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MODUL I 

 
DATA  STATISTIK  DAN 

STUDI  DISKREPTIF  DATA  STATISTIK 

 
KEGIATAN BELAJAR :     DATA STATISTIK 

 
A.  PENDAHULUAN 

Tujuan Pembelajaran pada Modul I tentang Data Statistik dan Studi 

Diskriptif Data Statistik dalam kegiatan belajar Data Statistik ini adalah untuk 

mengenalkan hal hal yang mengenai data statistik tentang macam, jenis, cara 

perolehan. Setelah mempelajari diharapkan taruna dapat mengerti tentang pengertian 

data statistik, dapat mengerti tentang jenis jenis data, dapat menerapkan penggunaan 

data secara benar, dan dapat menganalisis data secara benar dalam bentuk tabel, dan 

diagram. Memahami jenis data tersebut pada bab selanjutnya akan digunakan untuk 

pengolahan data dan uji statistik. 

 

B.  DATA STATISTIK DAN PENYAJIANNYA  

Statistika berasal dari bahasa latin yaitu “status” yang berarti  “negara” . 

Pada saat itu peran statistik hanya terbatas penggunaannya pada situasi 

perekonomian, kependudukan, politik, yang terjadi pada suatu Negara. Sampai 

sekarang penggunaan statistik telah berkembang pesat, walaupun penggunaan pada 

jaman dahulu masih tetap banyak digunakan misalnya untuk menampilkan situasi 

perekonomian, kependudukan, politik, misalnya statistik  penduduk, statistik tenaga 

kerja, statistic pendidikan, dan sebagainya. 

Statistik merupakan sekumpulan dari konsep dan metode yang 

dipergunakan untuk mengumpulkan dan menginterprestasi data kuantitatif tentang 
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sesuatu hal termasuk pengambilan keputusan dalam situasi terdapat ketidak pastian 

dan variasi. 

Statistik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana merencanakan, 

mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan data. 

Singkatnya, statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data. Istilah 'statistika' 

(bahasa Inggris: statistics) berbeda dengan 'statistik' (statistic). Statistika merupakan 

ilmu yang berkenaan dengan data, sedang statistik adalah data, informasi, atau hasil 

penerapan algoritme statistika pada suatu data. Dari kumpulan data, statistika dapat 

digunakan untuk menyimpulkan atau mendeskripsikan data; ini dinamakan statistika 

deskriptif. Sebagian besar konsep dasar statistika mengasumsikan teori probabilitas. 

Beberapa istilah statistika antara lain: populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas. 

Statistika banyak diterapkan dalam berbagai disiplin ilmu, baik ilmu-ilmu 

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

dan psikologi), maupun di bidang bisnis, ekonomi, dan industri. Statistika juga 

digunakan dalam pemerintahan untuk berbagai macam tujuan; sensus penduduk 

merupakan salah satu prosedur yang paling dikenal. Aplikasi statistika lainnya yang 

sekarang popular adalah 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. 

 

1.  ARTI STATISTIK 

Tanpa kita sadari Statistik banyak digunakan untuk kegiatan sehari-hari. 

Pernyataan-peryataan seperti : 1) 90 % penonton TV pada jam 9.00 s/d 12.00 adalah 

ibu-ibu rumah tangga dan pembantu rumah tangga, 2) rata-rata kcbutuhan untuk 

pendidikan sebesar 30% dari pendapatan total tiap-tiap keluarga, 3) pendapatan 

perbulan rata-rata pegawai negeri hanya dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup 

selama 20 hari, 4) 35% mahasiswa STPN berjenis kelamin perempuan, 5) rata-rata 

kemampuan juru ukur satu bulan dapat mengukur 30 bidang.  
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Pernyataan – pernyataan  tersebut berupa data-data hasil penelitian untuk 

selanjutnya sudah berupa informasi yang akan  dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan, memecahkan masalah misalnva untuk memperbanyak acara untuk 

konsumsi ibu-ibu maupun pembantu rumah tangga, dasar pertimbangan kenaikan gaji 

karena dianggap terlalu rendah. penyiapan ruang asrama untuk mahasiswi. usaha-

usaha peningkatan kinerja juru ukur, dan keperluan lainnya. 

Untuk keperluan menyederhanakan dan lebih mengoperasionalkan data, fakta, 

maupun informasi di pergunakan alat yaitu Statistik. Banyak persoalan apakah itu 

penelitian, riset, atau hasil pengamatan, baik yang berbentuk laporan ataupun bentuk 

khusus lainnya yang dicatat dalam bentuk bilangan atau angka-angka, yang tersusun 

dalam bentuk tabel (daflar) maupun diagram (grafik), semuanya itu discbut statistik. 

Siatistik secara sederhana dapat diartikan scbagai kumpulan dari data atau fakta-

fakta (Sujana, 1975). Sebagai contoh, Statistik kclulusan STPN, Statistik Mahasiswa 

STPN, Statistik Kantor Pertanahan, Statistik Penduduk, Statistik Indonesia, dan 

sebagainya. Kata Statistik juga dapat untuk menyatakan ukuran  yang menyatakan 

sebagian dari keseluruhan. Misalnva 10% mahasiswa STPN mempunyai rata-rata 

Indeks Prestasi kurang dari 2.00. 

Hasil penelitian, riset. maupun hasil observasi untuk selanjutnya ditindak 

lanjuti dengan dianalisa. penarikan kesimpulan, serta diambil keputusan dari hasil 

kegiatan tersebut. Menurut Sujana(1975), Statistika merupakan pengetahuan yang 

berhubungan dengan cara-cara pengambilan data atau fakta, pengolahan, 

penganalisaan, kesimpulan serta pengambilan kesimpulan berdasarkan fakta serta 

penganalisaan yang dilakukan. Sedangkan menurut Suyuti (1984). Statistika 

merupakan sekumpulan konsep atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

dan menginterprestasikun data kuantitatif tentang bidang kegiatan tertentu dan 

mengambil kesimpulan dalam situasi di mana ada tidak pastian dan variasi. 

Menurut sejarah Kata "Statistika" berasal dari kata "Status" yang berarti 

"negara". Pada awalnya Statistika hanya di kaitkan dengan penyajian data atau fakta-

fakta tentang situasi perekonomian, kependudukan dan politik yang terjadi di suatu 
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negara. Sampai sekarang pun hal itu masih tetap dipertahankan. Pada saat ini 

statistika meliputi berbagai metode dan konsep yang sangat penting dalam semua 

penyelidikan tidak hanya untuk keperluan ekonomi, kependudukan, dan politik 

tetapi mencakup semua penyelidikan yang melibatkan pengumpulan data baik dengan 

cara ekpenmentasi dan observasi, dan pengambilan kesimpulan dengan dasar analisis 

data. 

Pada perkembangan terakhir, statistik banyak digunakan untuk keperluan 

jajak pendapat masyarakat tentang hal-hal tertentu, misalnya jajak pendapat 

pemilihan anggota legislatif, pemilihan Bupati/Walikota pemilihan Gubernur, 

pemilihan Presiden yang dilaksanakan 5 tahun sekali.  

Jajak pendapat adalah survei mengenai pendapat atau pandangan yang dilakukan 

dengan menggunakan teknik sampel. Jajak pendapat biasanya dirancang untuk 

mendapatkan gambaran tentang pandangan-pandangan suatu populasi dengan 

mengajukan serangkaian pertanyaan kepada beberapa orang yang dianggap mewakili 

populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban-jawabannya sebagai gambaran dari 

kelompok yang lebih luas. 

 

2. PENYAJIAN DATA 

a.  Jenis Data dan Cara Pengumpulan Data. 

