
STATISTIKA : adalah ilmu mengenai pengolahan
dan penafsiran data kuantitatif (Saifuddin Azwar,
2001)

Pengolahan tidak hanya menyusun dan
menyajikan data saja, tetapi juga menghitung
besaran-besaran yang dapat menunjukkan
karakteristik kumpulan data sehingga akan
diperoleh gambaran yang jelas mengenai keadaan
data tersebut dan mudah diinterpretasikan 

Statistika Deskriptif
Penafsiran : Penggunaan teknik-teknik analisis
tertentu untuk melakukan estimasi terhadap
besaran-besaran populasi (parameter),
berdasarkan besaran-besaran yang dihitung pada
data sampel  Statistika Inferensial.



 Statistika adalah: pengetahuan yang
berhubungan dengan cara-cara pe -
ngumpulan data, pengolahan atau
penganalisaanya dan penarikan
kesimpulan berdasarkan kumpulan
data dan penganalisaan yang dilaku -
kan (sujana, 2000,3)



 Statistika: ilmu tentang cara-cara
ilmiah untuk mengumpulkan, menyu -
sun, meringkas, dan menyajikan data
penyelidikan.

 Statistik: cara untuk mengolah data
dan menarik kesimpulan-kesimpulan
yang teliti dan keputusan-keputusan
yang logik dari pengolahan ( Sutrisno
Hadi,1995:1)



1. Mhs harus mampu membaca lite-
ratur profesional

2. Mhs harus menyusun cara-cara
untuk kuliah ting kat tinggi.

3. Statistik merupakan bagian esen
-sial dari latihan profesional.

4. Statistika dimana saja menjadi
landasan dari kegiatan-kegiatan
riset.



1. Statistik memungkinkan pencatatan secara
paling eksak data penyelidikan

2. Statistik memaksa penyelidik menganut tata
pikir dan tata kerja yang definit dan eksak

3. Statistik menyediakan cara-cara meringkas
data ke dalam bentuk yang lebih banyak
artinya dan lebih mudah mengerjakannya

4. Statistik memberi dasar-dasar untuk mena -
rik kongklusi-kngklusi melalui proses yang
mengikuti tata cara yang dapat diterima
oleh pengetahuan



5.Statistik memberi landasan untuk mera -
malkan secara ilmiah tentang bagaimana
sesuatu gejala akan terjadi dalam
kondisi-kondisi yang telah diketahui

6.Statistik memungkinkan penyelidik/peneli
-ti menganalisa, menguraikan sebab-
akibat yang kompleks dan rumit, yang
tanpa statistik akan merupakan peristiwa
yang membingungkan, kejadian yang tak
teruraikan



1. Variasi:
Seorang peneliti selalu mengahadapi gejala-

gejala yang bermacam-macam/bervariasi baik
dalam jenisnya maupun tingkatan besar kecilnya.

2. Reduksi:
Peneliti hanya menyelidiki sebagian dari selu -

ruh gejala atau kejadian yang diteliti. Jadi ada
reduksi/pengurangan terhadap populasi. Hal ini
dikenal sebutan penyelidikan sampling.

3. Generalisasi:
Penyelidikan yang dilakukan terhadap sebagian

dari keseluruhan gejala atau kejadian, namun
kesimpulannya dikenakan bagi keseluruhan
gejala atau kejadian tersebut diambil. Proses atau
tata kerja ini disebut generalisasi.



1. Bekerja dengan angka-angka:

Angka-angka dalam statistik mempunyai dua arti,
yaitu anga sebagai jumlah yang menunjukkan jumlah
atau frekuensi; dan angka yang menunjukkan nilai
atau harga. Angka menunjukkan nilai atau kualitas
masih mewakili atau menimbulkan sesuatu kualitas,
mis: angka kecerdasan, nilai sekolah, harga kebajik -
an.

2. Bersifat obyektif:

Kerja statistik menutup kemungkinan masuknya
unsur-unsur subyektif yang dapat menyulap kei-
nginan menjadi kebenaran

3. Bersifat universal :

Dapat digunakan hampir dalam semua bidang pe-
nyelidikan, seperti ilmu-ilmu eksakta, biologi, sosial
dan budaya yang semuanya dapat menggunakan
statistik dengan penuh keyakinan.



