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Setelah mengikuti mata kuliah ini 

mahasiswa mampu  menjelaskan prinsip-

prinsip dasar statistika, dan mampu 

melakukan beberapa analisis statistika 

sederhana
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No. Pokok 

Bahasan

Sub Pokok bahasan Sesi

ke :

1. Pendahuluan 1. Pengertian Statistika

2. Teknik Pengumpulan Data

3. Peubah dan Macam-macam

Peubah

4. Skala Pengukuran

1

2. Deskripsi 

Frekuensi

1. Pembentukan Tabel

Distribusi Frekuensi

2. Tabel Distribusi Frekuensi

2, 3

3. Ukuran Statistik 1.  Ukuran Pemusatan

2. Ukuran Penyebaran

4, 5, 6

4. Probabilitas 1. Pencacahan Ruang Sampel

2.  Konsep Dasar Probabilitas

7,8



No. Pokok 

Bahasan

Sub Pokok Bahasan Sesi

ke :

5. Distribusi Teoritis 1. Konsep Dasar Distribusi

Teoritis

2. Distribusi Hipergeometrik

3. Distribusi Binomial

4. Distribusi Poisson

5. Distribusi Normal

9, 10, 

11, 12, 

13, 14
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PENILAIAN

No. Jenis Nilai Kontribusi

1. UTS 40 %

2. UAS 30 %

2. Kuiz 10 %

3. Kehadiran 5 %

4. Tugas Terstruktur 10 %

5. Keaktifan 5 %

Kontribusi Nilai



1. Mahasiwa berpakaian sopan

2. Toleransi keterlambatan 30 menit

3. Kehadiran perkuliahan minimal 80%

4. Ketidakhadiran dalam perkuliahan disertai 

alasan yang jelas (surat keterangan dokter 

apabila sakit).

PERATURAN PERKULIAHAN



Statistika berasal dari kata statistik yang ber-

makna penduga parameter

Statistika dapat dipahami sebagai prosedur-

prosedur yang digunakan untuk pengumpu-

lan, penyajian, dan analisis data, serta inter-

pretasi dan penarikan kesimpulan yang sah,

sehingga data lebih bermakna.

PENDAHULUAN

Pengertian Statistika 



Statistika Deskriptif dan 

Inferensia

Statistika Deskriptif :
Prosedur yang berkaitan dengan pengum-

pulan, penyajian, dan analisis, dan suatu gu-

gus data, dan sama sekali tidak menarik ke-

simpulan tentang gugus data yang lebih be-

sar.

Penyajian bisa dalam bentuk tabel, diagram

balok, diagram kue, ataupun kurva



Statistika Inferensia :
Prosedur yang berkaitan dengan pengumpu-

lan, penyajian, dan analisis, dan sebagian da-

ta untuk menduga atau menarik kesimpulan
mengenai keseluruhan data induknya.

Generalisasi mempunyai sifat tidak pasti, se-

hingga diperlukan pengetahuan tentang seba-

ran peluang



Populasi dan Contoh

Populasi :
Keseluruhan pengamatan yang menjadi per-

hatian, baik terhingga maupun tak hingga.

Banyaknya pengamatan atau anggota suatu

populasi disebut ukuran populasi

Nilai yang menjelaskan karakter/ciri suatu po-

pulasi disebut parameter, misal untuk nilai te-

ngah populasi (parameter nilai tengah) biasa

ditulis dengan :  (mu).



Contoh (sample) :
Suatu bagian (anak gugus) dari suatu popu-

lasi.

Contoh dijadikan dasar analisis untuk me-

ngambil kesimpulan tentang populasi, sehing-

ga diperlukan contoh yang mewakili populasi

Contoh acak sederhana adalah contoh yang

diambil dari suatu populasi dengan teknik ter-

tentu, sehingga setiap anggota populasi me-

miliki kesempatan yang sama untuk terpilih.



Nilai yang menjelaskan tentang karakter/ciri

suatu contoh disebut statistik, misal untuk ni-

lai tengah contoh (statistik nilai tengah) biasa

ditulis dengan : x (x-bar)

Populasi

N, σ2 , μ n1

n2

n3
S

2
,  x

Contoh



Populasi

Contoh

Sampling Pendugaan

Tingkat Keyakinan

Statistika Inferensia

Menggunakan Ilmu Peluang

Statistika Deskriptif 
vs 

Statistika Inferensia

Deskriptif



1. Pengumpulan data primer :

- Pembangkitan data melalui percobaan

sebelum pengumpulan (percobaan)

- Pengumpulan data melalui sample dari

survey (observasi, wawancara, kuisio-

ner)

2. Pengumpulan data sekunder

- Pengumpulan data yang telah tersedia

Teknik Pengumpulan Data  



Peubah adalah ciri/karakter yang bervariasi dari

suatu individu dengan individu lainnya, sehing-

ga berfungsi untuk membedakan atau menjelas-

kan.  

Peubah adalah ciri yang menunjukkan

keragaman. Misal peubah (Yi) “bobot badan” : 

Y1, Y2, Y3, …, Yn

Y1  = 52 kg

Y2 = 29 kg

Y3 = 45 kg

Y4 = 50 kg, dst.

