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Puji syukur atas rahmat Allah SWT, berkat rahmat serta karunia-Nya 

sehingga buku yang berjudul “Statistik” ini dapat selesai. Buku ini disusun 
sebagian sebagai salah satu upaya untuk memberikan kontribusi pada kajian 

tentang cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu 

menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, 

statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika 

berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai 

data numerik yang di mana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran 

yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan 

menurut sebuah kriteria tertentu. 

Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik adalah 

data atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dari 

kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk menyimpulkan atau 

mendeskripsikan data; inilah yang dinamakan statistika deskriptif. Informasi 

kemudian dicatat sekaligus dikumpulkan baik itu dalam bentuk informasi 

numerik maupun informasi kategorik yang disebut sebagai suatu pengamatan. 

Sebagian besar konsep dasar statistika memberi asumsi mengenai teori 

probabilitas. Beberapa istilah statistika antara lain sebagai berikut: populasi, 

sampel, unit sampel, probabilitas. Umumnya statistik banyak digunakan dalam 

suatu penelitian di berbagai bidang, misalnya ekonomi, bisnis, manufaktur, 

pemasaran, dan lain-lain. Dengan adanya statistik maka akan didapatkan suatu 

kesimpulan dan memudahkan proses pengambilan keputusan. Statistika juga 

telah banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik itu ilmu-ilmu alam 

(misalnya astronomi dan biologi maupun ilmu-ilmu sosial (termasuk sosiologi 

dan psikologi), maupun di bidang bisnis (mengenai produk, dll), ekonomi, dan 

industri. Statistika juga digunakan dalam pemerintahan untuk mencapai 

berbagai macam tujuan; Sensus populasi masyarakat merupakan salah satu 

prosedur yang paling dikenal. Ada pula aplikasi statistika lain yang sekarang 

populer yaitu prosedur jajak pendapat atau polling (misalnya dilakukan 

sebelum pemilihan umum), serta hitung cepat (perhitungan cepat hasil pemilu) 

atau Quick count. Di bidang komputasi, statistika dapat pula diterapkan dalam 

pengenalan pola maupun kecerdasan buatan. Adapun tujuan statistik adalah 

untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang 

diselidiki, membantu membuat estimasi mengenai nilai yang tidak diketahui 

berdasarkan data yang dianalisis, membuat estimasi mengenai akibat suatu 
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hipotesis yang diterima. Estimasi tersebut nantinya dipakai sebagai dasar 

pengambilan keputusan dan untuk mengurangi jumlah populasi yang luas pada 

ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. 

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penulisan masih 

melakukan banyak kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas 

kesalahan dan ketidaksempurnaan yang pembaca temukan dalam buku ini. 

Penulis juga mengharap adanya kritik serta saran dari pembaca apabila 

menemukan kesalahan dan kekeliruan dalam buku ini. 
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DASAR-DASAR STATISTIK 

 
 

A. PENDAHULUAN 

Metode statistik (statistics) sebagai terjemahan dari kata statistika yakni 

prosedur mulai dari data dikumpulkan hingga ditarik suatu kesimpulan 

(Sumanto, 2014). Statistika pada awalnya dikaitkan dengan penyelesaian suatu 

masalah yang terkait suatu negara, seperti sensus penduduk. Menurut Siregar 

(2010), statistik dari asal katanya yakni status berarti negara dan terkait 

dengan urusan negara berasal dari bahasa latin dan beberapa pengertian 

lainnya dari statistik yakni sebagai berikut: 

1. Kumpulan dari data-data yang digambarkan dalam bentuk gambar, 

diagram atau bentuk lain, seperti jumlah penduduk 

2. Suatu bentuk pengetahuan terkait bagaimana data dikumpulkan, 

diklasifikasikan, disajikan, diolah, ditarik kesimpulan dan diambil keputusan 

3. Ilmu statistik yang diturunkan dikaitkan dengan bagaimana membuat 

suatu model teoritis dan matematis sehingga disebut pula statistik 

matematis/teoritis 

4. Ilmu statistik yang mempelajari bagaimana statistik digunakan, misalnya 

dalam penelitian 

 

Statistika dapat diartikan secara sempit dan luas (Subagyo, 2012; Sujarweni, 

2019). Pemahaman statistika sebagai suatu bentuk kumpulan dari data yang 

menerangkan suatu hal serta relate dengan istilah di kehidupan sehari-hari 

seperti tabel, gambar dan diagram adalah konsep dasar statistika dalam arti 

sempit. Sedangkan, konsep dasar statistika secara arti luas berupa bentuk, 

metode, aturan terkait kegiatan dalam pengumpulan bukti dukung, 
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pengolahan data, penyajian hasil output, analisa dan interpretasi sebagai 

proses dalam pengambilan keputusan. Proses tersebut dapat dikaitkan dalam 

suatu penelitian yang melibatkan perumusan statistik pada pengujian analisis 

dan hasil interpretasinya. Suatu bentuk kegiatan yang secara ilmiah mulai dari 

perolehan data, kemudian data yang diperoleh diolah dengan konsep statistika 

sehingga dapat digunakan untuk menghasilkan kesimpulan merupakan dasar 

dari suatu penelitian.  

Menurut Sumanto (2014), konsep statistika sudah masuk dalam kurikulum 

mata pelajaran matematika pada jenjang sekolah dasar sejak tahun 1975. 

Konsep ini dipelajari mulai jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. 

Pada jenjang pendidikan dasar konsep statistika diajarkan dengan cara yang 

lebih sederhana, dihubungkan dengan kegiatan permainan dan sesuai dengan 

kehidupan nyata. Sedangkan, untuk perguruan tinggi konsep statistika lebih ke 

arah penelitian sesuai bidang studinya. Konsep statistik tentu tidak lepas dari 

kehidupan sehari-hari dengan contoh sebagai berikut: 

1. Kantor kelurahan yang melakukan pencatatan jumlah penduduk di suatu 

desa, kondisi ekonomi/mata pencaharian, dan lainnya sebagai 

kelengkapan data administrasi kependudukan 

2. Perusahaan yang mendata jam datang, istirahat, hingga jam pulang untuk 

mengetahui tingkat disiplin dan kepatuhan pegawainya 

3. Seorang dosen yang menguji mahasiswanya mulai dari tugas, ujian tengah 

semester, hingga ujian akhir semester karena ingin mengetahui 

pemahaman dari materi yang telah diajarkan 

4. Seorang ibu rumah tangga yang mencatat pemasukan dan pengeluaran 

untuk mengetahui pencatatan keuangan tiap bulannya 

 

B. KONSEP DASAR STATISTIK PADA PENGOLAHAN DATA 
Konsep dasar statistika sebagai bentuk alat untuk pengolahan data yang 

didapat sehingga data tersebut dapat diinterpretasikan. Jenis penelitian yang 

penyelesaiannya menggunakan konsep statistika merupakan penelitian 

kuantitatif (Sujarweni, 2019). Data yang diperoleh sebagai kunci utama dalam 

penelitian kuantitatif diperlukan pengolah data statistik untuk mendapat suatu 

kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018) penelitian kuantitatif dalam 

menganalisa datanya tidak lepas dari konsep dasar statistik dan ada dua 

macam statistik yang digunakan yakni statistik deskriptif dan statistik 

inferensial (parametrik dan non parametrik). Suatu data dibedakan 

berdasarkan caranya diperoleh yakni pengujian statistik deskriptif dan 

inferensial. Berikut ini konsep dasar statistika berdasarkan pengolahan datanya. 
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Gambar 1.1 Data dalam konsep dasar statistika (Sujarweni, 2019) 

 

Data dibedakan dalam pengujian deskriptif dan pengujian normalitas. 

Pengujian deskriptif melakukan pengolahan data dalam bentuk narasi 

deskriptif terkait sample/populasi yang menjadi objek penelitian. Menurut 

Subagyo (2012), statistik deskriptif terkait dengan kegiatan yang dimulai dari 

pengumpulan data hingga penyajian data yang bisa memudahkan pembaca 

untuk memahaminya. Hal serupa disampaikan Sumanto (2014) bahwa statistik 

deskriptif berupa metode mulai dari pengumpulan data hingga menyajikan 

informasi yang bermanfaat atas data yang dimiliki tanpa mengambil 

kesimpulan atau melakukan generalisasi dan menarik kesimpulan dari 

sekelompok data yang dimiliki saja. Selain itu, Menurut Sugiyono (2018) 

statistik deskriptif sebagai bentuk pengujian yang yang terkait dengan analisis 

data melalui teknik deskripsi dari data yang diperoleh secara apa adanya tanpa 

memberikan kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan menurut Siregar 

(2010), statistik deskriptif terkait dengan memberikan suatu deskripsi, 

gambaran, penjabaran, hingga mengurai data agar dapat ditarik kesimpulan 

dengan cara 

1. Melakukan penentuan ukuran dari suatu data yakni misal mean, modus, 

dan median 

2. Melakukan penentuan ukuran dari variabilitas data misalnya varian, deviasi 

standar, dan range 

3. Melakukan penentuan dari ukuran bentuk data, seperti skewness dan 

kurtosis 

 

Sedangkan pengujian normalitas atau juga disebut statistika inferensial/ 

induksi. Menurut Sumanto (2014) statistika inferensial memiliki cakupan 

semua metode yang dapat bermanfaat dalam mengambil suatu kesimpulan 

atau melakukan generalisasi dari data sampelnya. Pada statistika inferensial 

diketahui dulu apa/siapa yang diperlukan untuk dikaji sehingga kemudian bisa 

diambil kesimpulan dan dilakukan analisis untuk mendapatkan informasi 

terkait hal tersebut. Contohnya penelitian untuk mengetahui kondisi ekonomi 

masyarakat desa mengambil sampel kepala keluarga yang bekerja dan 
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mendapat penghasilan sehingga nanti akan didapat informasi penghasilan dari 

tiap kepala keluarga menentukan sejauh mana kondisi ekonomi masyarakat di 

desa tersebut sehingga statistik inferensial memakai data di suatu sampel 

dalam suatu populasi sehingga ditarik kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018), 

teknik analisa dengan statistik inferensial digunakan jika ingin membuat 

kesimpulan yang berlaku untuk populasi. Pengujian statistika ini terkait dengan 

hasil uji distribusinya dan terbagi menjadi statistik parameterik dan non 

parametrik (Siregar, 2010; Subagyo, 2012; Sujarweni, 2019).  

 

1. Statistik parametrik.  

Jika data terdistribusi normal, sampelnya banyak maka uji infarensi 

menggunakan uji statistik parametrik. Pengujian statistik paremetrik 

meliputi uji perbedaan (uji-t), uji hubungan (korelasi pearson), dan uji 

pengaruh (analisis regresi). Data yang diuji merupakan data yang berupa 

data data interval dan data rasio serta memiliki varians homogen. Data 

yang dihitung berupa rata-rata, standar deviasi,dan varians.  

2. Statistik non parametrik 

Jika data tidak terdistribusi normal, sampel kecil (<30), lebih sederhana 

dan kesimpulan masih diragukan, maka dilakukan uji statistik non 

parametrik. Pengujian statistik non parametrik meliputi uji perbedaan dan 

uji hubungan (uji korelasi rank-spearman). Data yang diuji merupakan data 

yang bersifat nominal atau ordinal. Analisis pengujian ini digunakan jika 

tidak uji parametrik tidak dapat dilakukan. 

 

Menurut Subagyo (2012), pengujian inferensial terkait dengan pengolahan 

data, analisis data hingga penarikan kesimpulan terkait data yang diteliti. 

Pengujian ini terkait dengan suatu cara untuk menilai dan menarik kesimpulan 

dari sampel sehingga bisa memberi gambaran dari suatu populasi. Statistik ini 

memiliki ruang lingkup yang terdiri dari probabilitas, distribusi teoritis, 

sampling dan sampling distribusi. Perbedaan dari statistik inferensial dan 

deskriptif disajikan dalam gambar berikut. 
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Gambar 1.2 Statistika deskriptif dan statistika inferensial (Sumanto, 2014) 

 

Berdasarkan gambar tersebut tampak bahwa perbedaan antara statistika 

deskriptif dan inferensial dilihat dari data informasi yang didapat dari sampel. 

Jika tidak ada informasi data dari sampel yang didapat maka pengujian statistik 

menggunakan data sensus. Hal ini dikategorikan sebagai pengujian statistik 

deskriptif. Sedangkan, jika ada informasi data dari sampel yang didapat maka 

pengujian statistik menggunakan data sampel. Hal ini dikategorikan sebagai 

pengujian statistik inferensial. 

 

C. KONSEP DASAR STATISTIK DAN PEMBULATAN ANGKA 
Statistika identik dengan angka dan biasanya dalam perhitungan terjadi 

yang namanya pembulatan angka. Menurut Subagyo (2012), pembulatan 

angka terjadi pada bilangan desimal. Adanya pembulatan keatas terjadi jika 

pada bilangan angka terakhir bernilai 5 atau lebih dari 5. Namun sebaliknya, 

terjadi pembulatan menjadi 0 jika kurang dari 5. Ilustrasi adanya pembulatan 

angka tampak pada berat 1 kotak kardus berisi 0,2567 kg kacang kedelai. 

Pembulatan menjadi 2 angka dibelakang koma menjadi 0,26. Sedangkan, jika 

berat 1 kotak kardus berisi 0,2437 kg kacang kedelai, maka pembulatan 2 

angka di belakang koma menjadi 0,24. Beberapa hal yang menjadi hal wajar 

dilakukannya pembulatan adalah berat kilogram pada suatu benda, jarak per 

kilometer, dan lainnya. Namun, beberapa situasi berikut memerlukan 

pembulatan khusus, yakni: 

1. Pembulatan emas yang perlu rinci dan teliti hingga 5 angka dibelakang 

koma karena per gramnya yang mahal 

2. Beberapa barang yang pembulatan satuannya tidak perlu terlalu rinci, 

seperti tanah dengan satuan meter kubik  
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3. Adanya suatu penelitian yang memiliki sampel sejumlah 30,20. 

Pembulatan yang dilakukan menjadi 31, meskipun satuan di belakang 

koma 0,20 dibawah 0,5. Hal ini karena jika 30 tidak akan sesuai jumlah 

minimalnya 30,20. 

 

D. KONSEP DASAR STATISTIK DAN PENGUKURAN VARIABEL 
Variabel sebagai salah satu bagian dari pengujian statistik. Menurut 

Subagyo (2012) pengukuran variabel dilakukan dengan beberapa skala yakni 

skala nominal, ordinal, interval dan rasio dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Skala nominal 

Skala pengukuran variabel yang menjelaskan sifat dari suatu data, bersifat 

ekstrem, dan berkebalikan. Misalnya sampel antara objek pria dan wanita 

2. Skala ordinal 

Skala pengukuran variabel yang menyesuaikan keadaan kelompoknya 

dengan sifat datanya. Misalnya kelompok jurusan akuntansi dihubungan 

dengan bidang konsentrasi yang dipilih menjadi mahasiswa jurusan 

akuntansi bidang akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, dan 

akuntansi manajemen. 

3. Skala interval 

Skala pengukuran variabel yang melibatkan interval atau jarak antar 

kelompok. Misalnya data umur murid di sekolah pendidikan anak usia dini 

rentang 3 hingga 6 tahun. Kelompok umur 3-4 tahun di kelas PAUD. 

Kelompok umur 4-5 tahun di TK A. Kelompok umur 5-6 tahun di TK B. 

4. Skala rasio 

Skala pengukuran variabel yang membandingkan suatu data dengan nilai 

standardnya. Misalnya, perbandingan antara rasio atau jumlah kenaikan 

kasus covid-19 pada tahun 2022 dibandingkan awal mulanya kasus terjadi 

di tahun 2020. 

 

E. KARAKTERISTIK DISTRIBUSI STATISTIK DESKRIPTIF 
Penelitian yang melibatkan karakteristik distribusi data terkait frekuensi, 

tendensi pusat, dan dispersinya serta menggambarkan kejadian dan sifat dari 

data itu sendiri disebut statistik deskriptif (Hartono, 2007). Hal tersebut 

meliputi: 

1. Frekuensi 

Frekuensi merupakan jumlah banyaknya suatu fenomena terjadi. 

Contohnya suatu sampel terdiri dari 100 orang yang terdiri dari 60 orang 

laki dan 40 orang perempuan. Kesimpulannya frekuensi untuk sampel laki-

laki adalah 60 dan frekuensi untuk sampel perempuan adalah 40. 
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2. Tendensi pusat/pengukur lokasi 

Tendensi pusat/pengukur lokasi digunakan untuk mengukur nilai dari 

distribusi data yang meliputi: 

a. Mean 

Mean/average atau yang juga disebut rata-rata sebagai ukuran dari 

nilai totalnya dibagi dengan jumlah kejadiannya. Contohnya berikut ini 

adalah data dari berat badan anak yang melakukan penimbangan di 

posyandu 

No Nama Berat badan 

1 Alifia 20 

2 Beta 25 

3 Cintiya 25 

4 Dian 20 

5 Erik 17 

6 Fahrian 18 

7 Gemintang 15 

 

Berdasarkan data tabel diatas maka frekuensi datanya ada 7  

Nilai mean sebesar (20 + 25 + 25 + 20 + 17 + 18 + 15) / 7 = 20 

Oleh karena itu nilai mean/rata-rata dari 7 anak yang menimbang di 

posyandu adalah 20 kg 

 

b. Median 

Median/nilai tengah dari suatu data sebagai nilai pusat dari distribusi 

suatu data. Contohnya adalah sebagai berikut. 

Data dari persebaran 7 mahasiswa dengan IPK tertinggi dalam satu 

semester adalah sebagai berikut 

No Nama IPK 

1 Haidar  4.0 

2 Intan 4.0 

3 Jeremy 3.8 

4 Kirana 3,6 

5 Lintang 3,5 

6 Monica 3,5 

7 Nadya 3,4 

 

Berdasarkan data tabel diatas maka frekuensi datanya ada 7  

Nilai median 3,6 karena merupakan nilai yang berada di pusat atau di 

tengah-tengah 
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Oleh karena itu nilai median/nilai tengah yang berada diantara rata-

rata dua nilai yang ada di tengah-tengah adalah 3,6 

 

c. Mode/modus 

Mode/modus sebagai nilai yang paling banyak terjadi. Berikut 

contohnya dalam kehidupan sehari hari. Data dari persebaran 7 

pegawai dengan umur yang berbeda adalah sebagai berikut 

No Nama Umur 

1 Omar 27 

2 Putri 25 

3 Qyura 25 

4 Rahmi 30 

5 Siti 40 

6 Tia 25 

7 Ulfa 25 

 

Berdasarkan data tabel diatas maka frekuensi datanya ada 7 Nilai mode 

adalah 25 karena merupakan nilai yang banyak terjadi Oleh karena itu nilai 

ode/nilai yang paling banyak terjadi adalah 25 sebanyak 4 frekuensi 

 

1) Dispersi  

Dispersi merupakan ukuran dari variabilitas dari data terhadap nilai 

pusatnya. Pengukur dispersi meliputi: 

a) Range 

Range sebagai ukuran nilai dari selisih nilai terbesar dan terkecil. 

Berikut adalah contohnya: 

Data dari persebaran 7 mobil dengan kecepatan yang berbeda adalah 

sebagai berikut 

No Nama 
Kecepatan 

km/jam 

1 Mobil a 200 

2 Mobil b 200 

3 Mobil c 100 

4 Mobil d 120 

5 Mobil e 150 

6 Mobil f 250 

7 Mobil g 50 
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Berdasarkan data tabel diatas maka frekuensi datanya ada 7  

Nilai range adalah 250 - 50 = 200  

Oleh karena itu nilai range dari data tersebut adalah 200 

 

a) Deviasi standar 

Deviasi standar (standard deviation) sebagai ukuran rata-rata 

penyimpangan dari tiap item data terhadap nilai yang diinginkan atau 

nilai rata-ratanya. Berikut ini rumus dari deviasi standar  𝑆𝐷 = √∑ [𝑋i𝑛𝑖=1 −E(Xi)]2n − 1  

Notasi: 

SD  = Standar deviasi 

Xi = nilai ke-i 

E(Xi) = nilai ekspektasi 

N = jumlah observasi 

 

Berikut adalah contohnya. 

Data dari persebaran 7 mahasiswa dengan umur yang berbeda adalah 

sebagai berikut 

No Nama Umur (th) 

1 Vian 20 

2 Xelo  24 

3 Yaya 25 

4 Zein 25 

5 Abraham 25 

6 Beti 31 

7 Ciara 33 

8 Dania 35 

9 Eli 35 

10 Farel 38 

11 Gea 39 

 

Berdasarkan data tabel diatas maka frekuensi datanya ada 11. Nilai 

mean adalah 30. Nilai deviasi standarnya (((20-30)2 + (24-30)2 + (25-30)2 

+ (25-30)2 + (25-30)2 + (31-30)2 + (33-30)2 + (35-30)2 + (35-30)2 + (38-

30)2+ (39-30)2/ (11-1)1/2= 6,45 

Variance sebagai nilai dari deviasi standar kuadratnya, sehingga deviasi 

standarnya adalah (6,45)2 = 41,6 

Oleh karena itu standar deviasi dari data tersebut adalah 41,6 
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1) Pengukur bentuk 

Pengukur bentuk (measures of shapes) meliputi 

- Skewness 

Suatu alat untuk mengukur penyimpangan dari penyebaran data dari 

bentuknya yang seharusnya simetris. Jika suatu distribusi menceng ke 

salah satu sisi dinamakan skewed. Bentuk yang tertarik ke kiri berarti 

negatively skewed dan yang ke kanan positively skewed.  

Rumus skewness adalah sebagai berikut 𝑠𝑘 =  n (n − 1)(n − 2) ∑ [𝑋𝑖 − �̅�]3𝑛𝑖 = 1 𝑠  

 

Notasi: 

Sk = skewness 

Xi = nilai ke i �̅� = nilai rata-rata 

n = jumlah dari observasi 

s = deviasi standar 

 

Berdasarkan rumus tersebut, jika nilai sk nya lebih mendekati 0 maka 

bentuk distribusinya akan simetris. Bentuk distribusinya berupa 

positive skewed, jika sk bernilai positif. Namun akan berupa negative 

skewed, jika sk bernilai negatif. 

 

1) Kurtosis 

Suatu pengukur dari tingkat ketinggian dan kerataan distribusi data, 

dengan 3 perlakuan yakni jika distribusi mulai tinggi di tengah dinamakan 

leptokurtic, jika datar dinamakan platykurtic, dan jika tidak terlalu tinggi 

dan tidak terlalu datar dinamakan mesokurtic 

Berikut ini rumus dari kurtosis 

 𝑘𝑢 =  𝑛(𝑛 + 1)(𝑛 −  1) (𝑛 −  2) (𝑛 −  3)∑ [𝑋𝑖 − �̅�] 4𝑛𝑖 = 1 𝑠  3( 𝑛 − 1 )2(𝑛 −  2) (𝑛 −  3) 
 

Notasi: 

ku = kurtosis 

Xi = nilai ke i �̅� = nilai rata-rata 

n = jumlah dari observasi 

s = deviasi standar 
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Berdasarkan rumus tersebut maka didapat kesimpulan 

a) Bentuk distribusi mesokurtic, jika nilai kurtosis mendekati 0  

b) Bentuk distribusi leptokurtic, jika nilai kurtosis nilainya positif 

c) Bentuk distribusi platykurtic, jika nilai kurtosis nilainya negatif 

 

Menurut Sumanto (2014), karakteristik distribusi dari data meliputi 

parameter distribusi dan bentuk distribusi yang digambarkan dalam bagan 

sebagai berikut 

 
Gambar 1.3 Bagan karakteristik distribusi statistik deskriptif (Sumanto, 2014) 

 

Berdasarkan bagan tersebut dapat diketahui bahwa karakteristik distribusi 

mencakup parameter distribusi dan bentuk distribusi. Parameter distribusi 

meliputi ukuran pemusatan (mean, median, modus, kuartil atas, kuartil bawah, 

dll), ukuran penyebaran (range, simpangan baku, variasi, jangkauan antar 

kuartil, dll), kemencengan (skewness), kelancipan (kurtosis). Sedangkan, 

bentuk distribusi meliputi simetris (mean = median), menceng/slew positif 

(mean > median), menceng/skew negatif (mean < median), berpuncak jamak 

(modus > 1), berpuncak tunggal (modus = 1).  
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F. KONSEP DASAR STATISTIK 

Konsep dasar statistik tentunya memiliki tiga dasar penting (Sujarweni, 

2019). Pertama, data yang merupakan informasi secara kategorikal/dalam 

bentuk bilangan yang diperlukan pengolahan sehingga bisa menghasilkan 

informasi untuk pengambilan keputusan. Kedua, kriteria keputusan yang 

merupakan suatu pengambilan keputusan setelah data diolah. Terakhir adalah 

keputusan sebagai hasil akhir yang didapat setelah pengolahan data. Menurut 

Siregar (2010) statistika juga dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Alat untuk media komunikasi atau penghubung dari pihak satu ke pihak 

lain sehingga data statistik yang dihasilkan dapat menghasilkan suatu 

kesimpulan 

2. Alat untuk mendeskripsikan data menjadi tabel atau gambar sehingga 

mudah dipahami pihak lain, misalnya laporan keuangan yang disajikan 

dalam tabel atau diagram 

3. Alat untuk memprediksi pengaruh data dari variabel independen terhadap 

variabel dependennya. Misalnya pengaruh kinerja karyawan terhadap 

kualitas laporan keuangan 

4. Alat untuk menentukan kuatnya suatu hubungan antar data dalam 

penelitian. Misalnya hubungan antara biaya tenaga kerja dengan tingkat 

penjualan. 

5. Alat yang digunakan untuk memberi perbandingan antar kelompok. 

 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentu konsep dasar statistika 

merupakan suatu hal yang penting untuk dipelajari lebih lanjut dalam bidang 

ilmu apapun. Konsep dasar statistik dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. 

Selain itu, konsep ini juga dapat dipelajari mulai jenjang pendidikan dasar 

hingga perguruan tinggi.  

 

 

  



 

 

 

 
 

DASAR TEORI STATISTIK 

 
A. LANDASAN TEORI STATISTIK 

Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari 

prinsip,prosedur atau cara mengumpulkan, mengelompokkan, menyajikan, 

menganalisis sampai menyimpulkan data untuk tujuan tertentu. 

1. Ukuran pemusatan data itu untuk memberikan gambaran tentang 

kumpulan data 

2. Mean adalah rata-rata dari semua nilai pengamatan dibagi dengan banyak 

pengamatan 

3. Median adalah salah satu ukuran yang menghitung nilai tengah dari data 

yang diurutkan 

4. Modus adalah data yang sering muncul atau mempunyai frekuensi 

tertinggi 

5. Ukuran letak data adalah menyatakan letak suatu datum pada 

sekumpulan data yang telah diurutkan 

6. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi sekelompok data yang telah 

diurutkan 4 bagian yang sama 

7. Desil adalah ukuran-ukuran yang membagi data (yang sudah 

diurutkan)menjadi 10 bagian yang sama 

8. Persentil adalah ukuran-ukuran yang membagi data (yang sudah 

diurutkan) menjadi 100 bagian yang sama 

9. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang tegak/mendatar 

dan sama lebar dengan batang-batang terpisah 

10. Diagram garis adalah grafik data yang berupa garis diperoleh dari 

beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang cartesius 
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11. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan 

gambar yang berbentuk lingkaran 

12. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran statistik yang mengukur 

keragaman antar pengamatan 

13. Simpangan rata-rata adalah ukuran-ukuran penyebaran data yang 

mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai mean nya 

14. Persentil adalah ukuran-ukuran yang membagi data (yang sudah 

diurutkan) menjadi 100 bagian yang sama 

15. Diagram batang adalah diagram yang berbentuk batang tegak/mendatar 

dan sama lebar dengan batang-batang terpisah 

16. Diagram garis adalah grafik data yang berupa garis diperoleh dari 

beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang cartesius 

17. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan 

gambar yang berbentuk lingkaran 

18. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran statistik yang mengukur 

keragaman antar pengamatan 

19. Simpangan rata-rata adalah ukuran-ukuran penyebaran data yang 

mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai mean nya 

20. Ragam adalah jumlah kuadrat dari selisih data terhadap rata-ratanya 

dibagi dengan banyaknya data 

21. Simpangan baku adalah akar pangkat 2 dari ragam 

22. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara Q3 dan Q1 

H =Q3 – Q1 

23. Simpangan kuartil adalah setengah dari nilai jangkauan antar kuartil 

24. Range(jangkauan) adalah  selisih antara data terbesar dengan data 

terkecil  

 

B. LANDASAN KERJA STATISTIK 

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Riduwan dan Sunarto, 2007) ada tiga jenis 

landasan kerja statistic meliputi: 

1. Variasi. Didasarkan atas kenyataan bahwa seorang peneliti atau penyelidik 

selalu menghadapi persoalan dan gejala yang bermacam-macam (variasi) 

baik dalam bentuk tingkatan dan jenisnya 

2. Reduksi, Hanya sebagian dan seluruh kejadian yang berhak diteliti 

(sampling) 

3. Generalisasi. Sekalipun penelitian dilakukan terhadap sebagian atau 

seluruh kejadian yang hendak diteliti, namun kesimpulan dan penelitian ini 

akan diperuntukkan bagi keseluruhan kejadian atau gejala yang diambil. 

 

  



 

 

 

 
 

PENGUMPULAN DATA 

 
A. PENGUMPULAN DATA 

Kualitas data yang dihasilkan oleh peneliti tergantung pada validitas dan 

reliabilitas instrumen atau alat pengumpul datanya. Apabila instrumennya 

valid dan reliabel datanya juga akan cukup valid dan reliable. Akan tetapi salah 

satu faktor yang tidak boleh dilupakan adalah kualifikasi dari pengambil data 

(pelaksana), karena meskipun instrumennya valid dan reliabel namun apabila 

pengambil datanya kurang/tidak memahami tentang instrumen tersebut, 

maka data yang diperoleh ada kemungkinan tidak akan valid dan reliabel. 

Sebagai contoh, beberapa alat laboratorium atau test psikologis mensyaratkan 

kualifikasi tertentu dari pihak pelaksana sehingga tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang yang tidak memiliki dasar pendidikan atau pengalaman 

khusus tentang instrumen tersebut.  