Data mempunyai peranan yang sangat penting untuk statistika. Data 

merupakan unsur pokok yang harus diperoleh dalam suatu penelitian, riset, maupun 

observasi. Data diperoleh melalui semua obyek yang diteliti/observasi atau sebagian 

dari yang diteliti/observasi. Apabila semua obyek diteliti merupakan penelitian 

dengan cara sensus, sedangkan apabila yang diambil sebagian obyek penelitian 

disebut penelitian dengan cara pengambilan sampling atau penelitian sampel yang 

disebut sebagai sebagai  survey. 

Apabila semua data diambil dari semua obyek penelitian, semua obyek 

penelitian tersebut disebut Populasi atau universe. Populasi merupakan keseluruhan 
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dari obyek penelitian. Jenis penelitian yang menggunakan populasi sebagai obyek 

penelitian biasanya memerlukan dana yang besar, waktu yang lama serta dapat 

merusak obyek penelitian tersebut. Untuk menghindari hal tersebut, obyek penelitian 

dapat diambil sebagian untuk mewakili populasi, tetapi kesimpulan yang diambil 

adalah kesimpulan populasi.  

Data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif dan data kuantitatif, 

Pada prinsifnya metode statistik bekerja untuk data yang bersifat kuantitatif, atau 

data kualitatif yang sudah dikuantitatifkan. Data kualitatif merupakan data atribut, 

yaitu data yang bukan berbentuk bilangan dan tidak dapat dioperasikan dengan 

matematik. Data kualitatif dapat dikuantitafkan dengan cara memberi skor, rangking, 

maupun dengan cara pemberian indeks. Data kuantitatif mempunyai sifat harganya 

selalu berubah-ubah atau bersifat variabel. Data kuantitatif digolongkan menjadi 

data diskrit (variable diskrit) dan data kontinyu (variabel kontinyu). Data diskrit 

merupakan data hasil perhitungan, sedangkan data kontinyu merupakan data hasil 

pengukuran dilapangan. 

Menurut sumbernya data dikenal sebagai data intern dan data ekstem. Data 

intern merupakan data yang diperoleh secara langsung, sedangkan data ekstern 

merupakan data yang diperoleh dari sumber lain. Data ekstern digolongkan menjadi 

data ekstern primer dan data ekstern skunder. Jika data tersebut dikumpulkan dari 

sumber badan yang sama disebut data ekstern primer, sedangkan yang lainnya disebut 

data ekstern skuder. 

Data merupakan unsur penting dari statistik. Perolehan data didapat 

langsung dari lapangan atau melalui data yng telah dipublikasikan. Data yang baru 

didapat dari lapangan masih berupa data mentah, belum berupa informasi. Data  

tersebut  dikelompokkan menjadi data dengan skala: 1). Nominal, 2). Ordinal, 3). 

Interval, maupun 4). Rasio.  

Data Skala Nominal merupakan data dengan tingkatan yang sangat lemah 

dan mempunyai ciri-ciri data yang satu dengan yang lainnya tidak dapat 

dibandingkan dan tidak mempunyai klasifikasi, misalnya data Jenis Pekerjaan 
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(Petani, PNS, Pedagang, dsb), Jenis Kelamin (Laki-laki, perempuan), Agama (Islam, 

Kristen, Katolik, Hindu, Budha).  

Data Skala Ordinal (rangking), merupakan data kategori yang mempunyai 

sifat hubungan hirarchi, misalnya Tingka Pendidikan (rendah, sedang, tinggi), 

Pangkat (kapten, mayor, letkol, kolonel, jendral).  

Data Skala Interval, kelompok data ini mempunyai hirarchi yang lebih kuat 

jika dibandingkan dengan data skala ordinal sebab pengukurannya dicapai kecuali 

dengan persamaan dan urutannya, juga dengan mengetahui jarak (interval) antara 

dua kelas yang berbeda. Misalnya data ukuran temperatur, antara ketiga ukuran yaitu 

Celcius, Reamur, dan Fahrenheit mempunyai hubungan F=9/5C+32,  

Data Skala Rasio. data ini merupakan jenis data yang mempunyai tingkatan 

yang paling tinggi jika dibandingkan dengan data nominal, ordinal maupun interval. 

Contoh data rasio antara lain: ukuran berat, panjang, isi, umur, hasil pengindeksan, 

dan lain sebagainya. 

Jenis data menurut cara pengambilannya data dikelompokkan menjadi data 

primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dilapangan, sedangkan data skunder merupakan data yang didapatkan secara tidak 

langsung. Perolehan data secara tidak langsung dapat melalui pustaka-pustaka, 

laporan-laporan, publikasi-publikasi, hasil-hasil penelitian atau sumber lain 

misalnya surat kabar, jurnal, laporan bulanan, dan jenis laporan laainnya.  

Sebagai contoh misalnya dalam penelitian untuk melihat pengaruh antara 

pengetahuan masyarakat terhadap pensertipikatan tanah dengan sikap masyarakat 

terhadap pensertipikatan tanah, data tentang umur, pendidikan masyarakat, 

pengetahuan, sikap masyarakat yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

wawancara disebut dengan data primer.  

Sedangkan data tentang letak geografi, kepadatan penduduk, jumlah keluarga,luas 

desa, kedaan sarana dan prasarana desa, dan data-data lain dari hasil pencatatan desa  

berupa data skunder. 
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b.  Penyajian Data 

Data merupakan unsur penting dalam membahas statistik. Data yang telah 

diperoleh dari lapangan baik berupa data skunder maupun data primer, dan baik 

berasal dari populasi maupun sampel,  perlu untuk diolah dan disajikan dalam bentuk 

laporan atau informasi untuk dapat dianalisa lebih lanjut. Data tersebut perlu diatur, 

disusun, dan disajikan dalm bentuk yang jelas , baik  dan mempunyai estetika. Secara 

garis besar data tersebut dapat disajikan dalam bentuk tabel atau daftar  dan grafik 

atau diagram. 

Jenis daftar ini meliputi daftar frekuensi tunggal, dan daftar silang atau tabulasi 

silang. Daftar frekuensi tunggal  merupakan daftar atau tabel  dengan variabel  

tunggal, sedangkan Tabulasi silang merupakan tabel yang mempunyai lebih dari 

satu variable dan merupakan variabel pengaruh dan variabel terpengaruh. 

 

1).  Tabel  atau  Daftar 

Macam-macam daftar atau tabel yang dikenal antara lain : 

1. daftar baris dan kolom 

2. daftar kontingensi 

3. daftar distribusi frekwensi 

Pada prinsipnya untuk tabel atau tabulasi, atau disebut juga daftar memuat aturan-

aturan yang harus dipenuhi. Bagian-bagian dari tabel atau daftar antara lain memuat 

1) judul tabel, 2) judul kolom 3) judul baris,  4) sel, serta 5). Catatan. 
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Tabel 1 

 

             JUDUL BARIS                                                                         JUDUL 

KOLOM                              NOMOR KOLOM 

    

    

1 2 3 4 5 6 

     SEL 

 SEL     

   SEL   

  SEL    

    SEL  

      

 

             

Dalam membuat tabel atau daftar, judul tabel ditulis pada bagian atas dan tepat 

ditengah-tengah tabel tersebut. Judul tabel ditulis menggunakan Huruf Kapital (huruf 

besar ), dapat dituliskan dalam beberapa baris. Secara singkat dan jelas dituliskan  

apa, macam atau klasifikasi, dimana, bila, dan satuan atau unit data yang digunakan. 