1. Statistika Deskriptif:
Metode yang berkaitan dengan pengum
-pulan dan penyajian suatu kumpulan
data sehingga memberikan informasi
yang berguna, dan tidak menarik kesim -
pulan tentang populasi.

2. Statistika inferensial
Metode yang berhubungan dengan ana -
lisis sebagian data (sampel) untuk kemu -
dian sampai pada peramalan atau
penarikan kesimpulan mengenai keselu -
ruhan kumpulan data (populasi)



Statistika inferensial: mencakup semua metode
yang berhubungan dengan analisis sebagian data
(sampel) untuk kemudian sampai pada penarikan
kesimpulan atau generalisasi mengenai suatu
populasi, untuk membuktikan hipotesis:

- statistika parametrik: Menguji dugaan parameter
(ukuran populasi yang diperkirakan dari sampel)
dan hipotesis, dengan mengaitkan suatu taraf
kepercayaan tertentu dengan setiap kesimpulan
statistik, dan melalui uji kenormalan.

-statistika non parametrik/bebas distribusi:
menguji hipotesis yang distribusi populasinya
tidak mengalami uji normalitas, karena subyek
(n) kurang dari 30



Data statistik adalah keterangan atau gambaran/
ilustrasi mengenai sesuatu hal, yang berbentuk
kategorik ( mis: rusak, baik, senang, puas, berhasil,
gagal, dsb) atau bisa berbentuk bilangan.

Data yang berbentuk bilangan disebut data
kuantitatif, harganya berubah-ubah atau bervariasi
/variabel.

Dari nilainya, dikenal dua golongan data kuanti -
tatif, yaitu nilai variabel kontinum atau di singkat
data kontinum dan nilai variabel diskrit atau
disingkat data diskrit.
Hasil menghitung atau membilang merupakan data

diskrit sedangkan hasil pengukuran merupakan data
kontinu



Variabel: obyek yang diselidiki, atau fokus penyelidik
-an

Nilai variabel: nilai yang terkandung dalam obyek
yang diselidiki

Nilai variabel ada dua macam: yaitu nilai ber -
sambung atau kontinu, dan nilai terpisah
atau diskrit.

Contoh: nilai tinggi orang adalah nilai kontinu,
sebab bilamana tinggi A = 165 cm, pada
hakekatnya tinggi si A itu tidak mutlak
tepat 165 cm. 165 cm dapat mewakili
tinggi 164,50 cm sampai 165,49 cm.
Mereka yang tingginya 165,50 cm – 166,49
cm, dicacat 166 cm. Dengan kata lain ,
angka 0,50 ke atas dibulatkan ke atas,
sedang angka dibawah 0,50 dihilangkan.



Apabila orang menyelidiki hasil-hasil
ujian yang hanya dinilai benar dan salah,
atau lulus dan gagal. Benar dan salah atau
lulus dan gagal adalah nilai-nilai yang
diskrit, karena tidak ada nilai lain yang
dipandang setengah benar atau setengah
lulus

Kedua jenis nilai variabel ini sangat
penting untuk seterusnya mengolah data
dengan teknik statistik.

Keduanya mempunyai konsekuensi pengo
-lahan yang berlainan.



Data yang bukan kuantitatif disebut data
kualitatif, yaitu data yang dikategorikan
menurut gambaran kualitas obyek yang
diselidiki, yang dikenal dengan nama atribut
(Mis: sembuh, rusak, gagal, berhasil, dsb)

Menurut sumbernya, ada dua data, yaitu
data intern dan data ekstern. Data intern
adalah data yang diperoleh dari keadaan
dan aktivitas yang terjadi dalam diri subyek
penelitian, dan data extern diperoleh dari
pihak luar subyek penelitian.



Data ekstern dibagi menjadi data ekstern
primer (data primer), dan data ekstern
sekunder (data sekunder). Jika data
dikeluarkan dan dikumpulkan oleh pihak
yang sama, maka didapat data ekstern
primer, dan hal yang lain merupakan data
sekunder.

Data yang baru dikumpulkan belum diolah
dikenal dengan data mentah. Data yang
diperoleh hendaknya sahih dan kebenaran -
nya dapat diandalkan.



