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Analisis Diskriminan 

 

Analisis Diskriminan adalah salah satu tehnik analisa Statistika dependensi yang 

memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. 

Pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena ada pengaruh satu 

atau lebih variabel lain yang merupakan variabel independen. Kombinasi linier dari 

variabel-variabel ini akan membentuk suatu fungsi diskriminan (Tatham et. al.,1998). 

Analisis diskriminan adalah teknik multivariate yang termasuk dependence 

method, yakni adanya variabel dependen dan variabel independen. Dengan 

demikian ada variabel yang hasilnya tergantung dari data variabel independen. 

Analisis diskriminan mirip regresi linier berganda (multivariable regression). 

Perbedaannya analisis diskriminan digunakan apabila variabel dependennya 

kategoris (maksudnya kalau menggunakan skala ordinal maupun nominal) dan 

variabel independennya menggunakan skala metric (interval dan rasio). Sedangkan 

dalam regresi berganda variabel dependennya harus metric dan jika variabelnya 

independen, bias metric maupun nonmetrik. 

Sama seperti regresi berganda, dalam analisis diskriminan variabel dependen 

hanya satu, sedangkan variabel independen banyak (multiple). Misalnya varibel 

dependen adalah pilihan merek mobil : Kijang, Kuda dan Panther. Variabel 

independennya adalah rating setiap merek pada sejumlah atribut yang memakai 

skala 1 sampai 7.  

Analisis diskriminan merupakan tehnik yang akurat untuk memprediksi 

seseorang termasuk dalam kategori apa, dengan catatan data-data yang dilibatkan 

terjamin akurasinya.  

 

 



 2

Model analisis diskriminan 

Model dasar analisis diskriminan mirip regresi berganda. Perbedaannya adalah 

kalau variabel dependen regresi berganda dilambangkan dengan Y, maka dalam 

analisis diskriminan dilambangkan dengan D. 

Model analisis diskriminan adalah sebuah persamaan yang menunjukkan suatu 

kombinasi linier dari berbagai variabel independen yaitu : 

kk XbXbXbXbbD +++++= ...332210  

Dengan : 

D = skor diskriminan 

B = koefisien diskriminasi atau bobot 

X = prediktor atau variabel independent 

Yang diestimasi adalah koefisien ‘b’, sehingga nilai ‘D’ setiap grup sedapat 

mungkin berbeda. Ini terjadi pada saat rasio jumlah kuadrat antargrup (between-

group sum of squares) terhadap jumlah kuadrat dalam grup (within-group sum of 

square) untuk skor diskriminan mencapai maksimum. Berdasarkan nilai D itulah 

keanggotaan sesorang diprediksi. 

 

Analisis diskriminan untuk kasus 2 grup/kelompok 

Misalnya kita memiliki dua kelompok populasi yang bebas. Dari populasi 1 

diambil secara acak contoh berukuran 1n  dan mempelajari p buah sifat dari contoh 

itu, demikian pula ditarik contoh acak berukuran 2n  dari populasi 2 serta 

mempelajari p buah sifat dari contoh itu.dengan demikian ukuran contoh secara 

keseluruhan dari populasi 1 dan populasi 2 adalah n = 1n  + 2n .  

Misalkan p buah sifat dipelajari itu dinyatakan dalam variable acak berdimensi 

ganda melalui vektor pXXXX ,....,, 21
' = .dalam bentuk catatan matriks dapat 

dinyatakan sebagai berikut : 
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Dari data matriks di atas dapat ditentukan vektor nilai rata-rata contoh dan 

matriks ragam peragam (variance-covariance) berikut : 
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Karena diasumsikan bahwa populasi induk memiliki peragam yang sama yaitu 

å , maka matriks peragam contoh 1S  dan 2S  dapat digabung untuk memperoleh 

matriks gabungan sebagai penduga bagi å  melalui rata-rata terbobot berikut : 
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Pengujian perbedaan vektor nilai rata-rata di antara dua populasi dilakukan 

dengan jalan merumuskan hipotesis berikut : 

;: 210 UUH =  artinya vektor nilai rata-rata dari populasi 1 sama dengan dari 

populasi 2. 

;: 211 UUH ¹  artinya kedua vektor nilai rata-rata berbeda. 

Pengujian terhadap hipotesis dilakukan menggunakan uji statistic 2T - 

Hotelling yang dirumuskan sbb : 
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Selanjutnya besaran : 
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Akan berdistribusi F dengan derajat bebas 12121 --+== pnnvdanpv  

Kriteria uji  

Terima ;: 210 UUH =  jika 2T £
21;
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Alternatif lain kriteria uji : 

Terima ;: 210 UUH =  jika 
21; vvFF a£  

Tolak 0H ; jika 
21; vvFF a>  

 

Istilah-istilah statistik dalam analisis diskriminan 

1. Korelasi kanonis (canonical correlation), mengukur tingkat asosiasi antar skor 

diskriminan dan grup. Koefisien ini merupakan ukuran hubungan fungsi 

diskriminan tunggal dengan sejumlah variabel dummy yang menyatakan 

keanggotaan grup. 