Selain hal tersebut di atas langkah-langkah yang telah digariskan oleh 

suatu metode pengambilan data harus dilaksanakan secara tertib. Biasanya 

setiap alat atau metode pengambilan data dilengkapi dengan petunjuk 

pelaksanaannya, dan inilah yang harus dipahami oleh peneliti atau pelaksana 

yang ditugasi oleh si peneliti untuk mengumpulkan data. 

 

Secara umum tujuan pengumpulan data adalah: 

1. Membantu dalam setiap pengambilan keputusan yang lebih baik 

2. Membantu melihat kemajuan dari kegiatan tertentu. 

 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang banyak dilakukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang akan membeli sebuah 

pesawat televisi baru di sebuah toko. Ada dua jenis data yang dibutuhkan yaitu, 



 

16 | Statistik  

harga pesawat televisi dan jumlah uang yang tersedia. Bahkan jika orang 

tersebut hati-hati tentu akan mengumpulkan data lain seperti, harga pesawat 

sejenis di toko lain bahkan mungkin harga barang lain yang diperlukan yang 

mungkin lebih penting manfaatnya dari pesawat TV. Jadi, orang tersebut punya 

data-data untuk membantu dalam pengambilan keputusannya.  

Tujuan pengumpulan data dalam audit kinerja adalah untuk memperoleh 

bukti audit untuk mendukung temuan audit. Dalam proses pengumpulan dan 

pengolahan data pada audit kinerja dibedakan antara: bukti audit, bukti, 

informasi dan data. Istilah-istilah tersebut memiliki pengertian sebagai berikut: 

1. Data adalah kumpulan bahan keterangan yang dapat berwujud angka dan 

tidak berwujud angka. 

2. Informasi adalah data yang sudah diolah. 

3. Bukti adalah segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk 

menentukan apakah informasi terukur yang diauditnya memang sesuai 

dengan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan. 

4. Bukti audit adalah bukti-bukti yang dikumpulkan auditor selama audit 

berlangsung untuk mendukung simpulan audit. 

 

Simpulan audit dan rekomendasi audit sangat tergantung kepada bukti-

bukti audit yang didapat. Bukti-bukti tersebut harus memenuhi sifat, kualitas 

dan jumlah yang memadai, agar simpulan yang dibuat berdasarkan bukti-bukti 

tersebut valid. Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk 

menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan simpulan auditor. Suatu 

catatan mengenai pekerjaan auditor harus dibuat dalam bentuk kertas kerja 

audit. Kertas kerja audit harus memuat informasi yang cukup untuk 

memungkinkan auditor memastikan bahwa dari kertas kerja audit tersebut 

diperoleh bukti yang mendukung simpulan dan penilaian audit. Hal tersebut 

disyaratkan dalam standar audit kinerja. 

Selain itu, tujuan pengumpulan data adalah untuk mengetahui jumlah 

elemen dan mengetahui karakteristik dari elemen-elemen tersebut. 

Karakteristik adalah sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, 

yaitu semua keterangan mengenai elemen. Variabel atau pengubah ialah 

sesuatu yang nilainya dapat berubah atau berbeda. Nilai karakteristik suatu 

elemen merupakan nilai variabel. Biasanya untuk menunjukkan suatu variabel 

digunakan huruf latin (X,Y,Z) atau Yunani dan lain sebagainya. 

Mengumpulkan data berarti mencatat peristiwa atau karakteristik elemen 

hasil wawancara disebut dengan data mentah (row data). Sebelum melakukan 

pengolahan data, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Sedangkan 

setelah analisis data yaitu suatu proses penyederhanaan data, maka dapat 

dilakukan interpretasi data dengan mudah. Kuesioner merupakan alat 
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pengumpul data yang digunakan untuk survai, guna memudahkan proses 

selanjutnya, sebaiknya dalam kuesioner telah tersedia kolom untuk koding. 

 

B. METODE PENGUMPULAN DATA 
1. Sensus 

Sensus adalah cara pengumpulan data seluruh elemen populasi diselidiki 

satu per satu. Sensus merupakan cara pengumpulan data yang menyeluruh. 

Data yang diperoleh sebagai hasil pengolahan sensus disebut data yang 

sebenarnya (true value) atau sering disebut parameter. 

Perlu diperhatikan, bahwa sensus itu mahal biayanya yang memerlukan 

banyak tenaga dan waktu yang lama. Sebetulnya cara ini tidak efisien. Oleh 

karena itu menurut rekomendasi PBB, kepada para negara anggota, sensus 

penduduk cukup sekali dalam 10 tahun (Indonesia menyelenggarakan sensus 

penduduk pada tahun 1961,1971, 1980), sensus industri dan pertanian masing-

masing cukup sekali dalam 5 tahun. 

 

2. Sampling 

Sampling adalah cara pengumpulan data, kalau yang diselidiki adalah 

sampel dari suatu populasi. Data yang diperoleh dari hasil sampling merupakan 

data perkiraan (estimate value). Jadi kalau dari 1000 perusahaan akan diselidiki 

hanya 100 saja, maka hasil penyelidikan dari 100 perusahaan tersebut 

merupakan suatu perkiraan. Misalnya, perkiraan jumlah karyawan, perkiraan 

jumlah produksi, perkiraan jumlah modal, perkiraan rata-rata modal, perkiraan 

rata-rata gaji karyawan per bulan, dsb. 

Pada dasarnya ada dua cara sampel, yaitu cara acak (random) dan cara 

bukan acak (non random). Cara acak adalah suatu cara pemilihan sejumlah 

elemen dari anggota populasi untuk menjadi sampel, dimana pemilihannya 

dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap elemen populasi mendapat 

kesempatan yang sama untuk dipilih untuk menjadi anggota sampel. 

Sedangkan, cara bukan acak adalah suatu cara pemilihan elemen-elemen dari 

populasi untuk menjadi anggota sampel dimana setiap elemen tidak mendapat 

kesempatan untuk dipilih. 

Terdapat beberapa jenis sampling, yaitu: 

1. Simple random sampling, dimana setiap anggota populasi mendapat 

kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. 

2. Stratified random sampling, dimana populasi dipecah menjadi lebih kecil 

atau di sebut Stratum 

3. Multistage random sampling, ialah sampling dimana pemilihan elemen 

anggota sampel dilakukan secara bertahap. 
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4. Cluster random sampling, dimana elemen terdiri dari elemen-elemen yang 

lebih kecil yang disebut klaster (area). Klaster yang dipilih elemennya akan 

diteliti satu persatu dan membuat perkiraan 

5. Systematic random sampling, dimana pemilihan elemen pertama dipilih 

secara acak sedangkan elemen berikutnya dipilih secara sistematis. 

  

3. Alat Pengumpulan Data 

Selanjutnya apabila metode pengumpulan datanya sudah ditentukan, 

maka kemudian ditentukan alat untuk memperoleh data dari elemen-elemen 

yang akan diselidiki. Alat-alat atau ”device” untuk memperoleh keterangan dari 
elemen, antara lain: 

a. Reviu Dokumen 

Reviu dokumen merupakan langkah awal auditor dalam tahap perolehan 

informasi mengenai Kinerja perusahaan yakni pada saat survai pendahuluan. 

Reviu dilakukan atas dokumen umum yang didapat. Hasil reviu dokumen 

diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana suatu kondisi atau fakta 

dalam perusahaan memenuhi kriteria yang ada. Beberapa kriteria dapat 

langsung terpenuhi dengan ada atau tidaknya suatu dokumen namun ada 

beberapa yang hanya dapat terpenuhi melalui analisis lebih lanjut. Yang harus 

diperhatikan dalam penggunaan dokumen sebagai sumber data adalah 

keterkaitan (relevansi) dan kecukupan informasi yang terkandung dalam 

mendukung fakta yang dikumpulkan untuk mengukur kriteria tertentu. Auditor 

harus cermat dalam memilih dokumen yang dibutuhkan dan menentukan 

relevansinya dengan kondisi yang akan dievaluasi. 

Selain relevansinya, dokumen yang digunakan sebagai sumber data harus 

mengandung informasi yang cukup secara kualitatif maupun kuantitatif. Suatu 

dokumen dapat dikatakan cukup secara kuantitatif apabila jumlahnya telah 

mewakili populasi yang ada. Dalam menentukan kecukupan kuantitatif dan 

kualitatif data yang ada, auditor dapat menggunakan pendekatan statistik atau 

pertimbangan profesional (judgment) auditor termasuk metode yang akan 

dipakai. 

Setelah mempelajari dokumen yang ada, auditor hendaknya membuat 

simpulan hasil reviu yang dilakukan, yaitu mengenai:  

1) Tingkat keandalan sistem pengendalian manajemen. 

2) Kecukupan Indikator Kinerja Kunci. 

3) Capaian kinerja dibandingkan dengan target maupun benchmark. 

4) Bukti-bukti pendukung untuk temuan pada audit rinci. 
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b. Survai melalui Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk di jawab. Metode ini banyak digunakan dalam tahap-tahap Kuesioner 

adalah seperangkat pertanyaan/pernyataan yang telah disusun sebelumnya. 

Kuesioner bertujuan mengumpulkan informasi guna menjawab kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan Audit Kinerja. Hasil reviu dokumen diharapkan dapat 

memberikan gambaran sejauh mana suatu kondisi atau fakta dalam 

perusahaan memenuhi kriteria yang ada. Beberapa kriteria dapat langsung 

terpenuhi dari ada atau tidaknya suatu dokumen, namun ada beberapa kriteria 

yang hanya dapat terpenuhi melalui analisis lebih lanjut. 

Untuk topik yang belum/tidak terdukung oleh dokumen karena ketiadaan 

dokumen atau ketidakcukupan dokumen harus dilakukan teknik lain misal 

kuesioner, wawancara, atau observasi. Data yang di hasilkan bisa data yang 

kuantitatif atau kualitatif. 

Metode survai observasi seperti yang disebutkan sebelumnya adalah 

metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber 

asli. Metode survai merupakan metode yang menggunakan pertanyaan lisan 

dan tertulis, Metode tertulis menggunakan kuesioner sebagai alat bantunya. 

Kuesioner merupakan mekanisme pengumpulan data yang efisien apabila 

auditor mengetahui dengan tepat variabel atau data penting apa yang ingin di 

peroleh dan bagaimana cara mengukurnya.  

Namun demikian, meskipun perancangan kuesioner telah disusun dengan 

sangat hati-hati, jelas dan tidak bias, kurangnya pengetahuan responden 

mengenai permasalahan yang dipertanyakan akan sangat berpengaruh pada 

hasil akhir kuesioner. Dengan memahami bahwa perancangan kuesioner 

merupakan hal yang kritis dalam perolehan informasi, diharapkan kesalahan 

dalam perancangannya dapat diminimalisir. 

Sehubungan dengan evaluasi Kinerja, kuesioner merupakan bagian dari 

metodologi evaluasi kinerja yang dipakai mulai dari penilaian SPM (berupa 

check list) sampai penilaian capaian kinerja. Adapun informasi yang ingin 

diperoleh melalui kuesioner adalah: 1) Informasi yang tidak dapat diperoleh 

melalui reviu dokumen ataupun observasi; 2) Pendalaman dan/atau validasi, 

serta uji silang dari informasi lain yang sudah diperoleh sebelumnya. 

Mempertimbangkan manfaat, kelebihan, dan kekurangan dari kuesioner, 

sangatlah penting untuk memperhatikan langkah-langkah dalam penyusunan 

kuesioner sehingga tujuan pengumpulan informasi dapat diperoleh 

semaksimal mungkin. 
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c. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survai 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek pemeriksaan. 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan secara lisan, biasanya dilakukan jika ingin diketahui 

hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Teknik wawancara dilakukan jika 

memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Data yang 

dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu yang bersifat kompleks, 

sensitif atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik 

kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden. 

Teknik wawancara dilakukan terutama untuk responden yang tidak dapat 

membaca dan menulis, atau pertanyaan yang memerlukan penjelasan dari 

pewawancara atau memerlukan penerjemahan. Hasil wawancara selanjutnya 

dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian untuk bahan evaluasi. 

Teknik wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka atau melalui 

telepon. Wawancara tatap muka dilakukan antara pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab 

pertanyaan secara lisan. Teknik ini memungkinkan untuk mengajukan banyak 

pertanyaan dan memerlukan waktu lebih lama dibandingkan dengan 

wawancara melalui telepon. Pertanyaan peneliti dan jawaban-jawaban dapat 

pula melalui telepon. 

Teknik ini dapat mengatasi kelemahan wawancara tatap muka karena 

dapat mengumpulkan data dari responden yang letak geografisnya terpencar 

dengan biaya relatif lebih murah dan diperoleh dengan waktu yang relatif lebih 

cepat. Jumlah tenaga pengumpul data relatif lebih sedikit dibandingkan 

dengan tenaga yang diperlukan dalam wawancara tatap muka. Namun 

kelemahan yang paling utama dari metode ini adalah masalah validitas bukti 

apabila responden berbohong. Data yang di hasilkan adalah data yang 

kualitatif. 

 

d. Observasi 

Metode pengumpulan data lainnya adalah observasi, yaitu proses 

pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang 

sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu sebagai 

narasumber. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan melakukan pengamatan. Data yang di hasilkan adalah data yang 

kualitatif. 

Kelebihan metode ini dibandingkan dengan metode survai bahwa data 

yang dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat, dan menghasilkan 

data lebih rinci mengenai objek tertentu. Metode observasi, meskipun 
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demikian, tidak bebas dari kesalahan-kesalahan. Pengamat kemungkinan 

memberikan catatan tambahan yang bersifat subjektif, seperti halnya 

terjadinya bias karena pengaruh peran wawancara dalam metode survai. 

Lembaran kerja observasi setidaknya memuat informasi mengenai: 

1) Teknik observasi yang digunakan 

2) Hal-hal yang diobservasi dan 

3) Simpulan Hasil observasi. 
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PENYAJIAN DATA 

 
 

A. PENYAJIAN DATA 

Data statistik tidak hanya cukup dikumpulkan dan diolah, tetapi juga perlu 

disajikan dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengambil 

keputusan. Penyajian data ini bisa dalam bentuk tabel atau grafik. Karena, ada 

sebagian orang yang tidak suka dengan matematika, oleh sebab itu 

keuntungan dari penyajian data berupa tabel atau grafik akan lebih cepat 

ditangkap dan dimengerti daripada disajikan dalam bentuk kata-kata. 

Selain berupa angka-angka ringkasan, penyajian data juga dapat berbentuk 

tabel dan grafik. Tabel merupakan kumpulan angka-angka yang disusun 

menurut kategori-kategori misalnya; jumlah pegawai menurut pendidikan dan 

masa jabatan, jumlah penjualan menurut jenis barang dan harga barang, dan 

lain sebagainya, sehingga memudahkan dalam pembuatan analisis data. 

Sedangkan grafik adalah gambar-gambar yang menunjukkan secara visual 

data berupa angka (mungkin dengan simbol-simbol) yang biasanya juga berasal 

dari tabel-tabel yang telah dibuat. Baik tabel maupun grafik bisa dipergunakan 

untuk menyajikan cross section data dan data berkala. 

 

B. CROSS SECTION DATA 
1. Penyajian dengan Tabel 

Data dapat disajikan dalam bentuk tabel. Misalnya, data penjualan PT. Jaya 

Sakti disajikan pada tabel 4.1 berikut. 
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Penjualan PT. Jaya Sakti menurut jenis barang dan  

daerah penjualan pada tahun 2005 (dalam satuan) 

Jenis 

Barang 

Daerah Penjualan 
Total 

Medan Pekanbaru Jakarta Bandung 

A 20 30 50 60 160 

B 15 25 40 50 130 

C 10 20 25 30 85 

Total 45 75 115 140 375 

 

Tabel 4.1 merupakan tabel dua arah, yaitu tabel yang menunjukkan 

hubungan timbal balik antara dua hal: jenis barang dan daerah penjualan. Dari 

tabel tersebut selain diperoleh jumlah seluruh penjualan (sebesar 375 satuan 

di pojok kanan bawah), juga akan diperoleh gambaran tentang perbandingan 

hasil penjualan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya dan antara 

jenis barang yang satu dengan jenis barang lainnya. Hal tersebut akan 

memudahkan kita untuk melakukan analisis guna mengetahui jenis barang apa 

yang paling laku dan di daerah mana, yang selanjutnya dapat digunakan 

sebagai dasar penentuan alokasi barang-barang untuk berbagai daerah. 

Misalnya, berapa jumlah barang A yang harus dikirim ke Medan, Pekanbaru, 

Jakarta, dan Bandung serta berapa untuk barang C, dan lain sebaginya. Hal 

tersebut untuk mencegah atau menghindari pengiriman jenis barang yang 

terlalu banyak untuk daerah yang tidak laku atau terlalu sedikit untuk daerah 

dimana barang tersebut sangat laku. Jadi, tabel semacam itu juga untuk 

kebijakan logistik. 

 
Jumlah Mahasiswa menurut Perguruan Tinggi dan  

Fakultas Tahun 2012 (ribuan orang) 

PT 

Fakultas 
PT. I PT. II PT. III PT. IV PT. V 

Ekonomi 15 16 13 14 10 

Hukum 12 13 12 13 9 

Teknik 11 12 10 12 7 

Mipa 10 11 9 10 8 

FIK 9 10 8 9 5 

Jumlah 57 62 52 58 39 
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Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 jumlah mahasiswa PT. I 

= 57 ribu, dengan rincian Fakultas Ekonomi 15 ribu, hukum 12 ribu, teknik 11 

ribu, Mipa 10 ribu, FIK 9 ribu. Demikian juga untuk perguruan tinggi lainnya, 

bisa dibaca pada tabel 4.2. 

 

2. Penyajian dengan Grafik 

Data juga bisa disajikan dalam bentuk grafik dengan menggunakan bagan 

batangan atau bar chart (lihat tabel 4.1). 

Dari tabel 4.1 secara cepat bisa dilihat bahwa di daerah penjualan di kota 

Bandung hampir semua jenis barang menunjukkan hasil penjualan tinggi 

dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, sedangkan di daerah Medan 

paling rendah hasil penjualannya untuk setiap barang. 

 
Penjualan PT. Jaya Sakti menurut jenis barang dan  

daerah penjualan pada tahun 2005 (dalam satuan) 

 
 

Jadi, jelaslah bahwa gambar lebih mudah disimpulkan dari pada tabel. Hal 

ini sesuai dengan pendapat yang menyatakan: “single picture is worth a 

thousand words.” Dalam arti luas “words” juga berarti “figures” atau angka-

angka. 
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C. DATA BERKALA 

1. Penyajian dengan Tabel 

 
Perkembangan Seluruh Penjualan Barang Elektronik  

PT. Raja Karya menurut Jenis Barang Tahun 2005-2009. 

Tahun 
Jenis Barang 

Jumlah 
Televisi Laptop Kulkas 

2005 90 85 50 225 

2006 110 90 55 255 

2007 115 105 60 280 

2008 130 110 65 305 

2009 140 120 75 335 

 

Dari tabel 4.3 selain bisa dilihat perkembangan jumlah hasil penjualan per 

tahun, juga sekaligus hasil penjualan untuk setiap jenis barang. 

 

2. Penyajian dengan Grafik 

Gambar tentang perkembangan hasil penjualan akan lebih jelas lagi jika 

dapat disajikan dalam bentuk grafik. Dengan menggunakan grafik, kita dengan 

cepat dapat melihat perkembangan hasil penjualan untuk setiap jenis barang 

selama tahun 2001 sampai 2005, sekaligus laju perkembangan dari masing-

masing jenis barang. 

Apabila dilanjutkan dengan analisis yang lebih mendalam, maka bisa 

diketahui besarnya laju kenaikan dari masing-masing produk (rate of increase) 

selama periode tersebut, sehingga untuk masa yang akan datang kita dapat 

melihat atau meramalkan jenis produk mana yang akan meningkat dan mana 

yang selalu menunjukkan kecenderungan menurun, mungkin jenis barang 

tersebut sudah tidak laku lagi dan jika perlu dibuang untuk diganti dengan yang 

baru atau cukup diperbaiki mutunya saja. Hal ini hanya mungkin dilakukan jika 

perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan (research & 

development). 

Dari uraian tersebut sebetulnya sudah bisa ditarik kesimpulan, bahwa 

penyajian data dengan tabel bisa memberikan angka-angka yang lebih rinci 

(hingga dua atau tiga angka dibelakang koma), tetapi tidak bisa dengan cepat 

diambil kesimpulannya. Sedangkan dengan grafik, kesimpulan bisa dengan 

cepat diambil tetapi angka-angkanya kurang rinci. Susah sekali, misalnya, 

menggambarkan grafik dengan mempertahankan angka sampai tiga angka 

dibelakang koma. 
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Data “cross-section” dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk 
mengetahui perbedaan (differences) sedangkan data berkala dikumpulkan dari 

waktu ke waktu untuk mengetahui perubahan (changes). Penjelasan lebih rinci 

mengenai pembagian tabel dan grafik bisa dipelajari berdasarkan uraian 

berikut. 

 

D. BENTUK TABEL 

Ada berbagai bentuk tabel yang dikenal, yaitu tabel satu arah, tabel dua 

arah, dan tabel tiga arah. 

1. Tabel satu arah 

Ialah tabel yang memuat keterangan mengenai satu hal atau satu 

karakteristik saja, misalnya: 

a. Data personalia: jumlah personalia menurut: pendidikan, masa kerja, umur, 

golongan dan lain sebagainya. 

b. Data peralatan: jumlah kendaraan bermotor menurut : merek, jenis, umur, 

harga dan lain sebagainya. 

 

Tabel 4.4 merupakan contoh dari tabel satu arah. 

 
Produksi Hasil Pertanian Desa Suka Maju menurut  

Jenis Hasil Tahun 2012 (dalam satuan Ton) 

Hasil Pertanian Banyaknya 

Cabe 

Tomat 

Sayur Kol 

26.069 

3.427 

10.948 

Jumlah 40.444 

 

2. Tabel dua arah 

Ialah tabel yang menunjukkan hubungan dua hal atau dua karakteristik, 

misalnya: 

a. Data personalia, menurut masa kerja dan pendidikan, masa kerja dan 

golongan, agama dan pendidikan, dan lain sebagainya. 

b. Data peralatan, menurut umur dan merek, umur dan jenis, dan lain 

sebagainya. 
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Tabel 4.5 dan 4.6 merupakan contoh tabel dua arah. 

 
Jumlah Siswa SMP Negeri 1 Harapan berdasarkan Kelas  

dan asal SD Tahun 2012. 

Kelas 
Asal Sekolah Dasar 

Total 
SD N.1 SD N. 2 SD N. 3 SD N. 4 

Kelas VII 20 30 50 60 160 

Kelas VIII 15 25 40 50 130 

Kelas IX 10 20 25 30 85 

Jumlah 45 75 115 140 375 

 

 
Jumlah Mahasiswa Universitas Negeri Medan  

Menurut Fakultas dan Agama Tahun 2013 

Fakultas Islam Nasrani Jumlah 

F. Ekonomi 266 292 558 

F. Mipa 72 68 140 

F. Ilmu Sosial 108 88 196 

F. Ilmu Keolahragaan 150 162 312 

F. Bahasa dan Seni 55 65 120 

F. Ilmu Pendidikan 273 186 459 

Jumlah 924 861 1.785 

 

3. Tabel tiga arah 

Ialah tabel yang menunjukkan tiga hal atau tiga karakteristik, misalnya: 

a. Data personalia, menurut masa kerja, pendidikan, dan golongan; masa 

kerja, umur serta golongan, dan lain sebagainya. 

b. Data peralatan, menurut umur, merek, dan jenis; jenis, merek dan unit 

kerja; dan lain sebagainya. 
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Contoh tabel tiga arah dalam tabel 4.7 

 
Jumlah Mahasiswa Universitas Negeri Medan  

Menurut Fakultas dan Agama Tahun 2013 

Umur 
TOYOTA MITSUBISHI HINO 

Jumlah 
Sedan Bis Dll Sedan Bis dll Sedan Bis Dll 

< 1 Tahun           

1 th < 2 th           

2 th < 3 th           

3 th < 4 th           

4 th < 5 th           

5 th < 6 th 5 2 1 4 1  3 1 1 18 

Jumlah           

 

Dari tabel 4.7, bisa diketahui bahwa kendaraan yang sudah berumur 5 th < 

6 tahun sesuai dengan peraturan yang ada, mungkin harus diganti. Di dalam 

penggantiannya harus diperhatikan merek dan jenis kendaraan. Ada 18 mobil 

yang harus diganti, diantaranya lima sedan Toyota, dua bus Toyota, dan 

seterusnya seperti terlihat pada tabel tersebut. 

 
Jumlah Penduduk Kecamatan Balige menurut Jenjang Pendidikan,  

Desa dan Jenis Kelamin Tahun 2012 

 

 

 

Jenjang 

Pendidikan 

Desa A Desa B Desa C 
Jumlah 

Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita 

Tidak Ada 90 140 20 30 75 60 415 

SD 80 120 50 40 80 65 435 

SMP 85 140 30 50 90 40 435 

SMA 60 100 25 45 65 35 330 

Sarjana 55 120 35 55 85 45 395 

Jumlah 
370 620 160 220 395 245 - 

990 380 640 2010 
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E. BENTUK GRAFIK 

Pengajian dalam bentuk gambar dapat memudahkan pengambilan 

kesimpulan dengan cepat. Data berkala (time series data), yaitu data yang 

dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan suatu 

hal/kegiatan, biasanya disajikan dalam bentuk grafik garis untuk memudahkan 

pembuatan trend. Seperti kita ketahui, trend dapat dipergunakan sebagai 

dasar perencanaan. Beberapa macam grafik antara lain: grafik garis (line chart), 

grafik batangan/balok (bar chart/histogram), grafik lingkaran (pie chart), grafik 

gambar (pictogram), grafik berupa peta (cartogram). 

Penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis 

lurus disebut diagram garis lurus atau diagram garis. Diagram garis biasanya 

digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan 

pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Grafik garis atau diagram 

garis dipakai untuk menggambarkan data berkala. Grafik garis dapat berupa 

grafik garis tunggal maupun grafik garis berganda. 

1. Grafik Garis Tunggal 

Grafik garis tunggal (single line chart) adalah grafik yang terdiri dari satu 

garis untuk menggambarkan perkembangan (trend) dari suatu karakteristik. 

 
Hasil Penjualan Barang oleh UD. Sinar Jaya selama  

bulan Januari hingga Juli 2012 (dalam jutaan rupiah) 

Bulan Hasil Penjualan 

Januari 20 

Februari 38 

Maret 41 

April 50 

Mei 60 

Juni 80 

Juli 93 
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Hasil Penjualan Barang oleh UD. Sinar Jaya selama  

bulan Januari hingga Juli 2012 (dalam jutaan rupiah) 

 
 

 
Jumlah Komoditas Kopra Yang Diangkut Melalui  

Pelabuhan Belawan Dari Bulan Januari Hingga Desember 2000 (Ton) 

Tahun Jumlah 

Januari 50000 

Februari 55000 

Maret 60000 

April 65000 

Mei 60000 

Juni 60000 

Juli 75000 

Agustus 80000 

September 100000 

Oktober 120000 

November 100000 

Desember 150000 
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Jumlah Komoditas Kopra Yang Diangkut Melalui  

Pelabuhan Belawan Dari Bulan Januari hingga Desember 2000 (ton) 

 
 

2. Grafik Garis Berganda 

Grafik garis berganda adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk 

menggambarkan perkembangan beberapa hal/kejadian sekaligus.  

 
Perbandingan Jumlah Penjualan Antara Komputer Built dan  

Rakitan Lokal pada PT Green Diamond. 

Tahun Komputer Built Rakitan Lokal 

1990 5000 2500 

1991 6000 4500 

1992 5000 5000 

1993 5500 7000 

1994 3500 6500 

1995 4500 5500 

1996 4500 4000 

1997 5000 3500 

1998 7500 6500 

1999 5500 4200 

2000 3000 5000 

2001 4300 5200 
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Perbandingan Jumlah Penjualan Antara Komputer Built  

dan Rakitan Lokal pada PT Green Diamond. 

 
 

3. Grafik Garis Komponen Berganda 

Grafik garis komponen berganda merupakan grafik yang serupa dengan 

grafik berganda, tetapi garis yang teratas/terakhir menggambarkan jumlah dari 

komponen-komponen, sedangkan garis lainnya menggambarkan masing-

masing komponen.  

 
Perbandingan Jumlah Penjualan Antara Kendaraan  

Bermerek Mitsubishi dan Toyota oleh PT Angkasa 

Tahun Mitsubishi Toyota 

1990 1000 800 

1991 1200 1200 

1992 900 1500 

1993 1500 1700 

1994 1700 1400 

1995 1400 2000 

1996 1900 2300 
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Perbandingan Jumlah Penjualan Antara Kendaraan  

Bermerek Mitsubishi dan Toyota oleh PT Angkasa 

 
 

4. Grafik Garis Persentase Komponen Berganda 

Grafik garis persentase komponen berganda (multiple percentage 

component line chart) adalah sama seperti garis berganda, kecuali bahwa 

masing-masing nilai komponen dinyatakan dalam persentase, sehingga garis 

teratas (terakhir) merupakan garis yang menunjukkan 100%. 

 
Persentase Penjualan Tiga Jenis Sepeda Motor oleh  

PT. Internasional selama delapan Tahun 

Tahun    Jumlah Honda Suzuki Yamaha 

2005 26 34 40 100 

2006 23 33 44 100 

2007 18 30 52 100 

2008 25 36 39 100 

2009 28 35 37 100 

2010 30 34 36 100 

2011 40 38 22 100 

2012 42 36 22 100 
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Persentase Penjualan Tiga Jenis Sepeda Motor oleh  

PT. Internasional selama delapan Tahun 

 
 

5. Grafik Garis Berimbang Neto 

Grafik garis berimbang neto (net balanced line) adalah nilai-nilai selisih 

dengan garis timbangan yang dapat diberi warna yang berbeda untuk menilai 

selisih yang positif dan negatif.  