Ciri pokok pengukuran adalah adanya
proses pembandingan. Dengan demi -
kian mengukur adalah membandingkan
atribut yang hendak diukur dengan alat
ukurnya secara deskriptif. Deskriptif
artinya menyatakan hasil ukur secara
kuantitatif hanya dengan satuan atau
besaran ukurnya saja tanpa memberi -
kan penilaian kualitatif (Saifuddin
Aswar, 1996: 4)



1.Tabel: Daftar berisi ikhtisar/ringkasan sejumlah fakta
/informasi yang biasanya hanya berupa nama
dan bilangan yang tersusun secara tersistem,
urut ke bawah di lajur tertentu dengan
pembatas, sehingga dapat dengan mudah
disimak.

2. Grafik/diagram: lukisan/gambaran pasang surut suatu
keadaan dengan garis atau gambar (turun
naiknya hasil statistik, dsb.) Histogram/
batang, Poligon/garis, Ogive (Poligon kumu -
latif), Srabi/pastel, Lambang, peta, pencar

3. Tekstual/narasi: ceritera atau deskripsi dari suatu
kejadian atau peristiwa, yang biasanya dalam
bentuk kata-kata/kalimat. Bentuk ini selalu
mengikuti semua penyajian data statistik
yang sudah dianalisis dan disim-pulkan.



Dalam suatu penyelidikan tentang kecakapan mate-
matika siswa tiga kelas tertinggi dari sebagian SD di
suatu Kabupaten dikumpulkan nilai rapor sebagai
berikut:

Mata Pelajaran: Matematik

Siswa: Laki-laki

Jumlah : 72 orang

Nilai-nilai:

7  6  6  6  5  7  6  5  4  6  7  7  6  7  5  6  6  7

6  6  6  6  6  5  6  6  6  7  7  5  7  7  8  5  6  5

5  6  5  6  7  6  7  8  5  6  5  7  5  6  7  8  8  6

Melihat angka-angka yang berderet-deret itu ita tidak
memperoleh gambaran apa-apa, oleh kerena itu perlu
mengatur angka-angka itu menjadi suatu tabel



Tabel 1

Nilai Matematika 72 Orang Siswa SD Kabupaten
Sleman

Nilai Jari-jari Frekuensi

8
7
6
5
4

////
////  ////  ////  ////  ///

//// ////  ////  ////  ////  ///
////  ////  ////  /

/

4
23
28
16
1

N       = 72



N = singkatan dari kata Number, yang berarti jumlah

frekuensi variabel. Dari Tabel 1 kita dapat sekedar
menyimpulkan nilai 6 mendapat frekuensi tertinggi (mode)
dan nilai terrendah adalah 4, karena hanya mendapat
frekuensi 1. Tabel yang akan disajikan jari-jari tidak perlu
ada, tetapi frekuensi perlu dimuat dalam

Tabel 2

Nilai Matematika 72 Orang Siswa SD Kabupaten Sleman

Nilai (X) Frekuensi (f)

8
7
6
5
4

4
23
28
16
1

Jumlah 72



Hasil psikotes sebagaian calon mhasiswa suatu fakultas tahun
2009-2010, nilai tertinggi adalah 23 dan nilai terendah adalah 3
(tiga). Jika disusun tabel distribusi tunggal maka harus membuat
sepanjang 21 baris (dari 23-3 plus 1). Untuk menyingkat dan
hemat tenaga maka nilai-nilai dapat dikelompokkan, misalnya
tiga nilai menjadi satu kelompok.