2. Centroid, adalah nilai rata-rata skor diskriminan untuk grup tertentu. Banyaknya 

centroid sama dengan banyaknya grup. Setiap satu centroid mewakili satu grup. 

Rata-rata untuk sebuah grup berdasarkan semua fungsi disebut group centroids. 

3. Cutting score, adalah nilai rata-rata centroid yang dapat dipakai sebagai patokan 

mengelompokkan objek. Misalnya, kalau dalam analisis diskriminan dua grup 

cutting score adalah 0,15, keanggotaan suatu objek dapat dilihat apakah skor 

diskriminan objek tersebut di bawah ataukah di atas cutting score. 

4. Discriminant loadings (disebut juga structure correlations) merupakan korelasi 

linier sederhana antara setiap variabel independen dengan skor diskriminan 

untuk setiap fungsi diskriminan. 
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5. Hit rasio merupakan nilai yang dapat menjawab : “Berapa persen objek yang 

dapat diklasifikasi secara tepat dari jumlah total objek ?”. Hit rasio merupakan 

salah satu kriteria untuk menilai kekuatan persamaan diskriminan dalam 

mengelompokkan objek. 

6. Matrik klasifikasi (classification matrix), sering juga disebut confusion atau 

prediction matrix. Matrik klasifikasi berisikan jumlah kasus yang diklasifikasikan 

secara tepat dan yang diklasifikasikan secara salah (misclassified). Kasus yang 

diklasifikasi secara tepat muncul dalam diagonal matrik, tempat di mana grup 

prediksi (predicted group) dan grup sebenarnya (actual group) sama. 

7. Koefisien fungsi diskriminan (discriminant coefficient function), koefisien fungsi 

diskriminan (tidak distandardisasi) adalah pengali (multipliers) variabel, di mana 

variabel adalah dalam nilai asli pengukuran. 

8. Skor diskriminan (dicriminant score), koefisien yang tidak distandardisasi 

dikalikan dengan nilai-nilai varibel. 

9. Eigenvalue, untuk setiap fungsi diskriminan, eigenvalue adalah rasio antara 

jumlah kuadrat antarkelompok (sums of square between group) da jumlah 

kuadrat dalam kelompok (sums of squares within group). Eigenvalue yang besar 

menunjukkan fungsi yang semakin baik. 

10. Nilai F dan signifikansinya, nilai F dihitung melalui ANOVA satu arah, di mana 

variabel-variabel yang dipakai untuk mengelompokkan (grouping variable) 

berlaku sebagai variabel independen kategoris (categorical independent 

variable). Sedangkan setiap prediktor diperlakukan sebagai variabel metrik. 

11. Rata-rata grup dan standar deviasi grup, rata-rata grup dan standar deviasi grup 

dihitung untuk setiap grup. 

12. Pooled with correlation matrix, dihitung dengan mencari rata-rata matrik 

kovarians tersendiri untuk semua grup. 
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13. Koefisien fungsi diskriminan terstandardisasi merupakan koefisien fungsi 

diskriminan yang dipakai sebagai pengali (multipliers) pada saat variabel telah 

distandardisasi dengan menjadikan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. 

14. Korelasi struktur (structur correlations) juga disebut discriminant loadings, 

merupakan korelasi yang mempresentasikan korelasi sederhana (simple 

correlation) antara prediktor-prediktor dan fungsi diskriminan. 

15. Matrik korelasi total (total correlation matrix) diperoleh kalau setiap kasus 9 

objek penelitian dianggap berasal dari satu sampel (single sampel) dan korelasi 

dihitung. Dengan begitu, matrik korelasi total dapat diperoleh. 

16. Wilks’ l , kadang-kadang juga disebut statistik U, untuk setiap prediktor, Wilks’ 

l  adalah rasio antara jumlah kuadrat dalam kelompok (within group sums of 

squares) dan jumlah kuadrat total (total sums of squares). Nilainya berkisar 

antara 0 sampai 1. nilai Lambda yang besar (mendekati 1) menunjukkan bahwa 

rata-rata grup cenderung tidak berbeda. Sebaliknya nilai Lambda yang kecil 

(mendekati 0), menunjukkan rata-rata grup berbeda. 

 

Tujuan analisis diskriminan 

Oleh karena bentuk multivariate dari analisis diskriminan adalah dependence, 

maka variabel dependen adalah variabel yang menjadi dasar analisis diskriminan. 

Variabel dependen bisa berupa kode grup 1 atau grup 2 atau lainnya, dengan tujuan 

diskriminan secara umum adalah : 

· Untuk  mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar grup pada 

variabel dependen. 

· Jika ada perbedaan, kita ingin mengetahui variabel independen mana pada 

fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. 

