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Definisi Statistika Secara Umum 

 Ilmu yang mempelajari bagaimana 

merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, 

menginterpretasi, dan mempresentasikan data.  

 Secara Metodologi, adalah cara yang 

memperoleh dan mengenali data untuk diolah 

dan dianalisis serta dapat diintepretasikan, 

untuk dapat dijadikan solusi atau 

kebijakan/keputusan. 

 Secara alat, statistika dapat membantu 

mendapatkan ukuran dan pengujian yang 

dibutuhkan dlm berbagai bidang kajian ilmu.  

Apa itu Statistika ? 
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Apa kata pakar ? 

Marguerrite F. Hall (1892) menyatakan; 

“merupakan suatu teknik yang digunakan 

untuk mengumpulkan data, menganalisa 

data dan menyimpulkan dan mengadakan 

penafsiran data yang berbentuk angka. 

Menurut Anderson & Bancrofi 

Statistika merupakan ilmu dan 

seni mengembangkan dan 

menerapkan metoda yang paling 

efektif untuk mengumpulkan, 

mentabulasi, menginterpretasi kan 

data kuantitatif sedemikian rupa 

sehingga kemungkinan salah 

dalam kesimpulan dan estimasi 

dapat diperkirakan dengan meng-

gunakan penalaran induktif ber-

dasarkan matematika probabilitas. 
Menurut William Mendenhall 

Arti statistika menurut Modenhall adalah 

salah satu bidang sains yang berhubungan 

dengan ekstrasi informasi dari sebuah data 

numerik dan digunakan untuk membuat 

keputusan dari suatu populasi darimana data 

itu didapatkan. 

Anderson adalah akademik biologi dan 

statistik kelautan Selandia Baru 

William Mendenhall, statistikawan bidang 

Sampling 

Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA 

Mengemukakan statistik sebagai salah satu cara 

untuk mengolah data & menarik sebuah 

kesimpulan serta keputusan yang logis dari 

sebiah pengolahan data. 



• Menggunakan istilah “Statistik” dengan nama STATISTA, 

untuk pertama kalinya pada karyanya “Konstitusi Politik 

Negara dan Masyarakat Eropa Saat Ini (1749).  

• Istilah “Statistik” dipakai untuk mendeskripsi secara 

komprehensif dari sosial, politik, dan ekonomi suatu negara.  

• Jadi pada waktu itu, statistik adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dalam proses analisis data kenegaraan.  

• Atas jasanya ini, para ekonom Jerman memberi julukan 

“Bapak Statistika”.  

 Galton (1822 – 1911), mempunyai produktifitas intelektual tinggi dan 

menghasilkan lebih dari 340 makalah dan buku sepanjang hidupnya. 

 Ia juga menciptakan konsep statistik KORELASI DAN REGRESI.  

 Dia adalah orang yang pertama menerapkan metode statistik untuk 

mempelajari perbedaan manusia dalam hal warisan kecerdasan,  

 Dan memperkenalkan penggunaan kuesioner dan survei untuk 

mengumpulkan data tentang masyarakat, yang dibutuhkan untuk 

biografi serta untuk studi antropometrik (pengukuran dimensi tubuh 

manusia) 

(1719-1772) 



KARL PEARSON (1857 – 1936) 

  

 Kontributor utama perkembangan awal statistika 

hingga sebagai disiplin ilmu tersendiri.  

 Karl Pearson yaitu seorang ahli Matematika yang 

berasal dari Inggris.  Ia mendirikan Departemen 

Statistika Terapan di University College London pada 

tahun 1911; yang mana merupakan jurusan statistika 

pertama kali untuk tingkat universitas di dunia. 

 Hasil karya Pearson adalah mencakup tentang hal 

aplikasi yang luas dalam pengembangan statistik 

matematis.  

 Jasanya menemukan Koefisien Korelasi Pearson 

untuk mengukur hubungan antar variabel kuantitatif 



William Sealy Gosset (1876 – 1937) 

 Dikenal sebagai seorang ahli statistik, yang terkenal  

     dengan nama penanya student 

 Prestasi yang paling terkenal, menemukan  

     Distribusi : t-student. 

 

 

Ia Bekerja Pada Prusahaan bir “Guiness”, dan menggunakan ilmu 

statistiknya di bidang pembuatan bir dan seleksi varietas di ladang 

gerst (semacam gandum untuk membuat bir)  

Sehingga ia dikenal sebagai pelopor DESAIN EKSPERIMEN dan 

ANALISIS SAMPEL dengan pendekatan ekonomi untuk logika 

ketidakpastian. 



Dr. Tariq Al-Suwaidan (Tokoh Ikhwanul Muslimin),  

 

Menemukan dalam Al-Quran terdapat “statistik” yang unik dan  

luar biasa yang tidak terpikirkan orang.  

