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MATERI PERKULIAHAN

(1)Pendahuluan peran statistika dalam penelitian   ; 

(2)Penyajian data : dalam bentuk 

(a) tabel dan (b) diagram; 

(3) ukuran tendensi sentaral   ,  ukuran 
penyimpangan, momen dan kortusis  ; 

(4)distribusi normal

(5)pengujian hipotesis ; 

(6)analisis variansi satu jalur; 

(7)analisis regresi dan korelasi
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PENILAIAN  :

NILAI AKHIR  =  (15 Tugas +5 pre+ 35 MID + 45 UAS)/100

3Statistika 



PENDAHULUAN

Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara 
penyusunan data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan mengenai suatu keseluruhan (populasi) 
berdasarkan sebagian data dari populasi.

Sehingga statistika digolongkan menjadi  : a) Statistika deskriptif 
dan             b) Statistika inferensial

Statistika deskriptif adalah bagian statistika yang mempelajari 
cara penyusunan data dan penyajian data

Statistika inferensial ( Statistika induktif)  adalah statistika yang 
mempelajari cara penarikan kesimpulan mengenai 
suatu keseluruhan (populasi) berdasarkan sebagian 
data dari populasi.
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Penggolongan Statistika

STATISTIKA

STATISTIKA DESKRIPTIF STATISTIKA INFERENSIAL

Penyusunan data

Penyajian data

Pengambilan kesimpulan  

untuk pupulasi yang 

didasarkan pada data sampel
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POPULASI

SAMPEL

Statistika Inferensial
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PERANAN  STATISTIKA DLM PENELITIAN

BERAPA NILAI RATA-RATA UAN UNTUK NILAI MATEMATIKA 

LULUSAN SMA   DI JAWA TENGAH   !

Populasi  : Siswa SMA Jawa Tengah

Sampel 

Prinsip utama penelitian inferensial 
adalah : semakin besar ukuran 
sampel semakin teliti dan semakin 
kecil ukuran sampel semakin 
rendah tingkat ketelitian
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VARIABEL PENELITIAN

• Variabel penelitian adalah karakteristik atau sifat 
yang terkandung dalam penelitian.

• Dalam suatu penelitian dimungkinkan memiliki lebih 
dari satu karakteristik.

• Suatu variabel disebut diskrit apabila banyak 
anggotanya berhingga. 

• Apabila banak anggotanya tak berhinga dan tidak 
dapat didaftar disebut kontinu.

• Variabel dinyatakan dalam simbol huruf besar X , Y , …
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SKALA PENGUKURAN VARIABEL

Ada empat skala pengukuran variabel penelitian , yaitu :

1. Skala Pengukuran Nominal

Skala ini merupakan skala pengukuran paling sederhana. 
Karakteristik dari skala pengukuran ini adalah dapat dilakukan 
klasifikasi atau katagori pengamatan.
Penggunaan lambang bilangan pada skala ini dimaksudkan hanya 
menunjukan label atau kode

2.      Skala Pengukuran Ordinal

Karakteristik dari skala pengukuran ini adalah 
a. dapat dilakukan klasifikasi atau katagori pengamatan
b. dapat dilakukan pengurutan
Penggunaan lambang bilangan pada skala ini dimaksudkan hanya 
menunjukan pengurutan.
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3.  Skala Pengukuran Interval

Karakteristik dari skala pengukuran ini adalah 

a. dapat dilakukan klasifikasi atau katagori pengamatan

b. dapat dilakukan pengurutan

c. terdapat satuan pengukuran

Penggunaan lambang bilangan pada skala ini dimaksudkan 
menunjukan nilai relatif dari hasil pengukuran

4.  Skala Pengukuran Rasio

Karakteristik dari skala pengukuran ini adalah 

a. dapat dilakukan klasifikasi atau katagori pengamatan

b. dapat dilakukan pengurutan

c. terdapat satuan pengukuran

d. dapat dilakukan perbandingan
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Skala Pengukuran Nominal

Skala Pengukuran Ordinal

Skala Pengukuran Interval

Skala Pengukuran Rasio
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• RANCANG SUATU PENELITIAN

Permasalahan  :

1. Judul Penelitian

2. Populasi   !

2. Sampel  !

3. Variabel !

4. Skala Pengukuran  !

DIKUMPULKAN  SEKARANG
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