 
Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Dalam  

Neraca Pembayaran Indonesia (miliar Rp) 

Tahun Penerimaan Pengeluaran Selisih 

2000 19218 13248 5970 

2001 22158 16359 5799 

2002 25675 21837 3838 

2003 29142 25869 3273 

2004 33967 27280 6687 

2005 36823 28328 8495 

2006 40053 31984 8069 

2007 45418 40629 4789 

2008 49814 42928 6886 

2009 53443 59149 -5704 
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Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Dalam  

Neraca Pembayaran Indonesia (miliar Rp) 

 
 

6. Grafik Batangan Tunggal 

 
Perbandingan Jumlah Penduduk Kelurahan Sukarame  

Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012 

Bulan Jumlah 

SD 1100 

SMP 2000 

SMA 4700 

Sarjana 2200 
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Perbandingan Jumlah Penduduk Kelurahan Sukarame  

Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2012 

 
 

 
Jumlah Komoditas Kopra Yang Diangkut Melalui Pelabuhan Belawan  

Dari Bulan Januari hingga Desember 2000 (ton) 
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7. Grafik Batangan Berganda (Multiple Bar Chart) 

 
Perbandingan Jumlah Penjualan Antara Komputer Built dan  

Rakitan Lokal pada PT Green Diamond. 

 
 

8. Grafik Batangan Komponen Berganda (Multi-component Bar Chart) 

 
Jumlah Unit Sepeda Motor Merek Honda yang Terjual pada  

Empat Provinsi dari Januari hingga Juni 2012. 

Bulan Bali Jakarta Riau 

Januari 5000 7000 3000 

Februari 4500 6000 3500 

Maret  5500 6000 4000 

April  6000 10000 4500 

Mei 4500 8000 6000 

Juni 8000 12000 5000 
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Jumlah Unit Sepeda Motor Merek Honda yang Terjual pada  

Empat Provinsi dari Januari hingga Juni 2012. 

 
 

9. Grafik Batangan Persentase Komponen Berganda (Multiple Percentage 

Component Bar Chart) 

 
Persentase Penjualan Tiga Jenis Sepeda Motor oleh  

PT. Internasional selama delapan Tahun 
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10. Grafik Batangan Berimbang Neto (Net Balanced Bar Chart) 

 
Selisih Penerimaan dan Pengeluaran Dalam  

Neraca Pembayaran Indonesia (miliar Rp) 

 
 

Selain dalam grafik garis dan batangan, data dapat juga digambarkan 

dalam bentuk lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik yang berupa lingkaran, 

dimana luas lingkaran merupakan komponen dari beberapa nilai. Bentuk-

bentuk grafik lingkaran diantaranya grafik lingkaran tunggal, yaitu grafik 

lingkaran yang terdiri atas satu lingkaran, dan grafik lingkaran berganda yaitu 

grafik lingkaran yang terdiri atas lebih dari satu lingkaran. 
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11. Grafik Lingkaran Tunggal (Single Pie Chart) 

 
Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara  

Menurut Jenis tahun 2012 (dalam ribuan) 

Jenis 

Kendaraan 

Mobil 

Penumpang 
Bis 

Mobil 

Gerobak 

Sepeda 

Motor 
Jumlah 

-1 -2 -3 -4 -5 -6 

Jumlah 925 456 788 1840 4009 

 

 
Jumlah Kendaraan Bermotor di Sumatera Utara  

Menurut Jenis tahun 2012 (dalam ribuan) 

 
 

 
Persentase Nilai Impor Negara Indonesia  

Menurut Kelompok Negara Ekonomi Januari-Desember 2012 

Negara Persentase Nilai Impor 

ASEAN 12,94 

Korea Selatan 5,57 

Jepang 19,80 

NAFTA 14,84 

APEC Lainnya 15,07 

Uni Eropa 19,99 

Timur Tengah 3,85 

Lainnya 7,94 

Total 100,00 
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Persentase Nilai Impor Negara Indonesia  

Menurut Kelompok Negara Ekonomi Januari-Desember 2012 

 
 

12. Grafik Lingkaran Berganda (Multiple Pie Chart) 

 
Hasil Tambang (Tambang X, Y dan Z) dari Negara-negara  

A, B, dan C Tahun 2012 (dalam jutaan Ton) 

Negara 
Hasil Tambang 

Jumlah 
X Y Z 

A 4 2 6 12 

B 8 6 2 16 

C 10 5 5 20 

 

Sebelum digambarkan, pertama-tama kita cari persentase tiap-tiap hasil 

tambang terhadap jumlah masing-masing Negara. Di dalam gambarannya 

nanti, luas lingkaran sebanding dengan jumlah hasil tambang dari Negara 

masing-masing. 

Jika kita telah mengetahui perbandingan luas-luas lingkaran sesuai dengan 

jumlah masing-masing (dalam contoh, perbandingannya 12,16 dan 20), maka 

dapat dicari perbandingan jari-jari dari lingkaran-lingkaran tersebut. 
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Cara mencari perbandingan jari-jari adalah dengan mengumpamakan jari-

jari dari lingkungan suatu Negara tertentu (misalkan Negara A) mempunyai 

jari-jari tertentu (misalkan = 2cm). 

Dengan demikian, jari-jari negara lain dapat kita cari besarnya. Setelah 

dihitung, jari-jari lingkaran Negara B = 2,66 cm (yaitu 16/12 * 2 cm) dan jari-jari 

lingkaran negara C= 3,32 cm (yaitu 20/12*2 cm). 

Tiap-tiap lingkaran mempunyai perbandingan luas tersendiri, seperti 

halnya dalam grafik lingkaran tunggal. Setelah dihitung, di peroleh tabel 

seperti berikut ini:  

 
Hasil Tambang (Tambang X, Y dan Z) dari Negara-negara  

A, B, dan C Tahun 2012 (dalam jutaan Ton) 

Negara 
Hasil Tambang 

Jumlah 
X Y Z 

A 33 17 50 100 

B 50 37,5 12,5 100 

C 50 25 25 100 

 

 
Hasil Tambang (Tambang X, Y dan Z) dari Negara-negara  

A, B, dan C Tahun 2012 (dalam jutaan Ton) 
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Keterangan: 

1) Titik pusat lingkaran-lingkaran harus terletak dalam satu garis. 

2) Jarak antara dua lingkaran harus lebih kecil dari pada jumlah jari-jari kedua 

lingkaran yang berdekatan.  

3) Komposisi (urutan bentuk gambar) dari tiap lingkaran harus seragam. 

4) Komponen-komponen dalam lingkaran harus dibedakan dalam warna atau 

diberi arsir. 

5) Keterangan serta kelengkapan grafik harus ada, seperti halnya pada grafik 

lain. 
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13. Grafik Peta (Cartogram Chart) 

Cartogram adalah grafik berupa peta. Suatu karakteristik (sifat/hal) yang 

akan digambarkan, diberi tanda/ciri khusus (berupa gambar sederhana). 

Misalnya, untuk menggambarkan hasil bumi (kopi), di daerah/tempat yang 

menghasilkan hasil bumi (kopi) pada peta diberi tanda gambar kopi dan lain 

sebagainya. Gambar ikan dan menara minyak menunjukkan produksi ikan dan 

minyak bumi. Satu ekor ikan di Bagian Siapi-api, Sumatra Utara dan satu 

menara minyak di Sungai Gerong, Sumatra Selatan menunjukkan produksi ikan 

1000 ton dan produksi minyak 1000 barrel. 

 
Rata-rata Kepadatan Penduduk Pulau Jawa  

Menurut Angka Sensus Penduduk Tahun 2012 di Indonesia. 

 
 

14. Grafik Gambar (Pictogram Chart) 

Grafik Gambar (Pictogram chart) adalah grafik yang disajikan dalam bentuk 

gambar. Didalam bidang koordinat (salib sumbu) XY dinyatakan dengan 

gambar-gambar ciri khusus untuk suatu karakteristik. Misalnya, untuk 

menyatakan jumlah penduduk pada tahun-tahun tertentu, dapat digambarkan 

berupa gambar orang (secara sederhana). Tiap gambar mewakili suatu jumlah 

tertentu. Contoh lainnya, seperti menyatakan banyaknya unit perumahan yang 
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di bangun oleh pengembang menurut propinsi, dapat digambarkan berupa 

gambar rumah secara sederhana dan tiap gambar juga memiliki jumlah 

tertentu. 

 
Jumlah Penduduk Indonesia dari Tahun 1979 sampai dengan 1985  

(dalam jutaan) 

Tahun Jumlah 

(1) (2) 

1979 143,2 

1980 146,8 

1981 150,6 

1982 154,4 

1983 158,1 

1984 161,6 

1985 164,0 

 

 
Jumlah Penduduk Indonesia dari Tahun 1979 sampai dengan 1985  

(dalam jutaan) 

 
 



 

 

 

 
 

PENGOLAHAN DATA 

 
A. PENGOLAHAN DATA 

Apabila telah dilakukan pengumpulan data, akan diperoleh data mentah 

(raw data). Data mentah adalah hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik 

elemen yang dilakukan pada tahap pengumpulan data. Agar data mentah 

tersebut menjadi lebih berguna untuk keperluan lain, maka perlu diolah.  

Pengolahan data adalah mentabulasi data, menjumlahkan atau memilah-

milah data menjadi data yang siap di sajikan dan kemudian di analisis sesuai 

dengan kebutuhan. Pengolahan data pada dasarnya merupakan suatu proses 

untuk memperoleh data/angka ringkasan (summary figures). Data ringkasan 

yang berasal dari sensus disebut dengan true value sedangkan data dari 

sample disebut dengan estimate value/statistik. Angka ringkasan itu misalnya 

jumlah (total), rata-rata (average), persentase (percentage), dsb. 

Data yang dikumpulkan oleh peneliti selanjutnya harus diolah dan 

dianalisis sehingga akhirnya diperoleh kesimpulan. Umumnya langkah pertama 

dari pengolahan data adalah menyeleksi data atas dasar relevansi data yang 

dihasilkan dengan permasalahan atau variabel-variabel penelitian. Data yang 

kurang atau tidak relevan dengan masalah penelitian dibuang atau dilengkapi, 

sementara yang terkait dengan permasalahan ditabulasikan dalam bentuk 

tabel, matriks, atau yang lainnya agar memudahkan di dalam pengolahan 

selanjutnya.  

Setelah tabel ditabulasikan, langkah berikutnya adalah menganalisis data 

tersebut. Disinilah peneliti dituntut untuk memahami pola analisis yang akan 

digunakannya, apakah analisis statistik atau non-statistik (kualitatif). Pola 

analisis yang harus diambil oleh peneliti sudah tentu sangat tergantung pada 

jenis data yang dikumpulkan dan metode serta rancangan penelitiannya. 
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Apabila datanya bersifat kuantitatif atau yang dikuantifikasikan, yaitu dalam 

bentuk bilangan, maka analisis statistik dapat digunakan, sedangkan apabila 

datanya berupa data deskriptif maka pengolahannya dapat dilakukan melalui 

cara non statistik.  

Untuk analisis statistik, maka jenis statistik yang akan digunakan harus 

sesuai dengan metode dan rancangan penelitian yang telah disusunnya. 

Sebagai contoh, metode dan rancangan penelitian yang bersifat korelasi, dapat 

dilakukan uji statistik korelasional, sementara untuk metode eksperimental 

yang terdiri atas beberapa kelompok, uji statistiknya sangat tergantung pada 

kelompok eksperimen dan rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti. 

Apakah weak experiment, true experiment, atau quasy experiment. Uji statistik 

yang dapat digunakan mungkin uji t, anava, uji Z, dan sebagainya. 

Mengenai macam-macam rancangan penelitian ini, dapat dilihat kembali 

pada bab tentang macam-macam rancangan penelitian. Paling tidak ada dua 

hal yang perlu dilakukan ketika melakukan pengolahan data:  

1. Entry data, atau memasukan data dalam proses tabulasi.  

2. Melakukan editing ulang terhadap data yang telah ditabulasi untuk 

mencegah terjadinya kekeliruan memasukan data, atau kesalahan 

penempatan dalam kolom maupun baris tabel. 

 

B. PENDEKATAN PENGOLAHAN DATA 

Pendekatan yang dilakukan dalam pengolahan data dalam modul ini 

adalah pendekatan kuantitatif terutama untuk data yang diperoleh dari hasil 

survei. Analisis data kuantitatif dapat dilakukan dengan menggunakan bantuan 

statistik tergantung pada tujuannya. Bila tujuan analisis hanya bersifat 

eksploratif dan deskriptif, maka teknik statistiknya pun cukup dengan statistik 

deskriptif. Sedangkan bila tujuan analisis adalah untuk melihat hubungan dan 

atau perbedaan antar variabel, atau membuat prediksi, maka teknik statistik 

yang dibutuhkan adalah statistik inferensial. 

Dikaitkan dengan tahapan dalam audit kinerja sektor publik maka teknik 

statistik yang sesuai adalah statistik deskriptif, yaitu menentukan tingkat 

keandalan pengendalian manajemen khususnya soft control, indeks kepuasan 

pegawai dan indeks kepuasan pelanggan. 

 

C. TAHAP PERSIAPAN DALAM PENGOLAHAN DATA 
Secara garis besar pengolahan atau analisis data dilakukan setelah seluruh 

data yang diperlukan telah terkumpul. Sebelum dilakukan analisis perlu 

dilakukan persiapan data untuk memudahkan proses analisis data dan 

interpretasi hasilnya, yaitu: pengeditan, pemberian kode dan pemrosesan data. 
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1. Pengeditan (Editing) 

Pengeditan merupakan proses pengecekan dan penyesuaian yang 

diperlukan terhadap data untuk memudahkan proses pemberian kode dan 

pemrosesan data dengan teknik statistik. Data yang diperoleh dari hasil survai 

atau observasi perlu diedit dari kemungkinan kekeliruan dalam proses 

pencatatan yang dilakukan oleh pengumpul data, serta dari pengisian 

kuesioner yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Tujuan pengeditan data 

adalah untuk menjamin kelengkapan, konsistensi dan kesiapan data dalam 

proses analisis. Proses pengeditan dapat dilakukan di lapangan (field editing) 

sesaat setelah melakukan pengecekan terhadap isian kuesioner. 

Pengeditan dapat juga dilakukan di tempat pemrosesan data (in house 

editing) setelah beberapa atau semua data terkumpul, misalnya karena field 

editing sulit dilakukan. Prosedur pengeditan akan memudahkan proses 

pemberian kode dan data entry. 

 

2. Pemberian Kode (Coding) 

Pemberian kode merupakan proses identifikasi dan klasifikasi data ke 

dalam skor numerik. Proses pemberian kode (coding) ini diperlukan terutama 

untuk data yang dapat diklasifikasikan, misal: jawaban dari tipe pertanyaan 

tertutup (close-ended questions) yang tidak memberikan alternatif kepada 

responden selain pilihan jawaban yang tersedia. 

Pemberian kode pada jawaban dari tipe pertanyaan terbuka (open-ended 

questions) relatif lebih sulit karena memerlukan judgement dalam 

menginterpretasikan jawaban responden. Tujuan pemberian kode pada tipe 

pertanyaan terbuka adalah untuk mengurangi variasi jawaban responden 

menjadi beberapa kategori umum sehingga dapat diberi skor numerik. Teknis 

pemberian kode dapat dilakukan sebelum atau setelah pengisian kuesioner. 

Proses pemberian kode akan memudahkan dan meningkatkan efisiensi proses 

data entry ke dalam komputer. 

 

3. Pemrosesan Data (Data Processing) 

Setelah kedua tahap di atas dilaksanakan, maka data siap untuk diolah 

atau dianalisis. Analisis yang sesuai dengan tahapan audit kinerja sektor publik 

adalah analisis statistik deskriptif. Berikut akan dibahas secara rinci teknik 

analisis tersebut. 

a. Definisi 

Statistik deskriptif pada dasarnya merupakan proses transformasi data 

dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. 

Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam 

bentuk tabel numerik dan grafik. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi 
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antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), 

dan dispersi (deviasi standar dan varian). 

b. Tujuan Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk melihat data secara apa adanya 

untuk memperoleh gambaran umum mengenai variabel-variabel yang 

diukur pada sampel. 

c. Jenis-jenis Analisis Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif yang umum dilakukan diantaranya adalah: 

1) Analisis potret data (frekuensi dan persentase). 

2) Analisis kecenderungan sentral data (nilai rata-rata, median, dan 

modus). 

3) Analisis sebaran data (range/kisaran dan simpangan baku atau varian). 

 

D. TAHAP AUDIT KINERJA PADA PENGOLAHAN DATA 
Pengolahan data dalam tahapan audit kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Diagnosis Pengendalian Manajemen 

Pada tahap ini, auditor menilai tingkat keandalan pengendalian 

manajemen. Sesuai pedoman audit kinerja, auditor diharapkan menetapkan 

skor dengan skala 1 sampai dengan 5. Skor 1 berarti sistem pengendalian 

manajemen dinilai sangat lemah, dan skor 5 berarti sangat kuat. Skor tingkat 

keandalan pengendalian manajemen diperoleh dari hasil reviu dokumen, 

observasi dan penyebaran kuesioner sesuai dengan teknik yang ditetapkan. 

Untuk menetapkan skor hasil kuesioner dilakukan dengan teknik statistik 

deskriptif melalui penghitungan nilai mean (rata-rata) terhadap skor yang 

diberikan responden atas jawaban kuesioner yang valid. Dengan menggunakan 

program SPSS dapat diperoleh hasil yang lebih akurat. Hasil pengukuran ini 

merupakan skor pengendalian manajemen dari metode penyebaran kuesioner. 

Skor lainnya ditetapkan dari metode reviu dokumen dan observasi. Skor ini 

ditetapkan berdasarkan pertimbangan profesional auditor (professional 

judgement) serta didukung bukti yang cukup. Ketiga skor tersebut kemudian 

dihitung rata-ratanya untuk ditetapkan sebagai skor pengendalian manajemen 

keseluruhan. 

 

b. Tahap Penilaian IKK dan Capaian Kinerja 

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap IKK dan capaian kinerja. Teknik 

yang biasanya digunakan dalam tahap ini pada umumnya adalah reviu 

dokumen dan survai untuk mengukur indikator tingkat kepuasan pegawai atau 

pelanggan. 
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Khusus untuk menetapkan indeks kepuasan pegawai ataupun pelanggan 

dilakukan dengan cara menghitung mean (rata-rata) hasil penilaian responden 

yang tercakup dalam kuesioner. Teknik statistik yang dapat digunakan adalah 

statistik deskriptif. Program komputer yang dapat digunakan untuk membantu 

hal ini antara lain SPSS. 

 

c. Tahap Audit Rinci 

Pada tahap ini dilakukan pengujian rinci terhadap bukti awal yang 

diperoleh dari hasil tahap sebelumnya. Pengolahan data yang dilakukan dalam 

tahap ini pada umumnya adalah reviu dokumen dan observasi. Jika diperlukan 

dapat dilakukan survai. Analisis yang digunakan sama dengan tahapan audit 

sebelumnya. 

 

E. METODE PENGOLAHAN DATA 
Untuk menentukan metode pengolahan data yang lebih baik, jawabannya 

tergantung pada seberapa besar ukuran datanya. Jika hasil observasi yang 

dikumpulkan jumlahnya sedikit, maka dapat dilakukan pengolahan secara 

manual. Akan tetapi, jika jumlah observasi sangat besar, maka pengolahan 

data secara elektronik (dengan komputer) merupakan cara yang efektif. 

Secara umum, metode pengolahan data dapat dibedakan menjadi dua, 

yaitu pengolahan data secara manual (manual data processing) dan 

pengolahan data secara elektronik (electronical data processing) 

1. Pengolahan Data secara Manual 

Pengolahan data secara manual umumnya dilakukan untuk jumlah 

observasi yang tidak terlalu banyak. Pengolahan secara manual biasanya 

memerlukan waktu yang sangat lama, karena harus meneliti satu per satu dari 

setiap observasi. 

Metode pengolahan ini dapat dijumpai pada pemilu yang telah 

dilaksanakan. Dalam rangka mengetahui jumlah suara maka setiap suara harus 

dihitung menurut partai masing-masing. Dari peristiwa tersebut, dapat 

dibayangkan betapa lamanya pengolahan data dengan metode secara manual. 

Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu seperti pemilu, pengolahan 

secara manual harus dilakukan. 

 

2. Pengolahan Data Secara Elektronik 

Perkembangan ilmu pengetahuan dibidang komputer sangat membantu 

kegiatan statistik khususnya pengolahan data. Dengan bantuan komputer, 

pengolahan data dimana masing-masing individu dirinci menurut beberapa 

karakteristik dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Jika pada pengolahan 
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secara manual kemungkinan terjadi kesalahan adalah sangat besar, maka 

dalam pengolahan secara elektronik kesalahan tersebut dapat diminimalisasi. 

Setelah data hasil penelitian dimasukkan ke komputer dalam bentuk file 

data, maka data tersebut dapat diolah dan diedit lebih lanjut untuk 

mengetahui jumlah, presentase serta ukuran statistik lainnya sesuai dengan 

fasilitas yang ada pada komputer. 

Proses analisis data kuantitatif dapat dengan mudah dilakukan bila 

menggunakan program-program komputer yang telah dirancang khusus untuk 

keperluan analisis data. Salah satu contoh program komputer yang banyak 

digunakan untuk analisis data kuantitatif pada penelitian-penelitian ilmu social 

adalah Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Program ini mempunyai 

kemampuan untuk melakukan analisis statistik dari yang paling sederhana 

seperti melihat kecenderungan sentral data hingga yang paling kompleks. 

Program lain yang bisa digunakan antara lain: Oracle, Microsoft Access, Foxpro 

Database, Dbase, dll. Dengan bantuan program komputer, proses persiapan 

dan analisis data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien serta hasilnya lebih 

akurat. 

  



 

 

 

 
 

UKURAN PEMUSATAN 

 
A. DEFINISI UKURAN PEMUSATAN 

Rata-rata (average) adalah nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok 

data (a set of data). Nilai rata-rata umumnya cenderung terletak ditengah 

suatu kelompok data yang disusun menurut besar atau kecilnya nilai. Dengan 

kata lain, nilai rata-rata mempunyai kecenderungan memusat, sehingga sering 

disebut ukuran kecenderungan memusat (measures of central tendency). 

Beberapa jenis rata-rata yang sering dipergunakan ialah rata-rata hitung 

(arithmetic mean atau sering disingkat mean), rata-rata ukur (geometric mean), 

dan rata harmonis (harmonic mean). 

Didalam kehidupan sehari-hari rata-rata banyak dipergunakan dan dikel 

oleh masyarakat. Contohnya yaitu: rata-rata gaji atau upah karyawan 

perusahaan swasta per tahun, rata-rata produksi gula per tahun, rata-rata 

harga beras per kilogram dan lain sebagainya. 

Jenis-jenis rata-rata yaitu sebagai berikut ini: 

1. Rata-rata hitung 

Rata-rata hitung sering digunakan sebagai dasar perbandingan antara dua 

kelompok atau lebih. Rata-rata hitung juga sering disebut dengan data 

kuantitatif. Kumpulan data sebanyak n, nilai akan dinyatakan dengan simbol-

simbol x1, x2, x3, …, xn. Simbol n juga dipakai untuk menyatakan ukuran sampel 

atau besar sampel, yaitu banyak data yang diteliti dalam sampel. Untuk ukuran 

populasi atau besar populasi digunakan simbol N, yaitu banyak data yang 

diteliti dalam populasi. 

Mean atau rata-rata hitung dari sekumpulan data kuantitatif dinyatakan 

dengan simbol 𝑋 (X bar/besar sampel) dan μ (myu/besar populasi). Rumus 
untuk rata-rata sampel dan rata-rata populasi adalah sebagai berikut: 
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a) Rata-rata sampel 

Apabila rata-rata dihitung berdasarkan sampel sebanyak n di mana n < N 

observasi, maka diperoleh rata-rata perkiraan atau rata-rata sampel, yang 

diberi simbol 𝑋 yang rumusnya sebagai berikut: 𝑋 = 
1𝑛∑ 𝑋𝑖𝑛𝑖=1  

 = 
1𝑛 (𝑋1 + 𝑋2 + …+ 𝑋𝑖 + …+ 𝑋𝑛) 𝑋 dibaca “ X bar “, yaitu simbol rata-rata 𝑋 merupakan perkiraan μ 

 

b) Rata-rata populasi 

Simbol rata-rata populasi disebut parameter. Rata-rata sebenarnya sering 

juga disebut rata-rata populasi. 

μ = 1𝑁∑ 𝑋𝑖𝑁𝑖=1  

 = 
1𝑁(X1 + X2 + … + Xi + … + XN) 

μ dibaca “ myu ” 

 

Contoh : 

Ada 10 nilai matematika dari 10 siswa yaitu : 80, 75, 77, 58, 85, 65, 87, 52, 

68, 91. 

X = hasil nilai matematika 10 siswa. 

X1 = 80 

X2 = 75 

X3 = 77 

X4 = 58 

X5 = 85 

X6 = 65 

X7 = 87 

X8 = 52 

X9 = 68 

X10 = 91 

(Angka-angka yang digarisbawahi merupakan sampel). 

 

a) Hitung rata-rata populasi. 

b) Hitung rata-rata sampel dari data yang diambil sampelnya : X2, X4, X5, X8, 

dan X10. 
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Penyelesaian: 

a) Rata-rata populasi 

μ = 110∑ 𝑋𝑖10𝑖=1  

 = 
110 (738) 

 = 73,8 

Jadi rata-rata hasil nilai matematika dari 10 siswa tersebut adalah  

= 73,8 

b) Rata-rata sampel 𝑋 = 
1𝑛∑ 𝑋𝑖𝑛𝑖=1   = 

15 (75 + 58 + 85 + 52 + 91) 
 = 72,2 

 

Jadi, rata-rata sampel dari hasil nilai matematika 10 siswa yaitu = 72,2 

(mendekati rata-rata sebenarnya). 𝑋 merupakan perkiraan μ. 
 

2. Rata-rata Hitung (Data Berkelompok) 

Apabila data sudah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, dimana X1 

terjadi f1 kali X2 terjadi f2 kali, dan seterusnya sampai Xk terjadi fk kali, maka 

rumus rata-rata dari data yang sudah dibuat tabel frekuensinya adalah sebagai 

berikut: 𝑋 = 
∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖𝑘𝑖=1∑ 𝑓𝑖𝑘𝑖=1  

 

Karena ∑ 𝑓𝑖𝑘𝑖=1  = n, maka: 𝑋 = 
1𝑛∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖𝑘𝑖=1  

Atau 𝑋 = ∑ 𝑀𝑖𝑓𝑖𝑘𝑖=1∑ 𝑓𝑖𝑘𝑖=1  

Di mana Mi = nilai tengah kelas interval ke-I (untuk data berkelompok). 

 

Contoh: 

Perhatikan tabel berikut. Berdasarkan data tersebut, hitunglah rata-

ratanya. 

X  5 8 7 4 6 

f  3 2 1 4 2 
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Penyelesaian 𝑋 = ∑𝑓𝑖𝑋𝑖∑𝑓𝑖   = 
6612 

 = 5,5 

 

Jadi, rata-rata dari data diatas adalah 5,5. 

 

Rata-rata Hitung Tertimbang 

Sering kali dalam suatu persoalan, masing-masing nilai mempunyai nilai 

bobot/timbangan tertentu, misanya X1 dengan timbangan W1, X2 dengan 

timbangan W2, dan seterusnya sampai Xn dengan timbangan Wn. Oleh karena 

itu, rata-rata yang menggunakan timbangan tersebut disebut rata-rata 

tertimbang (weighted arithmetic mean) dengan rumus sebagai berikut: 𝑋 = ∑𝑊𝑖𝑋𝑖∑𝑊𝑖 = 𝑊1𝑋1 + 𝑊2𝑋2  +  … + 𝑊𝑖𝑋𝑖 + …+ 𝑊𝑘𝑋𝐾 𝑊1 +𝑊2 + …+ 𝑊𝑖 + …+ 𝑊𝑘  

 

Perhatikan bahwa dalam rumus diatas, timbangannya berupa frekuensi (Wi 

= fi). 

Contoh: 

Data berikut ini menunjukkan nilai hasil ujian statistika mahasiswa. 

80, 85, 55, 80, 60, 70, 90, 85, 55, 70 

70, 90, 80, 60, 55, 85, 80, 70, 90, 55 

90, 80, 85, 70, 70, 55, 60, 70. 

 

Carilah rata-rata hitung tertimbang dari nilai hasil ujian statistika 

mahasiswa dengan cara: 

a) Data tidak dikelompokkan 

b) Data dikelompokkan 

 

Penyelesaian: 

a) 𝑋 = ∑𝑋𝑖𝑛  

= 128 (80 + 85+55+80+60+70+90+85+55+70+70+90+80+60+55+85+80+70+90

+55 +90+80+85+70+70+55+60+70) 
= 
2.04528  = 73,04 
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b)  

 𝑋 =  ∑𝑓𝑖𝑋𝑖∑𝑓𝑖  

 = 
55(5) + 60(3) + 70(7) + 80(5) + 85(4) + 90(4)5+3+7+5+4+4  

 = 73,04 

 

B. BEBERAPA SIFAT/CIRI RATA-RATA HITUNG 

1. Jumlah deviasi atau selisih dari suatu kelompok nilai terhadap rata-ratanya 

sama dengan nol, yaitu: ∑(𝑋𝑖 − 𝑋) = 0𝑛
𝑖=1  

Dimana 𝑋 = 1𝑛  ∑𝑋𝑖 atau ∑𝑋𝑖 = 𝑛𝑋 

Buktinya : ∑(𝑋𝑖 − 𝑋) =  ∑𝑋𝑖 − ∑𝑋 

= ∑𝑋𝑖 −  𝑛𝑋 

= ∑𝑋𝑖 − ∑𝑋𝑖  
= 0 

Ingat, ∑ 𝑘 =  𝑘 + 𝑘 + 𝑘 +⋯+ 𝑘⏟            𝑛𝑛𝑖=1  = nk 

∑𝑋𝑛
𝑖=1 = 𝑋 + 𝑋 + 𝑋 + …+ 𝑋⏟              𝑛 = 𝑛𝑋 

 

Contoh: 

Misalkan diketahui X1 = 6, X2 = 5, X3 = 7, X4 = 8, dan X5 = 4. Hitunglah rata-

rata (𝑋) dan tunjukkan bahwa ∑(𝑋𝑖 − 𝑋) = 0. 
 