Peubah dan Macam 

Peubah 



Peubah kualitatif

Peubah yang tidak memungkinkan dilakukannya 

pengukuran numerik. Pengamatannya berupa me-

masukkan suatu  individu ke dalam satu dari be-

berapa kategori yang saling terpisah.

Pengamatan-pengamatan tersebut tidak dapat di-

urutkan secara berarti ataupun diukur, hanya di-

klasifikasikan dan kemudian dicacah.



Peubah sebuah karakteristik yang dapat 
mengandung BERBAGAI NILAI ANTAR OBJEK yang 

diamati baik dari sampel maupun populasi. 

Skala Pengukuran

Penting karena berdampak terhadap analisis yang digunakan

Jenis Kelamin : 

Laki-laki dan perempuan

Usia (tahun) :

1,2,…

Pendidikan :

SD, SMP, SMA, PT



Peubah kuantitatif

Peubah yang pengamatannya dapat diukur 

karena mempunyai sifat urutan atau rangking 

alami, sep bobot dan tinggi badan, jumlah sisi 

gambar jika 10 mata uang di tos.

Peubah kuantitatif diklasifikasi menjadi kontinu 

(pada selang tertentu dapat ditentukan sem-

barang nilai) dan diskret jika ada pemisah antar 

nilai yang diperoleh.  



Nominal

Interval

Rasio

Ordinal

menggolongkan

mengurutkan

mengukur jarak

membandingkan

Agama, Suku

Tingkat pendidikan, kualitas buah

Suhu, nilai ujian

Tinggi, berat badan

Skala Pengukuran



Ciri Parameter Statistik

Rata-rata  = myu x

Standar

Deviasi,Simpangan

Baku

 = sigma s

Ragam, Variance ² s²

proporsi  p

xpp

Parameter dan Statistik

Parameter : nilai yang menyatakan ciri populasi

Statistik  (Statistic) : nilai yang menyatakan ciri sampel

Anda sudah dapat membedakan antara Statistik (tanpa akhiran “a”) = 

Statistic  (without “s”)  dengan Statistika (dengan “a”) = Statistics (with “s”).

Penulisan lambang-lambang (Notasi) parameter dan statistik juga 

berbeda.

Perhatikan Tabel berikut ini :



Notasi Penjumlahan ()
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Dalil 2

Dalil 3





Nyatakan apakah pernyataan pernyataan berikut ini termasuk dalam

statistika deskriptif atau inferensia statistik :

a. Akibat penurunan produksi minyak oleh negara negara minyak, 

maka diramalkan harga minyak akan menjadi dua kali lipat pada

tahun yang akan datang. (Inferensia)

b. Sekurang kurangnya 5 % dari semua kebakaran yang dilaporkan

tahun lalu di sebuah kota tertentu diakibatkan oleh tindakan

sengaja orang orang yang tidak bertanggung jawab. (Deskriptif)

c. Sebanyak 60% di antara semua pasien yang menerima obat

tertentu, ternyata kemudian menderita akibat sampingannya. 

(Deskriptif)

d. Dengan mengasumsikan bahwa kerusakan akibat musim dingin

yang lalu pada tanaman kopi jenis columbia kurang dari 20 %, 

maka diramalkan kenaikan harganya di akhir tahun nanti tidak

akan lebih dari 30 sen per kilogramnya. (Inferensia)

e. Salah satu hasil poling pendapat yang dilakukan baru baru ini

adalah bahwa kebanyakan orang amerika menyetujui didirikan

pusat tenaga nuklir yang baru. (Inferensia)



Di suau daerah perumahan baru tercatat 12 rumah kolonial, 4 tudor, 5 

pedalaman prancis, dan 9 bentuk rancangan kontemporer. Nyatakan

berikut, yang ditarik berdasarkan data di atas, termasuk dalam

statistika deskriptif atau inferensia statistik :

a. Di daerah pemukiman baru lebih banyak dibangun rumah bentuk

kolonial daripada rancangan rancangan lain. (Deskriptif)

b. Setelah bentuk kolonial, penghuni di sini menyenangi rancangan

kontemporer. (Deskriptif)

c. Bentuk kolonial melebihi tudor dengan perbandingan 3 banding 1. 

(Deskriptif)

d. Sekurang kurangnya 30% diantara semua rumah yang baru

dibangun mengambil rancangan kontemporer. (Inferensia)

e. Jika kecenderungan yang ada ini terus berlanjut, perusahaan real 

estate akan membangun lebih banyak rumah kontemporer

daripada rumah kolonial dalam lima tahun mendatang. (Inferensia)



Definisikan suatu populasi bagi contoh contoh berikut :

a. Penghuni 200 rumah di kota Richmond dihubungi melalui telepon

dan ditanya siapa calon yang mereka sukai untuk menduduki

jabatan walikota.(200 rumah)

b. Sekeping mata uang ditos 100 kali dan ternyata sisi angka muncul

34 kali.(200 sisi mata uang, angka dan gambar)

c. Dua ratus pasang sepatu tenis jenis baru diuji, dan ternyata rata 

rata umurnya mencapai 4 bulan.(400 sepatu)

d. Dan lima kali pencatatan, untuk mencapai kantornya di tengah

kota, seseorang memerlukan waktu 21, 26, 24, 22 dan 21 

menit.(5 kali pencatatan)
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