Tiap baris hendaknya melukiskan pernyataan yang lengkap, dan sebaiknya jangan 

dilakukan pemisahan bagian kata atau kalimat. 

Judul kolom dan judul baris dituliskan dengan singkat dan jelas, penulisannya dapat 

terdiri dari beberapa baris. Hendaknya dituliskan menggunakan huruf kecil.  

Diatas sel dibawah judul kolom, perlu diberikan penomoran, disebut juga nomor 

judul kolom. Penomoran ini bertujuan apabila banyak baris pada tabel tidak 

mencukupi satu halaman, tidak perlu menuliskan judul kolom lagi, tetapi cukup 

dituliskan nomor kolom tersebut. 

Nomor Kolom mempunyai kegunaan apabila tabel tersebut tidak cukup satu halaman, 

akan dibuat tabel baru yang merupakan sambungan. Pada tabel baru yang merupakan 

sambungan tadi pada baris pertama dicantumkan nomor kolom sebagai ganti dari 

 JUDUL TABEL  

CATATAN 
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judul kolom. Nomor kolom bersifat pilihan, apabila tabel cukup untuk satu halaman, 

nomor kolom tidak perlu dipakai/ digunakan. 

Sel berisikan data yang akan disajikan yang telah didapatkan terlebih dahulu. Data 

pada sel tersebut dapat berupa data tekstual maupun data numeric, atau data yang 

bersifat kuantitatif maupun data yang bersifat kualitatif. 

Catatan biasanya berisikan sumber dari mana data tersebut diperoleh beserta  waktu 

data tersebut diperoleh. Penulisan waktu menggunkan tahun perolehan, apabila tahun 

tersebut belum habis, dan masih berjalan hendaknya dicantumkan bulan data tersebut 

diperoleh. 

Contoh Tabel : 

TABEL  1 

PENGGUNAAN TANAH DI DESA GIRIKERTO 

TAHUN 2013 S/D TAHUN 2017 

 

Tahun 
Persentase Jenis Penggunaan Tanah  ( % ) Jumlah 

( % ) Pekarangan Tegalan Sawah Hutan Lindung Lain-lain 

2013 25,53 29,58 21,34 18,18 5,38 100 

2014 26,26 36,29 16,89 18,18 5,38 100 

2015 26,82 37,84 16,85 18,18 5,38 100 

2016 26,83 37 86 16, 82 18,18 5,38 100 

2017 27,36 49,41 4,67 18,18 5,38 100 

Sumber :  Kecamatan dalam Angka, Tahun 2013 s/d 2017 

Tabel mempunyai fungsi untuk menyederhanakan data 

 

b.  Diagram atau Grafik 

Sedangkan Macam-macam  grafik atau diagram antara lain : 

1. diagram batang 

2. diagram garis 

3. diagram lambang atau diagram simbul 

4. diagram lingkaran atau pastel 

5. diagram peta katau kartogram 

Contoh Grafik atau Diagram : 

Diagram Batang 
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GRAFIK I 

PENGURANGAN LAHAN SAWAH DI KOTA YOGYAKARTA 

TAHUN 1997 S/D 2002 ( Ha )  
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 Diagram Garis  

PENGURANGAN LAHAN SAWAH DI KOTA YOGYAKARTA
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Grafik Pie ( Roti ): 

GRAFIK PENGGUNAAAN TANAH 

LUgAS

SAWAH

TEGAL

HUTAN

 

PEMUKIMAN

LAIN-LAIN

 

Macam diagram tersebut tidak terbatas seperti yang diuraikan diatas, masih terdapat 

banyak macam diagram/grafik yang lain, seperti pada grafik Microsoft Excel, dan 

pada program SPSS. 
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a.  Apa yang dimaksud dengan Statistik  dan Statistika ?   Sebutkan contohnya ? 

b.  Sebutkan perbedaan Sensus dan Sampling ?   Alasan apa sensus dilaksanakan, 

dan alasan apa pula Sampling dilakukan ? 

c. Apa yang dimadsud dengan populasi dan sampel ? 

d. Sebutkan apa yang dimaksud dengan data kualitatif dan data kuantitatif? 

e.  Bagaimana cara merubah dari data kualitatif menjadi data kuantitatif? 

f.   Sebutkan ciri-ciri masing-masing dan contohnya data dengan skala nominal, 

ordinal, interval, dan rasio ? 

g.  Apa yang dimadsud dengan data diskrit, dan apapula data kontinyu ? 

h. Sebutkan macam skala data yang dapat membedakan status sosial yang ada pada 

masyarakat ?  

i. Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi   dalam sebuah daftar ? dan buatlah 

contoh daftar.  

j. Sebutkan macam-macam diagram/graflk ? dan buatlah contoh grafik batang beserta 

datanya. 

 

 

 

 
1. Statistik merupakan sekumpulan dari konsep dan metode yang dipergunakan 

untuk mengumpulkan dan menginterprestasi data kuantitatif tentang sesuatu hal 

termasuk pengambilan keputusan dalam situasi terdapat ketidak pastian dan 

variasi. 

2. Apabila semua data diambil dari semua obyek penelitian, semua obyek 

penelitian tersebut disebut Populasi atau universe. 

LATIHAN 

RANGKUMAN 
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3. Untuk menghindari penggunaan data yang besar, memerlukan waktu yang lama, 

dapat merusak, dan biayanya sangat mahal maka sebagai obyek penelitian dapat 

diambil sebagian untuk mewakili populasi ( sampel), tetapi kesimpulan yang 

diambil adalah kesimpulan populasi.  

4. Skala data dikelompokkan dalam kategori data : 1). Nominal, 2). Ordinal, 3). 

Interval, maupun 4). Rasio.  

5. Data Skala Nominal merupakan data dengan tingkatan yang sangat lemah dan 

mempunyai ciri-ciri data yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dibandingkan 

dan tidak mempunyai klasifikasi.  

6. Data Skala Ordinal (rangking), merupakan data kategori yang mempunyai sifat 

hubungan hirarchi.  

7. Data Skala Interval, kelompok data ini mempunyai hirarchi yang lebih kuat jika 

dibandingkan dengan data skala ordinal sebab pengukurannya dicapai kecuali 

dengan persamaan dan urutannya, juga dengan mengetahui jarak (interval) 

antara dua kelas yang berbeda.   

8. Data Skala Rasio. data ini merupakan jenis data yang mempunyai tingkatan 

yang paling tinggi jika dibandingkan dengan data nominal, ordinal maupun 

interval. Contoh data rasio antara lain: ukuran berat, panjang, isi, umur, hasil 

pengindeksan, dan lain sebagainya. 

