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KATA PENGANTAR PENULIS

A

lhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat
Allah SWT karena buku ini telah selesai disusun dengan berjudul
Statistika. Buku ini di awali dengan pembahasan mengenai
pengertian data meluputi data, statistik, ciri statistik yang berkualitas,
pengelompokan statistika dan kegunaan statistika. Dan pada bab statistika
bisnis meliputi arti variabel, tipe-tipe variabel, skala pengukuran, sumber
data dan skala pengukuran. Pada bab pengolahan dan penyajian data
meliputi isue pengolahan data, berbagai bentuk penyajian data,
bagaimana membuat tabel distribusi frekuensi dan bagaimana dengan
tabel distribusi frekuensi dari variabel diskrit dan kurva ogif (ogive).
Pada bab ukuran pemusatan data (central tendency) meliputi
pengukuran gejala pusat (central tendency), modus (mode), median, mean
dan menghitung modus, median, mean untuk data bergolong. (tersusun
dalam tabel distribusi frekuensi). Pada bab 5 kuartil, desil, persentil
meluputi kuartil (quartiles), desil (deciles), persentil (percentiles) dan cara
menghitung desil untuk data berkelompok. Pada bab angka indeks
meluputi arti angka indeks, indeks kuantum sederhana dan pengujian
angka indeks. Pada bab ukuran korelasi meluputi apa itu kolerasi,
kegunaan kolerasi dan patokan besaran nilai koefien korelasi pearson. Dan
pada bab regresi linier sederhana meliputi regresi linier sederhana,
memperkirakan persamaan garis lurus dan dampak dari unit satuan
variabel
Buku ini disusun agar dapat membantu para mahasiswa S1 dan S2
serta akademisi dalam mempelajari konsep-konsep Statistika terutama
bagi kaum awam yang belum mengenal bagaimana tentang statistika itu
sendiri. Penulis pun menyadari jika didalam penyusunan buku ini
mempunyai kekurangan, namun penulis menyakini sepenuhnya bahwa
sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi
pembaca. Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan
saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya
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BAB 1
PENDAHULUAN
A.

PENGERTIAN DASAR
Sudjana (2004, dalam Riduwan dan Sunarto, 2007) mendefinisikan
statistika sebagai pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara
pengumpulan fakta, pengolahan serta pembuatan keputusan yang cukup
beralasan berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan. Sementara
statistic dipakai untuk menyatakan kumpulan fakta, umumnya berbentuk
angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang melukiskan atau
menggambarkan suatu persoalan.
Lebih lanjut Sudjana (2004, dalam Riduwan dan Sunarto, 2007)
menyatakan statistika adalah ilmu terdiri dari teori dan metode yang
merupakan cabang dari matematika terapan dan membicarakan tentang:
bagaimana mengumpulkan data, bagaimana meringkas data, mengolah
dan menyajikan data, bagaimana menarik kesimpulan dari hasil analisis,
bagaimana menentukan keputusan dalam batas-batas resiko tertentu
berdasarkan strategi yang ada.
Singgih Santoso (2002) menyatakan, pada prinsipnya statistic
diartikan sebagai kegiatan untuk mengumpulkan data, meringkas/
menyajikan data, menganalisa data dengan metode tertentu, dan
menginterpretasikan hasil analisis tersebut.
Dalam kaitannya untuk menyelesaikan masalah, pendekatan statistic
terbagi dua yaitu pendekatan statistic dalam arti sempit dan luas. Dalam
arti sempit (statistic deskriptif), statistika yang hanya mendeskripsikan

BAB 2
SKALA PENGUKURAN
A.

SKALA PENGUKURAN STATISTIK
Ada 4 macam skala pengukuran yaitu: skala nominal, skala ordinal,
skala interval dan skala rasio.
1. Skala nominal
Adalah skala yang semata-mata hanya untuk memberikan indeks, atau
nama saja dan tidak mempunyai makna yang lain. Contoh:
Data
Yuni
Desi
Ika
Astuti

Kode (a)
1
2
3
4

Kode (b)
4
2
3
1

Keterangan:
Kode 1 sampai dengan 4 (a) semata-mata hanyalah untuk memberi
tanda saja, dan tidak dapat dipergunakan sebagai perbandingan antara
satu data dengan data yang lain. Kode tersebut dapat saling ditukarkan
sesuai dengan keinginan peneliti (menjadi alternatif b) tanpa
mempengaruhi apa pun.

