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MODUL I 
PENDAHULUAN 

 
 
 

 
STATISTIK 
Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang 

dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Keterangan-keterangan tersebut 

umumnya  dipergunakan untuk memperlancar penarikan pajak dan mobilisasi rakyat 

jelata ke dalam angkatan perang. Tiap akhir bulan Desember, Caesar Agustus dari 

zaman Romawi mengeluarkan sebuah dekrit agar setiap orang kembali ke kota 

masing-masing dan melakukan registrasi. Registrasi tersebut meliputi keterangan-

keterangan  mengenai nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan jumlah keluarga 

penduduk negara. Sebenarnya, keterangan-keterangan kuantitatif semacam itu kini 

lebih dikenal dengan nama sensus. Lambat-laun, statistik diartikan sebagai data 

kuantitatif baik yang masih belum tersusun maupun yang telah tersusun dalam 

bentuk tabel. Statistik diartikan sebagai kumpulan data yang berwujud angka-angka. 

Hingga kini, pengertian tersebut masih populer dan tetap melekat dalam pikiran 

masyarakat.  

 

Penggunaan metode statistik dalam penelitian ilmiah sebetulnya telah dirintis sejak 

tahun 1880 ketika F.Galton pertama kali menggunakan korelasi dalam penelitian 

ilmu hayat. Pada waktu itu, penggunaan metode statistik dalam penelitian biologi 

maupun sosial tidak dapat dikatakan lazim. Bahkan pada akhir abad ke 

sembilanbelas, kecaman-kecaman pedas acapkali dilontarkan terhadap Karl 

Pearson yang memelopori penggunaan metode statistik dalam berbagai penelitian 

biologi maupun pemecahan persoalan yang bersifat sosio-ekonomis. 

Kini, setelah lebih dari seabad lamanya, tiada seorang sarjana peneliti yang 

menyangkal betapa pentingnya metode statistik bagi penelitian ilmiah. Tanpa 
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metode statistik, peneliti seakan-akan seorang buta meraba-raba dalam kegelapan 

untuk menangkap sesuatu yang belum tentu ada.  Meskipun demikian, metode 

statistik modern seperti yang dikenal dan yang dipergunakan peneliti ilmiah di bidang 

biologi,  pertanian dan ekonomi merupakan produk abad ke duapuluh dan 

memperoleh kemajuan yang pesat sejak tahun 1918 – 1935 ketika R. Fisher 

memperkenalkan analisa varians ke dalam literatur statistik. Sejak itu, penggunaan 

metode statistik makin meluas dari bidang biologi dan pertanian ke bidang-bidang  

pengetahuan lainnya. Bidang-bidang ilmu pengetahuan biometri, agronometri, 

ekonometri, psikometri, sosiometri dan anthropometri telah memperoleh kemajuan 

karena perkembangan yang pesat dari metode statistik modern. 

 

Aplikasi Ilmu Statistik 
Aplikasi ilmu statistik dapat dibagi menjadi dua bagian: 

1. Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau menggambarkan berbagai 

karakteristik data, seperti berapa rata-ratanya, seberapa jauh data-data 

bervariasi dan sebagainya. 

2. Statistik Induktif (Inferensi) 
Statistik Induktif berusaha membuat berbagai inferensi terhadap sekumpulan 

data yang berasal dari suatu sampel. Tindakan inferensi tersebut seperti 

melakukan perkiraan, peramalan, pengambilan keputusan dan sebagainya. 

 

Dalam praktek, kedua bagian statistik tersebut dipakai bersama-sama, biasanya 

dimulai dengan statistik deskriptif lalu dilanjutkan dengan berbagai analisis statistik 

untuk inferensi. Misal data tentang penjualan Motor merek ‘Mochin’ per bulan di 

suatu show room motor di Yogyakarta selama tahun 2003. Dari data tersebut, 

pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data tersebut, seperti menghitung 

berapa rata-rata penjualan motor ‘Mochin’ tersebut, berapa standar deviasinya dan 

lainnya. Setelah disusun deskripsi atau penggambaran tentang data-data penjualan 

motor ‘Mochin’ tersebut, kemudian baru dilakukan berbagai inferensi terhadap hasil 

deskripsi tersebut, misal memperkirakan berapa Rata-rata penjualan motor ‘Mochin’ 
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di seluruh Indonesia (populasi), ramalan penjualan motor ‘Mochin’ di bulan Januari 

tahun depan, bulan Februari tahun depan dan seterusnya. Jadi statistik deskriptif 

akan dilakukan terlebih dahulu, lalu berdasar hasil tersebut, baru dilakukan berbagai 

analisis statistik secara induktif. 