Penyelesaian: 𝑋 = 1𝑛∑𝑋𝑖   =  15 (6 + 5 + 7 + 8 + 4)  = 6 

X (= nilai statistika) 55 60 70 80 85 90 

f (= banyak 

mahasiswa) 
5 3 7 5 4 4 
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∑(𝑋𝑖5
𝑖=1 − 𝑋) = (𝑋1 − 𝑋) + (𝑋2 − 𝑋) + (𝑋3 − 𝑋) + (𝑋4 − 𝑋) + (𝑋5 − 𝑋) = (6 − 6) + (5 − 6) + (7 − 6) + (8 − 6) + (4 − 6) = 0 

 

2. Jumlah deviasi kuadrat dari suatu kelompok nilai terhadap nilai k akan 

minimum (terkecil) jika k = 𝑋. Masudnya, ∑(𝑋𝑖 − 𝑘)2 ≥ ∑(𝑋𝑖 − 𝑋)2𝑛
𝑖=1  

 

Contoh : 

Misalkan bahwa X1 = 6, X2 = 8, dan X3 = 9. Hitunglah 𝑋 dan tunjukkan 

bahwa ∑(𝑋𝑖 − 𝑘)2 ≥ ∑(𝑋𝑖 − 𝑋)2,  jika k merupakan salah satu nilai dari 

kelompok nilai tersebut. 

 

Penyelesaian: 𝑋 = 1𝑛∑𝑋𝑖   = 13 (6 + 8 + 9)  = 7,67 𝑘 = 6 ∑(𝑋𝑖 − 6)2 = ( 6 − 6)2 + (8 − 6)2 + (9 − 6)2 = 13 𝑘 = 8 ∑(𝑋𝑖 − 8)2 = (6 − 8)2 + (8 − 8)2 + (9 − 8)2 = 5 𝑘 = 9 ∑(𝑋𝑖 − 9)2 = (6 − 9)2 + (8 − 9)2 + (9 − 9)2 = 10 𝑘 = 𝑋 = 7,67 ∑(𝑋𝑖 − 𝑋)2 = ∑(𝑋𝑖 − 7,67)2  = (6 − 7,67)2 + (8 − 7,67)2 + (9 − 7,67)2  = 4,67 

 

Jadi, ternyata ∑(𝑋𝑖 − 𝑘)2 ≥ ∑(𝑋𝑖 − 𝑋)2, dimana: 13 > 4,67 

 5 ˃ 4,67 

10 ˃ 4,67 

Jadi, ∑(𝑋𝑖 − 𝑋)2 = minimum (terkecil). 
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3. Apabila ada kelompok nilai: 

Kelompok pertama sebanyak f1 nilai dengan rata-rata 𝑋1 

Kelompok kedua sebanyak f2 nilai dengan rata-rata 𝑋2 

Kelompok ke-I sebanyak fi nilai dengan rata-rata 𝑋i 

Kelompok ke-k sebanyak fk nilai dengan rata-rata 𝑋k 

Oleh karenanya, rata-rata dari seluruh nilai adalah sebagai berikut: 𝑋 = ∑𝑓𝑖𝑋𝑖∑𝑓𝑖 = ∑𝑓𝑖𝑋𝑖∑𝑓𝑖 = ∑𝑓𝑖𝑋𝑖∑𝑓𝑖 = 𝑓1𝑋1 + 𝑓2𝑋2 + …+ 𝑓𝑖𝑋𝑖 + 𝑓𝑘𝑋𝑘𝑓1 + 𝑓2 + …+ 𝑓𝑖 + 𝑓𝑘  

 

Contoh: 

Ada 2 kelompok pekerja. Kelompok pertama terdiri dari 50 orang, di mana 

masing-masing menerima upah per minggu Rp30.000 dan kelompok kedua 

terdiri dari 10 orang masing-masing menerima upah perminggu Rp20.000. 

1. Hitung rata-rata upah per minggu dari seluruh pekerja. 

2. Apakah hasil perhitungan rata-ratanya akan sama kalau 50 orang tersebut 

menerima rata-rata upah Rp30.000 per minggu (𝑋1 = Rp30.000) dan 10 

orang menerima rata-rata upah Rp20.000 per minggu (𝑋2 = Rp20.000). 

 

Penyelesaian: 

 X = upah mingguan dalam ribuan rupiah. 

f = banyaknya pekerja yang menerima upah X. 

X  30 20 

f  50 10 

 𝑋 = 𝑓1𝑋1 + 𝑓2𝑋2𝑓1 + 𝑓2   =  170060   = 28,3 

 

Jadi, rata-rata upah mingguan per pekerja = Rp28.300 

 

 Jika 𝑋 = ∑𝑋𝑖𝑛 , maka n𝑋 = ∑𝑋𝑖. 
Kelompok pertama 𝑋1 = ∑𝑋𝑖𝑛 , 𝑇1 = ∑𝑋𝑖  (kelompok pertama). 

Karena n1 = f1, maka T1 = 𝑋1n1 atau 𝑋1 f1 atau f1𝑋1. 

Kelompok kedua 𝑋2 = ∑𝑋𝑖𝑛2 , 𝑇2 = ∑𝑋𝑖 (kelompok kedua). 
Karena 𝑛2 = 𝑓2,𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑇2 = 𝑋2𝑛2 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑋2𝑓2 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑓2𝑋2. 
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Jumlah pekerja = 𝑓1 + 𝑓2 = 50 + 10 atau 60. 

Jumlah upah seluruh pekerja dibagi dengan banyaknya pekerja, 

Atau 𝑋 = 𝑇1+𝑇2𝑓1+𝑓2 

= 
f1𝑋1+𝑓2𝑋2 𝑓1+𝑓2  

= 
170060  

= 28,3 

 

Hasil perhitungan (i) dan (ii) adalah sama, yaitu rata-rata upah mingguan 

per pekerja adalah Rp28.300. Rata-rata ini sangat mendekati upah 

sesungguhnya dari masing-masing kelompok, dimana kelompok pertama 

Rp30.000, sedangkan kelompok kedua Rp20.000. Rata-rata ini ditimbang 

dengan menggunakan frekuensi sebagai timbangan.  

 

4. Apabila k adalah sembarang nilai yang merupakan nilai rata-rata asumsi/ 

anggaran dan di merupakan deviasi atau selisih dari nilai Xi terhadap k (di = 

Xi – k, i = 1,2,…,n), maka kita peroleh rumus rata-rata sebagai berikut: 𝑋 = 𝑘 + ∑𝑑𝑖𝑛 , sebagai pengganti 𝑋 = ∑𝑋𝑖𝑛  𝑋 = 𝑘 + ∑𝑓𝑖𝑑𝑖∑𝑓𝑖 , sebagai pengganti 𝑋 = ∑𝑓𝑖𝑋𝑖∑𝑓𝑖  𝑖 = 1,2, … , 𝑘 

 

Bukti:  

a) X1, X2, … , Xi, … , Xn, k = suatu bilangan konstan rata-rata asumsi. 

di = Xi – k, 

Jadi, d1 = X1 – k, 

d2 = X2 – k, … , 
di = Xi – k, … , 
dn = Xn – k 

di = Xi – k Xi = k + di 

 𝑋 = ∑𝑋𝑖𝑛  

 = 
∑(𝑘+𝑑𝑖)𝑛  

 = 
∑𝑘+∑𝑑𝑖𝑛  

 = 
𝑛𝑘𝑛 + ∑𝑑𝑖𝑛  
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 = 𝑘 + ∑𝑑𝑖𝑛  

Jadi: 𝑋 =  𝑘 + ∑𝑑𝑖𝑛  

 

b) Xi terjadi f1 kali, X2 terjadi f2 kai, …. , Xi terjadi fi kali, … , Xn terjadi fn kali. 𝑋 = ∑𝑓𝑖𝑋𝑖∑𝑓𝑖   = ∑ 𝑘 𝑓𝑖 + ∑𝑓𝑖𝑑𝑖∑𝑓𝑖   =  𝑘 ∑𝑓𝑖 + ∑𝑓𝑖𝑑𝑖∑𝑓𝑖   =  𝑘 ∑𝑓𝑖∑𝑓𝑖 + ∑𝑓𝑖𝑑𝑖∑𝑓𝑖   = 𝑘 + ∑𝑓𝑖𝑑𝑖∑𝑓𝑖  Jadi: 𝑋 =  𝑘 + ∑𝑓𝑖𝑑𝑖∑𝑓𝑖  

 

Contoh: 

Misalkan diketahui X1 = 5, X2 = 8, X3 = 11, X4 = 9, X5 = 12, X6 = 6, X7 = 14, dan 

X8 = 10. Cari rata-rata nilai variabel X ini dengan rumus 𝑋 = 1𝑛 (∑𝑋𝑖) 𝑑𝑎𝑛 𝑋 =𝑘 + 1𝑛 (∑𝑑𝑖), 𝑘 = 9 𝑑𝑎𝑛 𝑘 = 20. 
 

Penyelesaian: 

a) 𝑋 = 18 (5 + 8 + 11 + 9 + 12 + 6 + 14 + 10) 
 = 9,375 

 

b) 𝑑1 = −4, 𝑑2 = −1, 𝑑3 = 2, 𝑑4 = 0, 𝑑5 = 3, 𝑑6 = −3, 𝑑7 = 5, 𝑑8 = 1. 
Untuk k = 9, maka: 𝑋 = 𝑘 + 18 (∑𝑑𝑖)  = 9 + 18 (−4 ± 1 + 2 + 0 + 3 ± 3 + 5 + 1)  = 9,375 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑘 = 20,𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑋 = 𝑘 + 18 (∑𝑑𝑖)  = 20 + 18 (−15 − 12 +⋯− 10) 
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 = 9,375 

 

Contoh: 

Dengan menggunakan rumus 𝑋 = ∑𝑓𝑖𝑋𝑖∑𝑓𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑋 = 𝑘 + ∑𝑓𝑖𝑑𝑖∑𝑓𝑖 , hitunglah rata-

rata berdasarkan data berikut: 

X 55 65 75 85 95 105 115 

f 8 10 16 14 10 5 2 

 

Penyelesaian: 

 𝑋 = ∑𝑓𝑖𝑋𝑖∑𝑓𝑖   = 8(55) + 10(65) + 16(75) + 14(85) + 10(95) + 5(105) + 2(115)8 + 10 + 16 + 14 + 10 + 5 + 2   = 79,77 𝑚𝑖𝑠𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑘 = 85 𝑑𝑖 = −30, 𝑑2 = −20, 𝑑3 = −10, 𝑑4 = 0, 𝑑5 = 10, 𝑑6 = 20, 𝑑7 = 30. 𝑋 = 𝑘 + ∑𝑓𝑖𝑑𝑖∑𝑓𝑖   = 8(−30) + 10(−20) + 16(−10) + 14(0) + 10(10) + 5(20) + 2(30)8 + 10 + 16 + 14 + 10 + 5 + 2   = 79,77 

Perhatikan apabila interval kelas-nya sama, dalam hal ini = 10, maka 

deviasi tersebut merupakan kelipatan dari kelas interval, d1 = -30 = 10(-3), d2 = 

-20 = 10(-2), d3 = -10 = 10(-1), dan seterusnya. Kalau kelas interval = c, maka di 

= cUi, dimana Ui = 0, ±, ±3, dan seterusnya. Jadi, rumus rata-rata menjadi: 

 

 𝑋 = 𝑘 + 𝑐 (∑𝑓𝑖𝑈𝑖∑𝑓𝑖 ) 

Contoh 5.8 

Kerjakan contoh 5.7, dengan rumus yang baru ini. 

d = -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30 

c = 10 

U = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 

f = 8, 10, 16, 14, 10, 5, 2 

fU = -24, -20, -16, 0, 10, 10, 6 

∑fiUi = -24 – 20 – 16 + 10 +10 +6 

 = -34 
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Penyelesaian: 𝑋 = 𝑘 + 𝑐 (∑𝑓𝑖𝑈𝑖∑𝑓𝑖 )  = 85 + 10 (−3465 )  = 79,77 

 

5. Jika suatu kelompok data sangat heterogen, maka rata-rata hitung tidak 

dapat mewakili masing-masing nilai dari kelompok tersebut dengan baik. 

Rata-rata hitung hanya dapat mewakili dengan sempurna atau nilainya 

tepat apabila kelompok datanya homogeny (semua nilai dalam kelompok 

sama). Semakin heterogen datanya semakin tidak tepat. 

Suatu kelompok data dikatakan homogeny atau tidak bervariasi jika semua 

nilai dari kelompok tersebut sama dan dikatakan sangat heterogen jika 

nilai-nilai tersebut sangat berbeda satu sama lain atau sangat bervariasi. 

Antara homogen dan sangat heterogen disebut relatif homogeny, yaitu 

perbedaan antara nilai yang satu dengan lainnya tidak begitu besar. Untuk 

mengukur tingkat homogenitas atau tingkat variasi tersebut sering 

dipergunakan criteria yang disebut simpangan baku (standard deviation). 

Perhatikan tabel berikut ini, yang menggambarkan upah bulanan dalam 

ribuan dari 3 kelompok pekerja perusahaan. Misalkan X = upah dalam 

ribuan rupiah. 

Tabel 6.1 Upah per Bulan Tiga Kelompok Pekerja 

X kelompok I kelompok II

 kelompok III 

 (Homogen) (relatif homogen) 

 (heterogen) 

(1) (2) (3) (4

 X1  50 60 1

 X2  50 30 10

 X3  50 50 40

 X4  50 40 80

 X5  50 70 20

Jumlah   250 250 2

Rata-rata   50 50 50

 

Rata-rata upah bulanan per pekerja dari kelompok I, II dan III masing-

masing sama sebesar Rp50.000, namun jika diperhatikan secara lebih 

cermat, rata-rata dari kelompok I mewakili kelompok dengan sempurna 
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atau tepat sekali (sebab masing-masing nilai sebesar Rp50.000, sama 

dengan nilai rata-rata), rata-rata kelompok II agak mewakili atau mewakili 

dengan cukup (sebab semua nilai dalam kelompok mendekati Rp50.000), 

sedangkan rata-rata kelompok III sangat tidak mewakili. Jadi, nilai rata-rata 

hitung sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrem (besar sekali atau kecil sekali). 

 

C. MEDIAN 

Median adalah salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan 

atas nilai tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang 

terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang 

terkecil. 

Misalnya data umur pegawai di Departemen X (Contoh dalam modus), 

untuk dapat mencari mediannya harus disusun terlebih dahulu urutannya. Dari 

data yang diberikan setelah disusun urutannya dari yang terkecil sampai yang 

terbesar menjadi seperti berikut: 

 

19, 20, 20, 35, 45, 45, 45, 45, 45, 51, 56, 57, 60 

 

Nilai tengah dari kelompok data tersebut adalah urutan ke-7 yaitu 45. Jadi 

mediannya = 45. Kebetulan disini mediannya sama dengan modus. Misalnya 

tinggi badan 10 mahasiswa adalah sebagai berikut: 

 

145, 147, 167, 166, 160, 164, 165, 170, 171, 180 cm 

 

Untuk mencari median, maka data tersebut harus diurutkan terlebih 

dahulu dari yang kecil atau sebaliknya. Kalau diurutkan dari yang besar menuju 

kecil adalah: 

 

180. 171, 170, 167, 166, 165, 164, 160, 147, 145 cm 

 

Jumlah individu dalam kelompok tersebut adalah genap, maka nilai 

tengahnya adalah dua angka yang ditengah dibagi dua, atau rata-rata dari dua 

angka yang tengah. Nilai tengah dari kelompok tersebut adalah, nilai ke 5, dan 

ke 6. Mediannya = (166 + 165) : 2 = 165,5 cm. dengan demikian dapat 

dijelaskan rata-rata median tinggi badan kelompok mahasiswa itu adalah 165,5 

Median digunakan karena rata-rata memiliki kelemahan bila dalam 

kelompok data terdapat harga yang sangat besar atau ekstrim. Median tidak 

mudah dipengaruhi data yang nilainya ekstrim, sedangkan mean sangat cepat 

dipengaruhi harga ekstrim. 
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a. Median (Data Tidak Berkelompok)  

Bila jumlah data ganjil maka median adalah data yang letaknya ditengah. 

Misalnya : 15 17 20 24 29 30 37, maka mediannya adalah 24 

Bila jumlah data genap, maka median adalah sama dengan harga rata-rata 

hitung dari dua data yang letaknya ditengah: 

Misalnya : 12 13 14 19 20 22 24 27 

 

Maka mediannya adalah : 
19+202  = 19,5 

 

Apabila ada sekelompok nilai sebanyak n diurutkan mulai dari yang terkecil 

X1, sampai dengan yang terbesar Xn, maka nilai yang ada ditengah disebut 

Median (Med). 

 

1. Untuk n Ganjil 

Kalau k adalah suatu bilangan konstan dan n ganjil, maka selalu dapat 

ditulis : 

n = 2k + 1 

atau 

k = 
𝑛−12  

 

misalnya:  

 n = 7  7 = 2k + 1 

   2k = 7 – 1 

   k = 
62 

   = 3 

 

 n = 9  9 = 2k + 1 

   2k = 9 – 1 

   k = 
82  

   = 4 

 

Kelompok nilai X1, X2, . . . . Xk-1, Xk, Xk+1,. . . . ., Xn 

   

 Terkecil    terbesar  

 

   Median = Xk+1, atau nilai yang ke (k + 1) 
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Contoh: Ada 7 karyawan dengan upah perbulan masing-masing Rp 100.000, 

Rp 120.000, Rp 150.000, Rp 175.000, Rp 185. 000, Rp 200.000, Rp 210.000. 

tentukan median upah karyawan tersebut ! 

 

Penyelesaian:  

Tentukan nilai k dari 7 = 2k + 1 =  k = 3 

Jadi, median = med = Xk+1 = X4 = Rp 175.000 

Perhatikan bahwa X4 merupakan nilai yang berada di tengah-tengah 

setelah diurutkan mulai yang terkecil sampai dengan yang besar.  

  X1 , X2 , X3 , X4 , X5 , X6 , X7 

     

    Med 

2. Untuk n Genap 

Kalau k adalah suatu bilangan konstan dan n genap, maka selalu dapat 

ditulis n = 2k, atau k = 
𝑛2. Misalkan n = 8, maka k = 4. 

Median = 
12 (Xk + Xk+1) 

 

Contoh: Terdapat 8 orang siswa dan nilainya dalam mata pelajaran 

Matematika adalah sebagai berikut : 70, 72, 71, 80, 75, 82, 78, 85. Berapakah 

nilai mediannya ? 

 

Penyelesaian: 

X1 = 70, X2 =71, X3 = 72, X4 = 75, X5 = 78, X6 = 80, X7 = 82, X8 = 85 

8 = 2k 

k = 4 

med = 
12 (X4 + X5) 

 = 
12 (75 + 78) 

 = 76.5 

Jadi, median nilai matematika para siswa tersebut adalah = 76.5 

 

b. Median (Data Berkelompok) 

Untuk data yang berkelompok, nilai median dapat dicari dengan interpolasi 

yang rumusnya adalah sebagai berikut: 

Med = L0 + c {𝑛2− (∑𝑓1)₀𝑓𝑚 } 
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Di mana:   

L0 = nilai batas bawah dari kelas yang mengandung atau memuat nilai 

median; 

n = banyaknya observasi = jumlah semua frekuensi; 

(∑fi)0 = jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung 

median (kelas yang mengandung median tak termasuk); 

fm = frekuensi dari kelas yang mengandung median; 

 c = besarnya kelas interval, jarak antara kelas yang satu dengan yang 

lainnya atau besarnya kelas interval yang mengandung median. 

 

Contoh : hitunglah median berat badan 100 orang mahasiswa. 

Berat Badan (kg) F 

60 – 62 

63 – 65 

66 – 68 

69 – 71 

72 – 74 

5 

18 

42 

27 

8 

Jumlah 100 

 

Penyelesaian: setengah dari observasi = 
1002  = 50  f1 + f2 = 23, untuk 

mencapai 50 masih kurang 27, sehingga perlu ditambah dengan frekuensi kelas 

ketiga. Jadi, median terletak pada kelas ke-3, yaitu kelas 66 – 68, setelah 

dikoreksi menjadi 65,5 – 68,5  c = 68,5 – 65,5 = 3. 

 

 L0 = 65,5, 
𝑛1 = 50, (∑fi)0 = 23, fm = 42 

  Med = L0 + c {𝑛2− (∑𝑓1)₀𝑓𝑚 } 
   = 65,5 + 3 (50−2342 ) 

   = 65,64 

 

D. MODUS  
Modus adalah nilai yang memiliki frekuensi terbanyak dalam seperangkat 

data. Modus untuk data yang disusun dalam bentuk kelas interval (data 

berkelompok) bisa ditentukan berdasarkan nilai tengah kelas interval yang 

memiliki frekuensi terbanyak. Jika dalam suatu kelompok data memiliki lebih 

dari satu nilai data yang sering muncul maka sekumpulan data tersebut 

memiliki lebih dari satu modus.. Modus biasanya dilambangkan dengan Mo. 

Beberapa kemungkinan tentang modus suatu gugus data: 
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1. Apabila pada sekumpulan data terdapat dua mode, maka gugus data 

tersebut dikatakan bimodal.  

2. Apabila pada sekumpulan data terdapat lebih dari dua mode, maka gugus 

data tersebut dikatakan multimodal.  

3. Apabila pada sekumpulan data tidak terdapat mode, maka gugus data 

tersebut dikatakan tidak mempunyai modus.  

 

a. Modus Data Tidak Berkelompok  

X F 

(1) (2) 

x1 f1 

x2 f2 

. . 

. . 

. . 

xi fi 

. . 

. . 

. . 

xn fn 

 

Contoh: 

Delapan buah mobil sedang melaju di suatu jalan raya. Kecepatan 

kedelapan mobil tersebut adalah sebagai berikut. 

 

60, 80, 70, 50, 60, 70, 45, 75 

 

Tentukan modus kecepatan mobil! 

 

Jawab: 

Jika data diurutkan, maka hasilnya adalah sebagai berikut. 

 

45, 50, 60, 60, 70, 70, 75, 80 

 

Hasil pengamatan dari pengurutan di atas bisa diketahui nilai data 60 dan 

70 adalah nilai data yang paling sering muncul (masing-masing dua kali). Oleh 

karena itu modus sekelompok data di atas ada 2 adalah 60 dan 70. 
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Contoh: 

Berikut ini adalah nilai ujian matematika kelas 3 SMU: 

1. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9  

2. 2, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9  

3. 2, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9  

 

Jawab: 

1. 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9→ Nilai yang sering muncul adalah angka 7 
(frekuensi terbanyak = 3), sehingga Modus (M) = 7  

2. 2, 4, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9 

→ Nilai yang sering muncul adalah angka 6 dan 7 (masing-masing muncul 3 

kali), sehingga Modusnya ada dua, yaitu 6 dan 7. Modus tersebut 

dikatakan bimodal karena mempunyai dua modus  

3. 2, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9 

→ Nilai yang sering muncul adalah angka 6 dan 8 (masing-masing muncul 3 

kali), sehingga Modusnya ada dua, yaitu 6 dan 8. Modus tersebut 

dikatakan bimodal karena mempunyai dua modus.  

 

b. Modus Data Berkelompok  

Apabila data sudah dikelompokkan dan disajikan dalam tabel frekuensi, 

maka dalam mencari modus harus digunakan rumus sebagai berikut: 

Mo: L0 + c { (f1)0(f1)0+(f2)0} 
 

Keterangan: 

LO  = nilai batas bawah,kelas yang memuat modus. 

fm0 = frekuensi kelas yang memuat modus. 

(f1)0 = fmo-f (mo-1) {selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi 

kelas sebelumnya (bawahan)} 

(f2)0 = fmo-f (mo+1) {selisih frekuensi kelas yang memuat modus dengan frekuensi 

kelas sesudahnya (atasnya)} 

C = besarnya jarak antara batas atas dan nilai batas bawah dari kelas yang 

memuat modus. 

 

Contoh: 

Berikut ini adalah nilai statistik mahasiswa jurusan ekonomi sebuah 

universitas. 
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Nilai 

Statistik 

Frekuensi 

(fi) 

51-55 5 

56-60 6 

61-65 14 

66-70 27 

71-75 21 

76-80 5 

81-85 3 

 

Berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? 

Jawab: 

Dari tabel di atas, kita bisa mengetahui bahwa modus terletak pada kelas 

interval keempat (66 – 70) karena kelas tersebut memiliki frekuensi terbanyak 

yaitu 27. Sebelum menghitung menggunakan rumus modus data berkelompok, 

terlebih dahulu kita harus mengetahui batas bawah kelas adalah 65,5, 

frekuensi kelas sebelumnya 14, frekuensi kelas sesudahnya 21. Panjang kelas 

interval sama dengan 5. 

Dengan begitu bisa kita menghitung modus nilai statistik mahasiswa 

sebagai berikut. 

Mo: L0 + c { (f1)0(f1)0+(f2)0} 
Mo = 65,5 + 5 ( 27−14(27−14)+(27−21)) 

Mo = 65,5 + 5 ( 1313+6) = 65,5 + 3,42 = 68,92 

 

E. PERBANDINGAN ANTARA RATA-RATA, MEDIAN, DAN MODUS  

Apabila distribusi frekuensi mempunyai kurva yang simetris dengan satu 

puncak saja,maka letak rata-rata �̅�,median,dan modus adalah sama, yaitu �̅� = 

mod=med. 

a. Bentuk kurva Nilai Median,Modus,dan rata-rata sama 
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b. (rata-rata) . Bentuk Kurva Nilai Rata-Rata >Med<Mod 

 
 

c. Bentuk kurva nilai rata-rata <med<mod 

 
 

Apabila distribusi tidak terlalu menceng maka terdapat hubungan: Rata-

rata-modus = 3 (rata-rata median) Atau Modus = rata-rata-3 (rata-rata-median) 

 

F. RATA-RATA DI LUAR UKURAN PEMUSATAN  

1. Rata-rata ukur 

Dalam masalah bisnis dan ekonomi sering kali diperlakukan data untuk 

mengetahui rata-rata persentase tingkat perubahan sepanjang waktu (average 

percentage rates of change over time),misalnya rata-rata persentase tingkat 

perubahan hasil penjualan, produksi , harga, dan pendapatan nasional selama 

10 tahun yang lalu. Perhatikan data berkala mengenai hasil perjualan suatu 

penjualan (dalam jutaan rupiah): 
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Tahun  2004 2005 2006 2007 

Penjualan  10 8 12 15 

 

Berapa besarnya rata-rata persentase tingkat perubahan pertahun dari 

penjualan tersebut? Pertanyaan ini sebetulnya sama dengan mencari nilai 

konstan, sebagai persentase tingkat perubahan tahunan yang diperlukan 

sehingga angka hasil penjualan berubah dari Rp.10juta dari tahun 2004 

menjadi Rp.15juta pada tahun 2007. Nilai ini dapat diperoleh dengan 

menggunakan rumus rata-rata ukur atau rumus bunga majemuk. Rumus rata-

rata majemuk adalah sebagai berikut: 𝐺 = √𝑋1. 𝑋2… 𝑋𝑛𝑛
 

 

Jadi rata-rata ukur suatu kelompok nilai X1,X2, … , Xn merupakan akar 

pangkat n dari hasil kali masing-masing nilai kelompok. Untuk mencari rata-

rata ukur, juga dapat dipergunakan rumus berikut: 

 

CONTOH: Cari rata-rata ukur dari data berikut: 

a. X1= 2, X2 = 4, X3 = 8 

 

PENYELESAIAN:  

a. G = √𝑋1. 𝑋2 . 𝑋33
 = √(2)(4)(83 ) = √643

 = 4. Atau dapat dihitung dengan: 

Log G = 1/3 (log X1 + log X2 + log X3) 

           = 1/3 (log 2 + log 4 + log 8) 

           = 1/3 (0,3010 + 0,6021 + log 0,9031) 

Log G = 1/3 (1,8062) 

       G = 0,6021 

       G = antilog 0,6021 

      = 4 

 

G. RATA-RATA HARMONIS 

Rata-rata harmonis (RH) dari n angka, X, X, ... , X adalah nilai yang diperoleh 

dengan jalan membagi n dengan jumlah kebalikan dari masing-masing X 

tersebut diatas. 

RH = 
𝑛∑ 1𝑋𝑖𝑛𝑖=1  
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CONTOH: Seorang pedagang pakaian bekas di Pasar Baru memperoleh 

hasil penjualan sebesar Rp.200.000 per minggu dengan rincian, sebagai berikut: 

1. Minggu pertama: dapat menjual 10 pakaian seharga Rp.20.000/pakaian 

2. Minggu kedua: dapat menjual 25 pakaian seharga Rp. 8.000/pakaian 

3. Minggu ketiga: dapat menjual 20 pakaian seharga Rp.10.000/pakaian 

4. Minggu keempat: dapat menjual 40 pakaian seharga Rp.5.000/pakaian 

Berapa harga rata-rata pakaian tersebut perpakaian? 

 

PENYELESAIAN: Untuk menghitung rata-rata harga pakaian perpakaian 

dipergunakan rumus rata-rata harmonis sebagai berikut: 

RH = 
𝑛∑ 1𝑋𝑖𝑛𝑖=1  

= 
4120.000+ 18.000+ 110.000+ 15.000 

= 
200.00095   

= 2.105,26 

 

Jadi, harga rata-rata pakaian per pakaian adalah Rp.2.105,26. (Rata-rata 

harmonis ini jarang dipergunakan. Dan oleh karena itu kita tidak akan 

membahasnya lebih lanjut lagi). 

 

H. DISTRIBUSI YANG DIBAGI OLEH 4, 10, 100 BAGIAN YANG SAMA 

KUARTIL, DESIL, DAN PERSENTIL (DATA TAK BERKELOMPOK) 
Jika sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama, maka nilai 

yang berada di tengah (50%) disebut dengan median.  50%(𝑋 ≤ 𝑚𝑒𝑑)  𝑚𝑒𝑑 50%(𝑋 ≥ 𝑚𝑒𝑑) 
 

Untuk kelompok data dimana n ≤ 4, kita tentukan tiga nilai, katakanlah Q1, 

Q2, Q3, yang membagi kelompok data tersebut menjadi 4 bagian yang sama, 

yaitu setiap bagian memuat data yang sama atau jumlah observasinya sama. 