· Membuat fungsi atau model diskriminan, yang pada dasarnya mirip dengan 

persamaan regresi. 
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· Melakukan klasifikasi terhadap objek (dalam terminology SPSS disebut baris), 

apakah suatu objek (bisa nama orang, nama tumbuhan, benda atau lainnya) 

termasuk pada grup 1 atau grup 2 atau lainnya. 

Proses diskriminan : 

· Memisah variabel-variabel menjadi variabel dependen dan variabel 

independen. 

· Menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Pada prinsipnya 

ada dua metode dasar untuk itu, yakni : 

1. Simultaneous estimation, di mana semua variabel dimasukkan secara 

bersama-sama kemudian dilakukan proses diskriminan. 

2. Step-wise estimation, di mana variabel dimasukkan satu persatu ke 

dalam model diskriminan. Pada proses ini, tentu ada variabel yang tetap 

ada pada model dan ada kemungkinan satu atau lebih variabel 

independen yang dibuang dari model. 

· Menguji signifikansi dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk dengan 

menggunakan Wilk’s Lambda, Pilai, F test dan lainnya. 

· Menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan , termasuk mengetahui 

ketepatan klasifikasi secara individual dengan Casewise Diagnostics. 

· Melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. 

· Melakukan uji validasi fungsi diskriminan. 

Jumlah sampel yang seharusnya ada pada analisis diskriminan  

Secara pasti tidak ada jumlah sampel yang ideal pada analisis diskriminan. 

Pedoman yang bersifat umum yang menyatakan untuk setiap variabel independen 

sebaiknya ada 5-20 data (sampel). Dengan demikian jika ada enam variabel 

independen, seharusnya minimal ada 6 x 5 = 30 sampel.  

Selain itu, pada analisis diskriminan sebaiknya digunakan dua jenis sampel yakni 

analysis sample yang digunakan untuk membuat fungsi diskriminan, serta holdout 
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sample (split sample) yang digunakan untuk menguji hasil diskriminan. Sebagai 

contoh, jika ada 70 sampel maka sampel tersebut dibagi dua, 35 untuk analysis 

sample dan 35 untuk holdout sample.  

Kemudian hasil fungsi diskriminan yang terjadi pada analysis sample 

dibandingkan dengan hasil fungsi diskriminan dari holdout sample, apakah terjadi 

perbedaan yang besar ataukah tidak. Jika ketepatan klasifikasi kedua sampel sama 

besar, dikatakan fungsi diskriminan dari analisis sampel sudah valid. Inilah yang 

disebut proses validasi silang (cross validation) dari fungsi diskriminan. 

 

Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis diskriminan adalah : 

Æ Multivariate normality, atau variabel independen seharusnya berdistribusi 

normal. Jika data tidak berdistribusi normal, hal ini akan menyebabkan 

masalah pada ketepatan fungsi (model) diskriminan. Regresi logistic (logistic 

regression) bisa dijadikan alternatif metode jika memang data tidak 

berdistribusi normal. 

Æ Matriks kovarians dari semua variabel independen relatif sama. 

Æ Tidak ada korelasi antar variabel independen. Jika dua variabel independen 

mempunyai korelasi yang kuat, maka dikatakan terjadi multikolinearitas. 

Æ Tidak adanya data yang sangat ekstrim (outlier) pada variabel independen. 

Jika ada data outlier yang tetap diproses, hal ini bisa berakibat berkurangnya 

ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan. 

 

Melakukan analisis diskriminan 

 

Menurut Malhotra, analisis diskriminan terdiri dari lima tahap, yaitu : (1) 

merumuskan masalah, (2) mengestimasi koefisien fungsi diskriminan, (3) 

menginterpretasi hasil,  (4) uji signifikansi, (5) validasi fungsi diskriminan. 
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1. Merumuskan masalah  

Tahap ini mencakup jawaban atas pertanyaan kenapa analisis diskriminan 

dilakukan (latar belakang masalah) dan apa tujuan masalah diskriminan, 

termasuk variabel-variabel apa yang dilibatkan. Kalau analisis diskriminan dpakai 

sebagai alat analisis dalam sebuah penelitian formal (skripsi dan tesis), tahap 

pertama yang dimaksud mencakup bab 1 (pendahuluan), bab II (kerangka teori), 

dan bab III (metodologi penelitian). 

Karena analisis diskriminan akan melakukan tugasnya begitu data dimasukkan, 

perlu dipastikan terlebih dulu bahwa instrument yang digunakan akurat (baik 

secara teori maupun statistik) dan datanya reliable. 

Pada tahap ini peneliti juga mengidentifikasi sasaran, variabel dependen, serta 

variabel independen. Variabel dependen harus berisikan dua atau lebih kategori, 

di mana antara satu kategori dan kategori lain bersifat terpisah . sekiranya 

variabel dependen memakai skala metric (interval ataupun rasio), skala variabel 

tersebut harus diubah menjadi kategori terlebih dahulu. Misalnya, sikap yang 

kita ukur dengan skala numerik berskala 1 sampai 7, dapat diubah menjadi dua 

kategori atau tiga kategori, atau lainnya. 

