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STATISTIKA DAN STATISTIK 

 Statistika adalah metode ilmiah yang mempelajari 

cara mengumpulkan, mengelola, menghitung, 
menganalisa, dan juga menarik kesimpulan tentang 

data. 

 

 Statistik adalah kumpulan angka-angka mengenai 

suatu masalah, dan dapat memberikan gambaran 
mengenai masalah tersebut. 

 Contoh 1 : “Sebesar 80 % mahasiswa pendidikan fisika 

mengikuti pelatihan metode penelitian pendidikan”. 

Dalam hal ini, persentase mahasiswa sebesar 80 %  

disebut sebagai statistik. 

 Contoh 2 : Nilai rata-rata hasil ujian tengah semester 

mata kuliah Metode Penelitian adalah 75. Dalam hal 

ini nilai rata-rata disebut sebagai statistik.  



DATA 

 Data Kualitatif 
 Data kualitatif adalah data yang tidak 

dinyatakan dalam bentuk angka, 
melainkan dinyatakan dalam bentuk kata, 
kalimat, gambar, atau bagan.  

 

 Data Kuantitatif 

 Data kuantitatif adalah data yang 
dinyatakan dalam bentuk angka. 

 Jenis data kuantitatif: Data Nominal, Data 
Ordinal, Data Interval, dan Data Rasio 

 



DATA 



STATISTIKA UNTUK ANALISIS DATA 



STATISTIK INFERENSIAL 

 Metode Statistik Parametrik adalah metode 
analisis data dengan menggunakan parameter-
parameter tertentu seperti nilai rata-rata 
(mean), median, standar deviasi, distribusi 
data normal, dll. 

 

 Metode Statisitik Non Parametrik adalah 
metode analisis data tanpa menggunakan 
parameter tertentu seperti rata-rata, median, 
standar deviasi, serta distribusi data tidak 
harus normal. 



JENIS DISTRIBUSI DATA 



DESCRIPTIVE STATISTICS 
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VARIABILITAS DATA 
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DISTRIBUSI DATA 



PETA ANALISIS STATISTIK 

 Analisis statistik khususnya pada tingkat 

inferensial secara umum terbagi menjadi dua 

kelompok, yaitu analisis perbedaan dan 

analisis hubungan. 

 

 Tipe analisis yang digunakan pada kedua 

kelompok juga dipengaruhi oleh jenis data 

yang dihasilkan, jumlah kelompok sampel, 

dan ada tidaknya variabel dependent. 

 



PETA ANALISIS STATISTIK 
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UJI HIPOTESIS 



INFERENTIAL STATISTICS:  

COMMON TESTS 

Computational formula 

for independent t-test: 

Conceptual model of 

independent t-test: 



CORRELATION AND REGRESSION 

ANALYSIS 



CORRELATION AND REGRESSION 

ANALYSIS 



 Pada dasarnya, menguji hipotesis adalah 
menaksir parameter populasi berdasarkan data 
sampel. 

 Terdapat dua cara menaksir, yaitu point 
estimate dan interval estimate. 

Contoh menaksir point estimate (Hipotesis) : 
Daya tahan belajar siswa Indonesia adalah 10 
jam/hari 

Contoh menaksir interva estimate (Hipotesis): 
Daya tahan belajar siswa Indonesia antara 8 
sampai 12 jam/hari. 

Makin besar interval taksirannya maka akan 
semakin kecil kesalahannya. 

PENGUJIAN HIPOTESIS DAN  

TARAF KESALAHAN 



TIPE KESALAHAN UJI HIPOTESIS 

 



PENGUJIAN HIPOTESIS DAN  

TARAF KESALAHAN 



UJI HIPOTESIS 

Dalam pengujian hipotesis kebanyakan digunakan kesalahan tipe I yaitu 

berapa persen kesalahan untuk menolak hipotesis nol (Ho) yang benar 

(yang seharusnya diterima) 



HIPOTESIS 

 Uji Dua Pihak (Two Tail Test) 

 Contoh hipotesis deskriptif (satu sampel) 

 Hipotesis nol : Nilai rata-rata uts fisika dasar = 70  

 Hopotesis alternatif : nilai rata-rata uts  fisika dasar ≠ 70 

 Contoh hipotesis komparatif (dua sampel) 

 Hipotesis nol : Nilai rata-rata uts fisika dasar kelas A = kelas B  

 Hopotesis alternatif : Nilai rata-rata uts fisika dasar kelas A ≠ kelas B 

 Contoh hipotesis asosiatif 

 Hipotesis nol : Tidak ada hubungan antara  nilai fisika dengan nilai 

bahasa inggris 

 Hopotesis alternatif : Terdapat hubungan antara  nilai fisika dengan 

nilai bahasa inggris 



HIPOTESIS 

 Uji Pihak Kiri 
 Contoh hipotesis deskriptif  (satu sampel) 

 Hipotesis nol : Nilai rata-rata uts fisika paling rendah  atau sama 
dengan  70  

 Hopotesis alternatif : nilai rata-rata uts  fisika lebih kecil dari 70 

 Contoh hipotesis komparatif (dua sampel) 

 Hipotesis nol : Nilai rata-rata uts fisika dasar kelas A paling 

sedikit sama dengan kelas B  
 Hopotesis alternatif : Nilai rata-rata uts fisika dasar kelas  lebih 

kecil dari kelas B 

 Contoh hipotesis asosiatif 

 Hipotesis nol : Korelasi antara  nilai fisika dengan nilai bahasa 

inggris paling sedikit 0,60 

 Hopotesis alternatif : Korelasi antara  nilai fisika dengan nilai 

bahasa inggris lebih kecil dari 0,60 



HIPOTESIS 

 Uji Pihak Kanan 
 Contoh hipotesis deskriptif  (satu sampel) 

 Hipotesis nol : Nilai rata-rata uts fisika paling besar atau sama 
dengan  70  

 Hopotesis alternatif : nilai rata-rata uts  fisika lebih besar dari  70 

 Contoh hipotesis komparatif (dua sampel) 

 Hipotesis nol : Nilai rata-rata uts fisika dasar kelas A paling besar 

sama dengan kelas B  
 Hopotesis alternatif : Nilai rata-rata uts fisika dasar kelas  lebih 

besar dari kelas B 

 Contoh hipotesis asosiatif 

 Hipotesis nol : Korelasi antara  nilai fisika dengan nilai bahasa 

inggris paling besar  0,60 

 Hopotesis alternatif : Korelasi antara  nilai fisika dengan nilai 

bahasa inggris lebih lebih dari 0,60 



INFERENTIAL STATISTICS:  

COMMON TESTS 
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