BAB 3
STATISTIK DESKRIPTIF DAN
STATISTIK INFERENSIAL
Pada bab ini akan membahas tentang statistika yaitu statistika
Deskriptif dan Statistika Inferensial beserta contoh dan gambar dan juga
perbedaannya, untuk lebih jelasnya simak penjelasan dibawah ini.
A. PENGERTIAN STATISTIKA
Statistika merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang cara
pengumpulan data, penyajian data, analisis dan interpretasi tentang data
tersebut.
Statistika umumnya bekerja dengan data numerik yang berupa hasil
cacahan ataupun hasil pengukuran, atau dengan data kategorik yang
diklasifikasikan menurut kriteria tertentu. Informasi yang tercatat dan
terkumpul, baik numerik dan kategorik disebut pengamatan.
Berdasarkan orientasi pembahasannya, statistika dibedakan menjadi
dua, yaitu :
1. Statistika Matematik (mathematical statistic)
Statistika matematik atau umum dengan sebutan statistika teoritis
yang lebih berorientasi pada pemahaman model dan teknik-teknik
statistika secara matematis-teoriti.

BAB 4
ASOSIASI ANTAR VARIABEL
DAN TRNSFORMASI DATA
A. ANALISIS TABULASI SILANG (CROSSTAB)
Analisis tabulasi silang merupakan salah satu analisis korelasional
yang digunakan utnuk melihat hubungan antar variable. Sehingga analisa
tabulasi silang ini dapat digunakan untuk menganalisa lebih dari dua
variable.
Berikut ini kami sajikan salah satu contoh perhitungan yang
menggunakan analisis tabulasi silang atau crosstab. Penelitian untuk
mengetahui ada tidaknya hubungan antara jenis kelamin dengan prestasi
kerja.
Ha : Terdapat hubungan jenis kelamin dengan prestasi kerja
Ho : Tidak ada hubungan jenis kelamin dengan prestasi kerja.
Untuk membuktikan hipotesis tersebut hal yang terlebih dahulu
dilakukan adalah membuat penelitian seperti mengadakan survei di suatu
perusahaan atau organisasi. Data tersebut dapat diperoleh dari kuesioner
yang dibagikan kepada beberapa responden. Dalam contoh ini, kita
mengambil responden sebanyak 30 orang. Dari data tersebut dapat
menghasilkan data seperti contoh berikut ini:
Untuk memudahkan analisa maka kita dapat membuat kode pada
jenis kelamin dan prestasi kerja.

BAB 5
POPULASI DAN SAMPEL
Apa yang dimaksud dengan Populasi dan Sampel? Secara simpelnya,
Populasi ada keseluruhan subjek penelitian, sedangkan sampel adalah
sebagian dari populasi tersebut. Mari kita bahas dalam artikel kali ini
secara detail dan gamblang tentang Populasi dan Sampel tersebut serta
perbedaan diantara keduanya. Perbedaan Populasi dan Sampel harus
dipahami secara jelas agar tidak salah saat para peneliti melakukan
penelitian. Oleh karena itu penting untuk memahami populasi dan sampel
di dalam konteks Metodologi Penelitian.
Apa yang dimaksud dengan Populasi? Populasi adalah jumlah
keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang
karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan
unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, bendabenda, dst. (Djarwanto, 1994: 420).

BAB 6
METODE PENELITIAN
A.