 

Jenis Data Statistik 
Pengertian data dalam statistik berbeda dengan pengertian data pada umumnya, 

yang membagi data menjadi menjadi numerik dan non numerik (string). Walaupun 

data tersebut adalah string (bukan angka, seperti Tempat tinggal), namun dapat 

dijadikan numerik. Tipe data yang berbeda pada banyak kasus mensyaratkan 

penggunaan metode statistik yang berbeda pula. Data dalam statistik (juga dalam 

analisis data untuk riset pemasaran) berdasarkan tingkat pengukurannya (level of 

measurement) dapat dibedakan dalam empat jenis (nominal, ordinal, interval dan 

ratio). 

Data Kualitatif (Qualitative Data) atau Data Non Metrik 
Data kualitatif secara sederhana dapat disebut data hasil kategorisasi (pemberian 

kode) untuk isi data yang berupa kata, seperti  Jenis Kelamin, Tempat Tinggal dan 

sebagainya. Data kualitatif mempunyai ciri tidak dapat dilakukan operasi 

matematika, seperti penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. 

Data kualitatif dapat dibagi menjadi dua: 

• Data Nominal 
Data bertipe nominal adalah data yang paling ‘rendah’ dalam level pengukuran 

data. Jika suatu pengukuran data hanya menghasilkan satu dan hanya satu-

satunya kategori, data tersebut adalah data nominal (data kategori). Misal proses 

pendataan tempat tinggal 50 responden dalam satu penelitian. Dalam kasus ini 

setiap orang akan bertempat tinggal di suatu tempat tertentu (berdasar KTP), 

tidak dapat di tempat lain. Misal Andi berdomisili di Yogya, maka secara logika 

dia tidak mungkin tinggal di Jakarta atau punya dua KTP. Jadi, data tempat 

tinggal adalah data nominal karena Andi hanya memiliki satu dan satu-satunya, 

tidak dapat lebih dari satu, tempat tinggal  yang ditunjukkan dengan KTP. 
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Data nominal dalam praktek statistik biasanya akan dijadikan ‘angka’, yaitu 

proses yang disebut kategorisasi. Misal dalam pengisian data, Jenis Kelamin 

Pria dikategorikan sebagai ‘1’ dan perempuan ‘2’. Kategori ini hanya sebagai 

tanda saja, jadi tidak dapat dilakukan operasi matematika, seperti 1 + 2 atau 1 – 

2 dan lainnya. 

• Data Ordinal 
Data ordinal adalah juga data kualitatif namun dengan level yang lebih ‘tinggi’ 

daripada data nominal. Jika pada data nominal, semua data kategori dianggap 

setara, maka pada data ordinal, ada tingkatan (preferensi) data. Misal pada data 

Jenis Kelamin di atas, Pria dianggap setara dengan Wanita, atau dalam data 

Tempat Kelahiran, data Jakarta dianggap sama dengan data Yogyakarta, 

Surabaya dan seterusnya. 

Pada data ordinal, ada data dengan urutan lebih tinggi dan urutan lebih rendah. 