Tes : Psikotes
Subyek: Calon mahasiswa

Tahun: 2009-2010
Jumlah 71 orang

18  13  16   4   10  10  15  17  16  16  
21  22  20   7  (23) 10  18   (3)  10   8
10   11  10  10   6   11  23  19  19  20 
21   12  10  17   7   12   5    9   12  15
12  12  16  20  14  15  14  15  16  15  
17  16  16  14  14  15  19  13  15  14
21  8   19  19  19  13  13  19  14  13
20



Tabel 3

Hasil Psikotes Calon mahasiswa

Tahun: 2009-2010

Kelompok Nilai Frekuensi (f)

21-23
18-20
15-17
12-14
9-11
6-8
3-5

6
13
17
16
11
5
3

Jumlah 71



Interval kelas: Kelompok nilai variabel. Dalam tabel
3 ada tujuh interval kelas dengan masing-masing
berisi tiga nilai variabel. Interval kelas paling atas
berisi nilai-nilai 21, 22, dan 23 walaupun hanya
ditulis 21 dan 23
Batas kelas: nilai-nilai yang membatasi kelas yang
satu dari kelas-kelas lainnya. Mis: nilai-nilai 21 dan
23 adalah nilai-nilai yang membatasi kelas itu dari
kelas lain, maka disebut batas kelas (yang teratas)
Batas atas dan batas bawah: Dalam tabel 3 ada dua
deret angka-angka sebelah kiri dan sebelah kanan.
Sebelah kiri menjadi batas bawah dari masing-
masing kelasnya, dan sebelah kanan menjadi batas
atas dari masing-masing kelasnya.



Batas semu dan batas nyata:

.____.   .____.   .____.   ._____.   .____.    .____.     .____.

3     5  6     8  9   11  12  14  15  17   18  20  21  23

Angka 5 dan 6, 8 dan 9, 11 dan 12, 14 dan 15, 17
dan 18, 20 dan 21 bukan batas nyata (semu) antar
kelas karena tiap rangkai angka ada lubang -nya.
Lubang ini akan hilang bila ada nilai di tengah-
tengah di antara dua angka berurutan, sebagai batas
nyata (yang hanya dimiliki oleh variabel kontinu)

._____._____.______._____.______.______.______.

2,5 5,5 8,5 11.5 14,5 17,5 20,5 23,5



Lebar Kelas: Jumlah nilai variabel dalam tiap kelas
atau batas atas nyata dikurangi batas bawah nyata
dari kelas-kelas bersangkutan. Lebar kelas biasa
diberi simbol “i: atau “h”. Maka jika “i” sama dengan
tiga, ini berarti bahwa distribusi frekuensi disusun
dalam tabel atau grafik menggunakan interval kelas
dengan isi tiga angka atau nilai dalam tiap-tiap
intervalnya.

Titik Tengah/tanda kelas: angka atau nilai variabel
yang terdapat ditengah-tengah interval kelas, yaitu
separo dari angka-angka batas, misalnya:1/2 (20 +
23) = 21,5.



Jumlah interval: banyaknya interval yang 
digunakan dalam penyusunan distribusi. Dalam
Tabel 3 jumlah interval ada tujuh.

Jarak Pengukuran: Angka tertinggi dari pengukur
-an dikurangi dengan angka terrendah. Mis:
Pengukuran tertinggi : 180cm dan terrendah 145cm,
maka jarak pengukuran 35cm (180cm-145cm), Nilai
Matematika tertinggi 8 dan terrendah 3, maka jarak
pengukurannya 8-3 = 5. Jarak pengukuran biasa
disebut “Range of Measurement” disingkat R, hanya
dimiliki oleh variabel kontinu saja.

Range (R) adalah nilai tertinggi dikurangi nilai
terrendah tidak memandang batas nyatanya.



Distribusi Frekuensi : Susunan data yang mencantumkan
banyaknya pemilik masing-masing angka
Perhatikan : Tabel 2
Frekuensi atau banyaknya mahasiswa yang mendapat angka
bersangkutan diletakkan di kolom f.
Contoh :
Angka 6 terlihat = 28, artinya ada 28 orang siswa yang
memperoleh angka 6 atau X = 6.
Frekuensi kumulatif atau banyaknya siswa yang memiliki
angka bersangkutan dan angka yang lebih rendah, diletakkan
pada kolom fk
Contoh :
Pada angka 6 terlihat fk =45, artinya ada 45 orang siswa
yang memperoleh angka 6 dan kurang dari 6, cara
menghitungnya dengan menjumlahkan nilai frekuensi mulai
dari bawah (1+16+28=45). Jumlah frekuensi meningkat (fk)
yang paling atas harus sama dengan N yang juga 72