 
2. Mengistemasi fungsi diskriminan 

Estimasi dapat dilakukan setelah sampel analisis diperoleh. Ada dua pendekatan 

umum yang tersedia. Pertama, metode langsung yaitu suatu cara mengestimasi 

fungsi diskriminan dengan melibatkan variabel-variabel prediktor sekaligus. 

Setiap variabel dimasukkan tanpa memperhatikan kekuatan diskriminan masing-

masing variabel. Metode ini baik kalau variabel-variabel prediktor dapat diterima 

secara teoretis. 
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Kedua, stepwise method. Dalam metode ini, variabel prediktor dimasukkan 

secara bertahap, tergantung pada kemampuannya melakukan diskriminasi grup. 

Metode ini cocok kalau peneliti ingin memilih sejumlah variabel prediktor untuk 

membentuk fungsi diskriminan. 

 

Contoh kasus untuk analisis diskriminan 2 grup: 

Dosen-dosen Universitas Internasional, sebuah perguruan tinggi swasta 

diwajibkan untuk melakukan penelitian (riset) ilmiah minimal sekali setahun. 

Untuk membantu dosen-dosen melakukan riset, perguruan tinggi itu 

menyediakan dana yang dapat diperoleh setelah proposal penelitian para dosen 

dianggap layak oleh lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) perguruan 

tinggi itu. Para dosen yang merasa mampu juga dapat melakukan penelitian 

tanpa harus melalui lembaga litbang. 

Ternyata sekalipun universitas internasional menyediakan dana penelitian, lebih 

banyak dosen yang melakukan penelitian dengan biaya sendiri. 

Untuk mengetahui penyebab kenyataan ini dilakukan penelitian terhadap 50 

dosen yang melakukan penelitian, 24 di antaranya lewat litbang, 26 

menggunakan biaya sendiri. Empat variabel yang dijadikan sebagai variabel 

independen adalah gaji ( 1X ), sikap terhadap litbang ( 2X ), kemampuan 

melakukan riset( 3X ) dan daya tarik topic yang diteliti( 4X ). Sampel dibagi dua. 

Sebanyak 30 responden dipakai sebagai sampel analisis. Sisanya, 20 responden 

dijadikan sebagai sampel holdout. 

Hipotesis : 

0H  : Rata-rata semua variabel dalam semua grup adalah sama. 

1H   : Rata-rata semua variabel dalam semua grup adalah berbeda. 
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Tampilan prosedur analisis diskriminan 

 

1. Buka program SPSS. Lalu, pada layar isikan data. Lakukan penyesuaian nama 

variabel dan angka desimal melalui menu View. Kemudian akan Tampak 

dilayar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dari menu utama, pilih analyze, lalu classify, kemudian klik discriminant. 

Kemudian, dari kotak dialog yang muncul masukkan variabel “d” sebagai 
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grouping variables. Kemudian klik, define range. Lalu pada kotak dialog kecil 

yang muncul masukkan angka 1 pada sel minimum dan angka 2 pada sel 

maximum. Untuk kembali pada kotak dialog discriminant, pada kotak dialog 

define range, klik continue. Pada kotak dialog discriminant analysis, klik 

statistics, kemudian, pada kotak dialog statistics tandai sel Means, 

Unstandardized dan Within group correlations. Lalu klik continue. Dari kotak 

dialog discriminant analysis, klik save, kemudian pada kotak dialog save yang 

muncul, pilih fasilitas-fasilitas seperti ditandai di bawah ini. Dengan fasilitas-

fasilitas tersebut, SPSS akan memprediksi keanggotaan setiap responden, 

skor diskriminan responden, serta peluang keanggotaan responden pada 

grup 1 dan grup 2 

3. Terakhir. Pada kotak dialog discriminant analysis, klik OK, kemudian 

didapatlah hasil seperti berikut : 

Discriminant 

 Group Statistics 

Jalur 

  Mean Std. Deviation Valid N (listwise) 

  

  

    Unweighted 

Weighte

d 

1.00 Gaji 3.8857 .68259 14 14.000 

  Sikap 5.7857 .69929 14 14.000 

  Kemampua

n 
6.0714 .82874 14 14.000 

  DayaTarik 5.9286 .82874 14 14.000 

2.00 Gaji 4.9813 1.04640 16 16.000 

  Sikap 4.0625 .92871 16 16.000 
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  Kemampua

n 
4.2500 .77460 16 16.000 

  DayaTarik 4.5000 .51640 16 16.000 

Total Gaji 4.4700 1.04127 30 30.000 

  Sikap 4.8667 1.19578 30 30.000 

  Kemampua

n 
5.1000 1.21343 30 30.000 

  DayaTarik 5.1667 .98553 30 30.000 

 

 Pooled Within-Groups Matrices(a) 

  

  

Gaji Sikap 

Kemampua

n 

DayaTari

k 

Covarianc

e 

Gaji 
.803 -.137 -.129 -.177 

  Sikap -.137 .689 .142 .046 

  Kemampua

n 
-.129 .142 .640 .038 

  DayaTarik -.177 .046 .038 .462 

Correlatio

n 

Gaji 
1.000 -.184 -.180 -.291 

  Sikap -.184 1.000 .213 .081 

  Kemampua

n 
-.180 .213 1.000 .070 

  DayaTarik -.291 .081 .070 1.000 

a  The covariance matrix has 28 degrees of freedom. 