Misal data tentang sikap seseorang terhadap produk tertentu. Dalam 

pengukuran sikap konsumen, ada sikap yang ‘suka’, ‘tidak suka’, ‘sangat suka’ 

dan lainnya. Di sini data tidak dapat disamakan derajatnya, dalam arti ‘suka’ 

dianggap lebih tinggi dari ‘tidak suka’ namun lebih rendah dari ‘sangat suka’ dan 

lainnya. Jadi, di sini ada preferensi data, dimana data yang satu berstatus lebih 

tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Namun, data ordinal juga tidak dapat 

dilakukan operasi matematika, seperti jika ‘tidak suka’ dikategorikan sebagai ‘1’, 

‘suka’ sebagai ‘2’ dan ‘sangat suka’ sebagai ‘3’, maka 

 tidak bisa dianggap ‘1’ + ‘2’ = ‘3’, atau ‘tidak suka’ ditambah ‘suka’ menjadi 

‘sangat suka’. 

Data Kuantitatif (Quantitative Data) atau DATA METRIK 
Data kuantitatif dapat disebut sebagai data berupa angka dalam arti sebenarnya. 

Jadi, berbagai operasi matematika dapat dilakukan pada data kuantitatif. Data 

kuantitatif juga dapat dibagi menjadi dua bagian. 

• Data Interval 
Data Interval menempati level pengukuran data yang lebih ‘tinggi’ dari data 

ordinal karena selain dapat bertingkat urutannya, juga urutan tersebut 
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dikuantitatifkan. Seperti pengukuran temperatur sebuah ruangan pembakaran. 

Temperatur ruang tersebut: 

 Cukup panas jika temperatur antara 50 oC – 80 oC 

 Panas jika temperatur antara 80 oC – 110 oC 

 Sangat Panas jika temperatur antara 110 oC – 140 oC 

Dalam kasus di atas, data temperatur dapat dikatakan data interval, karena data 

mempunyai interval (jarak) tertentu, yaitu 30 oC. Berbeda dengan data ordinal, 

di sini temperatur ‘Sangat Panas’ dua kali temperatur ‘Panas’, atau dapat juga 

dikatakan temperatur ‘Cukup Panas’ setengah kali interval temperatur ‘Panas’ 

dan kombinasi lainnya. 

Namun di sini data interval tidak mempunyai titik nol yang absolut. Seperti pada 

pengukuran temperatur, seperti pernyataan bahwa ‘air membeku pada 0 oC’. 

Pernyataan di atas 0 oC bersifat relatif, karena 0 oC hanya sebagai tanda saja. 

Dalam pengukuran oF, air membeku bukan pada oF namun pada 32 oF. 

• Data Rasio 
Data rasio adalah data dengan tingkat pengukuran paling ‘tinggi’ di antara jenis 

data lainnya. Data rasio adalah data bersifat angka dalam arti sesungguhnya 

dan dapat dioperasikan secara matematika (+, -, x, /). Perbedaan dengan data 

interval adalah bahwa data rasio mempunyai titik nol dalam arti 

sesungguhnya. Misal jumlah produk roti dari sebuah gudang perusahaan. Jika 

jumlah roti nol berarti memang tidak ada sepotong roti pun dalam gudang 

tersebut. Jika ada 28 roti, kemudian bertambah produk baru sebanyak 4 roti, 

maka total roti sekarang adalah 28 + 4 = 32 roti (operasii penjumlahan) dan 

seterusnya. Atau berat badan dan tinggi badan seseorang, pengukuran-

pengukurannya mempunyai angka nol (0) dalam arti sesungguhnya. Misal berat 

badan 0 berarti memang tanpa berat. 

 

 

Sampling 
Sampling merupakan salah satu alat yang penting dalam melakukan riset yang 

berkaitan dengan pengumpulan, analisis dan interpretasi  data yang dikumpulkan. 
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Sampling menyangkut studi yang dilakukan secara rinci terhadap sejumlah informasi 

yang relatif kecil (sampel) yang diambil dari suatu kelompok yang lebih besar 

(populasi). 

Beberapa istilah pokok dalam sampling: 

1. Populasi 
Populasi menunjuk sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan 

dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu 

riset khusus. Populasi yang akan diteliti harus didefinisikan dengan jelas 

sebelum penelitian dilakukan. 