9. Jenis data menurut cara pengambilannya data dikelompokkan menjadi data 

primer dan data skunder 
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Berilah tanda silang ( x) pada huruf a, b, c, d, atau e apabila jawaban tersebut benar: 

 

1. Statistika yang mempelajari metode meringkaskan dan menggambarkan segi-segi  

yang penting dari data di kenal sebagai statistika: 

                  a.   Diskriptif 

b.   Inferensial 

c.   Verifikasi 

d.   Generalitas 

  

2.  Statistika dapat digunakan sebagai alat sebagai berikut, KECUALI : 

a. Komunikasi 

b. Kualifikasi 

c. Deskripsi 

d. Regresi 

 

 

3.  Statistik bersifat ....., maka tidak hanya digunakan dalam salah satu disiplin ilmu 

saja tetapi dapat digunakan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. 

a. Objektif 

b. Universal 

c. Komunikatif 

d. Subjektif 

 

4. Statistik bekerja dengan angka dan angka-angka tersebut menyatakan nilai  atau  

harga sesuatu, disebut : 

a. Kuantitatif 

b. Kualitatif 

c. Reduksi 

d. Objektif 

 

5. Landasan kerja statistik yang didasarkan atas kenyataan bahwa seorang peneliti 

atau penyelidik selalu menghadapi persoalan dan gejala yang bermacam-macam 

baik dalam bentuk tingkatan dan jenisnya, disebut : 

a. Reduksi 

b. Objektif 

c. Variasi 

d. Komunikatif 

TEST FORMATIF 
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6. Statistika bersifat ...., artinya angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari 

fakta, pengungkap kenyataan yang ada dan memberikan keterangan yang  benar, 

kemudian menentukan kebijakan sesuai temuannya. 

a. Komunikatif 

b. Subjektif 

c. Objektif 

d. Deskriptif 

 

 

7. Angka statistik sebagai nilai mempunyai arti ............... yang di wujudkan dalam 

angka. 

a. Subjektif 

b. Objektif 

c. Komunikatif 

d. Kualitatif 

 

 

 8. Statistika yang tujuan utamanya mengevaluasi informasi yang terkandung dalam   

data dan penafsiran tantang pengetahuan baru dikenal sebagai statistika......... 

a. Deskriptif 

b. Inferensial 

c. Verifikasi 

d. Generalitas 

 

 

9 .............statistik memberikan kriteria untuk menentukan kesimpulan-kesimpulan a 

yang benar-benar didukung oleh data, dan mana yang tidak. 

a. manPengetahuan 

b. Pengalaman 

c. Penalaran 

d. Penentuan 

 

10. .............statistik adalah mambantu memutuskan data apa yang diperlukan dan 

bagaimana data itu dikumpulkan, disajikan, dianalisis dan diinterpretasikan 

sedemikian hingga dapat membantu untuk menemukan keputusan yang sebaik 

mungkin. 

a. Penalaran  

b. Pengetahuan 

c. Inferensi 

d. Fungsi  
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Umpan Balik dan Tindak Lanjut 

 
Cocokkanlah jawaban saudara dengan kunci jawaban Test Formatif  yang 

terdapat di bagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban saudara yang benar. 

Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat penguasaan saudara 

dalam materi Modul 1 : 

 

 RUMUS : 

       Jumlah Jawaban yang benar  

 Tingkat Penguasaan =                                                    x 100 % 

                            10 

 Arti tingkat penguasaan yang saudara capai adalah : 

 90 % - 100 % = Baik sekali 

 80 % -   89 % = Baik 

 70 % -   79 % = Cukup 

            69 % = Kurang 

 

Jika saudara mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Bagus! Saudara dapat 

meneruskan ke Modul 2. Tetapi jika nilai saudara di bawah 80 %, saudara harus 

mengulangi Modul 1, terutama mengenai hal-hal yang belum Saudara kuasai. 

 

Kunci Jawaban Test Formatif : 

1. A  2. B  3.B  4.A  5.  C 

6.  C  7. D  8.B  9.A  10.D 
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MODUL I     

DATA  STATISTIK  DAN 

STUDI  DISKREPTIF  DATA  STATISTIK 

 

KEGIATAN BELAJAR: 

STUDI DISKREPTIF DATA STATISTIK 
  

A.  PENDAHULUAN 

 

Pada Modul IA dengan kegiatan belajar Studi Diskriptif Data Statistik telah 

di jelaskan mengenai data, jenis dan skala data, dan cara penyajiannya.  Selanjutnya 

Pada Modul IB akan dibahas tentang pengolahan data yang baru diperoleh dari 

dilapangan. Data yang baru diperoleh dari lapangan masih belum dapat disebut 

sebagai informasi. Informasi adalah data yang telah diolah atau dianalisis baru dapat 

berupa data yang berarti. 

Pada pengolahan data secara deskreptif pertama-tama akan dijelaskan mengenai 

Distribusi Frekuensi. Selanjutnya akan diuraikan tentang harga rata-rata, baik berupa 

rata-rata hitung (mean), rata-rata harmonis (harmonic mean ) dan rata-rata geometric 

(geometric mean). Nilai – nilai tengah  atau nilai terpusat yang terdiri atas median, 

kuartil, persentil dan desil. 

Nilai-nilai Deviasi atau Penyimpangan terdiri dari  Deviasi rata-rata, Deviasi 

Standart, dan Variansi   

Setelah menerima materi Modul 2 ini diharapkan peserta didik akan mempunyai 

dasar untuk menerapkan pengetahuan tentang pengolahan data secara deskreptif yang 

akan membantu dalam  mempelajari distribusi data statistic, serta melakukan uji-uji 

statistic antara lain uji beda, uji hubungan, uji kai kwadrat, dan analisa regresi. 
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B.  DISTRIBUSI FREKUENSI. 

Data yang diperoleh dari lapangan baik berupa data kuantitatif maupun data 

kualitatif yang telah dikuantitatifkan sebelum diolah lebih lanjut data tersebut harus 

disusun secara urut. Pengurutan tersebut dapat secara manual maupun dengan 

bantuan komputer. Data yang telah diurutkan secara sistematik akan dapat dibentuk 

menjadi distribusi data. Susunan data menurut besarnya (kuantitasnya), distribusinya 

dinamakan distnbusi frekuensi kuantitatif. Sedangkan distribusi frekuensi menurut 

kategorinya dinamakan distribusi frekuensi kualitatif. 

Suatu distribusi frekuensi kuantitatif dapat dibangun dengan data yang 

tidak dikelompokkan atau dengan data yang dikelompokkan. Apabila jumlah 

datanya besar dan variasi dari datanya sangat banyak/besar sebaiknya datanya 

dikelompokkan, karena akan sangat kesulitan apabila datanya tidak dikelompokkan. 

Pengelompokan data dengan cara membuat interval untuk masing-masing kelompok 

berdasarkan selisih data yang terbesar dengan data terkecil (rentang). Penyusunan 

kelompok tersebut dengan syarat : 1). Antar kelompok tidak terdapat tumpang tindih 

data, data pada kelompok I tidak mungkin masuk dalam kelompok II, 2). Tidak 

terdapat celah, sehingga ada data yang tidak masuk dikelompok data manapun, 3). 

Masing-masing kelompok mempunyai lebar (panjang kelas) yang sama. 

Untuk    selanjutnya,    cara   terbaik    untuk    membuat    kelompok   

(interval) menggunakan acuan aturan sturges, yaitu : banyak kelas =1+3,3 log n.  

rentang (range)    =   data terbesar - data terkecil.  

Panjang kelas (p) =   rentang /  banyak kelas. 