Nilai-nilai tersebut dinamakan kuartil pertama, kedua, dan ketiga. Pembagian 

itu adalah sedemikian rupa sehingga nilai 25% data/observasi sama atau lebih 

kecil Q1, 50% data/observasi sama atau lebih kecil dari Q2, 75% data/observasi 

sama atau lebih kecil dari Q3. 
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  50% 

 

 25%   

 , , ,   

  Q1  Q2   Q3 

 

 

   75% 

 

Dimana Q2 = med 

Jika suatu kelompok data atau nilai sudah diurutkan dari yang terkecil (X1) 

sampai yang terbesar (Xn), maka untuk menghitung Q1, Q2,dan Q3 harus 

dipergunakan rumus berikut: 

Qi = nilai yang ke- 
𝑖(𝑛+1)4  , 𝑖 = 1,2,3 

 

CONTOH: berikut ini adalah nilai ujian kalkulus dari 13 siswa dikelas X-A 

SMAN 1Medan, yaitu 55, 60,70, 80, 65, 40, 85, 75, 90, 95, 45, 50, 100, (n = 13). 

Cari nilai Q1, Q2, dan Q3. 

 

PENYELESAIAN:  

Langkah pertama data diurutkan terlebih dahulu: X1= 40, X2 = 45, X3 = 50, 

X4 = 55, X5 = 60, X6 = 65, X7 = 70, X8 = 75, X9 = 80, X10 = 85, X11 = 90, X12 = 95, X13 

= 100. 

 Q1 = nilai yang ke-
𝑖(𝑛+1)4  

 = nilai ke- 
1(13+1)4   

= nilai ke-3
12 (nilai yang ke-3

12, berarti rata-rata dari X3 dan X4) 

 

Jadi:  

 Q1 = 
1 2 (X3 + X4 ) 

 = 
12 (50 + 55) 

 = 52,5 

 

Q2 = nilai ke-
2(13+1)4  

= nilai ke-7 
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Jadi: 

 Q2 = X7 = 70 

 Q3 = ke-
3(13+1)4  

= nilai ke-10
12 (nilai yang ke-10

12, berarti rata-rata dari X10 dan X11) 

 

Jadi:  

 Q3 = 
12 (X10 + X11) 

 = 
12 (85 + 90) 

 = 87,5 

 

Untuk kelompok data dimana n ≥ 10, dapat ditentukan 9 nilai yang 

membagi kelompok data tersebut menjadi 10 bagian yang sama, misalnya D1, 

D2, ... ,D9, artinya setiap bagian mempunyai jumlah observasi yang sama, 

sedemikian rupa sehingga nilai 10% observasi sama atau lebih kecil dari D1, 

nilai 20% observasi sama atau lebih kecil dari D2, dan seterusnya. Nilai tersebut 

dinamakan desil pertama, kedua, dan seterusnya sampai desil kesembilan. 

Kalau nilai kelompok data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil (=X1) 

sampai yang terbesar (=Xn), maka rumus desil adalah sebagai berikut: 

Di = nilai yang ke-
𝑖(𝑛+1)10 , i = 1, 2, ... , 9 

 

CONTOH: Berdasarkan Contoh diatas, hitunglah D1, D2 , dan D3. 

 

PENYELESAIAN: 

 D1 = nilai ke-
1(13+1)10  

   = nilai ke-1
410 

   = nilai ke-1
410, berarti X1 + 

410 (X2 - X1) 

   = 40 + 
410 (45 – 40) 

   = 42 

 

 D2 = nilai ke-
2(13+1)10   

   = nilai ke-2
810, berarti X2 + 

810 (X3 – X2) 

   = 45 + 
810 (50 – 45) 

   = 49 
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D9 = nilai ke ke-
9(13+1)10  

   = nilai ke-12
610, berarti X12 + 

610 (X13 – X12) 

   = 95 + 
610 (100 – 95) 

   = 98 

 

Terakhir, untuk kelompok data, dimana n ≥ 100, dapat ditentukan 99 nilai, 
P1, P2, ..., P99 yang disebut persentil pertama, kedua, dan ke-99, yang yang 

membagi kelompok data tersebut menjadi 100 bagian; masing-masing 

mempunyai bagian dengan jumlah observasi yang sama, dan sedemikian rupa, 

sehingga 1% dari observasi mempunyai nilai yang sama atau lebih kecil dari P1, 

2% observasi mempunyai nilai yang sama atau lebih kecil dari P2, dan 

seterusnya. 

Apabila data sudah disusun mulai dari yang terkecil (X1) sampai yang 

terbesar (Xn), maka rumus persentil adalah sebagai berikut: 

 

Pi = nilai yang ke-
𝑖(𝑛+1)100 , i = 1, 2, ... , 99 

 

I. KUARTIL, DESIL, DAN PERSENTIL (DATA BERKELOMPOK) 
Untuk data berkelompok, yaitu data yang sudah dibuat tabel frekuensinya, 

maka rumus-rumus kuartil, desil, dan persentil adalah sebagai berikut: 

Rumus Kuartil: 

Qi = Lo + c {𝑖𝑛4−( ∑𝑓𝑖)₀𝑓𝑞 } , 𝑖 = 1,2,3 

 

Dimana:  

Lo = nilai batas bawah dari kelas yang memuat kuartil ke-i; 

n = banyaknya observasi = jumlah semua frekuensi; (∑𝑓𝑖) ₀ = jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang 

mengandung kuartil ke-i (kelas yang mengandung kuartil ke-i tidak 

termasuk); 𝑓𝑞 = frekuensi dari kelas yang mengandung kuartil ke-i; 

c = besarnya kelas interval yang mengandung kuartil ke-i atau jarak nilai 

batas bawah (atas) dari suatu kelas terhadap nilai batas bawah (atas) 

kelas berikutnya. 

i = 1, 2, 3, 

in = i kali n 
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Rumus Desil: 

Di = Lo + c {𝑖𝑛10−( ∑𝑓𝑖)₀𝑓𝑑 } 

 

Rumus Persentil: 

Pi = Lo + c { 𝑖𝑛100−( ∑𝑓𝑖)₀𝑓𝑝 } 

 

Dimana: 

Lo = nilai batas bawah dari kelas yang mengandung desil ke-i (persentil ke-i) 

n = banyaknya observasi = jumlah semua frekuensi; (∑𝑓𝑖)₀ = jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang memuat 

desil ke-i (persentil ke-i) 𝑓𝑑 = frekuensi dari kelas yang mengandung desil ke-i; 𝑓𝑝 = frekuensi dari kelas yang mengandung persentil ke-i; 

c = besarnya kelas interval yang mengandung desil ke-i (persentil ke-i) 

 

CONTOH: Hitunglah Q1, Q3, D5, P25 dari nilai ujian kalkulus dari 120 orang 

mahasiswa FE Unimed, Medan adalah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENYELESAIAN:  

Letak Q1 = 
𝑚4  = 

1(120)4  = 30 , n = 120 

untuk menghitung Q1 : f1 = 9 belum mencapai 30. Agar mencapai 30, Q1 = f1 

+ f2 = 41dengan demikian kelas ke-2 memuat Q1. Dari data, (∑fi)0 = 9 ; Lo = 39,5 ; 

c = 49,5 – 39,5 = 10 ; fq = 32;  

 

Nilai Ujian  Banyak Mahasiswa 

(1)  (1)                 (2) 

30 – 39     9 

40 – 49    32 

50 – 59    42 

60 – 69    21 

70 – 79     11 

80 – 89     3 

90 – 100    1 
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Q1 = Lo + c {𝑖𝑛4−( ∑𝑓𝑖)₀𝑓𝑞 } 

= 39,5 + 10 {30−932 } 
= 39,5 + 6,6 

= 46,1 

 

Letak Q3 = 
𝑚4  = 

3(120)4  = 90 , untuk menghitung letak Q3 = f1 + f2 + f3 = 84 

belum mencapai 90. Agar mencapai 90 maka Q3 = f1 + f2 + f3 + f4 = 105. Dengan 

demikian Q3 berada di kelas ke-4. Dari data (∑fi)0 = 84; L0 = 59,5; c = 10; fq = 21.  

Q3 = Lo + c {𝑖𝑛4−( ∑𝑓𝑖)₀𝑓𝑞 } 

= 59,5 + 10 {90−8421 } 
= 59,5 + 2,9 

= 62,4 

 

Letak D5 = 
𝑚10 = 

5(120)10  = 60, untuk menghitung letak D5 = f1 + f2 = 41 belum 

mencapai 60. Agar mencapai 60 maka D5 = f1 + f2 + f3 = 84. Dengan demikian D5 

berada di kelas ke-3. Dari data (∑fi)0 = 41; L0 = 49,5; c = 10; fd = 43.  

D3 = Lo + c {𝑖𝑛10−( ∑𝑓𝑖)₀𝑓𝑑 } 

= 49,5 + 10 {60−4143 } 
= 49,5 + 4,42 

= 53,92, artinya 60% dari observasi sama atau lebih kecil dari  

53,92. 

 

Letak P25 = 
𝑚100 = 

25(120)100  = 30, untuk menghitung letak P25 = f1 = 9 belum 

mencapai 30. Agar mencapai 30 maka P25 = f1 + f2 = 41. Dengan demikian P25 

berada di kelas ke-2. Dari data (∑fi)0 = 9; L0 = 39,5; c = 10; fp = 32.  

P25 = Lo + c { 𝑖𝑛100−( ∑𝑓𝑖)₀𝑓𝑝 } 

 = 39,5 + 10 {30−932 } 
 = 39,5 + 6,56 

 = 46,16 artinya nilai 30% dari observasi mempunyai nilai sama atau 

lebih kecil dari 46,16. 

 



 

 

 

 
 

UKURAN PENYEBARAN DATA 

 
 

A. JANGKAUAN 

Ukuran penyebaran data merupakan besarnya penyimpangan nilai-nilai 

data terhadap nilai pusatnya. Penyebaran data pada suatu pengambilan data 

dapat disebabkan oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang dimaksud adalah 

faktor yang dapat mempengaruhi perilaku suatu objek pada saat pengamatan 

atau pengambilan data. Secara umum ada empat ukuran penyebaran data 

yang sering digunakan dalam analisa statistika diantaranya: jangkauan (range), 

simpangan rata-rata (deviasi rata-rata), varians, dan simpangan baku (standar 

deviasi). 

Jangkauan (range) merupakan suatu ukuran penyebaran data yang paling 

sederhana. Jangkauan dapat diartikan sebagai selisih diantara data terbesar 

dan data terkecil. Berikut merupakan persamaan yang digunakan untuk 

menentukan jangkauan pada data tunggal: 

 𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 (1) 

Keterangan: 

R    = range atau jangkauan 

Xmaks  = data atau nilai tertinggi 

Xmin   = data atau nilai terendah  

 

Jangkauan dapat digunakan pada data tunggal maupun data berkelompok. 

Pada perhitungan jangkauan data tunggal dapat langsung mengkalkulasi nilai 

tertinggi dikurangkan pada nilai terendah. Sedangkan pada perhitungan 

jangkauan pada data berkelompok maka diperlukan pencarian titik tengah 
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terlebih dahulu. Berikut merupakan persamaan untuk menentukan jangkauan 

pada data kelompok: 

 𝑅 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ (2) 

 

Contoh 1. 

Berikut merupakan nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir 

Semeter (UAS) Mata Kuliah Statistika pada mahasiswa Program Studi D4 

Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember: 

Tabel 7.1 Nilai UTS dan UAS Statistika 

No Nama Nilai UTS Nilai UAS 

1 Andika 77 88 

2 Budiono 98 89 

3 Cantika 68 75 

4 Deki 87 85 

5 Evi 88 79 

6 Fristtantri 78 86 

7 Galih 67 72 

8 Hikmal 95 88 

9 Ika 82 87 

10 Jaka 92 83 

 

Tentukan Range untuk masing-masing ujian tersebut? 

 

Solusi: 

a) Range Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Statistika: 

diketahui: 

Xmaks = 98 

Xmin = 67 

 

nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan (1) sehingga menjadi 

persamaan di bawah ini 𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 𝑅 = 98 − 67 𝑅 = 31 

 

Maka, Range dari nilai Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Statistik 

mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember 

adalah 31. 
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b) Range Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Statistika: 

diketahui: 

Xmaks = 89 

Xmin = 72 

 

nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan (1) sehingga menjadi 

persamaan di bawah ini 𝑅 = 𝑋𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑋𝑚𝑖𝑛 𝑅 = 89 − 72 𝑅 = 17 

 

Maka, Range dari nilai Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Statistik 

mahasiswa Program Studi D4 Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Jember 

adalah 17. 

 

Contoh 2: 

Berikut ini adalah data yang telah dikelompokkan dari harga saham pilihan 

pada Bulan Juni 2021. Tentukan range dari data tersebut.  

Tabel 7.2 Harga Saham Pilihan pada Bulan Juni 2021 

No Harga Saham Frekuensi 

1 160-170 2 

2 171-181 5 

3 182-192 8 

4 193-203 4 

5 204-214 2 

6 215-225 5 

7 226-236 2 

8 237-247 7 

9 248-258 2 

10 259-269 3 

 

Solusi: 

Range Harga saham pilihan pada Bulan Juni 2021: 

diketahui: 

Nilai tengah kelas tertinggi = 264 

Nilai tengah kelas terendah = 165 

 

nilai tersebut disubstitusikan ke persamaan (2) sehingga menjadi 

persamaan di bawah ini 
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𝑅 = 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎ℎ 𝑅 = 264 − 165 𝑅 = 264 − 165 𝑅 = 99 

 

Maka, Range harga saham pilihan pada Bulan Juni 2021 adalah 99. 

 

B. SIMPANGAN RATA-RATA (DEVIASI RATA-RATA/MEAN DEVIATION) 

Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung dari suatu nilai mutlak deviasi 

antara nilai data pengamatan dengan nilai rataan hitung. 

Berikut merupakan rumus simpangan rata-rata untuk data yang belum 

dikelompokkan/tunggal: 𝑆𝑅 =  ∑|𝑥𝑖−�̅� |𝑛  (3) 

 

Keterangan: 

SR = Simpangan rata-rata 𝑥𝑖 = nilai data ke-i �̅� = rata-rata hitung 

n = banyaknya data 

 

Sebelum menentukan simpangan rata-rata menggunakan persamaan (3) 

maka perlu ditentukan terlebih dahulu nilai �̅� dengan persamaan matematis 

sebagai berikut: �̅� =  1𝑛  ∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1  (4) 

Keterangan: �̅� = rata-rata hitung 𝑥𝑖 = nilai data ke-i 

n = banyaknya data 

 

untuk mempermudah perhitungan dalam menentukan simpangan rata-

rata dari data tunggal dapat ditunjukkan seperti tabel berikut: 
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Tabel 7.3 Contoh pembuatan tabel perhitungan  

simpangan rata-rata data tunggal 

i xi 𝒙𝒊 − �̅� |𝒙𝒊 − �̅�| 
    

    

    

n = …    

TOTAL ∑|𝒙𝒊 − �̅�| =… 

 

sedangkan rumus simpangan rata-rata untuk data yang dikelompokkan 

adalah sebagai berikut: 𝑆𝑅 =  ∑ 𝑓𝑖|𝑥𝑖−�̅�|𝑘𝑖=1∑ 𝑓𝑖𝑘𝑖=1  (5) 

 

Keterangan: 

SR = Simpangan rata-rata �̅� = rata-rata data 

k = jumlah data 𝑥𝑖  = nilai tengah kelas ke-i 

 

Untuk lebih memudahkan dalam perhitungan dapat disajikan dalam 

bentuk tabel seperti berikut: 

Tabel 7.4 Contoh pembuatan tabel perhitungan  

simpangan rata-rata data berkelompok 

Nilai xi fi 𝒙𝒊 − �̅� fi|𝒙𝒊 − �̅�| 
     

     

     

     

TOTAL ∑𝒇𝒊 = ∑𝒇𝒊𝒙𝒊 = 
∑𝒇𝒊|𝒙𝒊 − �̅�|= 

 

Contoh 3: 

Berikut merupakan data tinggi badan 10 orang mahasiswa yang mengikuti 

UKM Pramuka.  
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Tabel 7.5 Data Tinggi Badan Mahasiswa 

No Nama Tinggi Badan 

1 Kukuh 170 cm 

2 Lintang 165 cm 

3 Messy 166 cm 

4 Nuril 185 cm 

5 Nona 169 cm 

6 Oky 155 cm 

7 Putra 163 cm 

8 Qiash 158 cm 

9 Ratu 161 cm 

10 Sasa 172 cm 

 

Hitunglah simpangan rata-rata dari data tinggi badan mahasiswa tersebut! 

 

Solusi: 

menentukan nilai �̅� 

 �̅� =  1𝑛  ∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1   �̅� =  110  ∑ 170 + 165 + 166 + 185 + 169 + 155 + 163 + 158 + 161 + 172 10𝑖=1   �̅� =  166,4 cm 

 

menentukan nilai simpangan rata-rata dari data tinggi badan mahasiswa. 

Dengan memanfaatkan microsoft excel dan dengan menggunakan tabel 3 

maka perhitungan simpangan rata-rata dapat lebih cepat. 

xi xi - �̅� │xi - �̅�│ 

170 3,6 3,6 

165 -1,4 1,4 

166 -0,4 0,4 

185 18,6 18,6 

169 2,6 2,6 

155 -11,4 11,4 

163 -3,4 3,4 

158 -8,4 8,4 

161 -5,4 5,4 

172 5,6 5,6 

TOTAL 60,8 
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Kemudian menggunakan persamaan 3 𝑆𝑅 =  ∑|𝑥𝑖 − �̅� |𝑛  𝑆𝑅 =  60,810  𝑆𝑅 =  6,08 

 

Maka Simpangan rata-rata mahasiswa yang mengikuti UKM Pramuka 

adalah sebesar 6,08. 

 

Contoh 4: 

Diketahui data berkelompok adalah sebagai berikut: 

Tabel 7.6 Data kelas interval 

Kelas interval Frekuensi 

1-7 6 

8-14 3 

15-21 4 

22-28 2 

29-35 7 

36-42 8 

43-49 4 

50-56 5 

57-63 6 

64-70 5 

 

Hitunglah simpangan rata-rata data berkelompok di atas! 

 

Solusi: 

Untuk mempermudah dalam perhitungan, dapat digunakan tabel 4. 

Langkah pertama adalah menentukan �̅� adalah sebagai berikut: �̅� = ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖𝑘𝑖=1∑ 𝑓𝑖𝑘𝑖=1  �̅� = 185950  �̅� = 37,18 
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kemudian dilakukan perhitungan lanjutan sebagai berikut: 

Kelas 

interval 
Frekuensi 𝒙𝒊 𝒇𝒊𝒙𝒊 𝒙𝒊-�̅� |𝒙 − �̅� | fi |𝒙 − �̅� | 

1 - 7 6 4 24 -33,18 33,18 199,08 

8 - 14 3 11 33 -26,18 26,18 78,54 

15 - 21 4 18 72 -19,18 19,18 76,72 

22 - 28 2 25 50 -12,18 12,18 24,36 

29 - 35 7 32 224 -5,18 5,18 36,26 

36 - 42 8 39 312 1,82 1,82 14,56 

43 - 49 4 46 184 8,82 8,82 35,28 

50 - 56 5 53 265 15,82 15,82 79,1 

57 - 63 6 60 360 22,82 22,82 136,92 

64 - 70 5 67 335 29,82 29,82 149,1 

Total 50 
 

1859 
  

829,92 

 

Selanjutnya menentukan simpangan rata-ratanya dengan cara sebagai 

berikut dengan menggunakan persamaan 5: 𝑆𝑅 =  ∑ 𝑓𝑖|𝑥𝑖 − �̅�|𝑘𝑖=1∑ 𝑓𝑖𝑘𝑖=1  𝑆𝑅 =  829,9250  𝑆𝑅 =  16,60 

Jadi simpangan rata-rata data berkelompok di atas adalah 16,60 

 

C. VARIANS (S2) 

Varians merupakan rata-rata kuadrat selisih atau kuadrat simpangan dari 

semua nilai data terhadap rata-rata hitungnya. Varians untuk sampel 

dilambangkan dengan simbol s2. 

Rumus varians sampel untuk data yang belum dikelompokkan: 𝑠2 = ∑(𝑥𝑖−�̅�)2𝑛−1      (6) 

 

Keterangan 𝑠2 = varians sampel 𝑥𝑖 = nilai ke-i    �̅�  = nilai rata-rata 𝑛 = banyaknya data 
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Untuk mempermudah perhitungan varians, persamaan 6 dapat dijabarkan 

sebagai berikut, 𝑠2 = 𝑛∑ 𝑥𝑖2𝑛𝑖=1 −(∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1 )2𝑛(𝑛−1) .    (7) 

 

Sedangkan rumus varians sampel untuk data yang sudah dikelompokkan 

adalah sebagai berikut 𝑠2 = ∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖−�̅�)2𝑛𝑖=1 𝑛−1 .     (8) 

 

Keterangan 𝑠2 = varians sampel 𝑥𝑖 = nilai ke-i    �̅�  = nilai rata-rata 𝑛 = banyaknya data 

fi  = frekuensi data ke-i 

 

Sebagaimana perhitungan varians untuk data tunggal, varians untuk data 

berkelompok dapat dijabarkan sebagai berikut, 𝑠2 = 𝑛∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖2𝑛𝑖=1 −(∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖𝑛𝑖=1 )2𝑛(𝑛−1) .    (9) 

 

Contoh 5: 

Misalkan dalam suatu kelas, berat badan beberapa orang mahasiswa yang 

dijadikan sampel adalah sebagai berikut: 55kg, 45 kg, 60kg, 54kg, 58kg, 44kg, 

47kg, 52kg, 59kg, 48kg. Tentukan varians sampel? 

 

Solusi: 

Pertama, membuat tabel seperti di bawah ini! 

No xi xi – �̅� (xi-�̅�)2 

1 55 2,8 7,84 

2 45 -7,2 51,84 

3 60 7,8 60,84 

4 54 1,8 3,24 

5 58 5,8 33,64 

6 44 -8,2 67,24 

7 47 -5,2 27,04 

8 52 -0,2 0,04 
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9 59 6,8 46,24 

10 48 -4,2 17,64 

Total 522 
 

315,6 

 
Kemudian menentukan nilai �̅� dengan cara sebagai berikut: �̅� =  1𝑛  ∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1   �̅� =  110  (55kg + 45 kg + 60kg + 54kg +  58kg +  44kg +  47kg +  52kg +  59kg + 48kg )  �̅� =  52,2 𝑘𝑔  
 

Selanjutnya menentukan varians sampel dengan menggunakan persamaan 

6 yaitu: 𝑠2 = ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛 − 1  𝑠2 = 315,610 − 1 𝑠2 = 35,07 

 

maka varians sampel dari berat badan mahasiswa adalah 35,07 kg. 

 

Contoh 6: 

Berikut merupakan daftar Nilai Ujian Mata Kuliah Statistika mahasiswa 

prodi Akuntansi Sektor Publik Golongan A.  

Nilai Frekuensi 

61-65 4 

66-70 6 

71-75 7 

76-80 9 

81-85 3 

 

Tentukan varians sampel dari nilai ujian mata kuliah Statistika mahasiswa 

prodi Akuntansi Sektor Publik Golongan A? 

Solusi 

membuat tabel seperti di bawah ini untuk memudahkan pengerjaan: 

Berat badan fi xi fi xi xi-�̅� (xi-�̅�)2 fi ( xi-�̅�)2 

61-65 4 63 252 -10,17 103,48 413,91 

66-70 6 68 408 -5,17 26,75 160,52 

71-75 7 73 511 -0,17 0,03 0,21 
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76-80 9 78 702 4,83 23,31 209,75 

81-85 3 83 249 9,83 96,58 289,74 

Total 29 
 

2122 
  

1074,14 

 

dimana �̅� diperoleh dari �̅� = ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖𝑘𝑖=1∑ 𝑓𝑖𝑘𝑖=1  �̅� = 212229  �̅� = 73,17 

 

Selanjutnya menentukan nilai varians sampel dari nilai ujian mata kuliah 

Statistika mahasiswa prodi Akuntansi Sektor Publik Golongan A menggunakan 

persamaan 8 𝑠2 = ∑ 𝑓𝑖(𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛𝑖=1 𝑛 − 1  𝑠2 = 1074,1429 − 1  𝑠2 = 38,36 

 

maka nilai varians sampel dari nilai ujian mata kuliah Statistika mahasiswa 

prodi Akuntansi Sektor Publik Golongan A adalah 38,36. 

 

D. SIMPANGAN BAKU (STANDAR DEVIASI) 

Simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varians. Dalam bentuk 

matematis dapat dituliskan sebagai berikut: 𝑠 = √𝑠2     (10) 

 

Contoh 7: 

Berikut merupakan pendapatan UMKM di Kelurahan Tegal Gede, 

Kabupaten Jember dalam satu bulan adalah sebagai berikut: Rp1.000.000,-; 

Rp2.000.000,-; Rp1.500.000,-; Rp1.700.000,-; Rp2.200.000,-; Rp1.200.000,- dan 

Rp1.900.000,-. Tentukan simpangan baku dari data tersebut? 
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Solusi: 

Langkah pertama adalah membuat tabel sebagai berikut: 

NO x x – �̅� (x-�̅� )2 

1 1.000.000 - 642.857 413.265.306.122 

2 2.000.000 357.143 127.551.020.408 

3 1.500.000 - 142.857 20.408.163.265 

4 1.700.000 57.143 3.265.306.122 

5 2.200.000 557.143 310.408.163.265 

6 1.200.000 - 442.857 196.122.448.980 

7 1.900.000 257.143 66.122.448.980 

Total 11.500.000 
 

1.137.142.857.143 

 

Kemudian menentukan nilai �̅� dengan cara sebagai berikut: �̅� =  1𝑛  ∑ 𝑥𝑖𝑛𝑖=1   �̅� =  17  (Rp1.000.000,00 + Rp2.000.000,00 + Rp1.500.000,00 + 𝑅𝑝1.700.000,00 + 𝑅𝑝2.200.000,00 + 𝑅𝑝1.200.000,00 + 𝑅𝑝1.900.000,00)  �̅� = 𝑅𝑝1.642.587,00  
 

Selanjutnya menentukan varians sampel dengan menggunakan persamaan 

6 yaitu: 𝑠2 = ∑(𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛 − 1  𝑠2 = 1.137.142.857.1437 − 1  𝑠2 = 189.523.809.524 

 

maka varians sampel dari pendapatan UMKM di Kelurahan Tegal Gede 

Kabupaten Jember adalah 189.523.809.524 

Selanjutnya untuk mencari simpangan baku menggunakan persamaan 8 𝑆 = √𝑠2 𝑆 = √189.523.809.524 𝑆 = 435.343,32 

 

maka simpangan baku dari pendapatan UMKM di Kelurahan Tegal Gede 

Kabupaten Jember adalah 435.343,32 
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Contoh 8: 

Berikut merupakan nilai IPK mahasiswa adalah sebagai berikut:  

Nilai Frekuensi 

1,01-1,50 1 

1,51-2,00 2 

2,01-2,50 5 

2,51-3,00 15 

3,01-3,50 20 

3,51-4,00 7 

 

Tentukan simpangan baku dari data tersebut? 

 

membuat tabel seperti di bawah ini untuk memudahkan pengerjaan: 

IPK Frek x f.x x-�̅� (x-�̅�)2 f.(x-�̅�)2 

1,01-1,50 1 1,255 1,26 -1,72 2,96 2,96 

1,51-2,00 2 1,755 3,51 -1,22 1,49 2,98 

2,01-2,50 5 2,255 11,28 -0,72 0,52 2,59 

2,51-3,00 15 2,755 41,33 -0,22 0,05 0,73 

3,01-3,50 20 3,255 65,10 0,28 0,08 1,57 

3,51-4,00 7 3,755 26,29 0,78 0,61 4,26 

Total 50 
 

148,75 
  

15,08 

 

dimana �̅� diperoleh dari �̅� = ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖𝑘𝑖=0∑ 𝑓𝑖𝑘𝑖=1  �̅� = 148,7550  �̅� = 2,975 

 

Selanjutnya menentukan nilai varians sampel dari nilai IPK mahasiswa 

menggunakan persamaan 7 𝑠2 = ∑𝑓(𝑥𝑖 − �̅�)2𝑛 − 1  𝑠2 = 15,0850 − 1 𝑠2 = 0,31 
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maka nilai varians sampel dari nilai nilai IPK mahasiswa adalah 0,31. 

Selanjutnya untuk mencari simpangan baku menggunakan persamaan 8 𝑆 = √𝑠2 𝑆 = √0,31 𝑆 = 0,55 

 

maka simpangan baku dari IPK mahasiswa adalah 0,55. 

 

  



 

 

 

 
 

ANALISIS KORELASI  

DAN REGRESI SEDERHANA 

 
 

A. PENGERTIAN KORELASI 

Kata “korelasi” berasal dari bahasa Inggris correlation. Dalam bahasa 

Indonesia korelasi diterjemahkan sebagai “hubungan” atau “saling 

berhubungan”, atau “hubungan timbal balik”. Dalam ilmu statistik istilah 
“korelasi” diberi pengertian sebagai “hubungan antardua variabel atau lebih”.  

Hubungan antardua variabel misalnya hubungan atau korelasi antara 

prestasi studi (variabel X) dan kerajinan kuliah (variabel Y), maksudnya prestasi 

studi ada hubungannya dengan kerajinan kuliah. 

Dalam contoh diatas, variabel prestasi studi (X) disebut sebagai 

independent variable, yaitu variabel yang dipengaruhi; sedangkan variabel 

kerajinan kuliah (Y) disebut sebagai dependent variable. 

 

B. ARAH KORELASI 

Hubungan antarvariabel jika dilihat dari segi arahnya dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu hubungan yang sifatnya satu arah (korelasi positif) 

dan hubungan yang sifatnya berlawanan arah (korelasi negatif). 