Populasi dapat terbatas dan dapat pula tidak terbatas. Populasi jumlah 

mahasiswa baru dalam satu tahun akademik adalah terbatas, sedangkan 

melakukan undian dengan sebuah mata uang logam secara terus menerus akan 

menghasilkan populasi tak terbatas (tak terhingga). Populasi tak terhingga 

disebut pula populasi teoritik atau populasi statistik. 

Populasi memiliki karakteristik yang dapat diperkirakan dan diklasifikasikan 

sesuai dengan keperluan penelitian. Atribut merupakan karakteristik khusus 

yang dapat dimiliki atau tidak dimiliki oleh setiap sampel, misalnya pemilik laptop, 

konsumen berpenghasilan Rp 5 juta atau lebih per bulan, orang yang memiliki 

mobil lebih dari 2 buah dan sebagainya. Pengukuran mencakup perhitungan 

atau estimasi jumlah anggota populasi yang memiliki atribut-atribut tersebut, 

sehingga informasi kualitatif dapat dikuantitatifkan. Hal ini kemudian disebut 

sebagai nilai variasi atau variabel. 

2. Sampel  
Sampel merupakan bagian atau sejumlah cuplikan tertentu yang diambil dari 

suatu populasi dan diteliti secara rinci. Informasi yang diperoleh kemudian 

diterapkan pada keseluruhan populasi. Jadi, sampel adalah semacam miniatur 

(mikrokosmos) dari populasinya. Meskipun demikian, sampel tidak selalu 

menggambarkan populasi secara sempurna. Selalu saja ada distorsi, walaupun 

sampel tersebut telah diupayakan untuk ditentukan atau diambil sesistematis 

mungkin. Untuk meminimisasi distorsi, maka sampel harus benar-benar  

mewakili populasi asalnya.                                          
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Sesuai dengan namanya, Statistika Deskriptif berisi deskripsi atau gambaran 

tentang sifat-sifat data (baik populasi maupun sample) serta berbagai cara 

penyajiannya. Sifat-sifat data tersebut bisa digolongkan ke dalam tiga golongan 

besar, yaitu :  

• Ukuran tendensi sentral (average), misalnya Mean, median, modus, dan 

sebagainya. 

• Ukuran variasi, misalnya varians, standar deviasi, koefisien variasi, dan 

sebagainya. 

Bentuk distribusi, seperti skewness atau ukuran kemencengan (menceng ke kanan, 

simetris, dan menceng ke kiri), dan kurtosis ukuran kelancipan (datar, sedang,  dan 

runcing). 

 
 
SPSS 
SPSS adalah salah satu program-program Bantu statistika. Program-program bantu 

yang lain adalah MICROSTAT, TSP, dan sebagainya.  

Membuka SPSS 
Dari Windows 

Jika ada icon SPSS Anda tinggal mengklik ganda pada icon tersebut dan anda akan 

segera masuk ke dalam program SPSS. 

Jika tidak ada icon SPSS, klik Start Program dan cari SPSS for Windows, kemudian 

klik pada SPSS for Windows 10.0 
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Gambar 1 Tampilan pertama pada SPSS 

 

Perhatikan menu utama pada SPSS ini, yaitu File, Edit, View, Data, Transform, 

Analyze,  Graphs, Utilities,  Window dan Help. Dengan menu-menu utama dan sub-

sub menu dari menu-menu utama tersebut kita akan mengoperasikan keseluruhan 

kerja dari program ini. 

Menu yang ada pada SPSS: 

• File 

 Menu File berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan file 

data, seperti membuat file baru, membuka file tertentu, mengambil data dari 

program lain, mencetak isi Data Editor dan lainnya. 

• Edit 

 Menu Edit berfungsi untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan 

memperbaiki dan mengubah nilai data (duplikasi data, menghilangkan data, edit 

data dan lainnya). Selain itu, Menu Edit juga berfungsi untuk mengubah setting 

pada Options (seperti Output Label, Script dan lainnya). 

• View 

 Menu View berfungsi untuk mengatur toolbar (status bar, penampakan value 

label dan lainnya). 