Sebagai contoh, berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pendidikan, 

penghasilan, pekerjaan, luas tanah, dan pengetahuan terhadap pensertipikatan tanah 

dengan partisipasi masyarakat dalam mensertipikatkan tanahnya yang dilaksanakan 

di sebuah desa Kabupaten Sleman dengan responden sebanyak 60 kepala keluarga 

pemilik tanah, diperoleh data pengetahuan kepala keluarga terhadap pensertipikatan 

tanah dan hasil indeks sesuai dengan Tabel 1 berikut :   
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Tabel 1 

30 12 23 19 17 9 

20 13 23 26 18 11 

11 14 24 18 17 10 

23 25 15 17 29 24 

17 39 16 37 31 22 

12 11 23 20 30 26 

34 23 17 32 13 29 

39 13 11 21 15 14 

12 15 37 15 9 16 

23 34 38 14 8 23 

Data tersebut untuk selanjutnya diurutkan dari data terkecil ke data yang lebih besar 

lagi, hasilnya sesuai dengan Tabel 2 sebagai berikut : 

Tabel 2 

8 12 15 19 23 30 

9 13 16 20 23 31 

9 13 16 20 24 32 

10 13 17 21 24 34 

11 14   17 22 25 34 

11 14 17 23 26 37 

11 14 17 23 26 37 

11 15 17 23 29 38 

12 15 I8 23 29 39 

12 15 18 23 30 39 

Data sesuai dengan Tabel 2 diatas mempunyai rentang  =  39 - 8 = 31 

banyak kelas - 1 + 3,3 log 60 = 6,86 = 7 
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panjang kelas (p) = rentang / banyak kelas =31/7  =  4,4 =5 

Sehingga dapat dibuat tabel distribusi frekuensi seperti Tabel 3 sebagai berikut: 

Tabel 3 

Nomor Kelompok 

( Interval ) 

Nilai Tengah 

( Xi ) 

Frekuensi 

( fi ) 

   1 6 - 10  8 4 

2 11 -15 13 17 

3 16 -20 18 12 

4 21 – 25 23 12 

5 26-30 28 6 

6 31-35 33 4 

7 36-40 38 5 

 Jumlah ( ∑ )  60  

Xi merupakan nilai tengah dari masing-masing kelompok. Angka ini didapatkan dari 

rentang masing-masing kelompok dibagi dua dan ditambahkan dengan dilai awal dari 

masing-masing kelompok. 

Disamping tiap tiap kelompok data mempunyai nilai tengah, masing-masing 

kelompok data mempunyai batas atas maupun batas bawah. Batas bawah maupun 

batas atas ditentukan dengan nilai terendah dari masing-masing keiompok (batas 

bawah) dikurangi dengan setengah dari satuan terkecil. Batas bawah masing-masing 

kelompok adalah (5,5), (10,5), (15,5), (20,5), (25,5), (30,5), (35,5), sedangkan batas 

atas untuk masing-masing kelompok ditentukan dari nilai terbesar dari masing-

masing kelompok ditambahkan dengan setengah dari satuan terkecil sehingga batas 

atas dari data diatas adalah (10,5), (15,5), (20,5), (25,5), (30,5), (35,5), (40,5). 

Hubungan antara batas bawah dan batas atas adalah batas atas dan kelompok ke I 

merupakan batas bawah kelompok ke 1 +1.  
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Tabel 4 Distribusi Kurang dari dan Lebih dari 

N0 Pengetahuan Frekuensi  Pengetahuan Frekuensi 

1 Kurang dari 6    0 Lebih dari 6   60 

2 Kurang dari 11 4 Lebih dari 11   56 

3 Kurang dari 16 21 Lebih dari 16 39 

4 Kurang dari 21 33 Lebih dari 21 27 

5 Kurang dari 26 45 Lebih dari 26 15 

6 Kurang dari 31 51 Lebih dari 31 9 

7 Kurang dari 36 55 Lebih dari 36 5 

8 Kurang dari 41 60 Lebih dari 41 0 

Distribusi frekuensi tersebut Tabel 4 diatas dapat berupa angka mutlak maupun 

angka relatif (persentase). 
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C.  UKURAN GEJALA PUSAT DAN UKURAN LETAK 

Sekumpulan data yang diperoleh dari lapangan baik dari populasi maupun 

sampling, disamping data tersebut dapat digambarkan menggunakan grafik maupun 

tabel, untuk keperluan analisis data dapat pula digambarkan dalam ukuran gejala pusat 

(nilai tengah) dan ukuran letak.  

Ukuran tersebut terdiri dari nilai 1) rata-rata hitung (mean), rata-rata ukur, rata-rata 

harmonis, 2) nilai yang paling sering muncul disebut modus, dan 3) harga tengan 

berupa median, kuartil, desil, dan persentil 

 

2. Nilai Rata- rata. 

Pengetahuan tentang nilai rata-rata sangat penting untuk dikuasai dalam mempelajari 

statistik. Hal ini dikarenakan banyak persoalan-persoalan statistic haarus 

menggunakan nilai rata-rata. 
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Padang suatu kegiatan penelitian tentang persepsi masyarakat tentang pensertipikatan 

tanah yang dilaksanakan di suatu desa, dengan responden sebanyak 100 kepala 

keluarga Pada penelitian tersebut diperoleh data berupa penghasilan keluarga. 

Penghasilan keluarga merupakan penghasilan total yang diperoleh dalam keluarga, 

penghasilan semua anggota keluarga baik berupa penghasilan pokok maupun 

penghasilan sampingan. Penghasilan keluarga merupakan  data kuantitatif yang 

mempunyai skala data rasio. 

Data  tersebut seperti pada  

a. Rata-rata Hitung (Mean). 

Harga rata-rata atau "arithmatic mean" (disingkat mean) adalah harga yang banyak 

digunakan.. harga rata-rata hitung ini didefinisikan sebagai jumlah semua data dibagi 

dengan banyak data. 

X  =  ∑ Xi   / N,  dimana Xi  merupakan data ke  i dan N merupakan jumlah data. 

Rumus diatas digunakan untuk data yang tidak dikelompokkan.  

Apabila datanya dikelompokkan, formulanya menjadi:  

X  =  ( ∑ fi . Xi  ) / ∑ fi    

Apabila digunakan data pengetahuan masyarakat dengan 60 responden : 

 

Tabel 5 

No Kelompok Xi Fi fi.Xl 

1 6-10  8 4 32 
2 11-15 13 17 221 

3 16-20 18 12 216 

4 21-25 23 12 276 

5 26-30 28 6 168 

6 31-35 33 4 132 

7 36-40 38 5 190 
 Jumlah (  ∑ )  60 1235 
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Sehingga   X   = 1235 : 60 = 20,58 

Terdapat cara yang lebih mudah dalam penghitungannya, yaitu menggunakan coding 

yaitu menggunakan Ci sebagai bantuan. Dengan formula 

             ∑   fi.Ci 

 X  = Xo    + p ( ----------- ) 

              ∑   fi. 

Xo merupakan harga Xi untuk Ci = 0, sedangkan p merupakan panjang kelas 

Tabel 6 

No Kelompok Xi Fi Ci 

  

  

  

  

Fi. Ci 

  

  

  

1 6-10  8 4 -3 -12 
2 11-15 13 17 -2 - 34 

3 16-20 18 12 -1 -12 

4 21-25 23 12 0 0 

5 26-30 28 6 1 6 

6 31-35 33 4 2 8 

7 36-40 38 5 3 15 

 Jumlah (  ∑ )  60   

 

Sehingga diperoleh harga X   = 23 + (5)( -29/60) = 23 - 2,41 = 20,58 

b.  Rata-rata Ukur (Geometrik Mean). 

Jika perbandingan tiap dua data berurutan tetap atau hampir tetap, rata-rata ukur lebih 

baik menjadi pilihan untuk dipergunakan   dari pada rata-rata hitung.  

Jika kita mempunyai sekumpulan data  X1,  X2, X3, … , Xn 

maka formula untuk menghitung rata-rata ukur sebagai berikut: 

U = (X1.X2.X3 Xn.)
1/n 

, atau   LogU = ( ∑ log Xi)/n  untuk data yang tidak 

dikelompokkan,  

sedangkan untuk data yang dikelompokkan formulanya menjadi: 

LogU = (∑ fi. log Xi)/ ∑ fi. 