 Eigenvalues 
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Functio

n 

Eigenvalu

e 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Canonical 

Correlation 

1 2.993(a) 100.0 100.0 .866 

a  First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 Tests of Equality of Group Means 

  

Wilks' 

Lambda F df1 df2 Sig. 

Gaji .715 11.161 1 28 .002 

Sikap .465 32.176 1 28 .000 

Kemampua

n 
.420 38.687 1 28 .000 

DayaTarik .459 33.002 1 28 .000 

 Log Determinants 

 

Jalur Rank 

Log 

Determinan

t 

1.00 4 -2.385 

2.00 4 -2.397 

Pooled within-

groups 
4 -2.003 

The ranks and natural logarithms of determinants printed are those of the group 

covariance matrices. 

 

 Wilks' Lambda 

 



 15

Test of 

Function(s) 

Wilks' 

Lambda 

Chi-

square df Sig. 

1 .250 36.001 4 .000 

 

Standardized Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

  

Function 

1 

Gaji -.026 

Sikap .456 

Kemampua

n 
.539 

DayaTarik .545 

 

 Structure Matrix 

 

  

Function 

1 

Kemampua

n 
.679 

DayaTarik .627 

Sikap .620 

Gaji -.365 

Pooled within-groups correlations between discriminating variables and 

standardized canonical discriminant functions  

Variables ordered by absolute size of correlation within function. 
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 Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

  

Function 

1 

Gaji -.029 

Sikap .549 

Kemampua

n 
.674 

DayaTarik .802 

(Constant) -10.125 

Unstandardized coefficients 

  

Functions at Group Centroids 

 

Jalur 

Function 

1 

1.00 1.787 

2.00 -1.564 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

 

3. Interpretasi output 

Analisis diskriminan dimulai dengan hal-hal ringan. Pada tabel dari statistik grup 

secara kulaitatif terlihat perbedaan rata-rata variabel setiap grup dan rata-rata 

total. Rata-rata ini, kalau antar grup berbeda , mengindikasikan bahwa variabel-

variabel di dalamnya berperan di dalam mengelompokkan responden. Sekiranya 
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rata-rata sebuah variabel sama pada kedua grup, bolehlah kita percaya bahwa 

variabel tersebut tidak berperan dalam mengelompokkan objek (responden). 

Standar deviasi juga merupakan indikator apakah variabel berperan baik sebagai 

diskriminator atau tidak. Sangat baik kalau standar deviasi dalam grup lebih 

rendah daripada standar deviasi total, sebab dalam grup tertentu nilai-nilai 

variabel lebih homogen. Semua variabel memenuhi syarat ini, kecuali variabel 

gaji, di mana standar deviasi gaji (variabel X1) grup 2 lebih tinggi dibanding 

standar deviasi total. Memang terbukti : kemudian dari standardized coefficient 

dan struktur matrix, nilai variabel ini paling rendah. Artinya peran variabel ini 

dalam mendiskriminasi objek paling rendah. 

Pooled within-group correlation matrix mengindikasikan korelasi antarvariabel 

prediktor yang rendah. Sehingga, multikolinearitas dapat diabaikan. 

Pada tabel bagian test of equality of group means, dengan alpha = 0,05, maka 

nilai signifikansi nilai F menunjukkan bahwa ketika diperiksa secara sendiri-

sendiri, semua variabel prediktor signifikan (karena nilai signifikansinya di bawah 

0,05) 

Karena hanya dua grup yang dibentuk, fungsi diskriminan hanya ada satu, 

dengan eigenvalue sebesar 2,993 yang sudah mencakup 100% varians yang 

dijelaskan (explained variance) 

Korelasi kanonikal adalah 0,866. koefisien determinasi (r 2 ) diperoleh dengan 

memangkat duakan korelasi kanonikal : (0,866) 2 = 0,750. angka ini 

mengindikasikan bahwa 75 % varians dalam dependen variabel dapat dijelaskan 

oleh model. 