• Data 

 Menu Data berfungsi untuk membuat perubahan data SPSS secara 

keseluruhan, seperti mengurutkan data, menyeleksi data berdasar kriteria 

tertentu,  menggabung data dan sebagainya. 

• Transform 

 Menu Transform berfungsi untuk membuat perubahan pada variabel yang telah 

dipilih dengan kriteria tertentu. 

• Analyze 

 Menu Analyze merupakan menu inti SPSS, yang berfungsi untuk melakukan 

semua prosedur perhitungan statistik, seperti uji t,  uji F, regresi, time series dan 

lainnya. 

• Graphs 
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 Menu Graphs berfungsi untuk membuat berbagai jenis grafik untuk mendukung 

analisis statistik, seperti Pie, Line, Bar dan kombinasinya. 

• Utilities 

 Menu Utilities atau menu tambahan yang mendukung program SPSS, seperti : 

 Memberi informasi tentang variable yang sekarang sedang dikerjakan 

 Mengatur tampilan menu-menu yang lain. 

• Window 

 Menu Window berfungsi untuk berpindah (switch) di antara menu-menu yang 

lain di SPSS. 

• Help 

 Menu Help berfungsi untuk menyediakan bantuan informasi mengenai program 

SPSS yang dapat diakses secara mudah dan jelas. 

Cara Kerja Spss  
Untuk dapat memahami cara kerja software SPSS, berikut dikemukakan kaitan 

antara cara kerja komputer dengan SPSS dalam mengolah data.  

 

Cara Kerja Komputer 
Pada dasarnya Komputer berfungsi untuk mengolah data hingga menjadi informasi 

yang berarti. Data yang akan diolah dimasukkan sebagai input kemudian dengan 

proses pengolahan data oleh komputer, dihasilkan Output yang berupa informasi 

untuk kegunaan lebih lanjut.  

Pengolahan Data menjadi Informasi dengan Komputer: 

 

 

 

  INPUT     OUTPUT 

  DATA                                              (INFORMASI)    

 

PROSES 
KOMPUTER 
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Cara Kerja Statistik 
Statistik juga mempunyai fungsi yang mirip dengan komputer, yaitu mengolah data 

dengan perhitungan statistik tertentu, menjadi informasi yang berarti. 

Cara Kerja proses perhitungan dengan Statistik: 

 

 

 

  Input Data       Output Data (Informasi) 

 

Cara Kerja SPSS 
Proses pengolahan data pada SPSS juga mirip dengan kedua proses di atas. Hanya 

di sini ada variasi dalam penyajian Input dan Output Data. 

 

 

 

 

 

 

  INPUT DATA  PROSES  OUTPUT DATA 

  Dengan   dengan   dengan 

  DATA EDITOR DATA EDITOR OUTPUT NAVIGATOR 
 PIVOT TABLE EDITOR 

 TEXT OUTPUT 

EDITOR 

 CHART EDITOR 

 

Penjelasan Proses Statistik dengan SPSS: 

1. Data yang akan diproses dimasukkan lewat menu DATA EDITOR yang otomatis 

muncul di layar saat SPSS dijalankan. 

2. Data yang telah diinput kemudian diproses, juga lewat menu DATA EDITOR. 

PROSES 
KOMPUTER 
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3. Hasil pengolahan data muncul di layar (window) yang lain dari SPSS, yaitu 

OUTPUT NAVIGATOR. 

Pada Menu Output Navigator, informasi atau output statistik dapat ditampilkan 

secara: 

a. Teks atau tulisan. Pengerjaan (perubahan bentuk huruf, penambahan,  

pengurangan dan lainnya) yang berhubungan dengan output berbentuk teks 

dapat dilakukan lewat Menu Text Output Editor. 
b. Tabel. Pengerjaan (pivoting table, penambahan, pengurangan table dan 

lainnya) yang berhubungan dengan output berbentuk table dapat dilakukan 

lewat Menu Pivot Table Editor. 
c. Chart atau Grafik. Pengerjaan (perubahan tipe grafik dan lainnya) yang 

berhubungan dengan output berbentuk Grafik dapat dilakukan lewat Menu 

Chart Editor. 