Untuk data penelitian diatas mempunyai harga rata-rata ukur sebesar : 
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Tabel 7 

No Kelompok Xi fi LogXi fi. Log Xi 

1 6-10 8 4 0,903 3.61 

2 11-15 13 17 1,113 18,93 

3 16-20 18 12 1,255 15,06 

4 21-25 23 12 1,361 16,34 

5 26-30 28 6 1,447 8,68      

6 31-35 33 4 1,518 6,07 

7 36-40     38 5 1,579 7,90      

 Jumlah (I)  60  76,59 

Log U- (76,59/ 60) =1,2765 

Harga rata-rata ukur ( U ) = 10 
1,2765 

 = 18,90 

c. Rata-rata Harmonis ( H ) 

Rata-rata harmonis dideflnisikan sebagai : 

     n                                   ∑ fi 
H = ---------          atau    H = ---------------   

   ∑ (1 / Xi)                          ∑  (fi / Xi)  

 

Tabel 8 

No Kelompok Xi Fi fi/Xi 

1  6 -10 8 4 0,5 

2 11 -  15 13 17 1,31 

3 16 - 20 18 12 0,67 

4 21 - 25 23 12 0.52 

5     26 - 30 28 6 0,21 

6 31 - 35 33 4 0,12 

7 36 - 40 38 5 0,13 
 Jumlah(Z)  60 3,46 

 

Harga rata-rata harmonis ( H ) = 60 / 3,46 = 17,34 

Hubungan antara rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis dapat 

digambarkan sebagai:    H  <  U  <  X   
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2. Harga  yang sering muncul (Modus) 

Untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi, paling banyak muncul atau 

atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi dinamakan Modus {disingkat Mo). 

Untuk distribusi frekuensi tidak akan dapat dihitung harga suatu modus dengan 

tepat, melainkan dengan cara pendekatannya saja, Harga Modus dari suatu 

kumpulan data yang tidak dikelompokkan dapat diperoleh dari data yang 

mempunyai frekuensi tertinggi setelah data diurutkan, Tetapi apabila datanya 

banyak dan perlu untuk dikelompokkan maka harga modus akan dapat diperoleh 

dengan formula : 

           b1 

Mo = b + p ( -----------   ) 

           b1+b2   

dengan ketentuan : 

b  = batas bawah kelas modus, ialah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, 

p = panjang kelas modus 

b1 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi interval kelas sebelumnya  

b2 = frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi interval kelas sesudahnya 

Sehingga untuk data pengetahuan sesuai dengan Tabel 3 diatas diperoleh harga 

modusnya : 

Mo= 10,5 + 5(( 11/(11+5))= 10,5 + 5(0,69)= 13,95. 

 

3.   Harga tengah (Median) 

Kumpulan dari suatu data yang telah tersusun menurut urutan nilainya dari data 

terkecil ke data yang terbesar, data yang paling tengah dinamakan Median / Nilai 

Tengah (Me). Menentukan median apabila datanya tidak dikelompokkan, dengan cara 

mengambil data yang paling tengah. Apabila jumlah datanya ganjil, Mediannya 

merupakan data ke (( n -1) / 2) +1. Sedangkan apabila jumlah datanya genap, 

Mediannya merupakan data kc ( n/2 ) ditambah data ke ( n/2) +1, lalu dibagi 2. 
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Sebagai contoh apabila jumlah datanya 60 maka nilai median diperoleh dari data ke 

30 ditambah data ke 31 dan dibagi 2.  

Untuk data pengetahuan pada Tabel 3 diatas diperoleh harga Median  

Me = ( 18 + 19 )/2 = 18,5  

Median untuk data yang dikelompokkan menggunakan formula : 

         ½  n - F 

Me = b + p (  -----------    ) 

            f  

dengan ketentuan : 

b = batas bawah kelas median, ialah kelas dimana median terletak, 

p = panjang kelas median, 

n = banyak data 

F  = jumlah semua frekuensi sebelum kelas median, 

f = frekuensi kelas median. 

Untuk data pengetahuan masyarakat terhadap pensertipikatan tanah sesuai dengn 

Tabel 3 diatas diperoleh harga Median .: 

            1 /2.60-21                          9 
Me = 15,5 + 5 (- -------- --)  = 15,5 + 5 ( ------  ) = 19,25 

                    12                                             12 

 

Median membagi susunan data menjadi 2 kelompok data , dan   Median merupakan 

batas tengah antara kelompok data tersebut. Apabila susunan data tersebut dibagi 

rnenjadi 4 kelompok data maka masing-masing batas tengah dari kelompok data 

tersebut sebagai Kuartil.  Apabila susunan data tersebut dibagi rnenjadi 10 kelompok 

data maka masing-masing batas tengah dari kelompok data tersebut sebagai Persentil. 

Dan apabila susunan data tersebut dibagi rnenjadi 10 kelompok data maka masing-

masing batas tengah dari kelompok data tersebut sebagai Persentil. 

Kuartil terdiri dari Kuartil pertama (K1), Kuartil kedua (K2), dan Kuartil ketiga (K3). 

Kuartil kedua juga disebut sebagai Median. Letak Kuartil ke i (Ki ) apabila datanya 

tidak dikelompokkan, Letak Ki = data ke i(n+l)/4, dimana i= 1,2,3. 
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Untuk   data   yang   telah   tersusun   dalam   daftar   distribusi    frekuensi    

(datanya dikelompokkan), harga kuartil ke i didapat dengan rumus ; 

          i.n/4 - F 

K, = b + p ( -------------  ) 

             f  

dengan ketentuan : 

b = batas bawah kelas Ki, ialah kelas dimana Ki terletak, 

p = panjang kelas Ki, 

n  = banyak data 

F  = jumlah semua frekuensi sebelum kelas Ki, 

f  = frekuensi kelas Ki. 

Untuk kasus data pengetahuan masyarakat terhadap pensertipikan tanah sesuai 

dengan Tabel 3 diatas yang telah tersusun dalam daftar distribusi frekuensi    

mempunyai harga K1, K2 dan K3,  sebagai berikut: 

Letak K1   pada data ke 1.60/4= 15, letak K2 pada data ke 2.60/4 = 30, dan letak Kj 

pada   data ke 3.60/4 =45. 

Tabel 9 

No Kelompok Letak Ki fi FrFrekwensi lebih dari 

1 6-10  4 4 

2 11-15 K1 17 21 

3 16-20 K2 12 33 
4 21-25 K3 12 45 

5 26-30  6 51 

6 31-35  4 55 
7 36- 40  5 60 

 Jumlah (£)  60  

          15-4 

K,= 10,5+ 5(-------- )=10,5 + 3,23- 13,73 

              17 

          30-21 

K,= 15,5+ 5( --------- ) = 15,5 + 3,75= 19,25 

               12 

             45-33 
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K| = 20,5  + 5( --------- ) = 20,5 + 5 = 25,50 

                   12 

Seperti Kuartil yang membagi data menjadi 4 kelompok, maka Desil merupakan 

susunan data yang terbagi menjadi 10 bagian. Masing-masing batas tengah dari 

masing-masing kelompok data disebut Desil (Di). 

Desil terdiri dari D1 dimana  i = 1,2,3,...,9. Apabiladatanya tidak dikelompokkan, 

Letak Di = data ke i(n+1 )/l 0, dimana i= 1,2,3, ..., 9. 

Untuk data yang telah tersusun dalam daftar distribusi frekuensi (datanya 

dikelompokkan), harga Desil  ke i  didapat dengan rumus : 

       i.n/10 -F 

Ki = b + p ( - ----------- ) 

          f  

dengan ketcntuan : 

b = batas bawah kelas Di ialah kclas dimana Di terlctak,  

p = panjang kelas Di  

n =   banyak data 

F =  jumlah semua frekuensi sebelum kelas Di  

f = frekuensi kelas Di. 

