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BAB V 

KESEIMPULAN  DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dari uraian yang telah di jelaskan dalam bab-bab sebelumnya 

mengenai uji nonparametrik untuk uji hipotesis regresi linier sederhana, 

berdasarkan gabungan Tau Kendall dan uji Tanda, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Statistik uji nonparametrik (uji C) yang dikemudian J.F Lancaster 

dan Dana Quade merupakan statisik uji yang dipakai untuk menguji 

hiposis regresi linier sedehana yang merupakan gabungan uji tanda 

dan koefesien Tau Kendall, dimana skala pengukurannya sekurang-

kurangnya adalah ordinal. 

2. Untuk menentukan kaidah keputusan dari uji ini, maka apabila 

sampel lebih keci atau sama dengan 15 digunakan table disribusi 

eksak dan untuk sampel yang besar digunakan table Chi-kuadrat 

dengan derajat kebebasn 2. 

3. Dari hasil data olahan bias teramati bahwa penggunaan uji J.F 

Lancaster dan Dana Quade terbatasi pada pengujian utnuk mencari 

garis regresi yang menggunakan metoda nonparametric, asumsi 

kalau taraf pengukuran yang paling rendah digunakan adalaha 

ordinal tidak bisa digunakan, karena metoda Theil yang digunakan, 

untuk pembaginya adalah X, sehingga hasil baginya menjadi tak 

hingga. 

4. Dalam Uji J.F Lancaster dan Dana Quade kelebihan yang dimiliki 

adalah untuk pengujian sampel-sampel kecil. Karena sampel besar 

dianggapmendekati distribusi normal, ketentuan asuimsi untuk uji 

parametric tidak diberlakukan pada uji nonparametric yang 
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dimaksud disini adalah jika sampel kecil, untuk normalitas dari data 

sampel tidak perlu diuji, jika kita menggunakan nonparametric. 

 

5.2 Saran 

1. dalam menghadapi masalah seperti yang telah diuraikan diatas, 

sebaiknya digunakan statistic uji C, karena teori ini dapat 

digunakan dengan mudah dan cepat, tidak terlalu terikat pada 

bentuk distribusi dari regresi tersebut makateori ini sangat 

membantu untuk menyesuaikannya. 

2. Untuk data yang berbentuk ordinal sekiranya diperlukan pengkajian 

lagi untuk Uji J.F Lancaster dan Dana Quade ini karena metoda 

pencarian garis regresi dengan nonparametrik, khususnya adanya 

data kembar pada X belum diketahui. Walaupun ada yang 

digunakan adalah metoda kuadrat terkecil dengan ANAVA, tentunya 

ini bertentangan dengan cara parametric  karena taraf pengukuran 

ordinal bukan merupakan ukuran yang bisa dipakai untuk ANAVA. 
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