Disebut korelasi positif jika dua variabel (atau lebih) yang berkorelasi 

berjalan paralel, artinya bahwa hubungan antardua variabel itu menunjukkan 

arah yang sama. Jadi apabila variabel X mengalami kenaikan atau penurunan 

akan diikuti juga dengan kenaikan atau penurunan pada variabel Y. Contohnya: 

kenaikan harga Bahan Bakar Minyak diikuti dengan kenaikan ongkos angkutan. 
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Disebut korelasi negatif jika dua variabel (atau lebih) yang berkorelasi 

berjalan dengan arah yang berlawanan, bertentangan atau berkebalikan. Jadi 

apabila variabel X mengalami kenaikan atau pertambahan akan diikuti dengan 

penurunan atau pengurangan pada variabel Y. Contohnya makin meningkatnya 

kesadaran hukum di kalangan masyarakat diikuti dengan makin menurunnya 

angka kejahatan atau angka pelanggaran. 

Kuat dan tidaknya hubungan antara X dan Y apabila dinyatakan dengan 

fungsi linear, diukur dengan suatu nilai yang disebut Koefisien Korelasi. Nilai 

koefisien korelasi ini paling sedikit -1 dan paling besar 1. Jadi, jika r = koefisien 

korelasi, maka nilai r dapat dinyatakan sebagai berikut: 

-1 < r < 1 

 

Artinya: 

Jika r = 1, hubungan diantara X dan Y sempurna dan positif (mendekati 1, yaitu 

hubungan sangat kuat dan positif) 

 = -1, hubungan di antara X dan Y sempurna dan negatif (mendekati -1, yaitu 

hubungan sangat kuat dan negatif) 

 

C. MENGHITUNG KOEFISIEN KORELASI 
Untuk mengukur besarnya hubungan antara sekelompok nilai satu (X) 

dengan sekelompok nilai yang lainnya (Y) telah ditemukan rumusnya oleh para 

ahli matematika statistik, sehingga kita tinggal memakainya. Rumus-rumus 

korelasi yang sering dipakai diantaranya; Pearson (product moment correlation) 

dan Spearmen Correlation. Kedua rumus tersebut dikembangkan dengan suatu 

asumsi dasar yang berbeda, sehingga rumus tersebut tepat penggunaannya 

jika syarat-syarat dituntut terpenuhi. 

1. Korelasi Pearson 

Korelasi ini sering digunakan oleh para peneliti yang mempunyai data-data 

interval. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat memakai 

rumus ini, yaitu: 

a) Pengambilan sampel dari populasi harus random (acak) 

b) Data yang dicari korelasinya harus berskala interval atau ratio 

c) Variasi skor kedua variabel yang akan dicari korelasinya harus sama 

d) Distribusi skor variabel yang dicari korelasinya hendaknya merupakan 

distribusi unimodal 

e) Hubungan antara variabel X dan Y hendaknya linear 
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Korelasi Pearson dapat dihitung dengan menggunakan dua rumus yaitu: 

Rumus 1.1 

r = 
∑{(𝑿−�̅�)(𝒀−𝒀)̅}√∑(𝑿−�̅�)²∑(𝒀−𝒀)̅² 

 

Rumus 1.1 memerlukan suatu perhitungan rata-rata dari masing-masing 

kelompok, yang selanjutnya perlu suatu perhitungan selisih masing-masing 

skor dengan rata-ratanya, serta kuadrat simpangan skor dengan rata-ratanya, 

maupun hasil kali simpangan masing-masing kelompok. 

Rumus 1.2 

r = 
𝒏∑𝑿𝒀−∑𝑿∑𝒀√𝒏∑𝑿²−(∑𝑿)²√𝒏∑𝒀²−(∑𝒀)² 

 

Rumus 1.2 ini lebih sederhana perhitungannya dibandingkan dengan 

rumus 1.1, oleh karena itu banyak peneliti menggunakannya. Hasil perhitungan 

rumus 1.1 dengan rumus 1.2 adalah sama.  

Walaupun demikian kemungkinan adanya perbedaan hasil perhitungan 

kedua rumus itu masih ada. Apabila terjadi perbedaan, perbedaan tersebut 

tidaklah cukup berarti, sedangkan penyebab terjadinya perbedaan tersebut 

adalah karena proses pembulatan. 

1. Koefisien Korelasi Untuk Data Berkelompok 

Rumus untuk menghitung koefisien korelasi yang sudah dibahas diatas 

adalah untuk data yang tidak berkelompok (data yang belum disajikan dalam 

bentuk tabel frekuensi, dengan menggunakan kelas-kelas atau kategori-

kategori). Untuk data yang berkelompok rumusnya adalah sebagai berikut: 

 
 

Rumus untuk menghitung koefisien korelasi bagi data berkelompok 

penting sekali sebab dalam praktek, misalnya di dalam suatu penelitian, hasil 

data yang diperoleh sudah disajikan dalam bentuk data berkelompok dengan 

interval kelas yang sama. 

 

1. Metode Z Untuk Perhitungan Korelasi Pearson 

Apabila data kedua variabel yang akan dicari korelasinya mempunyai 

rentangan nilai yang sangat berbeda, maka sebaiknya perhitungan korelasi 

Pearson didasarkan pada Z skor. Dalam hal ini setiap skor/nilai untuk kedua 

variabel dikonversikan ke Z skor. 
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Langkah menkonversikan ke Z skor berarti membuat standard untuk 

masing-masing skor yang ingin dicari korelasinya. Standardisasi skor tersebut 

merupakan tindakan hati-hati. 

Untuk menghitung korelasi Pearson dengan metode Z skor dapat dilakukan 

dengan dua rumus yaitu: 

Rumus 2.1 

r =
∑𝒁𝒙𝒁𝒚𝒏  

 

Untuk memperoleh hasil dari Z skor dapat digunakan dengan rumus :  

Zx =
𝑿−�̅�𝑺𝒅𝒙  

Zy = 
𝒀−𝒀̅𝑺𝒅𝒚 

Apabila kita telah mengetahui nilai rata-rata dan simpangan baku masing-

masing variabel, maka korelasi dapat dihitung dengan: 

Rumus 2.2 

r = 

∑𝑿𝒀𝒏  – (�̅� • 𝒀̅)𝑺𝒅𝒙 𝑺𝒅𝒚  

 

2. Korelasi Spearman 

Apabila data yang kita miliki memiliki skala yang ordinal, maka korelasi 

Pearson tidak dapat digunakan. Untuk itu telah ditemukan sebuah rumus yang 

sederhana tetapi akurat yaitu Spearman Correlation. Korelasi Spearman tidak 

memperhatikan sifat hubungan linear antara kedua variabel yang akan dicari 

korelasinya. Korelasi Spearman dapat dihitung dengan rumus, yaitu: 

rs (rho) = 1 - 
6∑𝐷²𝑛(𝑛2− 1) 

keterangan: 

D merupakan selisih antara X dan Y 

6 merupakan angka konstan 

 

1. Korelasi Koefisien Kontingensi 

Teknik korelasi koefisien kontingensi adalah salah satu teknik analisis 

korelasional bivariat, yang dua buah variabel yang dikorelasikan adalah 

berbentuk kategori atau merupakan gejala ordinal atau disebut juga data 

kualitatif. 

Rumus untuk mencari Koefisien Korelasi Kontingensi adalah:  

C = √ 𝜒²𝜒²+𝑛 
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Dimana n = banyaknya observasi 𝝌² = 
(𝑓ij ±eij)²𝑒ij  , fij = nij = banyaknya observasi 

  i = 1, 2, . . . , p 

  j = 1, 2, . . . , q 

  

D. TEKNIK RAMALAN DAN REGRESI LINEAR SEDERHANA 
1. Diagram Pencar 

Tujuan utama materi ini adalah bagaimana menghitung suatu perkiraan 

atau persamaan regresi yang akan menjelaskan hubungan antara dua variabel.  

Setelah ditetapkan bahwa terdapat hubungan logis di antara variabel, 

maka untuk mendukung analisis lebih jauh, barangkali tahap selanjutnya 

adalah menggunakan grafik. Grafik ini disebut diagram pencar, yang 

menunjukkan titik-titik tertentu. Setiap titik memperlihatkan suatu hasil yang 

kita nilai sebagai variabel tak bebas maupun bebas. 

Diagram pencar ini memiliki 2 manfaat, yaitu: membantu menunjukkan 

apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel, dan 

membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antara 

kedua variabel tersebut. 

 

2. Persamaan Regresi Linear  

Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga digunakan untuk mengukur 

ada atau tidaknya korelasi antarvariabelnya. Istilah regresi itu sendiri berarti 

ramalan atau taksiran. Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan garis 

regresi pada data diagram pencar disebut persamaan regresi.  

Untuk menempatkan garis regresi pada data yang diperoleh maka 

digunakan metode kuadrat terkecil, sehingga bentuk persamaan regresi adalah 

sebagai berikut: Y’ = a + b X 

Kesamaan di antara garis regresi dan garis trend tidak dapat berakhir 

dengan persamaan garis lurus. Garis regresi (seperti garis trend dan nilai 

tengah aritmatika) memiliki dua sifat matematis berikut: (Y – Y’) = 0 dan (Y – 

Y’)2 = nilai terkecil atau terendah. Dengan perkataan lain, garis regresi akan 

ditempatkan pada data dalam diagram sedemikian rupa sehingga 

penyimpangan (perbedaan) positif titik-titik terhadap titik-titik pencar di atas 

garis akan mengimbangi penyimpangan negatif titik-titik pencar yang terletak 

di bawah garis, sehingga hasil penyimpangan keseluruhan titik-titik terhadap 

garis lurus adalah nol. 
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Untuk tujuan diatas, perhitungan analisis regresi dan analisis korelasi dapat 

dipermudah dengan menggunakan rumus dalam bentuk penyimpangan nilai 

tengah variabel X dan Y, yaitu penyimpangan dari   

Nilai dari a dan b pada persamaan regresi dapat dihitung dengan rumus 

berikut: 

 
 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
 

TEKNIK SAMPLING  

 
 

A. PENDAHULUAN 

Pembahasan tentang Teknik sampling selalu didahului dengan pemahaman 

pada istilah sampel dan populasi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

populasi adalah keseluruhan satuan obyek/subyek yang ingin diteliti, 

sementara sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti. Oleh karena 

sampel hanya merupakan bagian dari populasi, maka sampel hanya dapat 

dipandang sebagai penduga suatu populasi dan bukan dikatakan sebagai 

populasi itu sendiri. 

Dalam hubungannya dengan populasi, terdapat istilah yang penting untuk 

diperhatikan dalam teknik penarikan sampel ini yaitu kerangka sampling 

(sampling frame). Kerangka sampling adalah daftar yang berisi nama dari 

semua anggota populasi. Namun kerangka sampel yang dibutuhkan suatu 

penelitian tidak selamanya tersedia, sehingga diperlukan penyesuaian dalam 

teknik penarikan sampelnya. 

Kerangka sampling yang baik memenuhi beberapa syarat berikut: 1) 

meliputi keseluruhan dari unsur sampel; 2) unsur sampel tidak ada yang 

dihitung lebih dari sekali; 3) terkini (up to date); 4) memiliki batas yang jelas 

misal batas wilayah; dan 5) traceable (dapat dilacak di lokasi penelitian). 

Pembahasan tentang sampel juga mengenal istilah unit analisis dan unit 

observasi. Dalam beberapa kasus unit analisis dan unit observasi ini dapat saja 

sama dan dapat pula berbeda. Unit analisis dipahami sebagai obyek yang akan 

diteliti sedangkan unit observasi adalah dari mana peneliti dapat memperoleh 

informasi. Misalnya penelitian tentang penggunaan dana BOS di Sekolah Dasar, 

maka yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Sekolah Dasar dan 
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unit observasinya adalah Kepala Sekolah. Jika penelitiannya tentang peran 

mahasiswa dalam masyarakat, maka unit analisis sekaligus unit observasi 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa. 

Teknik sampling juga mengenal konsep unit sampel dan elemen sampel. 

Satuan yang muncul dalam proses penarikan sampel secara bertahap disebut 

unit sampel, sedangkan sasaran akhir dalam pengambilan sampel disebut 

elemen sampel. Sehingga unit sampel dan elemen sampel ini dapat saja sama, 

jika proses pengambilan sampelnya dilakukan dalam sekali putaran (satu 

tahap). Namun jika dilakukan dalam beberapa tahap, maka unit sampel dan 

elemen sampel ini akan berbeda. 

 

B. TUJUAN PENARIKAN SAMPEL 
Beberapa hal yang membuat peneliti harus melakukan pengambilan data 

melalui sampel terpilih untuk memberi gambaran tentang karakteristik 

populasi yang diwakilinya. Hal itu dilandasi oleh beberapa pertimbangan 

berikut: 

1. Populasi dari penelitian jumlahnya terlalu banyak atau jangkauannya 

terlalu luas, sehingga tidak memungkinkan untuk mengambil data seluruh 

populasi. 

2. Adanya keterbatasan sumber daya, yaitu tenaga, waktu dan biaya 

penelitian 

3. Adanya asumsi bahwa populasi adalah seragam, maka dapat diwakili oleh 

sampel. 

 

C. DEFINISI TEKNIK SAMPLING 

Seorang Peneliti dalam merancang setiap kegiatan penelitian akan selalu 

dihadapkan pada pertanyaan berapa banyak responden atau data yang harus 

dilibatkan dalam penelitiannya. Tidaklah perlu seorang Peneliti meneliti 

seluruh komponen dalam suatu populasi, karena hal itu membutuhkan upaya 

yang besar baik tenaga, waktu dan biaya. Oleh karena itu maka digunakan 

perangkat cara untuk menentukan berapa jumlah responden atau data yang 

akan digunakan dalam penelitian yang dikenal dengan istilah Teknik sampling.  

Teknik sampling adalah sebuah metode atau cara pengambilan sampel 

untuk kemudian menentukan sampel yang hendak dipakai dalam penelitian 

(Garaika & Darmanah, 2019). Pengertian teknik Sampling menurut Margono 

Pemilihan teknik sampling akan sangat menentukan kualitas data yang 

diperoleh. Teknik sampling yang salah dapat berakibat pada pemilihan 

responden yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian, hingga responden 

terpilih tidak cukup memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab 
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permasalahan yang sedang diteliti. Hal ini berpotensi menimbulkan kesulitan 

bagi peneliti baik dalam pembahasan, penyimpulan, serta penyusunan laporan 

hasil penelitian, dan berpeluang bisa jadi menghasilkan simpulan yang bias 

atau bahkan salah. 

Sering ditemui kesalahan dalam pemilihan teknik sampling, yang mana 

teknik sampling yang digunakan seharusnya lebih relevan untuk jenis 

penelitian kuantitatif, namun digunakan untuk penelitian kualitatif. Hal inilah 

yang dapat menggiring pada kesalahan analisis hingga membiaskan hasil dan 

simpulan penelitian.  

Teknik pengambilan sampel yang ideal menurut Teken (1965) harus 

memiliki sifat berikut (Triyono, 2017): 

1. Mampu memberikan gambaran yang meyakinkan dan bisa dipercaya 

mewakili populasi yang diteliti 

2. Bisa menentukan presisi (presicion) suatu hasil penelitian menggunakan 

nilai standar deviasi dari nilai hasil taksiran yang didapatkan. 

3. Sederhana, sehingga mudah untuk dilaksanakan. 

4. Dapat memberi informasi sebanyak mungkin dengan biaya sekecil mungkin.  

 

D. TEKNIK SAMPLING PENELITIAN KUALITATIF 
Ide Penelitian kualitatif menurut Creswell, adalah dengan sengaja memilih 

sampel yang ingin digali informasinya, baik itu responden, dokumen atau 

bahan-bahan visual lain yang dapat memberikan jawaban terbaik dari 

pertanyaan dalam penelitian. Dengan kata lain penelitian kualitatif memilih 

sampelnya tidak secara acak (random) melainkan dipilih. Dalam hal ini Peneliti 

langsung menyeleksi individu yang akan dilibatkan dalam penelitian dengan 

pertimbangan bahwa mereka mempunyai informasi yang diperlukan, mengerti 

akan permasalahan yang diangkat penelitian dan bahkan merupakan sentral 

fenomena dalam penelitian tersebut. 

Berg (2001) juga menyatakan bahwa untuk penelitian kualitatif, teknik 

sampling yang tepat adalah non probability sampling, dan bahkan telah 

disepakati bahwa metode ini menjadi suatu keharusan bagi penelitian 

kualitatif. Sampel pada penelitian kualitatif cenderung ditentukan (dipilih) 

secara purposive (hanya memilih informan tertentu), yang disebabkan karena 

Peneliti kualitatif biasanya lebih memfokuskan diri untuk meneliti kelompok 

kecil orang dan berfokus menggali informasi mendalam terhadap mereka 

(Miles, Huberman, & Saldana, 2014).  
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E. TEKNIK SAMPLING PENELITIAN KUANTITATIF 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan proses 

mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan dan menulis hasil suatu studi. 

Pemilihan sampel pada jenis penelitian kuantitatif ini, dianjurkan untuk 

dilakukan secara acak, dimana hal ini akan memberi kesempatan yang sama 

kepada setiap sampel untuk terpilih. Ini merupakan prosedur yang paling tepat 

dan memungkinkan Peneliti melakukan generalisasi temuan-temuannya ke 

seluruh populasi yang diwakili (Creswell, 2009).  

 

F. PENENTUAN SAMPEL MENURUT PROSES MEMILIHNYA 

1. Teknik sampling dengan pengembalian 

Misalkan seorang peneliti hendak mengambil sampel sejumlah n dari 

populasi yang anggotanya berjumlah N. Maka sampel kemudian diambil satu 

per satu, dan dicatat karakteristiknya, dan setelah itu sampel tersebut 

dikembalikan lagi ke dalam populasi. Sehingga setiap anggota populasi 

memiliki peluang terambil lebih dari sekali. Untuk populasi yang berukuran N, 

dan sampel berjumlah n, maka sampel yang berpeluang terambil adalah 

sejumlah Nn buah. Namun teknik ini hampir tidak pernah digunakan dalam 

penelitian nyata, hanya dibahas dalam kajian teoritis. 

 

2. Teknik sampling tanpa pengembalian 

Metode tanpa pengembalian ini melakukan pemilihan sampel dan tidak 

mengembalikannya lagi ke dalam populasi. Sampel yang telah pernah terpilih 

tidak akan dipilih Kembali kedua kalinya. Untuk populasi yang berukuran N dan 

sampel berukuran n, maka sampel yang berpeluang terambil adalah sejumlah: 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑒𝑙𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙 = 𝑁!𝑛! (𝑁 − 𝑛)! 
 

G. MENENTUKAN UKURAN SAMPEL 

Seorang peneliti dalam upayanya mendapatkan hasil taksiran dengan 

tingkat presisi yang tinggi harus memperhatikan teknik pengambilan sampel 

yang tepat. Tingkat presisi yang tinggi biasanya dapat diperoleh jika penelitian 

memiliki tenaga, waktu dan biaya yang memadai sehingga dapat melibatkan 

sampel dalam jumlah besar. Namun perlu juga diperhatikan masalah efisiensi 

dalam teknik pengambilan sampel ini. Jika ada dua metode yang 

membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang hampir sama namun salah satu 

dari kedua metode tersebut menghasilkan tingkat presisi yang lebih tinggi, 

maka metode tersebutlah yang seharusnya dipilih.  
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Hal yang sering menjadi pertanyaan adalah berapa besar sampel yang 

harus diambil untuk memperoleh data yang bisa dianggap mewakili 

(representative). Jawaban dari pertanyaan ini adalah tergantung tingkat presisi 

atau tingkat kesalahan yang dikehendaki. Makin kecil tingkat kesalahan yang 

diizinkan maka makin besar sampel yang diperlukan, dan begitu sebaliknya. 

Dalam menentukan ukuran sampel yang tepat, seorang peneliti harus 

memiliki dasar ilmiah yang kuat, dan tidak boleh hanya berdasarkan 

pertimbangan subyektif peneliti. Penentuan ukuran sampel juga tidak boleh 

hanya berdasarkan kebutuhan minimal, namun harus juga mempertimbangkan 

keterwakilan dari populasi. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan 

dalam penentuan besar kecilnya sampel suatu penelitian, diantaranya ialah 

(Retnawati, 2017; Triyono, 2017): 

1. Tingkat keseragaman populasi. Makin seragam populasi maka sampel yang 

perlu diambil juga makin kecil. Jika populasi benar-benar seragam 

(completely homogenous) maka satu elemen saja sudah dianggap cukup 

mewakili untuk diteliti, namun jika populasi sama sekali tidak seragam 

(completely heterogrneous) maka hanya keseluruhan data yang dapat 

memberi gambaran secara representatif.  

2. Tingkat presisi yang dikehendaki. Makin tinggi tingkat presisi yang ingin 

dicapai, maka membutuhkan jumlah sampel yang lebih besar.  

3. Rencana analisis. Makin detail rencana analisis yang diinginkan maka 

sampel yang harus diambil juga akan makin banyak. 

4. Sumber daya yang tersedia, yaitu tenaga, waktu dan biaya.  

 

Dalam menentukan ukuran sampel yang harus diselidiki terdapat beberapa 

pendapat menurut beberapa ahli, berikut ini 6 pendapat diantaranya: 

1. Menurut Tabachnick & Fidell (2007) dalam bukunya “Using Multivariate 

Statistics” mengatakan bahwa jika rencana analisis yang akan digunakan 

adalah Teknik korelasi dan regresi berganda, maka ukuran sampel 

terbaiknya adalah 20 kali jumlah variabel bebas (Triyono, 2017). 

2. Menurut Sugiyono (2015), jika populasinya homogen maka pengambilan 

sampel 1% sudah cukup mewakili. Namun jika populasi berdistribusi 

normal maka penentuan jumlah sampel dapat didekati menggunakan 

rumus Isaac dan Michael untuk tingkat kesalahan 1%, 5% dan 10%, sebagai 

berikut (Sugiyono, 2015): 𝑠 = 𝜆2 𝑁. 𝑃. 𝑄𝑑2. (𝑁 − 1) + 𝜆2. 𝑃. 𝑄 
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Dimana:  

l2 dengan dk =1, taraf kesalahan bisa 1%, 5%, 10%,  

P = Q = 0,5  

d = 0,05 

s = jumlah sampel 

 

Tabel 9.1 Penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu  

dengan taraf kesalahan 1%, 5% dan 10% (Sugiyono, 2015) 

N 
s 

N 
s 

N 
s 

1% 5% 10% 1% 5% 10% 1% 5% 10% 

10 10 10 10 280 197 155 138 2800 537 310 247 

15 15 14 14 290 202 158 140 3000 543 315 248 

20 19 19 19 300 207 161 143 3500 558 317 251 

25 24 23 23 320 216 167 147 4000 569 320 254 

30 29 28 27 340 225 172 151 4500 578 323 255 

35 33 32 31 360 234 177 155 5000 586 326 257 

40 38 36 35 380 242 182 158 6000 598 329 259 

45 42 40 39 400 250 186 162 7000 606 332 261 

50 47 44 42 420 257 191 165 8000 613 334 263 

55 51 48 46 440 265 195 168 9000 618 335 263 

60 55 51 49 460 272 198 171 10000 622 336 263 

65 59 55 53 480 279 202 173 15000 635 340 266 

70 63 58 56 500 285 205 176 20000 642 342 267 

75 67 62 59 550 301 213 182 30000 649 344 268 

80 71 65 62 600 315 221 187 40000 563 345 269 

85 75 68 65 650 329 227 191 50000 655 346 269 

90 79 72 68 700 341 233 195 75000 658 346 270 

95 83 75 71 750 352 238 199 100000 659 346 270 

100 87 78 73 800 363 243 202 150000 661 347 270 

110 94 84 78 850 373 247 205 200000 661 347 270 

120 102 89 83 900 382 251 208 250000 662 348 270 

130 109 95 88 950 391 255 211 300000 662 348 270 

140 116 100 92 1000 399 258 213 350000 662 348 270 

150 122 105 97 1100 414 265 217 400000 662 348 270 

160 129 110 101 1200 427 270 221 450000 663 348 270 
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170 135 114 105 1300 440 275 224 500000 663 348 270 

180 142 119 108 1400 450 279 227 550000 663 348 270 

190 148 123 112 1500 460 283 229 600000 663 348 270 

200 154 127 115 1600 469 286 232 650000 663 348 270 

210 160 131 118 1700 477 289 234 700000 663 348 270 

220 165 135 122 1800 485 292 235 750000 663 348 270 

230 171 139 125 1900 492 294 237 800000 663 348 271 

240 176 142 127 2000 498 297 238 850000 663 348 271 

250 182 146 130 2200 510 301 241 900000 663 348 271 

260 187 149 133 2400 520 304 243 950000 663 348 271 

270 192 152 135 2600 529 307 245 1000000 663 348 271 

        
~ 664 349 272 

 

3. Menurut Comrey & Lee (1992), menilai kecukupan ukuran sampel dapat 

dikategorikan secara kasar mengikuti skala yang disajikan pada tabel 9.2 

berikut: 

Tabel 9.2 Kategori kecukupan ukuran sampel 

Jumlah sampel Kategori 

50 Sangat kurang 

100 Kurang 

200 Cukup 

300 Bagus 

500 Sangat Bagus 

1000 atau lebih Sangat Bagus Sekali 

Sumber: (Comrey & Lee, 1992) 

 

4. Menurut Hadari Nawawi (Margono, 2004), ukuran sampel minimal yang 

dibutuhkan dalam penelitian dapat ditentukan dengan rumus: 𝑛 ≥ 𝑝𝑞 (𝑧 12𝑎𝑏 )2 

Dimana: 

n  = jumlah sampel 

p  = proporsi populasi prosentase kelompok pertama  

q = proporsi sisa dalam populasi 

z1/2 = derajat koefisien konfidensi pada 99% dan 95% 
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b = Persentase perkiraan kemungkinan membuat kekeliruan dalam 

menentukan ukuran sampel 

 

5. Menurut Roscoe (1982) dalam bukunya Research Methods for Business 

menyarankan beberapa hal dalam menentukan ukuran sampel untuk 

penelitian, sebagai berikut (Sugiyono, 2015): 

a. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah sebesar 30-500 

b. Jika sampel dikelompokkan dalam kategori, maka jumlah anggota 

sampel dalam kategori minimal 30. 

c. Bila penelitian akan dianalisis menggunakan multivariate (misalkan 

korelasi atau regresi berganda) maka ukuran sampel minimal 10 kali 

dari jumlah variabel yang diteliti. Misal, jika variabel penelitian 

(variabel bebas + variabel terikat) ada 5, maka ukuran sampel yang 

harus disediakan adalah 10 x 5 = 50.  

d. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana, yang menggunakan 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, maka jumlah anggota 

sampel masing-masing antara 10 s/d 20. 

6. Menentukan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin sebagai berikut 

(Priyono, 2008): 𝑛 = 𝑁1 + 𝑁. 𝑒2 

Keterangan: 

n  = besaran sampel 

N  = besaran populasi 

e = nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan (persen kelonggaran 

ketidaktelitian karena salah penarikan sampel). Angka ini sangat 

tergantung tingkat kesalahan yang diinginkan oleh peneliti, misalnya 

5%, 1%, dan sebagainya. 

 

H. TAHAPAN PENGAMBILAN SAMPEL 
Secara sederhana dapat diuraikan beberapa tahap yang dilakukan seorang 

peneliti dalam pengambilan sampel: 

1. Mendefinisikan populasi amatan 

2. Menentukan sampling frame dan kumpulan semua hal yang mungkin 

3. Memilih teknik sampling yang tepat 

4. Mengambil sampel (mengumpulkan data) 

5. Memeriksa ulang proses sampling 
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I. MACAM TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan sangat tergantung dari jenis 

penelitian yang dipilih, dan secara garis besar teknik pengambilan sampel 

terbagi dalam dua kelompok besar yaitu: probability sampling (random sampel) 

dimana pengambilan sampelnya secara acak dan non-probability 

sampling (non-random sampel) yaitu teknik pengambilan tidak acak. 

 
Gambar 9.1 Macam Teknik Sampling 

 

Dari gambar yang menggambarkan pengelompokan jenis Teknik 

pengambilan sampel di atas, dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Probability sampling  

Probability sampling adalah salah satu jenis Teknik pengambilan sampel 

yang memberi probabilitas (peluang) yang sama bagi setiap anggota populasi 

untuk dapat dipilih menjadi anggota sampel. Syarat dari metode random ini 

adalah harus ada kerangka sampel (sampel frame yang berisi daftar nama 

anggota seluruh populasi, lalu pengambilan sampelnya dilakukan dengan 

memilihnya secara acak.  

Yang termasuk dalam Teknik ini ada 4 macam, yaitu: sampling acak 

sederhana (Simple random sampling), Sampling acak berstrata proporsional 

(Proportionate stratified random sampling), Sampling Acak Berstrata Tidak 

Proporsional (Disproportionate stratified random), dan Sampling Menurut 

Wilayah (sampling area/cluster sampling) 
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a. Sampling Acak Sederhana (Simple random sampling) 

Adalah cara penyampelan acak sederhana, dimana sejumlah sampel n 

diambil secara acak dari populasinya N. Sehingga setiap anggota dari populasi 

berpeluang sama untuk terambil dan menjadi anggota sampel.  

Metode penyampelan acak sederhana ini dapat dikelompokkan ke dalam 3 

cara, diantaranya: 

1) Cara undian. 

Cara ini paling mudah ditemui, misalnya dalam arisan sistem kocokan, 

dalam kegiatan pengundian hadiah dengan cara mengambil bola dengan 

mata tertutup. 

2) Cara Ordinal  

Cara ordinal ini hampir sama dengan cara undian dan cocok dilakukan pada 

populasi yang cukup banyak. Misalnya seseorang ingin mengambil 20 

nama dari 200 peserta. Cara pengambilannya dilakukan dengan cara 

membuat 20 kelompok nama yang terdiri dari 10 peserta, dan masing-

masing peserta diberikan nomor urut. Pengundian dilakukan dengan 

membuat 10 gulungan kertas yang berisi nomor urut peserta dari 1 sampai 

10. Ketika dikocok dan kertas dengan nomor urut tertentu, maka setiap 

nama dalam kelompok yang memiliki nomor urut tersebut akan menjadi 

anggota sampel. 

3) Cara membangkitkan bilangan random.  

