
STATISTIK NON PARAMETRIK 
 

UJI MANN WITNEY 

 

PENDAHULUAN 

Uji mann witney merupakan salah satu uji statistic beda yang mempunya cirri sample 

bersifat independent. Sample independent artinya satu pengukuran variable tidak 

langsung terkait dengan pengukuran variable satunya. Selain sample independent uji 

mann witney digunakan jika skala data berbentuk ordinal. Bentuk ordinal salah satu 

disebabkan karena system perhitungan pada uji mann witney mengunakan rangking. 

Karena system perhitungannya mengunakan rangking maka skala data yang tepat 

untuk uji mann witney adalah ordinal.  

Uji statistic mann witney digunakan karena uji statistic parametric yang lebih tajam 

seperti t test tidak dapat digunakan karena berbagai alas an antara lain distribusi data 

tidak normal dan variansi data tidak sama. Salah satu sifat data ordinal antara lain data 

yang memiliki jenjang. Karena adanya jenjang maka skala data untuk uji mann witney 

adalah skala data ordinal.  

 

RUMUS 

 

( )
1

11
211 2

1 RnnnnU −
+

+=  

Atau  

( )
2

22
212 2

1 RnnnnU −
+

+=  

Keterangan  

N1 = Jumlah sample 1 

N2 = jumlah sample 2 

U1 = jumlah peringkat 1 

U2 = jumlah peringkat 2 

R1 = jumlah rangking pada sampel n1 

R2 = Jumlah rangking pada sampel n2 

 



Pada uji mann witney terdapat 2 rumus uji statistik. Rumus uji statistik yang 

digunakan adalah rumus uji statistik yang memiliki nilai lebih kecil untuk 

dibandingkan dengan nilai U tabel.  

Keputusan yang diambil adalah jika U hitung lebih kecil dari U tabel maka Ho di 

tolak dan jika U hitung lebih besar dari U tabel maka Ho diterima. 

 

 

STUDI KASUS 

 

Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan dukungan keluarga terhadap 

perilaku ibu dalam menyusui ASI terhadap bayinya. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

No  Klp 
dukunga
n 
keluarga 

Lama 
menyusui 
(bulan) 

Peringkat  Kelompok 
tidak ada 
dukungan 
keluarga 

 
Lama 
menyusui 
(bulan) 

Peringkat  

 1 16  1 19  

 2 18  2 19  

 3 10  3 21  

 4 12  4 25  

 5 16  5 26  

 6 14  6 27  

 7 15  7 23  

 8 10  8 27  

 9 12  9 19  

 10 15  10 19  

 11 16  11 25  

 12 11  12 27  

    13 23  

    14 19  

    15 29  

   R1 =    R2 =  

 



Pembuatan rangking dilakukan dengan menyatukan nilai yang sama (jika terdapat 

nilai yang sama) misalkan kelompok pertama ada lama menyusui 10 bulan ada 2 jadi 

rangkingnya adalah 1,5 (bukan 1 dan 2). 

 

LANGKAH PENYELESAIAN 

1. Menentukan hipotesis 

Ho = tidak ada perbedaan perilaku menyusui antara ibu yang mendapat dukungan 

keluarga dan ibu yang tidak mendapat dukungan keluarga. 

Ha =  terdapat perbedaan perilaku menyusui antara ibu yang mendapat dukungan 

keluarga dan ibu yang tidak mendapat dukungan keluarga. 

2. Standart penerimaan hipotesis 

Ho diterima jika nilai U hitung lebih besar dari U table. 

Ha diterima jika nilai U hitung lebih kecil dari U table. 

3. Perhitungan 
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Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan bahwa U 1 lebih besar dari U2, maka nilai 

yang digunakan adalah nilai yang lebih kecil yaitu nilai U2. 

 

4. Hasil 

U hitung (0) lebih kecil dari U table (42) nilai U table dapat dilihat pada table. 

 

5. Kesimpulan 



Ho ditolak. 

6. Artinya 

Terdapat perbedaan perilaku menyusui ibu antara ibu yang mendapat dukungan 

keluarga dan ibu yang tidak mendapat dukungan keluarga. 

 

APLIKASI SOFWARE 

1. Masukan data pada software seperti terlihat pada gambar berikut: 

 
2. Setelah data anda masukkan kemudian lakukan pengodean untuk masing-masing 

kelompok, dengan mengaktifkan menu variabel view kemudian buat kode 1 = 

kelompok dukungan keluarga dan kode 2 = tidak mendapat dukungan keluarga. 