Penemuan beliau antara lain:  

DALAM  AL-QUR’AN.........terdapat : 

Kata ad-dunya  (dunia)   terdapat sebanyak 115 kali.  

Kata al-akhirah (akhirat) terdapat sebanyak 115 kali.  

Dunia & akhirat : dua kata yang saling bertentangan. 
 

Kata al-hayat (kehidupan) terdapat sebanyak 145 kali.  

Kata al-maut  (kematian)   terdapat sebanyak 145 kali.  
Kehidupan dan kematian adalah dua kata yang saling bertentangan (antonim). 

 
Kata al-malaikah (malaikat) terdapat sebanyak 88 kali.  

Kata asy-syateen (setan)     terdapat sebanyak 88 kali.  
Malaikat dan setan adalah dua kata yang saling bertentangan (antonim). 

 

Kata ar-rajul (laki-laki) terdapat sebanyak 24 kali.  

Kata al-mara (perempuan) terdapat sebanyak 24 kali.  
Laki-laki & perempuan adalah dua kata antonim. 

Kata al-bahar (laut) terdapat sebanyak 32 kali.  

Kata al-bar (darat) terdapat sebanyak 13 kali.  

Penjelasannya, jika kita menjumlahkan kata laut dan darat adalah 45 Jika dibuat 

persentase maka, Laut = 32/45 X 100% = 71,111%, Darat = 13/45 X 100% = 28,889%  

ini merupakan perbandingan persentase luas laut dan darat di dunia ini. 



 Pertama kali mengembangkan dan membuka Jurusan 

Statistika di IPB.   

 Mendapat gelar profesor statistik dari Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) IPB 

tahun 1971  

 Teorinya “matematika adalah ilmu deduktif, dan statistik 

adalah ilmu proses berfikir induktif, tak seperti ilmu alam 

lain yang pakai metode eksperimental,"  

Prof. Dr. Ir. Andi Hakim Nasution 

mengungkapkan bahwa tidak ada gunanya 

menghasilkan lulusan SMA yang tidak 

menguasai matematika untuk dijuruskan ke 

program-program akademik bidang sains 

social dan humaniora.  
 

Pasalnya, akhir abad ke-20 satu demi satu 

sains social mulai menunjukkan corak 

kuantitatif yang diawali dari ilmu ekonomi, 

psikologi, dan sosiologi. Artinya, ilmu 

kuantitatif matematika tidak lagi menjadi 

monopoli sains alam termasuk 

penerapannya dalam teknologi.  

Mencontoh dari mutu program 

akademik universitas di kawasan 

selatan Amerika Serikat, 

pendidikan disana baru melejit 

setelah semua program 

mewajibkan statistika sebagai 

mata kuliah wajib bagi program 

S-1, magister, maupun doktor. 



LOGIKA DAN PEMIKIRAN 

STATISTIKA 



STATISTIKA : 
Kegiatan untuk : 
• mengumpulkan data 
• menyajikan data  
• menganalisis data dgn metode tertentu 

• menginterpretasikan hasil analisis 

KEGUNAAN 

? 

STATISTIKA DESKRIPTIF : 

Berkenaan dengan pengumpulan,  pengolahan, dan 
penyajian sebagian atau seluruh data (pengamatan) 
tanpa pengambilan kesimpulan 

STATISTIKA INFERENSI : 
Setelah   data  dikumpulkan,   maka  dilakukan  berbagai  metode statistik  untuk 
menganalisis data, dan kemudian dilakukan interpretasi serta diambil kesimpulan. 
Statistika inferensi akan menghasilkan generalisasi (jika sampel representatif) 

Melalui fase 

dan fase 

KONSEP STATISTIKA 
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SENSUS SURVAI REGISTRASI 
=Populasi= =Sampel= =Kegiatan Vital= 
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D A T A 
• Data  adalah  sekumpulan datum yang berisi 

fakta-fakta  serta gambaran suatu  fenomena 
yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis dan 
selanjutnya diinterpretasikan. 