Persentil memrupakan pembagian kelompok data yang telah diurutkan menjadi 100 

bagian. Persentil terdiri Pi, dimana i = 1,2,3, ..,99. Apabila datanya dengan interval 

tertentu dan intervalnya sama harga Pi dapat dicari dengan rumus : 

        i.n/100 -F 

Pi = b + p( - --------------  ) 

           f  

dengan ketentuan : 

b = batas bawah kelas Pi, ialah kelas dimana P, terletak, 

p = panjang kelas P,, 

n = banyak data 
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F = jumlah semua frekuensi sebelum kelas Pj, 

f = frekuensi kelgs P,. 

 

D. UKURAN PENYIMPANGAN   

 Harga tengah kurang berguna apabila tidak diikuti dengan harga dispersi 

(pemencaran) dan harga deviasi (penyimpangan) datanya terhadap harga-harga tengah 

tadi. Jika harga deviasi tiap datanya tcrhadap harga tengahnya besar, maka harga 

tcngah tcrscbut kurang berharga sebagai indikator tunggal yang mcnggambarkan 

kcadaan datanya. Selanjutnya akan dipelajari macam-macam ukuran deviasi, antara 

lain rcntang, deviasi rata-rata, deviasi standar, variansi, dan deviasi kuartil. 
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1. Rentang. 

Ukuran deviasi yang paling mudah dihitung dan paling sederhana adaiah rentang 

atau disebut juga range. Rentang merupakan selisih dari harga tertinggi dikurangi 

dengan harga terendah. Pada suatu saat rentang tersebut juga menunjukkan data 

terkecil dan data terbesarnya. Rentang memberikan gambaran seberapa jauh data itu 

merentang. Sebagai contoh apabila terdapat kumpulan data seperti berikut: 

11,23. 24, 12, 34, 16, 56, 78, 28, 66, 53. 71, 65, 34, 27, 56, 53, 26,49, 50. 

Susunan data diatas banyak data 20, data terendah 11 dan data tertinggi adaiah 71, jadi 

rentangnya adaiah 71-11=  60. Sebaiknya data diatas sebelum diselidiki perlu untuk 

diurutkan dahulu dari data terkecil sampai data terbesar 

Rentang dapat diperoleh dari susunan data atau dari susunan data baru yang telah 

diolah, misalnya datam bentuk susunan kuarti., desil, dan lainnya. Apabila 

susunannya dalam bentuk kuartil maka rentang antar kuartil (RAK) merupakan 

selisih dari kuartil atas (kuartil  kctiga) dikurangi dengan kuartil bawah (kuartil 

pertama), dengan rumus RAK = K3 – K1 Sedangkan simpangan kuartilnya (SK) 

diperoleh dengan rumus : SK = ½ (K3 – K1) 

Sebagai contoh telah diperoleh harga-harga kuartil sebagai berikut, K1 =13,73 ,     

K2 = 19,25, dan K3 = 25,50. Dari data diatas diperoleh harga rentang antar kuartil 

(RAK) = 25,50 - 13,73 = 11,77, dan harga Simpangan Kuartil (SK) = 1/2 ( 11.77) = 

5.885 

2.   Deviasi Rata-rata 

Deviasi rata-rata merupakan rata-rata penyimpangan dari tiap data terhadap mean 

(rata-rata hitung) nya. Makin kecil harga penyimpangan maka akan semakin kecil 

pula dispersi data terhadap harga meannya. Harga harga diviasi  merupakan selisih 

antara masing-masing data dengan meannya mempunyai nilai yang positif apabila 

harga data lebih tinggi dari harga meannya, sedangkan akan mempunyai nilai yang 
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negatif apabila harga data lebih rendah dari harga meannya. Deviasi Rata-rata / 

Simpangan rata-rata (Dr) dengan rumus : 

         | Xi - X  | 
Dr =  ------------------     , untuk data yang tidak dikelompokkan. 

        n 

Jika datanya dikelompokkan rumusnya menjadi: 

 fi  | Xi - X  | 

Dr =  ------------------      

        n 

Sebagai contoh diambil data pengetahuan masyarakat terhadap pensertipikatan tanah 

dengan responden  (jumlah data) 60. Diperoleh harga  X  | = 20,58 

Tabel 1 

No Kelompok Xi fi ] Xi - X  I fi I Xi - X | 
1 6 -10  S 4 12,58 50,32 

2 11-15 13 17 7,58 128,86 

3 16-20 18 12 2,58 30,96 
4 21-25 23 12 2,42 29,04 

5 26-30 28 6 7,42 44,52 

6 31-35 33 4 12,42 49,68 
7 36-40 38 5 17,42 87,10 

 Jumlah ( )   420,48 

Sehingga harga Dr = (420,48 / 60 ) = 7,008 

3.   Deviasi Standar dan Variansi 

Deviasi Standar disebut juga Standar Deviasi atau Simpangan Baku.  Deviasi Standar 

apabila datanya diambil dari sampel dengan simbul s, sedangkan apabila datanya 

merupakan data populasi dengan lambang σ  Jadi s merupakan statistik sedangkan σ 

merupakan parameter. Simpangan baku ini banyak digunakan untuk melengkapi 

analisis data atau untuk lebih mengoperasionalkan data. 

Sedangkan Variansi merupakan kwadrat dan deviasi standar. Jika standar deviasi s 

maka variansinya adalah s
2
 untuk sampel, dan σ 

2
 merupakan variansi dari 
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populasinya. Jika hasil penelitian yang diperoleh dari sampel dan berukuran n dengan 

data X1, X2, X3, ….. Xn, dan dengan rata-rata hitung  maka deviasi standartnya dapat 

diperoleh dari: 

                   ( Xi - X )
2
 

S  = √ (  ------------------ ), sedangkan variansinya : 

               n  - 1 

                   ( Xi - X )
2
 

S
2
  =    ------------------ ,  

               n  - 1 

Jika datanya dikelompokkan deviasi standar (s) dapat diperoleh dengan rumus: 

                    fi ( Xi - X )
2
 

S  = √ (  ------------------ ) sedangkan variansinya adalah : 
                         n – 1 

 

               fi ( Xi - X )
2
 

S
2
  =    ------------------  

                    n – 1 

 

 Untuk   data   pengetahuan   masyarakat   terhadap   pensertipikatan tanah   yang  

telah dikelompokkan dan telah diperoleh harga mean ( X ) sebesar 20,58, standar 

deviasi dan variansi : 

Tabel 2 

No Kelompok Xi fi Xi- X  (Xi - X )
2
 fi. (Xi - X )

2
 

1 6-10  8 4 - 12,58 158,25 633.25 

2 11-15 13 17 -7,58 57.45 976.75 

3 16-20 18 12 -2,58 6,65 79,87 

4 21-25 23 12 2,42 5,85 70,27 

5 26-30 28 6 7,42 55,05 330,33 

6 31-35 33 4 12,42 154,25 617,02 

7 36-40 38 5 17,42 303,45 1517,28 

  Jumlah (  )  60   4224,77 
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                   fi ( Xi - X )
2                           

  4224,77 

S  = √ (  ------------------ ) = √ ( ------------ ) = √ 71,6 = 8,5 
                         n – 1                                59 

 

sedangkan harga variansinya ( s 
2
 ) adalah  71,6  
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1.  Ukuran gejala pusat (nilai tengah) dan ukuran letak tersebut, terdiri dari nilai 1) 

rata-rata hitung (mean), rata-rata ukur, rata-rata harmonis, 2) nilai yang paling 

sering muncul disebut modus, dan 3) harga tengan berupa median, kuartil, desil, 

dan persentil 

2. Harga rata-rata atau "arithmatic mean" (disingkat mean) adalah harga yang banyak 

digunakan.. harga rata-rata hitung ini didefinisikan sebagai jumlah semua data 

dibagi dengan banyak data. 