Seperti terlihat pada gambar berikut: 

 
3. Kemudian akan tampak layer sebagai berikut: 



 
4. Setelah selesai melakukan koding kemudian kembali ke data view dengan 

mengaktifkan menu data view. Kemudian lakukan analisis dengan mengaktifkan 

menu analisis nonparametric test kemudian pilih 2 independet sample seperti 

terlihat pada gambar berikut: 

 
5. Kemudian masukan variable menyusui ke kolom sebelah kanan atas dan 

dukungan keluarga ke kolom bawah, seperti terlihat pada gambar berikut: 

 
6. Kemudian aktifkan menu difine group, kemudian masukan group 1 angka 1 dan 

group 2 angka 2 seperti terlihat pada gambar berikut: 



 
 

7. Aktifkan menu deskriptif untuk melihat analisis yang diinginkan seperti terlihat 

pada gambar berikut: 

 
8. Kemudian aktifkan menu OK untuk melihat hasil analisis seperti terlihat pada 

gambar berikut: 

 
9. Interpretasi Hasil 



 
NPar Tests 

[DataSet0]  

 
Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

lama menyusui 27 19.00 5.745 10 29 

dukungan keluarga 27 1.56 .506 1 2 

 
 
Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 dukungan keluarga N Mean Rank Sum of Ranks 

ada dukungan 12 6.50 78.00 

tidak ada dukungan 15 20.00 300.00 

lama menyusui 

Total 27   

 

Subjek yang mendapatkan dukungan kelurga sebanya 12 subjek dengan rata-rata 

rangking 6,5 dan total rangking 78. pada kelompok yang tidak mendapat dukungan 

keluarga sebanyak 15 subjek dengan rata-rata rangking 20 dan total rangkin sebesar 

300. 

 
Test Statisticsb 

 lama menyusui

Mann-Whitney U .000

Wilcoxon W 78.000

Z -4.414

Asymp. Sig. (2-tailed) .000

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000a

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: dukungan keluarga 

 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa nilai mann whitney U adalah 0,00 

dan nilai signifikansi 0,000. jika akan mengambil kesimpulan apakah hipotesis 



diterima atao ditolak kita dapat membandingkan nilai U test hitung disbanding dengan 

U test table atau membandingkan nilai signifikansi dengan nilai alfa (0,05). 

Berdasarkan hasil analisis dapat diambil keputusan bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan perilaku ibu menyusui antara ibu yang mendapat dukungan keluarga dan 

ibu yang tidak mendapat dukungan keluarga. 
 

 

 

UJI MC NEMAR 

PENGANTAR 

Uji MC nemar test biasa digunakan pada penelitian yang skala datanya berbentuk 

nominal/ diskrit. Pengujian dengan mengunakan uji MC nemar menekankan tipe 

sample yang dependent. Sample yang dependent dimaksudkan tipe sample yang 

dalam pengukuran satu variable terkait dengan pengukuran variable lainnya. 

Pengunaan uji MC nemar test menekankan pada aspek pengujian sebelum dan 

sesudah perlakuan. Keadaan ini yang lebih memunkinkan desain eksperimen untuk 

digunakan dalam uji MC nemar test. 
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Keterangan  

Kelompok A merupakan kelompok perubahan (missal dari tidak sakit menjadi sakit: 

dari tidak terpapar menjadi terpapar) sebelum perlakukan dan setelah perlakuan. 

Kelompok D merupakan kelompok perubahan (misalnya dari sakit menjadi tidak 

sakit: dari terpapar menjadi tidak terpapar) sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. 

 

Untuk mengunakan uji MC nemar test kita memerlukan table Bantu sebagai berikut: 

Sebelum perlakuan dan setelah perlakuan 

Setelah perlakuan Sebelum 

perlakuan - (tidak sakit) + (Sakit) 

+ (sakit) A B 

_ (tidak sakit) C D 

 

STUDI KASUS 



Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas program imunisasi di 

Kabupaten B. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 200 subjek penelitian diperoleh 

hasil bahwa Sebelum dilakukan program imunisasi didapatkan 150 balita terserang 

Campak sedangkan 50 balita tidak terserang campak kemudian setelah dilakukan  

program imunisasi didapatkan 75 balita terserang campak dan 125 balita tidak 

terserang campak. Dari 150 balita yang terserang campak didapatkan 65 tetap 

terserang campak dan dari 50 balita yang tidak terserang campak sebelumnya 

didapatkan 40 balita tetap tidak terserang campak setelah ada program imunisasi. 

Berdasarkan data hasil penelitian apakah program imunisasi signifikan berdampak 

pada penurunan angka kejadian campak pada balita…? 

 

Langkah penyelesaian: 

1. Menentukan hipotesis penelitian 

Ho = program imunisasi tidak menurunkan kejadian penyakit campak 

Ha = program imunisasi menurunkan angka kejadian penyakit campak 

2. Menentukan standar penerimaan hipotesis 

Ho diterima jika nilai Mc Nemar test hitung < nilai Mc nemar test table. 

3. Perhitungan  

Diketahui  

 

Sebelum perlakuan 

- (tidak sakit) + (Sakit) 

50 150 

 

Setelah perlakuan 

Setelah perlakuan 

- (tidak sakit) + (Sakit) 

125 75 

 

Perubahan sebelum dan sesudah 

Setelah perlakuan Sebelum 

perlakuan - (tidak sakit) + (Sakit) 



+ (sakit) 85 65 

- (tidak sakit 40 10 

Total  125 75 
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4. Kesimpulan 

Ho ditolak 

5. Arti 

program imunisasi menurunkan angka kejadian penyakit campak 