JENIS DATA MENURUT SIFATNYA 

1. Kualitatif 

 Berupa label / nama - nama yang digunakan untuk 
mengidentifikasikan  atribut  suatu  elemen/unsur 

 Skala pengukuran:  NOMINAL   ATAU   ORDINAL 

 Data umunya berupa non-numeric  (dapat  di numeric –kan) 

2. Kuantitatif 

 Mengindikasikan seberapa banyak (how many / diskret  atau  

     how much / kontinu) 

 Data selalu numeric 

 Skala pengukuran:  INTERVAL DAN RASIO 
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DATA MENURUT SUMBER 

1. Primer 

 Hasil pengamatan langsung, Hasil pengukuran langsung 

 Hasil Oservasi lapangan,  Hasil Penilaian Peneliti 

2. Sekunder 

 Sumber data dari pihak lain  (BPS, Bappenas, Bappeda, dll) 

 Hasil dari publikasi media, karya orang lain 

 Hasil adopsi dari Referensi 

DATA MENURUT RUANG LINGKUPNYA 
1. Populasi 

 Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin 
meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka 
penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study 
sensus  

2. Sampel 

3. sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah 
tentu mampu secara representatif dapat mewakili populasinya 
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JENIS DATA MENURUT  

WAKTU PENGUMPULANNYA 

1. Cross-sectional Data 

 yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu  

 yang sama atau hampir sama 

 Contoh:  Jumlah mahasiswa STIE TA 2017/2018,            

   Jumlah perusahaan go public tahun 2017 

    Nilai SKP Pegawai BPKD Bireuen, 2016 
 

2. Time Series Data 

 yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu/periode tertentu 

 Contoh:  Pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 tahun, 

    Jumlah Penduduk Miskin di Aceh Th. 2010-2016 
 

3.     Data Panel 

 Adalah gabungan antara data  time series) dan data silang (cross section).  

 Misal:  - Ingin meneliti Nilai SKP pada banyak Kantor Dinas, untuk periode tahun 2015-2016 

                      - PDRB 23 Kota/Kab di Aceh tahun 2015-2016 
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DATA MENURUT  

SKALA PENGUKURAN 
(NOMINAL-ORDINAL-INTERVAL-RASIO)  

a. Nominal, sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok.  

 Contoh:  Jenis kelamin,  

    Prodi dlm suatu sekolah tinggi (Manajemen, 

Akuntansi). 
 

b. Ordinal, selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat.  

 Contoh:  Tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA, Dipl, S1/S2/S3),  

    Skala perusahaan (kecil, besar, sedang). 

    Kategori Ekonomi Masyarakat, (Low, Medium, Hight) 

                          Kepuasan Konsumen (Sangat Puas, Puas, Kurang, Tidak Puas) 
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c. Interval, Data berjenis interval termasuk dalam kelompok data kuantitatif. Dalam ilmu 
statistika, data Interval mempunyai tingkat pengukuran yang lebih tinggi dari pada data 
nominal maupun ordinal. Angka yang digunakan dalam data ini, selain menunjukkan 
urutan juga dapat dilakukan operasi matematika. Angka nol yang digunakan pada data 
interval bukan merupakan nilai nol yang nyata. 

 Contoh:  Interval nilai Mata kuliah Ekonomi Mikro (60-100) 
                         Kecepatan masing – masing orang dalam berkendaraan

   Usia per Jenjang Pendidikan formal 
    Biaya jenis-jenis Pengiriman Paket 
    Harga Barang per jenis paket 
 

d. Rasio, Dalam ilmu statistika, data rasio merupakan tipe data dengan 
level pengukuran yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe data lain. 
Data ini termasuk dlm kelompok data kuantitatif. Angka yang digunakan 
pada data ini menunjukkan angka yang sesungguhnya, bukan hanya 
sebagai symbol dan memiliki nilai nol yang sesungguhnya. Pada data ini, 
dapat dilakukan berbagai operasi matematika dan perbandingan antara 
dua nilai yang mempunyai arti.  

 Contoh:  Tingkat Inflasi,  Suku bunga Bank,  Berat Bayi lahir, 

    Waktu Tempuh perjalanan 
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PROSEDUR PENGOLAHAN DATA : 
 
A. PARAMETER : Berdasarkan parameter yang ada statistik dibagi menjadi 
 

• Statistik PARAMETRIK : berhubungan dengan inferensi statistik yang 
membahas parameter-parameter populasi, berdasarkan data sampel;  

 jenis data interval atau rasio;  
 Distribusi data normal atau mendekati normal. 
 

Contoh metode statistik parametrik : 

a. Uji-z (1 atau 2 sampel),            b. Uji-t (1 atau 2 sampel) 

c. Korelasi pearson,                     d. Analisis Regresi 

e. Perancangan percobaan, dll. 
 