3. Untuk menyatakan fenomena yang paling banyak terjadi, paling banyak muncul 

atau atau data yang mempunyai frekuensi tertinggi dinamakan Modus {disingkat 

Mo). 

4.  Kumpulan dari suatu data yang telah tersusun menurut urutan nilainya dari data 

terkecil ke data yang terbesar, data yang paling tengah dinamakan Median / Nilai 

Tengah (Me). 

5.  Median membagi susunan data menjadi 2 kelompok data , dan   Median 

merupakan batas tengah antara kelompok data tersebut. Apabila susunan data 

tersebut dibagi rnenjadi 4 kelompok data maka masing-masing batas tengah dari 

kelompok data tersebut sebagai Kuartil. 

6.   Kuartil terdiri dari Kuartil pertama (K1), Kuartil kedua (K2), dan Kuartil ketiga 

(K3). Kuartil kedua juga disebut sebagai Median 

7.  Ukuran deviasi yang paling mudah dihitung dan paling sederhana adaiah rentang 

atau disebut juga range. Rentang merupakan selisih dari harga tertinggi dikurangi 

dengan harga terendah. 

RANGKUMAN 
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8. Deviasi rata-rata merupakan rata-rata penyimpangan dari tiap data terhadap mean 

(rata-rata hitung) nya. 

 

 

 

 

1.  Sebutkan jenis dan definisi dari masing-masing dari ukuran gejala pusat dan 

ukuran 

letak ? 

2.  Berikanlah contoh untuk mem perl ihatkan bahwa median lebih tepat menjadi nilai 

rata-rata dari pada nilai rata-rata hitung 

   Apabila terdapat susunan data  11, 12,23,24, 13, 15,34,45, 14, 17,25,33,35,37, 

   36, 42, 41, 22, 16, 19, 29, 28, 24, 25, 24, 

Tentukan Mean, Median, Modus, rata-rata ukur, rata-rata harmonis, kuartil  

ketiga, dan desil kelima ? 

3.  Apabila terdapat data dari hasil penelitian yang telah tersusun dalam 

distribusi frekuensi seperti dibawah ini: 

4. Perhatikan Distribusi Frekwensi  dibawah : 

No Kelompok Frekuensi (fi) 

1 10-19 11 
2 20 – 9 13 

3 30-39 36 

4 40-49 45 
5 50-59 54 

6 60-69 31 

7 70-70 23 
8 80-89 24 

9 90-99 13 

a. Tentukan harga rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonis ? 

LATIHAN 
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b. Apakah ketiga nilai tengah tersebut memenuhi hubungan H< U < Xm ? 

c. Tentukan harga Modus, Median, K*, K2, K3, dan D5 ? 

d. Apakah Me = K2 - D5 ? 

5. data pada tabel diatas tentukan distribusi frekuensi lebih dari dan distribusi kurang 

dari serta garnbarlah grafik distribusi tersebut ? 

6. Tabel Distribusi frekwensi diatas gambarlah diagram batang dan diagram garisnya ? 

 

 

 

Pilihlah jawaban yang paling tepat : 

1. Luas tanah pekarangan rata-rata 80 Kepala Keluarga pada lokasi transmigrasi 

A adalah 471,50 m
2 

.  100 Kepala Keluarga pada lokasi transmigarsi B adalah 

535,50 m
2 .  

 150 Kepala Keluarga pada lokasi transmigrasi C adalah 556,50 

m
2 .

 Maka luas tanah rata-rata semua Kepala Keluarga ke tiga lokasi 

transmigrasi tersebut adalah : 

a. 529,53 m2    b. b. 521, 17 m2   

c.   535,50 m
2
   d. Tidak dapat dihitung. 

2. Andaikan angka-angka pada soal no. 1  bukan merupakan luas tanah rata-rata 

melainkan harga-harga median, yakni 471,50 m
2 

adalah luas tanah 80 kepala 

keluarga  pada lokasi transmigrasi A., dan  535,50 m
2 

adalah median luas 

tanah  100 kepala keluarga pada lokasi transmigrasi B, serta 556,50 m
2
 

adalah median luas tanah 150 kepala keluarga pada lokasi transmigrasi C. 

Maka median luas tanah semua kepala keluarga pada lokasi- lokasi 

transmigrasi tersebut adalah : 

a. 521,17 m
2
   b. 529,53 m

2
 

c.   535,50 m
2
   d. Tidak dapat dihitung. 

TEST FORMATIF 
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3. Desmanto menempuh ujian suatu mata kuliah beberapa kali. Dalam ujian 

pertama, dia hanya berhasil benar 2 dari 10 pertanyaan, kemudian ujian 

kedua benar 3 dari 10 pertanyaan. Selanjutnya pada ujian ketiga benar 5 

dari 10 pertanyaan, dan ujian keempat benar 8 dari 10 pertanyaan. Maka 

rata-rata perbandingan kemajuan dalam ujian itu berturut-turut adalah : 

(banyak yang benar I =  2 dari 10) 

a. 1,6    b. 1,568 

c. 1,589    d.  Tidak dapat dihitung 

Catatan : ujian kedua 3/2 = 1,5 kali lebih baik dari ujian pertama dan 

seterusnya. 

 

Dipunyai himpunan angka-angka : 12;  6;  14;  9;  13;  8;  9;  13 

;  9  maka untuk nomor 4;  5;  dan 6;  tentukanlah : 

4.  Harga Mean nya : 

a. 9  b. 13  c. 14   d. 10,33 

5. Harga Median nya : 

a. 9  b. 13  c. 14   d. 10,33 

6. Harga Modus nya 

a. 9  b. 13  c. 14   d. 10,33 

             

           Skor ujian statistik 6 orang mahasiswa tercacat sebagai berikut  :  

            4;  2;  3;  3;  6;  3.  (untuk soal nomor 7;  8;  9;  dan 10) 

7. Deviasi rata-rata skor itu adalah : 

a. 1,4  b.1  c. 0   d. 1,9 

 

8. Variansinya adalah : 

a. 1,4  b.1  c. 0   d. 1,9 
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9. Koefisien variansinya adalah : 

a. 20  b. 29  c. 40  d. 45 

10. Rentangnya adalah : 

a. 1  b. 2  c. 3  d. 4 

         

Umpan Balik dan Tindak Lanjut : 

           Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Test Formatif yang 

terdapat di bagian akhir modul ini, dan hitunglah jumlah jawaban Anda yang 

benar. Kemudian gunakan rumus di bawah ini untuk mengetahui tingkat 

penguasaan Anda dalam materi Modul 2 . 

Rumus  

                                     Jumlah jawaban yang benar 

Tingkat penguasaan =  ---------------------------------- X 100 % 

                                                      10              

Arti Tingkat Penguasaan yang Anda capai adalah : 

              90 % - 100 %  =  Baik  Sekali 

              80 % -   89 %  =  Baik 

              70 % -   79 %  =  Cukup 

                       -   69 %  =  Kurang 

Jika Anda mencapai tingkat penguasaan 80 % ke atas, Bagus !  Anda dapat 

meneruskan ke Modul 3, tetapi jika nilai Anda di bawah 80 %, Anda harus 

mengulangi Modul 2 terutama mengenai hal-hal yang Anda belum kuasai. 

1. A  2. D  3.C  4.D  5.  A 

6.  A  7. B  8.B  9.A  10.D 
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