Dapat menggunakan tabel bilangan random, kalkulator scientific maupun 

bantuan komputer untuk menghasilkan bilangan acak. Dapat 

menggunakan bantuan Microsoft Excel, SPSS ataupun program statistika 

yang lain. 

Penggunaan kalkulator scientific dinilai paling praktis, tinggal meminta 

angka acak menggunakan menu RAN#, maka kalkulator akan 

mengeluarkan angka acak seperseribuan. Hal yang sama dapat dilakukan 

dengan bantuan fungsi @RAND() pada Microsoft excel. Angka yang 

dimunculkan dapat langsung digunakan, dengan lebih dulu memberi 

nomor urut pada obyek populasi. Nomor urut yang sesuai dapat diambil 

sebagai anggota sampel. 

 

b. Sampling Acak Berstrata Proporsional (Proportionate stratified random 

sampling) 

Teknik ini dapat dipilih jika populasi memiliki anggota yang tidak homogen 

namun berstrata (bertingkat) secara proporsional. Elemen populasi dapat 

dikelompokkan menjadi beberapa strata sesuai karakter yang dimiliki, sehingga 

karakter dalam kelompok ini menjadi relatif homogen. Pengelompokan ini 
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memungkinkan pengambilan sampel secara merata mewakili karakter seluruh 

tingkatan dari populasi yang heterogen.  

Penggunaan Teknik ini harus memenuhi dua syarat, diantaranya 1). 

Stratifikasi yang hendak digunakan memiliki dasar kriteria yang jelas; dan 2) 

jumlah satuan elementer dari tiap lapisan dapat diketahui dengan tepat. 

Banyak sampel yang akan diambil dari setiap strata dapat berimbang atau 

tidak berimbang. Pada sampel yang berimbang, pengambilan sampel setiap 

strata berbanding lurus dengan jumlah elemen dalam strata. Jika 

menggunakan metode tidak berimbang maka dapat ditentukan sendiri jumlah 

unsur sampelnya sesuai kebutuhan Peneliti. 

Contoh: suatu instansi memiliki pegawai yang memiliki back ground 

pendidikan beragam, diantaranya lulusan S3 sebanyak 10 orang, S2 sebanyak 

30 orang, S1 sebanyak 60 orang, dan SMA 200 orang. Dengan populasi yang 

sudah di-stratifikasi tersebut, pengambilan sampel dilakukan secara acak 

sederhana, dengan jumlah yang proporsional (berimbang) untuk masing-

masing strata.  

 

c. Sampling Acak Berstrata Tidak Proporsional (Disproportionate Stratified 

Random)  

Cara ini dipilih jika sampel memberikan stratifikasi yang jelas namun tidak 

proporsional dalam jumlah. Misalnya dalam kasus di atas, didapati jumlah 

pegawai dengan Pendidikan S3 hanya 2 orang, sementara pegawai S2, S1 dan 

SMA berturut-turut 100, 200 dan 600. Maka dengan sampel dari kelompok S3 

ini bisa diambil semua tanpa memperhatikan proporsi jumlah, dengan 

pertimbangan bahwa 2 sampel ini terlalu sedikit jika dibandingkan jumlah dari 

strata yang lain. Sementara sampel dari strata yang lain dapat diambil secara 

acak proporsional. 

 

d. Sampling Menurut Wilayah (Sampling Area/Cluster Sampling)  

Teknik ini digunakan untuk mengambil sampel pada populasi yang sangat 

luas, misalnya negara, propinsi atau kabupaten. Untuk keperluan ini populasi 

dibagi dalam beberapa satuan sampling menurut wilayah yang disebut cluster. 

Pembentukan klaster ini berbeda dengan stratifikasi pada cara proportionate 

random sampling dimana strata berisi kelompok anggota populasi yang relatif 

homogen, maka pada satuan sampling wilayah (cluster) ini populasi harus 

relatif heterogen. 
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Gambar 9.2 Cluster Sampling (Gulo, 2002) 

 

Proses pengambilan sampel dalam teknik ini seringkali dilakukan dalam 

beberapa tahap, yaitu memilih klaster lalu memilih satuan sampling dalam 

klaster. Jika pemilihannya dilakukan lebih dari 2 tahap maka disebut Multi-

stage cluster sampling.  

Contohnya pada penelitian “Kelayakan Gedung Sekolah di Provinsi Nusa 
Tenggara Barat”. Berarti populasinya adalah seluruh sekolah yang ada di NTB. 

Namun karena provinsi NTB sangat luas, maka secara acak dipilih beberapa 

Kabupaten atau Kota tertentu sebagai sampel klaster ke-1. Dari beberapa 

Kabupaten/Kota terpilih dilakukan pemilihan kembali (tetap secara acak 

sederhana) hanya pada kecamatan-kecamatan tertentu saja, yang disebut 

sebagai sampel klaster ke-2. Selanjutnya pemilihan gedung sekolah yang 

hendak dinilai kelayakannya dilakukan pemilihan kembali secara random 

dalam klaster tersebut sesuai ukuran sampel yang dikehendaki. 

 
Gambar 9.3 Multi-stage Random Sampling (Gulo, 2002) 
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2) Non-Probability Sampling 

Teknik pengambilan sampel kelompok Non-Probability Sampling ini tidak 

menggunakan cara acak dalam memilih sampel atau tidak memberikan 

peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi 

anggota sampel. Karena teknik ini tidak mengetahui besarnya peluang suatu 

unit sampling sehingga terpilih menjadi sampel, maka hasil penelitian yang 

menggunakan teknik sampling jenis ini tidak bisa digunakan untuk generalisasi 

terhadap populasi.  

Beberapa teknik penyampelan yang termasuk dalam kelompok ini adalah 

sampling sistematis, sampling bertujuan, sampling kuota, sampling kebetulan, 

sampling jenuh, sampling bola salju dan sampling sukarela. 

a. Sampling sistematis 

Teknik ini cocok dipilih jika banyak satuan elementer yang akan dipilih 

cukup besar, dan penggunaan sampling acak sederhana akan memberatkan 

pelaksanaannya. Teknik ini mengambil sampel secara acak hanya pada unsur 

pertamanya saja, sedangkan unsur selanjutnya diambil secara sistematis 

mengikuti pola tertentu. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kerangka 

sampel yaitu memberikan nomor urut pada populasi. Misalkan ada 100 orang 

yang telah diberikan nomor urut dari 1-100, maka sampel dapat dipilih untuk 

misalkan nomor urut ganjil saja, genap saja, atau nomor urut dari kelipatan 

bilangan tertentu saja. 

Penggunaan metode ini membutuhkan beberapa syarat yang harus 

dipenuhi, diantaranya: 10 populasi harus besar; 2) harus tersedia kerangka 

sampel; dan 3) populasi harus bersifat homogen. 

 

b. Sampling Bertujuan (purposive sampling/judgmental sampling) 

Teknik ini sangat sering digunakan, khususnya dalam penelitian kualitatif. 

Seorang peneliti yang menggunakan metode ini memiliki kriteria dan 

pertimbangan tertentu dalam memilih anggota sampel. Sesuai dengan arti dari 

kata purposive, teknik sampling ini lebih mengedepankan maksud dan tujuan 

dari penelitian itu sendiri, dan tidak menekankan pada banyak sampel ataupun 

keterwakilan. Sampel yang banyak apalagi jika diambil secara acak, 

dikhawatirkan dapat menimbulkan informasi yang tumpang tindih dan justru 

menyulitkan peneliti mendapatkan informasi yang mendalam, yang sangat 

dibutuhkan untuk penelitian kualitatif.  

Karena kebutuhan akan informasi yang dalam, maka peneliti harus 

memilih responden yang benar-benar berkualitas, kredibel dan memiliki 

kekayaan informasi. Karena persyaratan tersebut, maka biasanya ukuran 

sampelnya akan kecil. Dengan jumlah yang kecil dan responden yang tepat 
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memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang dibutuhkan secara 

detail dan mendalam.  

Misalnya sebuah penelitian tentang bagaimana pengelolaan kampus dalam 

menyiapkan lulusannya menghadapi persaingan global, maka sebaiknya 

peneliti langsung memilih kampus mapan dan memiliki rangking yang baik, lalu 

menjadikan pejabat kampus misal Rektor, Wakil Rektor atau Dekan sebagai 

responden. Karena pejabat kampus tersebut diyakini memegang data dan 

informasi yang mendalam tentang berbagai upaya kampus dalam menyiapkan 

lulusannya menghadapi persaingan global. 

 

c. Sampling Kebetulan (accidental sampling/convenience sampling) 

Teknik ini menentukan sampel berdasarkan unsur kebetulan dan 

kemudahan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu peneliti bisa 

dijadikan sebagai anggota sampel jika memang dirasa sesuai dengan kriteria 

yang diinginkan dalam penelitian. Teknik ini mirip dengan metode acak, namun 

tanpa memiliki sample frame dan tanpa pengundian.  

Misalnya jika hendak meneliti tentang pendapat masyarakat tentang 

kenyamanan suatu pusat perbelanjaan, maka sampel yang harus diambil 

adalah orang yang pernah mengunjungi pusat perbelanjaan tersebut. Maka 

cara yang paling mudah yang dapat dilakukan peneliti adalah mewawancarai 

siapapun yang keluar dari pusat perbelanjaan tersebut. 

 

d. Sampling Kuota (Quota sampling) 

Teknik ini menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu 

hingga terpenuhinya sejumlah kuota yang dikehendaki. Teknik ini sangat mirip 

dengan teknik sampel stratifikasi. Namun perbedaannya cara quota sampling 

ini tidak dilakukan dengan acak melainkan memilih sampel (biasanya) dengan 

pertimbangan kemudahan.  

Misalnya untuk penelitian tentang kearifan lokal masyarakat suku Jawa, 

maka untuk mendapatkan sejumlah sampel orang yang bersuku Jawa, seorang 

peneliti tidak perlu mencari sampel secara acak, melainkan dapat memilih 

jalan yang lebih mudah yaitu secara langsung mendatangi kampung Jawa dan 

mewawancarai sejumlah sampel yang ditentukan untuk mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan.  

 

e. Sampling jenuh 

Teknik penentuan sampel jenuh menjadikan seluruh anggota populasi 

sebagai sampel. Sampel jenuh sering diistilahkan dengan sebutan sensus, 

karena anggota sampel adalah seluruh anggota populasi. Teknik ini sering 

digunakan jika jumlah populasi penelitian relatif sedikit, kurang dari 30. Teknik 
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ini juga cocok dipilih jika penelitian harus melakukan generalisasi dengan 

kesalahan yang diinginkan sangat kecil.  

 

f. Sampling Bola Salju (Snowball sampling) 

Teknik snowball sampling merupakan salah satu teknik sampling yang juga 

banyak digunakan dalam penelitian. Seperti pengertian dari “snowball” yang 
berarti bola salju, sampel yang digunakan dalam teknik ini mula-mula kecil 

yang makin membesar. Hal ini dimungkinkan karena sampel dipilih dan 

dikembangkan berdasarkan informasi dari responden sebelumnya.  

Misalnya penelitian tentang cara termudah menyebarkan informasi 

beasiswa bagi mahasiswa. Maka sebagai sampel awal, dapat dipilih mahasiswa 

yang mengetuai organisasi kemahasiswaan seperti himpunan, senat atau ketua 

dari unit aktivitas kemahasiswaan. Kemudian dari responden pertama tersebut 

dapat dimintai informasi tentang siapa responden berikutnya yang dapat 

diminta pendapatnya. Dari responden ke-2 ditanyakan lagi untuk responden 

ke-3 dan seterusnya, hingga penggalian informasi dirasa cukup dan data yang 

dibutuhkan telah lengkap terkumpul. 

 

g. Sampling sukarela (voluntary sampling) 

Sampel yang dikumpulkan dengan Teknik ini mengedepankan kerelaan 

respondennya dalam memberikan informasi. Teknik ini paling umum ditemui 

misalnya dalam survey jajak pendapat. 
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STATISTIKA INFERENSIAL  
 

A. PENDAHULUAN 
Statistika inferensial merupakan suatu metode yang dapat dipakai untuk 

bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sample yang 

diambil dari populasi. Hingga dalam peramalan serta juga bisa penarikan 

kesimpulan pada kelompok data induknya atau populasi. Statistika inferensial 

ini merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau cara yang berkaitan 

dengan analisis sebagian data. Yang mana selanjutnya akan sampai pada 

peramalan ataupun penarikan kesimpulan tentang keseluruhan data induk dari 

populasi tersebut. Generalisasi yang mempunyai ikatan dengan statistika 

inferensial memiliki sifat yang tidak pasti. Hal tersebut disebabkan berdasar 

pada informasi parsial yang diperolehnya dari sebagian data sehingga yang 

didapatkan merupakan peramalan saja. 

Statistik inferensial adalah metode penelitian statistik yang mengambil 

data dari sampel untuk membuat kesimpulan ataupun menggeneralisasi pada 

populasi yang lebih besar. Oleh sebab itu, kita harus yakin bahwa sampel yang 

kita pilih mencerminkan populasi secara akurat. Bahkan pada tingkat yang luas, 

seorang peneliti harus mampu menentukan populasi yang kita pelajari, 

menggambarkan sampel perwakilan dari populasi itu, dan menggunakan 

analisis yang menyertakan kesalahan pengambilan sampel. Yang jelas, terdapat 

dua metode yang dapat digunakan dalam statistik inferensial, yaitu estimasi 

parameter dan pengujian hipotesis statistik. Contoh statistik inferensil 

misalnya seorang peneliti ingin mengukur berat rata-rata setiap orang dewasa 

di seluruh negara. Untuk itu, peneliti memilih sampel acak orang dewasa 

dari populasi yang diminati, lalu menimbang semua orang dalam sampel 

tersebut. 

https://penelitianilmiah.com/metode-penelitian/
https://penelitianilmiah.com/sampel/
https://penelitianilmiah.com/hipotesis-statistik/
https://penelitianilmiah.com/populasi/
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Statistik inferensial pada hakikatnya akan membuat prediksi akan kesimpulan 

dari teknik pengumpulan data. Sehingga dengan menggunakan statistik 

inferensial, kita dapat mengambil data dari sampel yang kita pilih untuk 

kemudian membuat generalisasi tentang suatu populasi. 

 

B. PENGERTIAN STATISTIKA INFERENSIAL 
Statistik inferensial adalah salah satu dari dua cabang utama ilmu statistik 

yang senantiasa menggunakan sampel dari jenis data penelitian secara acak 

dari suatu populasi untuk mendeskripsikan dan membuat kesimpulan tentang 

populasi tersebut. Misalkan kita memiliki beberapa contoh data tentang 

kemungkinan obat kanker baru. Kita dapat menggunakan statistik deskriptif 

untuk mendeskripsikan sampel kita, termasuk: Rata-rata sampel, Contoh 

deviasi standar, Membuat diagram batang, Menjelaskan bentuk distribusi 

probabilitas sampel. Akan tetapi, dengan menggunakan statistik inferensial, 

kita mengambil data sampel dari sejumlah kecil orang dan mencoba 

menentukan apakah data tersebut dapat memprediksi apakah obat tersebut 

akan berhasil untuk semua orang (yaitu populasi). Ada berbagai cara untuk 

melakukan ini, dari menghitung skor-z (skor-z adalah cara untuk menunjukkan 

di mana data akan berada dalam distribusi normal hingga pengujian post-hoc 

(lanjutan). Statistik inferensial menggunakan model statistik untuk membantu 

kita membandingkan data sampel dengan sampel lain atau dengan penelitian 

sebelumnya. Sebagian besar penelitian menggunakan model statistik yang 

disebut model Linier Umum dan termasuk uji-t Student, ANOVA (Analisis 

Varians), analisis regresi, dan berbagai model lain yang menghasilkan 

probabilitas dan hasil garis lurus (“linier”). 
 

C. PENGERTIAN STATISTIKA INFERENSIAL MENURUT PARA AHLI 

Adapun definisi statistika menurut para ahli, antara lain: 

1. Kolawole (2001), Pengertian statistik inferensial ialah penghitungan 

penelitian kuantitatif yang digambarkan sebagai matematika dan logika 

tentang bagaimana generalisasi dari sampel ke populasi dapat dibuat. 

2. Sugiyono (2012), Arti statistik inferensial adalah teknik statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan 

untuk populasi yang jelas dan teknik pengambilan jenis sampel dan 

populasi yang dilakukan secara random. 

 

 

 

 

https://penelitianilmiah.com/metode-pengumpulan-data/
https://penelitianilmiah.com/jenis-data-penelitian/
https://penelitianilmiah.com/penelitian-kuantitatif/
https://penelitianilmiah.com/jenis-populasi-dan-sampel/
https://penelitianilmiah.com/jenis-populasi-dan-sampel/
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D. FUNGSI STATISTIKA INFERENSIAL 
Statistika inferensial atau juga disebut sebagai statistika induktif 

merupakan statistik yang mempunyai tujuan dalam menaksir secara umum 

sebuah populasi dengan memakai hasil sampel. Termasuk di dalamnya 

memuat teori penaksiran serta juga pengujian teori. Statistika inferensial biasa 

dimanfaatkan dalam melakukan beberapa hal seperti di bawah ini: 

1. Melaksanakan generalisasi dari sampel ke populasi. 

2. Melaksanakan uji hipotesis. 

 

E. RUANG LINGKUP BAHASAN STATISTIKA INFERENSIAL 

Apabila berdasarkan dengan ruang lingkup bahasannya, statistika 

inferensial dapat meliputi: 

1. Probabilitas atau teori kemungkinan 

2. Distribusi teoritis 

3. Analisis kovarians 

4. Sampling dan sampling distribusi 

5. Pendugaan populasi atau teori populasi 

6. Analisis varians 

7. Uji Hipotesis 

8. Analisis korelasi serta uji signifikasi 

9. Analisis regresi untuk peramalan 

 

F. MACAM METODE STATISTIK INFERENSIAL 

Ada dua metode utama statistik inferensial. Yaitu; 

1. Estimasi parameter 

Estimasi parameter ini seperti mempergunakan mean, median, mode, dan 

deviasi standar dari suatu populasi berdasarkan perhitungan dari sampel 

populasi tersebut. Estimasi parameter dapat dilakukan dengan membuat 

interval kepercayaan (confidence intervals), yaitu rentang nilai di mana 

parameter populasi sebenarnya cenderung turun. 

 

2. Pengujian hipotesis 

Metode kedua dari statistik inferensial adalah pengujian hipotesis 

penelitian yang juga dikenal sebagai pengujian signifikansi. Seringkali, ini 

melibatkan penentuan apakah perbedaan rata-rata dua sampel signifikan 

secara statistik. Pengujian semacam itu sering digunakan oleh perusahaan 

farmasi yang ingin mengetahui apakah obat baru lebih efektif dalam 

memerangi gejala tertentu daripada tidak menggunakan obat sama sekali. 

Karena tidak mungkin (dan tidak etis) untuk mencoba obat baru pada setiap 

https://penelitianilmiah.com/hipotesis-penelitian/
https://penelitianilmiah.com/hipotesis-penelitian/
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orang yang menunjukkan gejala tersebut, sampel acak harus digunakan. Dari 

hasil eksperimental, kesimpulan dapat ditarik mengenai keefektifan obat 

dalam populasi secara luas. 

 

G. JENIS TEKNIK PENGUJIAN STATISTIKA INFERENSIAL 

Ditinjau dari pengujian yang digunakan dalam statistik inferensial, macam-

macam teknik pengujian tersebut, diantaranya yaitu: 

1. Analisis Regresi Linier 

Dalam pengujian ini, algoritma linier digunakan untuk memahami 

hubungan antara dua variabel dari kumpulan data. Salah satu variabel tersebut 

adalah variabel dependen, sedangkan variabel independen dapat digunakan 

satu atau lebih. Dalam istilah yang lebih sederhana, kita mencoba memprediksi 

nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang tersedia. 

Ini biasanya direpresentasikan dengan menggunakan diagram pencar, 

meskipun kita juga dapat menggunakan jenis grafik lain. 

 

2. Analisis Varians 

Ini adalah metode statistik lain yang sangat populer dalam ilmu data. Ini 

digunakan untuk menguji dan menganalisis perbedaan antara dua atau lebih 

mean dari kumpulan data. Perbedaan signifikan antara rata-rata diperoleh 

dengan menggunakan tes ini. 

 

3. Analisis Kovarian 

Metode ini hanyalah pengembangan dari metode Analisis Varians dan 

melibatkan penyertaan kovariansi berkelanjutan dalam perhitungan. Kovarian 

adalah variabel independen yang kontinu, dan digunakan sebagai variabel 

regresi. Metode ini digunakan secara luas dalam pemodelan statistik, untuk 

mempelajari perbedaan yang ada antara nilai rata-rata variabel 

penelitian dependen. 

 

4. Signifikansi Statistik (Uji-T) 

Tes yang relatif sederhana dalam statistik inferensial, ini digunakan untuk 

membandingkan rata-rata dua kelompok dan memahami jika keduanya 

berbeda satu sama lain. Urutan perbedaan, atau seberapa signifikan 

perbedaan tersebut dapat diperoleh dari sini. 

 

5. Analisis Korelasi 

Analisis korelasi digunakan untuk memahami sejauh mana dua variabel 

saling bergantung. Kekuatan hubungan apa pun, jika ada, antara dua variabel 

dapat diperoleh dari ini. Kita dapat memahami apakah variabel memiliki 

https://penelitianilmiah.com/pengertian-grafik/
https://penelitianilmiah.com/variabel-penelitian/
https://penelitianilmiah.com/variabel-penelitian/
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korelasi yang kuat atau yang lemah. Korelasi juga bisa negatif atau positif, 

tergantung pada variabelnya. Korelasi negatif artinya nilai satu variabel 

menurun sedangkan nilai variabel lainnya meningkat dan korelasi positif 

berarti nilai kedua variabel tersebut menurun atau bertambah secara 

bersamaan. 

 

H. PERBEDAAN STATISTIK DESKRIPTIF DAN STATISTIK INFERENSIAL 

Statistika inferensial dan juga statistika deskriptif tentulah keduanya 

mempunyai perbedaan, berikut akan kami berikan perbedaan di antara 

keduanya, antara lain: 

1. Statistika deskriptif hanya terbatas dalam penyajian data pada bentuk 

tabel, diagram, ataupun grafik serta besaran lainnya. 

2. Sementara statistika inferensial tidak hanya mencakup statistic deskriptif 

saja, tetapi juga dapat dipakai dalam melakukan estimasi serta penarikan 

kesimpulan kepada populasi dari sampelnya. Untuk dapat sampai dalam 

penarikan kesimpulan statistika inferensial harus melewati beberapa 

tahap uji hipotesis serta juga uji statistik. 

 

I. ALASAN MEMPERGUNAKAN STATISTIKA INFERENSIAL 
Terdapat beberapa alasan menggunakan statistik inferensial, diantaranya 

yaitu: 

1. Banyak jurnal tingkat atas tidak akan menerbitkan artikel yang tidak 

menggunakan statistik inferensial. 

2. Statistik inferensial memungkinkan analis untuk menggeneralisasi temuan 

ke populasi yang lebih besar. 

3. Statistik inferensial dapat menentukan tidak hanya apa yang bisa terjadi, 

tetapi apa yang cenderung terjadi dalam program. 

4. Statistik inferensial membantu menilai kekuatan hubungan antara 

variabel independen (kausal), dan variabel dependen (efek). Itu dapat 

menilai dampak relatif dari berbagai program. 

5. Statistik inferensial hanya dapat digunakan jika ahli statistik memiliki 

daftar lengkap anggota populasi. Statistik inferensial menarik sampel acak 

dari populasi ini. Dengan menggunakan rumus yang telah ditetapkan 

sebelumnya, ahli statistik menentukan bahwa ukuran sampel cukup besar. 

6. Statistik inferensial dapat membantu menentukan kekuatan hubungan 

dalam sampel. Ahli statistik dapat menilai kekuatan dampak variabel 

independen (masukan program) terhadap hasil (keluaran program). 

Dalam statistik inferensial, sulit untuk mendapatkan daftar populasi dan/ 

atau mengambil sampel acak. 
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Contoh Statistika Inferensial 

Contoh kasus penggunaan statistik inferensial dalam arti penelitian, 

misalnya; 

1. Berat Rata-Rata Orang di Suatu Negara 

Seorang peneliti ingin mengukur berat rata-rata setiap orang dewasa di 

suatu negara. Tentunya tidak praktis dan tidak mungkin menimbang semua 

orang. Namun demikian, masih mungkin untuk menghitung perkiraan yang 

mendekati bobot rata-rata dari populasi semacam itu. Kita dapat melakukan ini 

menggunakan statistik inferensial. Statistik inferensial bergantung pada 

pengumpulan data pada sampel individu dalam populasi yang jauh lebih besar. 

Dalam contoh tentang memperkirakan berat badan orang dewasa rata-rata 

dari setiap orang di suatu negara, seorang peneliti dapat memilih sampel acak 

orang dewasa dari populasi yang diminati, lalu menimbang semua orang dalam 

sampel tersebut. Peneliti kemudian dapat menghitung bobot rata-rata 

sampelnya (menggunakan statistik deskriptif!), Dan dari situ, menarik 

kesimpulan bahwa bobot rata-rata sebenarnya dari seluruh populasi berada 

dalam interval nilai yang ditentukan. 

Alasan peneliti harus menggunakan interval nilai (dan tidak menentukan 

nilai pasti untuk bobot rata-rata populasi) adalah karena tidak ada sampel yang 

merupakan representasi sempurna dari seluruh populasi, sehingga setiap 

eksperimen akan melibatkan beberapa kesalahan pengambilan sampel. 

Dengan demikian, hasil yang diperoleh melalui statistik inferensial (tidak 

seperti yang diperoleh melalui statistik deskriptif, jika peneliti dapat mengukur 

setiap orang yang ingin dia ketahui) akan selalu mengandung beberapa 

ketidakpastian. Secara umum, semakin besar ukuran sampel yang digunakan 

peneliti (dalam hal ini, semakin banyak orang yang dia timbangkan), semakin 

banyak eksperimen yang dapat mengurangi ketidakpastian dalam hasilnya. 

Ketika ukuran sampel semakin besar dan mendekati ukuran seluruh populasi, 

ketidakpastian itu akan mendekati nol, dan statistik inferensial (di mana 

peneliti tidak dapat mengukur semua orang yang dia minati) akan memberi 

jalan pada statistik deskriptif (di mana peneliti dapat mengukur semua orang 

yang diminati). 

 



 

 

 

 
 

DESAIN PENELITIAN 
 

 

A. PENGERTIAN DESAIN PENELITIAN  
Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai 

pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan 

untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam 

melakukan penelitiannya. Menurut Fachruddin, 2009 desain penelitian adalah: 

kerangka atau perincian prosedur kerja yang akan dilakukan pada waktu 

meneliti, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran dan arah mana 

yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian tersebut, serta 

memberikan gambaran jika penelitian itu telah jadi atau selesai penelitian 

tersebut diberlakukan. Nasution, 2009 juga menyatakan bahwa “desain 

penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis 

data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan 

penelitian.” Beliau mengemukakan kegunaan dari desain penelitian, yaitu:  
1. Desain memberi pegangan yang lebih jelas kepada peneliti dalam 

melakukan penelitiannya;  

2. Desain itu juga menentukan batas-batas penelitian yang bertalian dengan 

tujuan penelitian;  

3. Desain penelitian selain memberi gambaran yang jelas tentang macam-

macam kesulitan yang akan dihadapi yang mungkin juga telah dihadapi 

oleh peneliti lain.  

 

Adapun proses desain penelitian yang dikemukakan oleh Nasution, 2009 

desain penelitian mencakup proses-proses sebagai berikut:  

1. Identifikasi dan pemilihan masalah  

2. Memformulasikan masalah penelitian dan membuat hipotesis  
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3. Membangun penyelidikan dan percobaan  

4. Memilih dan mendefinisikan pengukuran variabel  

5. Memilih prosedur dan teknik sampling yang digunakan  

6. Menyusun alat serta teknik untuk mengumpulkan data  

7. Membuat coding, serta mengadakan editing dan processing data  

8. Menganalisa data dan pemilihan prosedur statistik  

9. Penelitian laporan hasil penelitian  

 

Desain penelitian adalah kerangka metode dan teknik penelitian yang 

dipilih oleh seorang peneliti. Desainnya memungkinkan para peneliti untuk 

mengasah metode penelitian yang cocok untuk materi pelajaran dan mengatur 

studi mereka untuk sukses. Desain topik penelitian menjelaskan jenis 

penelitian (eksperimental, penelitian survei, korelasional, semi-eksperimental, 

review) dan sub-jenisnya (desain eksperimental, masalah penelitian, studi 

kasus deskriptif). 

Ada tiga jenis utama desain untuk penelitian: pengumpulan data, 

pengukuran, dan analisis. Jenis masalah penelitian yang dihadapi organisasi 

akan menentukan desain penelitian dan bukan sebaliknya. Fase desain studi 

menentukan alat mana yang akan digunakan dan bagaimana alat itu 

digunakan. 

Penelitian yang berdampak biasanya menciptakan bias minimum dalam 

data dan meningkatkan kepercayaan pada keakuratan data yang dikumpulkan. 

Sebuah desain yang menghasilkan margin kesalahan paling kecil dalam 

penelitian eksperimental umumnya dianggap sebagai hasil yang diinginkan. 

Elemen penting adalah: 

1. Pernyataan tujuan yang akurat 

2. Teknik yang akan diterapkan untuk mengumpulkan dan menganalisis 

penelitian 

3. Metode yang diterapkan untuk menganalisis detail yang dikumpulkan 

4. Jenis metodologi penelitian 

5. Kemungkinan keberatan untuk penelitian 

6. Pengaturan untuk studi penelitian 

7. Linimasa 

8. Pengukuran analisis 

 

Desain penelitian yang tepat membuat studi Anda sukses. Studi penelitian 

yang berhasil memberikan wawasan yang akurat dan tidak bias. Anda harus 

membuat survei yang memenuhi semua karakteristik utama sebuah desain. 

Ada empat karakteristik utama: 

http://lp2m.uma.ac.id/
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1. Netralitas: Ketika Anda mengatur studi Anda, Anda mungkin harus 

membuat asumsi tentang data yang Anda harapkan untuk dikumpulkan. 