• Statistik NONPARAMETRIK : inferensi statistik tidak membahas parameter-

parameter populasi; bebas distribusi. 
 jenis data nominal atau ordinal;  
 

Contoh metode statistik non-parametrik : 

a. Uji tanda (sign test)                         b. Rank sum test (wilcoxon) 

c. Rank correlation test (spearman)    d. Fisher probability exact test. 

e. Chi-square test, dll  
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PROSEDUR PENGOLAHAN DATA : 
 

B. JUMLAH VARIABEL : berdasarkan jumlah variabel dibagi menjadi 
 

• Analisis UNIVARIAT :  
Hanya ada 1 pengukuran (variabel) untuk n sampel atau beberapa variabel tetapi 
masing-masing variabel dianalisis sendiri-sendiri.  
Contoh Analisis Univariat : 

Analisis Deskriptif: 

  Untuk Data Numerikal 

      Uji perhitungan Nilai Terpusat dan Nilai Penyebaran 

  Untuk Data Kategorikal 

     Perhitungan Nilai Proporsi, Ratio dan Rate 

Kajian Analitik: 

   Untuk Data Numerikal:   Uji Hipotesis Mean Satu Sampel 

   Untuk Data Kategorikal: Uji Hipotesis Proporsi satu sampel 

 
• Analisis MULTIVARIAT : dua atau lebih pengukuran (variabel) untuk n sampel 

di mana analisis antar variabel dilakukan bersamaan.  
      Contoh : pengaruh motivasi terhadap pencapaian akademik yang dipengaruhi  
                   oleh faktor latar belakang pendidikan orang tua, faktor sosial ekonomi,  
                   faktor sekolah.   
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Pengolahan Data 

MULAI 

Jumlah 

Variabel 

? 

Analisis 

Univariat 
Analisis 

Multivariat 

Jenis 

Data 

? 

Statistik 

Parametrik 

Statistik 

Non Parametrik 

SATU DUA / LEBIH 

INTERVAL 

RASIO 

NOMINAL 

ORDINAL 



UNTUK SINOPSIS- TESIS - DESERTASI 
 

MENGGUNAKAN ANALISIS MULTIVARIAT 

Contoh: 

• PENGARUH KOMPENSASI, PENGEMBANGAN KARIR DAN BUDAYA ORGANISASI 
TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA BANK ACEH SYARIAH 

• PENGARUH MOTIVASI, KEMAMPUAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA 
PEGAWAI DI DINAS PERTANIAN KAB. BIREUEN 

• PENGARUH KREATIVITAS DAN INOVASI TERHADAP KEWIRAUSAHAAN USAHA KECIL  

• ANALISIS EKSPLANATORI FAKTOR DAYA SAING INDUSTRI KECIL (Studi Pada Sentra 
Industri Kecil Batu Alam Di Kabupaten Bireuen).  

• PENGARUH MOTIVASI, KOMPETENSI, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 
PERANGKAT DESA DI KECAMATAN SAMALANGA KAB. BIREUEN  

• PENGARUH  MOTIVASI KERJA,  BUDAYA ORGANISASI,  DAN  PERILAKU INOVATIF 
TERHADAP  KINERJA  GURU  PENJASKES  DI  PROVINSI ACEH 
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CONTOH JUDUL TESIS MAHASISWA MM ANGKATAN - 1 

Lili  Yuliani  Ridwan 17130035 
Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Lokasi Terhadap Kepuasan Pasien yang 

Implikasinya pada Loyalitas Pasien (Studi Kasus pada Rumah Sakit Umum  BMC). 

Melur  Rahma 17130034 
Pengaruh Lingkungan Kerja, Diklat, dan  Pengembangan Karir  Terhadap Kepuasan 

Kerja Implikasinya Terhadap Kinerja Pegawai di Rumah Sakit BMC 

Mahadi 17130020 
Pengaruh Anggaran Pendidikan,  Kualitas Pendidik, dan Akreditasi Sekolah Terhadap 

Kualitas Lulusan pada SMA di Kabupaten Bireuen. 

Rahmad Hahaz 17130048 
Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia, Kualitas Kerja dan Imbalan Terhadap 

Peningkatan Kinerja Karyawan PT. Alianza di Kabupaten Bireuen. 

Saiful Hadi 17130002 
Pengaruh Kompetensi Keuchik, Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Peusangan Bireuen. 

Nurdin 17130005 
Pengaruh Motivasi Kerja, Budaya Kerja dan Fasilitas  Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kabupaten Bireuen. 

Nazaruddin 17130036 
Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan Kecerdasan Emosi melalui 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA  di Bireuen. 

Syukrimiadi 17130001 
Pengaruh Komunikasi Internal, Budaya Kerja dan  Motivasi Terhadap Produktivitas 

Kerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya. 

Ruwaida 17130056 
Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Sikap Profesionalisme Guru Terhadap 

Kompetensi Guru serta Dampaknya bagi Prestasi Belajar Siswa SD di Lingkungan 

UPTD  Peusangan Kabupaten Bireuen. 

Fadli 17130057 
Pengaruh Kepemimpinan Kepala sekolah, Budaya Organisasi dan Kompensasi 

terhadap Motivasi kerja Guru Bidang studi Penjaskes di SMA Se-Kabupaten Bhireuen 

Provinsi Aceh 
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