4. Uji signifikansi 

Tak ada gunanya menginterpretasi hasil analisis diskriminan kalau fungsinya 

tidak signifikan. Hipotesis yang mau diuji adalah 0H  yang menyatakan bahwa 

rata-rata semua variabel dalam semua grup adalah sama. Dalam SPSS, uji 
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dilakukan dengan menggunakan Wilks’ l . Kalau beberapa fungsi diuji sekaligus, 

sebagaimana dilakukan pada analisis diskriminan , statistik Wilks’ l  adalah 

hasill  univariat untuk setiap fungsi. 

Tingkat signifikansi diestimasi berdasarkan Chi-square yang telah ditransformasi 

secara statistik. Pada hasil analisis terlihat bahwa Wilks’ l  berasosiasi sebesar 

0,250 dengan fungsi diskriminan. Angka ini kemudian ditransformasi menjadi 

chi-square dengan derajat kebebasan sebesar 4. nilai Chi-square adalah 36,001. 

kesimpulannya, cukup bukti untuk menolak 0H  dengan tingkat kesalahan 

000,0=a . Biasanya, batas signifikansi pengujian adalah %05,0=a . Kalau nilai 

signifikansi sama atau di bawah nilai itu, kita dapat menolak 0H . 

5. Tingkat kepentingan predictor 

Untuk menjawab pertanyaan : “variable independent (disebut juga ‘variabel 

predictor’) mana saja yang paling berperan (berkontribusi) dalam melakukan 

diskriminasi ?”. Pertama lihat “standardized coefficient”. Secara relative, 

predictor yang memiliki “standardized coefficient”  yang lebih besar 

menyumbangkan kekuatan diskriminasi (discriminating power) yang lebih besar 

terhadap fungsi disbanding predictor yang memiliki “standardized coefficient” 

lebih kecil. Jadi seperti terlihat pada table, dengan skor 0,545, predictor ‘daya 

tarik topik’ memiliki tingkat kepentingan paling tinggi. Dengan skor -0,026, 

predictor gaji memiliki peran yang paling kecil. 

Kedua peneliti juga bisa menggunakan korelsi struktur (structure matrix), yang 

juga disebut canonical loadings dan discriminant loadings. Jangan diperhatikan 

negative positifnya. Perhatikan nilai mutlaknya. 

Pada table dengan korelasi struktur, kita menghasilkan kesimpulan bahwa peran 

diskriminasi dari yang tertinggi sampai yang terendah adalah kemampuan 

peneliti, daya tarik topic, sikap terhadap litbang, dan gaji dosen. 
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6. Fungsi Diskriminan 

Dengan menggunakan canonical discriminant function coefficient, kita dapat 

membentuk fungsi diskriminan yaitu : 

4321 802,0674,0549,0029,0125,10 XXXXD +++--=  

Sebetulnya, koefisien di atas merupakan penyederhanaan dengan memberikan 

angka tiga decimal di belakang koma, seperti dihasilkan oleh program SPSS. 

Kalau output SPSS kita impor dengan program excel, angka di belakang koma 

nilai koefisien lebih banyak sehingga dengan memakai angka demikian, 

perhitungan skor diskriminan secara manual lebih presisi. Cara mengimpor 

adalah dengan mengkopi table output SPSS itu, lalu membuka excel, terus 

melakukan paste pada file yang telah dibuka. 

Dengan program SPSS sebenarnya kita tidak perlu lagi menghitung skor 

diskriminan (disebut juga Z scores) karena sudah disediakan oleh SPSS. Akan 

tetapi untuk menuignkatkan pemahaman, kita perlu mengetahui darimana 

datangnya skor-skor itu. Persamaan di bawah ini yang menggunakan koefisien 

dari table dapat dipakai untuk menghitung skor diskriminan dengan presisi yang 

tinggi. 

4321 802052,0674008,05488,0028541,0124622.10 XXXXD +++--=  

Sekiranya kita menggunakan skor diskriminan yang telah diberikan oleh program 

computer, persamaan pertama tidak bermasalah. Persamaan ini baru 

bermasalah kalau kita menghitung skor diskriminan secara manual, sebab 

angkanya bisa berbeda (walaupun tidak banyak) dengan skor diskriminan yang 

diberikan computer. 

 

 

Tampilan prosedur analisis diskriminan houldo 



 20

1. Buka program SPSS. Lalu, pada layar isikan data. Lakukan penyesuaian nama 

variabel dan angka desimal melalui menu View. Kemudian akan Tampak : 
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2. Hasil print out Komputer adalah ( sebagian saja yang ditampilkan ) 

 Group Statistics 

 

Jalur   Mean 

Std. 

Deviation Valid N (listwise) 

  

  

    

Unweighte

d Weighted 

1.00 Gaji 4.0900 .72180 10 10.000 

  Sikap 5.9000 .56765 10 10.000 

  Kemampua

n 
6.1000 .73786 10 10.000 

  DayaTarik 5.9000 .87560 10 10.000 

2.00 Gaji 4.8600 .64670 10 10.000 

  Sikap 4.2000 .63246 10 10.000 

  Kemampua

n 
3.9000 .73786 10 10.000 

  DayaTarik 4.5000 .52705 10 10.000 

Total Gaji 4.4750 .77519 20 20.000 

  Sikap 5.0500 1.05006 20 20.000 

  Kemampua

n 
5.0000 1.33771 20 20.000 

  DayaTarik 5.2000 1.00525 20 20.000 

 

Eigenvalues 

Functio

n 

Eigenvalu

e 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

Canonical 

Correlation 
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1 4.595(a) 100.0 100.0 .906 

a  First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis. 