PENGERTIAN KUALITATIF
Penelitian dalam dunia akademik khususnya di perguruan tinggi
merupakan sebuah kewajiban, setiap jenjang pendidikan tinggi yang akan
menyelesaikan studi harus melewati tahapan yang disebut penelitian
meskipun dikemas dalam nama yang berbeda. Di jenjang S1 disebut
dengan Skripsi, S2 disebut dengan Tesis dan S3 disebut dengan Disertasi.
Selain mahasiswa, di perguruan tinggi yang menjunjung tinggi Tri Darma
yaitu Pendidikan/pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
maka dosen/pengajar pun dituntut untuk mengembangkan diri melalui
penelitian.
Salah satu metode penelitian ditinjau dari jenis data yang biasa
digunakan adalah metode penelitian kuliatatif. Metode Penelitian
kualitatif sering disebut metode naturalistik karena penelitiannya
dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga
sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak
digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai
metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih
bersifat kualitatif (Sugiyono, 2013:14)
Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang
berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu
pertukaran informasi sosial yang diinterpresikan oleh individu-individu.
Para peneliti kualitatif percaya bahwa kenyataan merupakan konstruksi

BAB 7
APLIKASI ANALISIS
DESKRIPTIF
A.

KARAKTERISTIK RESPONDEN
Berdasarkan pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner
kepada responden, maka dapat diketahui karakteristik setiap
responden, dengan harapan informasi ini dapat dijadikan masukan bagi
Satuan Kerja/Lokasi Penelitian dalam menyusun strategi tingkat
kompetensi, motivasi dan kinerja pegawai yang sesuai dengan
karakteristik pegawai untuk masa yang akan datang. Karakteristik yang
disajikan pada penelitian ini meliputi jenis kelamin responden, umur
responden, pendidikan terakhir, dan masa kerja responden.
Untuk lebih jelasnya perihal karaketristik responden dapat dilhat
pada tabel-tabel berikut:
Tabel 7.1: Jumlah responden berdasarkan
jenis kelamin dan jenjang pendidikan
Jenis Kelamin
Jenjang
%
Laki- Perempuan Jumlah
Pendidikan
laki
SLTP
2
0
2
2,38
SLTA
11
11
22
26,19

BAB 8
MODEL-MODEL KUESIONER
A.

PENGERTIAN
SKALA
LIKERT
(LIKERT
SCALE)
DAN
MENGGUNAKANNYA
Skala Likert atau Likert Scale adalah skala penelitian yang
digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala likert ini,
responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan
mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap
serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan
dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan
ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Nama Skala ini diambil dari
nama penciptanya yaitu Rensis Likert, seorang ahli psikologi sosial dari
Amerika Serikat.
Tingkat persetujuan yang dimaksud dalam skala Likert ini terdiri
dari 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari Sangat Setuju (SS)
hingga Sangat Tidak Setuju (STS). 5 pilihan tersebut diantaranya adalah
:
1. Sangat Setuju (SS)
2. Setuju (S)
3. Ragu-ragu (RG)
4. Tidak Setuju (TS)
5. Sangat Tidak Setu (STS)

BAB 9
PENGUJIAN
A. TABEL T STATISTIK
Uji t dikembangkan oleh William Sealy Gosset. Dalam artikel
publikasinya, ia menggunakan nama samaran Student, sehingga kemudian
metode pengujiannya dikenal dengan uji t-student. William Sealy Gosset
menganggap bahwa untuk sampel kecil, nilai Z dari distribusi normal tidak
begitu cocok. Oleh karenanya, ia kemudian mengembangkan distribusi lain
yang mirip dengan distribusi normal, yang dikenal dengan distribusi tstudent.
Distribusi student ini berlaku baik untuk sampel kecil maupun sampel
besar. Pada n ≥ 30, distribusi t ini mendekati distribusi normal dan pada n
yang sangat besar, misalnya n=10000, nilai distribusi t sama persis dengan
nilai distribusi normal (lihat tabel t pada df 10000 dan bandingkan dengan
nilai Z).
Pemakaian uji t ini bervariasi. Uji ini bisa digunakan untuk objek studi
yang berpasangan dan juga bisa untuk objek studi yang tidak berpasangan.
Berikut contoh penggunaan uji t.
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