Hasil yang diproyeksikan dalam penelitian harus bebas dari bias dan 

netral. Pahami pendapat tentang skor evaluasi akhir dan kesimpulan dari 

banyak individu dan pertimbangkan mereka yang setuju dengan hasil yang 

diperoleh. 

2. Keandalan: Dengan penelitian yang dilakukan secara teratur, peneliti yang 

terlibat mengharapkan hasil yang sama setiap saat. Desain Anda harus 

menunjukkan bagaimana membentuk pertanyaan penelitian untuk 

memastikan standar hasil. Anda hanya akan dapat mencapai hasil yang 

diharapkan jika desain Anda dapat diandalkan. 

3. Validitas: Ada beberapa alat ukur yang tersedia. Namun, satu-satunya alat 

ukur yang benar adalah alat yang membantu peneliti dalam mengukur 

hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Kuesioner yang dikembangkan dari 

desain ini kemudian akan valid. 

4. Generalisasi: Hasil desain Anda harus berlaku untuk populasi dan bukan 

hanya sampel terbatas. Sebuah desain umum menyiratkan bahwa survei 

Anda dapat dilakukan pada setiap bagian dari populasi dengan akurasi 

yang sama. 

 

Faktor-faktor di atas mempengaruhi cara responden menjawab 

pertanyaan penelitian sehingga semua karakteristik di atas harus seimbang 

dalam desain yang baik. 

Seorang peneliti harus memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai 

jenis desain penelitian untuk memilih model mana yang akan diterapkan untuk 

penelitian. Seperti penelitian itu sendiri, desain penelitian Anda dapat secara 

luas diklasifikasikan menjadi kuantitatif dan kualitatif. 

1. Kualitatif: Penelitian kualitatif menentukan hubungan antara data yang 

dikumpulkan dan pengamatan berdasarkan perhitungan matematis. 

Teori-teori yang berkaitan dengan fenomena alam yang ada dapat 

dibuktikan atau dibantah dengan menggunakan metode statistik. Peneliti 

mengandalkan metode penelitian kualitatif yang menyimpulkan 

“mengapa” teori tertentu ada bersama dengan “apa” yang dikatakan 
responden tentangnya. 

2. Kuantitatif: Penelitian kuantitatif adalah untuk kasus-kasus di mana 

kesimpulan statistik untuk mengumpulkan wawasan yang dapat 

ditindaklanjuti sangat penting. Angka memberikan perspektif yang lebih 

baik untuk membuat keputusan bisnis yang penting. Metode penelitian 

kuantitatif diperlukan untuk pertumbuhan organisasi mana pun. Wawasan 

http://uma.ac.id/
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yang diambil dari data numerik dan analisis terbukti sangat efektif saat 

membuat keputusan terkait masa depan bisnis. 

 

Anda selanjutnya dapat memecah jenis desain penelitian menjadi lima 

kategori: 

1. Desain penelitian deskriptif: Dalam desain deskriptif, seorang peneliti 

hanya tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus di bawah studi 

penelitian mereka. Ini adalah metode desain berbasis teori yang dibuat 

dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang 

dikumpulkan. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memberikan wawasan 

tentang mengapa dan bagaimana penelitian. Desain deskriptif membantu 

orang lain lebih memahami kebutuhan penelitian. Jika pernyataan 

masalah tidak jelas, Anda dapat melakukan penelitian eksplorasi. 

2. Desain penelitian eksperimental: Penelitian eksperimental menetapkan 

hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Ini adalah desain 

kausal di mana orang mengamati dampak yang disebabkan oleh variabel 

independen terhadap variabel dependen. Misalnya, seseorang memantau 

pengaruh variabel independen seperti harga pada variabel dependen 

seperti kepuasan pelanggan atau loyalitas merek. Ini adalah metode 

penelitian yang sangat praktis karena memberikan kontribusi untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. Variabel bebas dimanipulasi untuk 

memantau perubahan yang terjadi pada variabel terikat. Hal ini sering 

digunakan dalam ilmu sosial untuk mengamati perilaku manusia dengan 

menganalisis dua kelompok. Peneliti dapat meminta peserta mengubah 

tindakan mereka dan mempelajari bagaimana orang-orang di sekitar 

mereka bereaksi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang 

psikologi sosial. 

3. Desain penelitian korelasional: Penelitian korelasional adalah teknik 

penelitian non-eksperimental yang membantu peneliti membangun 

hubungan antara dua variabel yang berhubungan erat. Jenis penelitian ini 

membutuhkan dua kelompok yang berbeda. Tidak ada asumsi saat 

mengevaluasi hubungan antara dua variabel yang berbeda, dan teknik 

analisis statistik menghitung hubungan di antara keduanya. Koefisien 

korelasi menentukan korelasi antara dua variabel, yang nilainya berkisar 

antara -1 dan +1. Jika koefisien korelasi menuju +1 menunjukkan 

hubungan positif antara variabel dan -1 berarti hubungan negatif antara 

kedua variabel. 
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4. Desain penelitian diagnostik: Dalam desain diagnostik, peneliti mencari 

untuk mengevaluasi penyebab yang mendasari topik atau fenomena 

tertentu. Metode ini membantu seseorang belajar lebih banyak tentang 

faktor-faktor yang menciptakan situasi yang menyusahkan. 

Desain ini memiliki tiga bagian penelitian: 

a. Awal masalah 

b. Diagnosis masalah 

c. Solusi untuk masalah ini. 

5. Explanatory research design: Explanatory design menggunakan ide dan 

pemikiran peneliti tentang suatu subjek untuk mengeksplorasi lebih jauh 

teori mereka. Penelitian menjelaskan aspek-aspek yang belum dijelajahi 

dari suatu subjek dan rincian tentang apa, bagaimana, dan mengapa 

pertanyaan penelitian. 
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ANGKA INDEKS 
 

 

A. PENGERTIAN ANGKA INDEKS 
Angka indeks adalah ukuran statistika yang menunjukkan perbandingan 

suatu kuantitas dengan yang lain, perbandingan itu dinyatakan dalam 

presentasi dan biasanya tanda persennya tidak disebutkan. Angka indeks 

biasanya didefinisikan sebagai perbandingan dari harga, kuantitas atau (dalam 

persentasi) dari dua periode waktu yang berbeda (kadang-kadang 

perbandingannya bukan antar waktu, tapi dua tempat dalam satu yang sama). 

Angka Indeks berperan sebagai indikator yang penting untuk menentukan 

kebijakan apa yang harus diambil oleh personal guna mengatasi suatu 

permasalahan. Dalam angka indeks juga ada metode angka tertimbang dan 

tidak tertimbang. Maka kami buatlah sesempurna mungkin makalah ini untuk 

memberi informasi kepada semua kalangan. Dalam makalah ini, kami sangat 

berharap informasi yang kami sampaikan dapat dipahami agar menjadi 

wawasan, dan sampai dengan mudah oleh pembaca. 

Beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menentukan atau memilih 

waktu dasar adalah: 

1. Waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian yang stabil, di 

mana harga tidak berubah dengan cepat sekali. 

2. Waktu sebaiknya usahakan paling lama 10 tahun atau lebih baik kurang 

dari 5 tahun. 

3. Waktu di mana terjadi peristiwa penting. 

4. Waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan, hal ini 

tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian (pengumpulan data). 
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B. MACAM-MACAM ANGKA INDEKS  

1. Angka Indeks Harga 

Indeks harga adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai 

harga-harga barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai 

macam barang, dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. 

Peranan indeks harga dalam ekonomi antara lain sebagai berikut. 

a. Indeks harga merupakan petunjuk atau barometer dari kondisi ekonomi 

umum. Hal ini mengandung maksud sebagai Indeks harga grosir dapat 

menggambarkan secara tepat tentang tren perdagangan dan Indeks harga 

diterima petani dapat menggambarkan kemakmuran di bidang agraria. 

b. Indeks harga umum merupakan pedoman bagi kebijakan dan administrasi 

perusahaan. 

c. Indeks harga dapat dipergunakan sebagai deflator, maksudnya bahwa 

pengaruh perubahan harga dapat dihilangkan dengan cara membagi nilai 

tertentu dengan indeks harga yang sesuai. Proses ini dinamakan proses 

deflasi dan pembaginya disebut deflator. 

d. Indeks harga dapat dipakai sebagai pedoman bagi pembelian barang- 

barang. 

 

Maksudnya ialah harga barang yang dibeli dapat dibandingkan dengan 

indeks harga eceran atau indeks harga grosir agar dapat diukur efisiensi 

pembelian barang-barang yang bersangkutan. Indeks harga barang-barang 

konsumsi merupakan pedoman untuk mengatur gaji buruh atau menyesuaikan 

kenaikan gaji buruh pada masa inflasi. 

 

2. Angka Indeks Jumlah (Quantity Relative) 

Indeks jumlah adalah angka yang menunjukkan perubahan mengenai 

jumlah barang sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan, digunakan, 

diekspor, dijual, dan sebagainya untuk waktu dan tempat yang sama ataupun 

berlainan. 

 

3. Angka Indeks Nilai (Value Relative) 

Indeks nilai adalah angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui 

nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka 

waktu yang diketahui. 

Ada tiga kemungkinan dalam penghitungan indeks harga, yaitu: 

a. jika indeks harga > 1, berarti harga mengalami kenaikan; 

b. jika indeks harga < 1, berarti harga mengalami penurunan; 

c. jika indeks harga = 1, berarti harga tetap (tidak naik dan tidak turun). 
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2. Indeks Tidak Tertimbang 

Menurut DR. Winardi, angka indeks merupakan sebuah alat angka 

matematik yang digunakan untuk menyatakan tingkat harga, volume 

perniagaan dan sebagainya dalam periode tertentu, dibandingkan dengan 

tingkat harga, volume perniagaan suatu periode dasar, yang nilainya 

dinyatakan dengan 100. Sedangkan menurut Samsubar Saleh, angka indeks 

merupakan suatu analisis data statistik yang terutama ditujukan untuk 

mengukur berapa besarnya fluktuasi perkembangan harga dari berbagai 

macam komoditas selama satu periode waktu tertentu. Dalam suatu analisis 

perekonomian, angka indeks mempunyai peranan yang sangat besar, karena 

dapat digunakan untuk mengetahui besarnya laju inflasi maupun deflasi yang 

terjadi di negara tertentu. 

Indeks tidak berimbang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor 

yang mempengaruhi naik-turunnya angka indeks. 

a. Metode Angka Relatif 

b. Metode Agregat (gabungan) 

c. Metode Rata-Rata Relatif 

 

Contoh soal Indeks tidak tertimbang hitung angka indeksnya 

Jenis 

barang 

Harga 

2004 2005 

A 35 10 

B 15 40 

C 50 90 

D 45 80 

E 25 90 

Jumlah 170 310 

 

Penyelesaian: 

1. Metode angka relatif 

Rumusnya It = Pt/Po x 100% 

 = 35/10x100% 

       = 35% 

 

2. Metode angka agregat (gabungan) Rumusnya Io,n = ∑Pn/∑Po x 100% 

 = 310/170 x 100% 

 = 182.352 % 
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3. Metode rata-rata relatif 

Rumusnya Io,n = (∑Pn/∑Po) / N x 100% 

         = (310/170)/5 x 100% 

         = 36,47% 

Contoh lain : 

1. Angka Indeks Relatif, yaitu untuk mengukur perbedaan “satu” macam 

nilai/harga/kualitasnya saja dalam waktu yang berbeda. 

 
Keterangan: 

IA  = indeks harga yang tidak ditimbang 

Pn = harga yang dihitung angka indeksnya 

Po = harga pada tahun dasar 

 

Contoh: Angka indeks harga (price = P) 

Diketahui harga rata-rata 5 macam barang adalah sebagai berikut: 

Hitunglah indeks harga relatif sederhana tahun 2004 

 
 

Berdasarkan data di atas, maka angka indeks harga tahun 2004 adalah: IA = 

1.500/1.300 x 100 = 115,38% 

Jadi, harga tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 15,38%. 

 

2. Angka Indeks Kuantitas Relatif Sederhana, yaitu membandingkan jumlah 

barang untuk tiap-tiap tahun. 
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Keterangan: 

IA   = indeks kuantitas yang tidak ditimbang 

Qn = kuantitas yang akan dihitung angka indeksnya 

Qo = kuantitas pada tahun dasar 

 

Contoh: Angka indeks kuantitas (quantity = Q) 

 Hitunglah rata-rata dan kuantitas 5 macam barang sebagai berikut: 

 Hitunglah indeks harga kuantitas relatif untuk tahun 2004 

 
 

Berdasarkan data di atas, maka angka indeks kuantitas tahun 2004 adalah: 

IA = 1000/800 x 100 = 125% 

Jadi, pada tahun 2004 terjadi kenaikan kuantitas sebesar 25%. 

 

3. Angka Indeks Rata-Rata Relatif, yaitu dimulai dengan mencari angka relatif 

dari masing-masing barang dan kemudian dicari rata-rata dari angka relatif 

tersebut. Angka indeks nilai (value = V) 
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Keterangan: 

IA  = angka indeks nilai 

Vn = nilai yang dihitung angka indeksnya 

Vo = nilai pada tahun dasar 

 

Penghitungan angka indeks dengan metode agregatif sederhana 

mempunyai kebaikan karena bersifat sederhana, sehingga mudah cara 

menghitungnya. Akan tetapi, metode ini mempunyai kelemahan yaitu apabila 

terjadi perubahan kuantitas satuan barang, maka angka indeksnya juga akan 

berubah. 

 

3. Indeks Tertimbang 

Penghitungan angka indeks tertimbang dapat kamu lakukan dengan 

beberapa metode. Simaklah penjelasannya masing-masing pada pembahasan 

berikut ini. 

a. Metode agregatif sederhana 

Angka indeks tertimbang dengan metode agregatif sederhana dapat 

dihitung dengan rumus seperti di bawah ini. 

 
Keterangan: 

IA = indeks harga yang ditimbang 

Pn = nilai yang dihitung angka indeksnya 

Po = harga pada tahun dasar 

W = faktor penimbang 

 

Contoh penghitungan angka indeks harga dapat kamu lihat pada tabel 

berikut. 
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Berdasarkan data di atas, maka angka indeks harga tahun 2004 dapat 

dihitung dengan cara: 

 
Jadi, pada tahun 2004 terjadi kenaikan harga 10,61%. 

 

b. Metode Laspeyres 

Angka indeks Laspeyres adalah angka indeks yang ditimbang dengan 

faktor penimbangnya kuantitas tahun dasar (Qo). 

 
 

Keterangan: 

IL = angka indeks Laspeyres 

Pn = harga tahun yang dihitung angka indeksnya 

Po = harga pada tahun dasar 

Qo = kuantitas pada tahun dasar. 

 

Untuk lebih jelasnya tentang penghitungan angka indeks Laspeyres, 

perhatikan contoh di bawah ini. Diketahui rata-rata dan kuantitas 5 macam 

barang sebagai berikut. Dari data tersebut, hitung indeks harga Laspeyresnya. 

 
 

Jadi, indeks Laspeyres dapat dihitung sebagai berikut. IL = 210.000/200.000 

x 100 = 105% 

Berarti terjadi kenaikan harga sebesar 5% pada tahun 2004. 

 

c. Metode Paasche 

Angka indeks Paasche adalah angka indeks yang tertimbang dengan faktor 

penimbang kuantitas tahun n (tahun yang dihitung angka indeksnya) atau Qn. 
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Keterangan: 

IP  = angka indeks Paasche 

Pn = harga tahun yang dihitung angka indeksnya 

Po = harga pada tahun dasar 

Qn = kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya 

 

Berikut adalah contoh penghitungan angka indeks tertimbang dengan 

metode Paasche. 

 
 

Berdasarkan data di atas, maka indeks Paasche dapat dihitung sebagai 

berikut. 

IP = 242.500/240.000 x 100 = 101,04% 

Berarti terjadi kenaikan harga sebesar 1,04% pada tahun 2004. 

 

Dari Metode Laspeyres dan Metode Paasche terdapat suatu kelemahan 

sebagai berikut. 

a. Angka indeks Laspeyres mempunyai kelemahan yaitu hasil penghitungan 

lebih besar (over estimate), karena pada umumnya harga barang 

cenderung naik, sehingga kuantitas barang yang diminta mengalami 

penurunan. Dengan demikian besarnya Qo akan lebih besar daripada Qn. 

b. Angka indeks Paasche mempunyai kelemahan yaitu hasil penghitungan 

cenderung lebih rendah (under estimate), karena dengan naiknya harga 

akan menyebabkan permintaan turun, sehingga Qn lebih kecil daripada 

Qo. Untuk menghilangkan kelemahan tersebut dilakukan dengan cara 

mengintegrasikan angka indeks tersebut, yaitu dengan menggunakan 

metode angka indeks Drobisch and Bowley. 

 

d. Metode Drobisch and Bowley 

Angka indeks tertimbang dengan Metode Drobisch and Bowley dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 
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Keterangan: 

D = angka indeks Drobisch 

IL = angka indeks Laspeyres  

IP = angka indeks Paasche  

 

Contoh soal: 

 
Berdasarkan penghitungan angka indeks Laspeyres dan Paasche, pada soal 

di atas dapat dihitung besarnya indeks Drobisch sebagai berikut. Berarti 

terdapat kenaikan harga 3,02% pada tahun 2004. 

 

e. Metode Irving Fisher 

Penghitungan angka indeks dengan Metode Irving Fisher merupakan 

angka indeks yang ideal. Irving Fisher menghitung indeks kompromi dengan 

cara mencari rata-rata ukur dari indeks Laspeyres dan indeks Paasche. 

 
 

Berdasarkan penghitungan angka indeks Laspeyres dan Paasche, maka 

dapat dihitung besarnya indeks Irving Fisher sebagai berikut. 

 
Berarti terdapat kenaikan harga 3,00% pada tahun 2004. 

 

f. Metode Marshal Edgewarth 

Menurut metode ini, angka indeks ditimbang dihitung dengan cara 

menggabungkan kuantitas tahun dasar dan kuantitas tahun n, kemudian 

mengalikannya dengan harga pada tahun dasar atau harga pada tahun. Angka 

indeks Marshal Edgewarth dapat dirumuskan sebagai berikut. 

 
 

Contoh soal: 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan data pada tabel di bawah ini agar kamu 

dapat mencari angka indeks Marshal Edgewarth. 
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Berdasarkan data di atas, maka angka indeks Marshal Edgewarth dapat 

dihitung sebagai berikut. 

 
Contoh lain: 

Contoh Soal Indeks Tertimbang: 

Jenis 

Barang 

Produksi Harga 

1994 1995 1994 1995 

A 35 20 20 15 

B 15 40 35 30 

C 60 50 40 40 

D 45 70 30 60 

E 30 90 15 80 

Jumlah 185 270 140 225 

 

Penyelesaian: 

Jenis 

barang 

Produksi Harga 

Po.Qo Pn.Qo Po.Qn Pn.Qn Qo. 

1994 

Qn. 

1995 

Po. 

1994 

Pn. 

1995 

A 35 20 20 15 700 525 400 300 

B 15 40 35 30 525 450 1400 1200 

C 60 50 40 40 2400 2400 2000 2000 

D 45 70 30 60 1350 2700 2100 4200 

E 30 90 15 80 450 2400 1350 7200 

Jumlah 185 270 140 225 5425 8475 7250 14900 
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1. Angka indeks sederhana:  

Rumus: 

 IA = Pn /Po x 100% 

= 225 / 140 x 100% 

= 160.71% 

Keterangan : 

IA  = Indeks harga yang ditimbang 

Pn = Nilai yang dihitung angka indeksnya 

Po = Harga pada tahun dasar 

 

2. Metode Paasche:  

Rumus : 

   IP = (Pn.Qn/Po.Qn) x 100% 

= (14900/7250) x 100% 

= 205.51% 

Keterangan: 

IP = Angka indeks paasche 

Pn = Harga tahun yang dihitung angka indeksnya 

Po = Harga pada tahun dasar 

Qn = Kuantitas tahun yang dihitung angka indeksnya 

 

3. Metode Laspeyres:  

Rumus : 

             IL = (Pn.Qo/Po.Qo) x 100% 

= (8475 / 5425) x 100% 

= 156.22% 

Keterangan: 

IL = Angka indeks Laspeyres 

Pn = Harga tahun yang dihitung angka indeksnya 

Po = Harga pada tahun dasar 

Qo = Kuantitas pada tahun dasar 

 

4. Metode Indeks Drobisch 

Rumus: 

   ID = (IL + IP)/2 

= (156.22% + 205.51%) / 2 

= 180.865% 

= 180.87% 
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Keterangan: 

ID = Angka indeks Drobisch 

IL = Angka indeks Laspeyres 

IP = Angka indeks Paasche 

 

5. Metode Indeks Fisher 

Rumus: 

          IF = (IL x IP) 

= (156.22% x 180.87%) 

= (28,255.51%) 

= 168.09% 

 

6. Metode Marshall Edgewart 

Rumus : 

IM = ∑ (Qo + Qn) Pn x 100% 

∑ (Qo + Qn) Po 

= (185 + 270) 225 x 100% (185 + 270) 140 

= 60.935 x 100% 

37.985 

= 9.892.000% 

 

Perbedaan indeks harga tertimbang dan tidak tertimbang Indeks Harga 

tidak tertimbang: 

1. Tidak menggunakan faktor penimbang dalam perhitungan indeks harga. 

2. Semua barang dianggap sama penting. 

 

Indeks Harga Tertimbang: 

1. Menggunakan faktor penimbang dalam perhitungannya. 

2. Terdapat pembedaan pentingnya suatu barang terhadap barang lain. 
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A 

Angka Indeks: Ukuran statistika yang menunjukkan perbandingan suatu 

kuantitas dengan yang lain, perbandingan itu dinyatakan dalam presentasi dan 

biasanya tanda persennya tidak disebutkan. 

Angka Indeks Laspeyres: Angka indeks yang ditimbang dengan faktor 

penimbangnya kuantitas tahun dasar (Qo). 

Angka Indeks Paasche: Angka indeks yang tertimbang dengan kuantitas 

barang pada tahun yang diukur (Qn) sebagai faktor penimbangnya. 

 

B 

Bukti: Segala informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan 

apakah informasi terukur yang diauditnya memang sesuai dengan kriteria 

(tolok ukur) yang ditetapkan. 

Bukti Audit: Bukti-bukti yang dikumpulkan auditor selama audit berlangsung 

untuk mendukung simpulan audit.

 

C 

Cara Acak: Suatu cara pemilihan sejumlah elemen dari anggota populasi untuk 

menjadi sampel, dimana pemilihannya dilakukan sedemikian rupa sehingga 

setiap elemen populasi mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih untuk 

menjadi anggota sampel. 

Cara Bukan Acak: Suatu cara pemilihan elemen-elemen dari populasi untuk 

menjadi anggota sampel dimana setiap elemen tidak mendapat kesempatan 

untuk dipilih. 

Cartogram: Grafik berupa peta. Suatu karakteristik (sifat/hal) yang akan 

digambarkan, diberi tanda/ciri khusus (berupa gambar sederhana).

 

 

GLOSARIUM 
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D 

Data: Kumpulan bahan keterangan yang dapat berwujud angka dan tidak 

berwujud angka. 

Data Mentah: Hasil pencatatan peristiwa atau karakteristik elemen yang 

dilakukan pada tahap pengumpulan data. 

Desain Penelitian: Kerangka metode dan teknik penelitian yang dipilih oleh 

seorang peneliti. 

Desil: Ukuran-ukuran yang membagi data (yang sudah diurutkan)menjadi 10 

bagian yang sama 

Deviasi Standar (Standard Deviation): Sebagai ukuran rata-rata penyimpangan 

dari tiap item data terhadap nilai yang diinginkan atau nilai rata-ratanya. 

Berikut ini rumus dari deviasi standar. 

Diagram Batang: Diagram yang berbentuk batang tegak/mendatar dan sama 

lebar dengan batang-batang terpisah 

Diagram Garis: Grafik data yang berupa garis diperoleh dari beberapa ruas 

garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang cartesius 

Diagram Lingkaran: Penyajian data statistik dengan menggunakan gambar 

yang berbentuk lingkaran

 

E 

 

F 

Faktor Penimbang Kuantitas Tahun n: Tahun yang dihitung angka indeksnya 

atau Qn.

 

G 

Grafik: Gambar-gambar yang menunjukkan secara visual data berupa angka 

(mungkin dengan simbol-simbol) yang biasanya juga berasal dari tabel-tabel 

yang telah dibuat. 
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Grafik Gambar (Pictogram Chart): Grafik yang disajikan dalam bentuk gambar. 

Didalam bidang koordinat (salib sumbu) XY dinyatakan dengan gambar-gambar 

ciri khusus untuk suatu karakteristik. 

Grafik Garis Berimbang Neto (Net Balanced Line): Nilai-nilai selisih dengan 

garis timbangan yang dapat diberi warna yang berbeda untuk menilai selisih 

yang positif dan negatif.  

Grafik Garis Persentase: Komponen berganda (multiple percentage component 

line chart) = sama seperti garis berganda, kecuali bahwa masing-masing nilai 

komponen dinyatakan dalam persentase, sehingga garis teratas (terakhir) 

merupakan garis yang menunjukkan 100%. 

Grafik Garis Tunggal (Single Line Chart): Grafik yang terdiri dari satu garis 

untuk menggambarkan perkembangan (trend) dari suatu karakteristik. 

Grafik Lingkaran: Grafik yang berupa lingkaran, dimana luas lingkaran 

merupakan komponen dari beberapa nilai.

 

H 

 

I 

Indeks Jumlah: Angka yang menunjukkan perubahan mengenai jumlah barang 

sejenis atau sekumpulan barang yang dihasilkan, digunakan, diekspor, dijual, 

dan sebagainya untuk waktu dan tempat yang sama ataupun berlainan. 

Indeks Nilai: Angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai 

mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu 

yang diketahui. 

Indeks Harga: Angka yang menunjukkan perubahan mengenai harga-harga 

barang, baik harga untuk satu macam barang maupun berbagai macam barang, 

dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. 

Informasi: Data yang sudah diolah.
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J 

Jangkauan Antar Kuartil: Selisih antara Q3 dan Q1

 

K  

Karakteristik: Sifat-sifat, ciri-ciri atau hal-hal yang dimiliki oleh elemen, 

Kuartil: Ukuran letak yang membagi sekelompok data yang telah diurutkan 4 

bagian yang sama 

Kuesioner: Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk di 

jawab.

 

L 

 

M 

Mean: Rata-rata dari semua nilai pengamatan dibagi dengan banyak 

pengamatan 

Median: Salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai 

tengah dari kelompok data yang telah disusun urutannya dari yang terkecil 

sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. 

Median: Salah satu ukuran yang menghitung nilai tengah dari data yang 

diurutkan 

Modus: Data yang sering muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi

 

N  

Nilai Mode: 25 karena merupakan nilai yang banyak terjadi
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O 

Observasi: Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan 

pengamatan.

 

P 

Penelitian Korelasional: Teknik penelitian non-eksperimental yang membantu 

peneliti membangun hubungan antara dua variabel yang berhubungan erat. 

Penelitian Kuantitatif: Untuk kasus-kasus di mana kesimpulan statistik untuk 

mengumpulkan wawasan yang dapat ditindaklanjuti sangat penting. 

Pengolahan Data: Mentabulasi data, menjumlahkan atau memilah-milah data 

menjadi data yang siap di sajikan dan kemudian di analisis sesuai dengan 

kebutuhan. 

Persentil: Ukuran-ukuran yang membagi data (yang sudah diurutkan) menjadi 

100 bagian yang sama 

Probability Sampling: Salah satu jenis Teknik pengambilan sampel yang 

memberi probabilitas (peluang) yang sama bagi setiap anggota populasi untuk 

dapat dipilih menjadi anggota sampel.

 

Q 

 

R 

Ragam: Jumlah kuadrat dari selisih data terhadap rata-ratanya dibagi dengan 

banyaknya data 

Range: Sebagai ukuran nilai dari selisih nilai terbesar dan terkecil. 

Range (Jangkauan): Selisih antara data terbesar dengan data terkecil Skala 

nominal 

Rata-Rata (Average): Nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok data (a 

set of data).
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S 

Sampel: Bagian dari populasi yang diteliti. 

Sampling: Cara pengumpulan data, 

Sensus: Cara pengumpulan data seluruh elemen populasi diselidiki satu per 

satu. 

Simpangan Baku: Akar pangkat 2 dari ragam 

Simpangan Kuartil: Setengah dari nilai jangkauan antar kuartil 

Simpangan Rata-Rata: Rata-rata hitung dari suatu nilai mutlak deviasi antara 

nilai data pengamatan dengan nilai rataan hitung. 

Simpangan Rata-Rata: Ukuran-ukuran penyebaran data yang mencerminkan 

penyebaran setiap nilai data terhadap nilai mean nya 

Skala Interval: Skala pengukuran variabel yang melibatkan interval atau jarak 

antar kelompok 

Skala Ordinal: Skala pengukuran variabel yang menyesuaikan keadaan 

kelompoknya dengan sifat datanya.  

Skala Pengukuran: Variabel yang menjelaskan sifat dari suatu data, bersifat 

ekstrem, dan berkebalikan.  

Skala Rasio: Skala pengukuran variabel yang membandingkan suatu data 

dengan nilai standardnya.  

Statistik Inferensial: Metode penelitian statistik yang mengambil data dari 

sampel untuk membuat kesimpulan ataupun menggeneralisasi pada populasi 

yang lebih besar. 

Statistika: Cabang ilmu matematika yang mempelajari prinsip, prosedur atau 

cara mengumpulkan, mengelompokkan, menyajikan, menganalisis sampai 

menyimpulkan data untuk tujuan tertentu.
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T 

Teknik Sampling: Sebuah metode atau cara pengambilan sampel untuk 

kemudian menentukan sampel yang hendak dipakai dalam penelitian.

 

U 

Ukuran Letak Data: Menyatakan letak suatu datum pada sekumpulan data 

yang telah diurutkan 

Ukuran Penyebaran Data: Ukuran statistik yang mengukur keragaman antar 

pengamatan

 

V 

 

W 

Wawancara: Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan secara lisan, biasanya dilakukan jika ingin diketahui hal-hal yang 

lebih mendalam dari responden

 

X 

 

Y 

 

Z 
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