 

Canonical Discriminant Function Coefficients 

 

  

Function 

1 

Gaji -.054 

Sikap 1.026 

Kemampua

n 
.929 

DayaTarik .170 

(Constant) -10.470 

Unstandardized coefficients 

 

 Functions at Group Centroids 

 

Jalur 

Function 

1 

1.00 2.034 

2.00 -2.034 

Unstandardized canonical discriminant functions evaluated at group means 

 

 Classification Results(b,c) 

 

  

Predicted Group Total 
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a  Cross validation is done only for those cases in the analysis. In cross validation, 

each case is classified by the functions derived from all cases other than that case. 

b  100.0% of original grouped cases correctly classified. 

c  90.0% of cross-validated grouped cases correctly classified. 

 

 

 

7. Validasi 

 

a. Cutting Score Determination 

Sebelum analisis diskriminan dilakukan, kita hanya mempunyai dua skor 

berdasarkan jalur yang dipilih, yaitu 1 dan 2. Angka 1 menyatakan penelitian 

yang dibiayai litbang, angka 2 menyatakan penelitian atas biaya sendiri. Skor 

Membership 

                                              Jalur 

  

 1.00 2.00   

Original Count 1.00 10 0 10 

    2.00 0 10 10 

  % 1.00 100.0 .0 100.0 

    2.00 .0 100.0 100.0 

Cross-

validated(

a) 

Count 1.00 

10 0 10 

    2.00 2 8 10 

  % 1.00 100.0 .0 100.0 

    2.00 20.0 80.0 100.0 
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diskriminan yang kita cari dapat dipakai untuk memprediksisetiap responden, 

masuk ke dalam golongan mana, apakah golongan 1 atau 2. misalnya dengan 

skor diskriminan sebesar 2,18646, dapatkah kita prediksi masuk ke dalam mana 

responden 1? Jawabannya dapat. 

Untuk memprediksi responden mana masuk golongan mana, kita dapat 

menggunakan optimum cutting score. Memang dari komputer informasi ini 

sudah diperoleh. Akan tetapi, tak ada salahnya kalau kita mengetahui cara 

mengerjakan secara manual. 

Rumus yang digunakan berbeda untuk grup yang proporsional (kedua grup 

mempunyai jumalh anggota yang sama) dan yang tidak proporsional (jumlah 

anggota kedua grup berbeda). Untuk dua grup yang mempunyai ukuran yang 

sama, cutting score dinyatakan dengan rumus : 

2
BA

ce

ZZ
Z

+
=  

Dengan 

=ceZ Cutting score untuk grup yang sama ukuran 

=AZ Centroid grup A 

=BZ Centroid grup B 

 

Untuk sampel holdout, cutting score-nya adalah : 

{ }
000,0

2
)034,2(034,2
=

-+
ceZ  

Jadi, pembatasnya adalah 0,000. kalau di atas 0,000 masuk grup 1 dan kalau di 

bawah 0,000 masuk grup 2. Oleh karena itu, responden 1 masuk pada sampel 

holdout, dengan skor diskriminan 2,28368. Responden 11, dengan skor 

diskriminan -3,15108, masuk grup 2.  
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Apabila dua grup berbeda ukuran, seperti sampel analisis, rumus cutting score 

yang digunkan adalah : 

BA

BBAA
CU NN

ZNZN
Z

+
+

=  

Dengan : 

=CUZ  Cutting score untuk grup yang tak sama ukuran. 

=AN Jumlah anggota grup A 

=BN Jumlah anggota grup B 

=AZ Centroid grup A 

=BZ Centroid grup B 

Untuk sampel analisis, cutting score-nya adalah : 

2232,0
1614

787.116)564,1(14
=

+
+-

=
xx

ZCU  

Responden 1 sampel analisis diprediksi ke grup 1 karena skor diskriminannya 

2,18646. Responden 3 yang aslinya masuk grup 1, diprediksi masuk grup 2 

karena skor diskriminannya di bawah cutting score yaitu -0,14431. Ini namanya 

error atau misclassified. 

Tanpa cutting score pun, sebenarnya kita dapat langsung memprediksi grup 

setiap responden, yaitu melihat paling dekat ke centroid mana skor diskriminan 

masing-masing objek. Misalnya, skor diskriminan responden 1 sampel analisis, 

yang sebesar 2.18646 tentunya lebih dekat ke 1.787 (centroid grup 1) daripada 

ke -1,564 (centroid grup 2). Oleh karena itu diprediksi masuk ke dalam grup 1. 

