HIPOTESIS
(Borg & Gall dalam Suharsimi, 2000)

1) Hipotesis hendaknya merupakan rumusan 
ttg hubungan antara 2 atau lebih variabel.

2) Hipotesis yg dirumuskan hendaknya 
disertai dengan alasan atau dasar-dasar 
teoritik dan hasil penemuan terdahulu.

3) Hipotesis harus dapat diuji.

4) Rumusan hipotesis hendaknya singkat dan 
padat.

CIRI HIPOTESIS

1. Hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk 
Kalimat Pernyataan Deklaratif, BUKAN kalimat 
Pertanyaan.

2. Hipotesis berisi pernyataan ttg Hubungan antara 
2 variabel penelitian atau lebih.

3. Hipotesis harus sesuai dengan Fakta dan dapat 
menerangkan Fakta.

4. Hipotesis harus dpt diuji (Testable)

5. Hipotesis harus Spesifik.
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Hambatan Merumuskan Hipotesis

1. Tidak adanya kerangka teori atau 
tidak ada pengetahuan ttg kerangka 
teori yg jelas.

2. Kurangnya kemampuan peneliti 
untuk menggunakan kerangka teori yg 
ada.

3. Kegagalan dalam menentukan teknik-
teknik penelitian yang ada.

2. HIPOTESIS ALTERNATIF = HIPOTESIS KERJA

Ha ; H(a)

1. HIPOTESIS NOL = HIPOTESIS NIHIL

H0 ; H(0)
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CONTOH

Tidak ada hubungan antara 
motivasi belajar dengan hasil 
belajar

Tidak terdapat perbedaan hasil 
belajar antara mahasiswa laki-

laki dan perempuan 

Berisi Deklarasi yang meniadakan perbedaan atau hubungan 
antar variabel,dengan ciri-ciri : 

Menyatakan tidak adanya 
hubungan atau perbedaan 

antar varabel

Disebut juga 
Hipotesis Statistik

Simbol H0 : 

X = Y

HIPOTESIS NOL
HIPOTESIS yg meniadakan perbedaan antar kelompok atau 

meniadakan hubungan sebab akibat antar variabel.

CONTOH

Ada hubungan antara motivasi 
belajar dengan hasil belajar

Terdapat perbedaan hasil 
belajar antara mahasiswa laki-

laki dan perempuan 

Merupakan Kebalikan/Lawan dari Hipotesis Nol, dengan Ciri-ciri:

Menyatakan adanya 
saling hubungan atau 

perbedaan antar variabel

Disebut Hipotesis 
Penelitian

Simbol Ha: X  Y

HIPOTESIS ALTERNATIF/KERJA
HIPOTESIS yg memberikan pernyataan ttg adanya perbedaan antar 

kelompok atau adanya hubungan antar variabel.
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 H0

TIDAK ADA HUBUNGAN ANTARA TINGKAT 
PENDIDIKAN RESPONDEN DENGAN PERILAKU 
PENCEGAHAN DBD DI DESA X

 Ha

ADA HUBUNGAN ANTARA TINGKAT 
PENDIDIKAN RESPONDEN DENGAN PERILAKU 
PENCEGAHAN DBD DI DESA X

BENTUK-BENTUK HIPOTESIS
(Berdasarkan TINGKAT PENJELASAN/Level of Explanation Variabel yg diteliti, maka Bentuk2 

Hipotesis dapat dibedakan menjadi 3 macam: )

HIPOTESIS DESKRIPTIF

HIPOTESIS KOMPARATIF

HIPOTESIS ASSOSIATIF
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Merupakan dugaan terhadap nilai SATU 
variabel dalam SATU sampel walaupun di 
dalamnya bisa terdapat beberapa kategori.

H0 :

• Kecenderungan masyarakat di desa X memilih mobil 
dengan warna gelap 

Ha

• Kecenderungan masyarakat di desa X memilih mobil 
dengan warna bukan gelap

Merupakan dugaan terhadap 
perbandingan nilai DUA  variabel atau 
lebih.

H0 :

• Tidak terdapat perbedaan antara birokrat dan 
akademisi dalam memilih partai.

Ha :

• Terdapat perbedaan antara birokrat dan 
akademisi dalam memilih partai.
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Merupakan dugaan terhadap hubungan 
antara DUA variabel atau lebih.

H0:

• Tidak terdapat hubungan antara jenis profesi 
dengan jenis olah raga yang disenangi.

Ha:

• Terdapat hubungan antara jenis profesi dengan 
jenis olah raga yang disenangi. 

PENOLAKAN H0 = PENERIMAAN Ha, apabila: 

Nilai  dari hasil Uji Statistik LEBIH KECIL dibandingkan dengan nilai  dalam Tabel 

PENERIMAAN H0 = PENOLAKAN Ha, apabila:

Nilai  dari hasil Uji Statistik LEBIH BESAR dibandingkan dengan nilai  dalam Tabel 

ADALAH : Bentuk keputusan dalam menerima atau menolak 
Hipotesis Nol (H0) dengan cara Membandingkan Nilai  Tabel 

dengan nilai  Hasil Penghitungan Statistiknya.
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ADALAH: Tingkat kebenaran suatu penelitian 
atau standar  toleransi  tingkat kesalahan 
suatu penelitian.  

Besarnya taraf Signifikansi : 0,05 atau 
0,01.



12/04/2013

11

1. Menentukan Formulasi hipotesis (H0 dan 

Ha)

2. Menentukan Taraf Signifikansi (0,05 atau 

0,01)

3. Menentukan kriteria pengujian.

Keputusan untuk menerima atau menolak H0

4. Menentukan Teknik Uji Statistik yang 

tepat.

5. Membuat Kesimpulan.
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