Responden 15 sampel analisis, dengan skor diskriminan -0,27107 tentunya 

masuk grup 2. 

Program SPSS juga memberikan peluang masuk ke dalam grup 1 dan grup 2. 

peluang paling besar ke dalam grup mana yang dimiliki suatu objek, ke dalam 

grup itulah objek tersebut kita prediksi. Responden 1 sampel analisis, misalnya 
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memiliki peluang ke dalam grup 1 sebesar 0,99904 dan ke dalam grup 2 sebesar 

0,00096. Tentunya, peluang ke dalam grup 1 lebih besar, jadi ke dalam grup 

itulah responden 1 diprediksi. 

 

b. Hit Ratio 

Hit rasio adalah persentase kasus atau responden yang kelompoknya dapat 

diprediksi secara tepat. Kalau jumlah seluruh kasus sampel analisis (responden) 

adalah 30 (pada kedua grup), lalu fungsi diskriminan dapat memprediksi 29 

kasus secara tepat (hanya responden 3 yang error), maka hit rasio adalah 29/30 

= 96,67%. Tanpa menggunakan criteria apapun, karena mampu memprediksi 

grup keanggotaan 29 responden dari total 30 responden dan hanya satu yang 

salah prediksi, kita dapat menilai angka ini sangat bagus. 

Untuk sampel holdout, fungsi diskriminan mampu memprediksi keanggotaan 

semua (100%) objek. Karena itu, tanpa criteria statistic apapun, dapatlah kita 

yakin bahwa fungsi diskriminan, baik sampel analisis maupun holdout, memiliki 

akurasi yang tinggi. 

Pertanyaaannya, bagaimana kalau hit ratio tidak sebaik itu? Misalnya 60%, 

apakah dapat diterima? 

Kalau ukuran setiap grup sama, lihat nilai kesempatan klasifikasi. Menurut 

Malhotra, kesempatan klasifikasi untuk grup berukuran sama adalah 1 dibagi 

jumlah grup. Untuk sampel yang terdiri dari 2 grup, kesempatan klasifikasi 

adalah ½ atau 0,50. 

Kriteria kesempatan proporsional (proportional chance criterion) dapat dipakai 

kalau ukuran grup-grup tidak sama dank alai tujuan peneliti adalah menentukan 

secara tepat keanggotaan objek pada dua atau lebih grup. Rumusnya adalah : 

)1( 22 ppCPRO -+=  

Dengan : 
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p = proporsi responden pada grup 1 

1-p = proporsi responden pada grup 2 

Untuk sampel analisis, proporsi grup 1 adalah 46,67% dan proporsi grup 2 adalah 

53,33%. Dengan kedua proporsi ini, kita dapat menghitung 

%22,505022,0)5333,0()4667,0( 22 ==+=PROC  

c. Akurasi statistic 

Kita dapat menguji secara statistik apakah klasifikasi yang kita lakukan (dengan 

menggunakan fungsi diskriminan) akurat atau tidak. Uji statistik yang digunakan 

dinamakan Press’s Q Statistic. Ukuran sederhana ini membandingkan jumlah 

kasus yang diklasifikasi secara tepat dengan ukuran sampel dan jumlah grup. 

Nilai yang diperoleh dari perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis 

(critical value) yang diambil dari table chi-square dengan derajat kebebasan satu 

(ditulis dk = 1 atau df = 1) dan tingkat keyakinan sesuai keinginan kita. Statistic Q 

ditulis dengan rumus : 

[ ]
)1(
)(

'Pr
2

-
-

=
KN
nKN

Qsess  

Dengan : 

N = ukuran total sampel 

n = jumlah kasus yang diklasifikasi secara tepat 

K = jumlah grup 

Untuk sampel analisis, kita dapat menghitung 

[ ]
13,26

)12(30
)229(30

'Pr
2

=
-

-
=

x
Qsess   

Dengan a = 0,05 dan df = 1, nilai 2X tabel adalah 3,841. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa fungsi diskriminan kita akurat. 
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Pada analisis diskriminan ganda (multiple discriminant analysis), grup yang 

dimiliki bukan lagi dua melainkan tiga, empat atau lebih. Kalau diaplikasikan pada 

dua grup, persamaan diskriminan yang dibentuk adalah jumlah grup itu dikurang 

satu. Jadi kalau ada tiga grup sebagai variable dependen, persamaan diskriminan 

yang dibentuk adalah dua, kalau grup ada lima, persamaan diskriminan ada 4 , 

demikian seterusnya. 

Apa yang dilakukan pada analisis diskriminan berganda sama dengan yang 

dilakukan pada analisis diskriminan dua grup. Perbedaannya adalah selain jumlah 

fungsi diskriminan, juga menyangkut cara memprediksi grup sebuah kasus atau 

seorang responden. 

 

 