Tabel 2

Nilai Matematika 72 Orang Siswa SD Kabupaten
Sleman

Nilai Frekuensi Frekuensi kumulatif dari
bawah

8
7
6
5
4

4
23
28
16
1

72
68
45
17
1

Jumlah 72



Contoh : mencari angka proporsi (p) = f/N
Pada angka (X) = 6, diketahui f = 28,
sedangkan banyaknya siswa (N) adalah 72,
sehingga p = 28/72 = 0,39
Pada kolom pk (proporsi kumulatif) memuat
proporsi kumulatif, yaitu proporsi siswa
yang memiliki angka bersangkutan dan yang
lebih rendah. Proporsi kumulatif dihitung
dengan rumusan pk = fk/N.
Contoh :
Pada angka (X) = 6 diketahui fk = 45
sehingga pk = 45/72 =0,63



Langkah-langkah umum membuat grafik (perlu
tabel persiapan)

1. Buat sumbu yaitu sumbu absis (sumbu menda -
tar) yang disebut X untuk mencantumkan nilai;
dan sumbu ordinat (sumbu tegak) yang disebut Y
untuk frekuensi.

2. Perbadingan sumbu X dan sumbu Y biasanya 3
dibanding 2

3. Pemberian nama pada sumbu. Mis: Sumbu X
diberi nama Nilai tepat dibawah tengah, sedang
sumbu Y diberi nama Frekuensi di sebelah kiri
juga tepat ditengah atau di atasnya.

4. Pemberian nama pada grafik, dibawah grafik.



Buat tabel persiapan, dengan mencantumkan batas
nyata untuk memudahkan bagi yang taraf belajar, 
selanjutnya tidak perlu dicantumkan.

Tabel 7

Nilai Matematika 72 Orang Siswa SD Kabupaten
Sleman

Nilai Batas Nyata (atas & 
bawah)

Frekuensi

8
7
6
5
4

8,5
7.5
6,5
5,5
4,5
3,5

4
23
28
16
1

Jumlah - 72



1. Membuat absis dan ordinat, bebanding 10 : 7

2. Absis diberi nama “Nilai” pada absis dan
“Frekuensi” (f) pada ordinat.

3. Membuat skala pada absis dan ordinat, tidak
perlu sama dan disesuaikan dengan kebutuhan
agar dapat memuat semua nilai, yang didasarkan
pada batas nyata dan memuat frekuensi tertinggi)

4. Membuat segiempat-segiempat pada absis yang
masing-masing harus sama/sesuai denga
variabelnya yang berhimpit satu sama lain pad
batas nyatanya.

5. Beri nama grafik di bawah
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Interval Nilai Titik Tengah (X) Frekuensi (f)

70 – 74

65 – 69

60 – 64

55 – 69

50 – 54

45 – 49

40 – 44

35 – 39

30 - 34

72

67

62

57

52

47

42

37

32

1

3

4

9

9

11

5

4

2

Jumlah - 42
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Dari Poligon frekuensi yang merupakan garis patah-

patah dapat dibuat sebuah lengkungan halus dengan

garis tebal yang bentuknya cocok dengan bentuk Poligon

tersebut. Lengkungan yang dibuat tersebut dinamakan

kurva frekuensi.

Semua data dalam populasi dikumpulkan kemudian di

buat daftar distribusi frekuensinya dan digambarkan

kurva frekuensinya, maka kurva ini dapat menjelaskan

sifat atau karakteristik populasi.

Kurva ini merupakan model populasi yang akan ikut

menjelaskan ciri-ciri populasi. Model populasi ini biasanya

diturunkan dari kurva frekuensi dari sampel representatif

yang diambil dari populasi tersebut.



Model-model populasi yang digambarkan dengan kurva

frekuensi adalah: model kurva normal/simetrik, Model kurva

bimodal, model kurva positif (miring/juling ke kiri) dan model

kurva negatif (miring/ juling ke kanan)

1. Model kurva normal/simtetrik: mempunyai sebuah puncak/

Mode (unimodal/unimode) selalu simetrik, menyerupai

bentuk bel. Ada kurva bel lansing “Leptokurtik” dan ada kurva

bel gemuk “ Plastikurtik” dan kurva Trapesium “ Rectangular).

Jika kita lipat di tengah-tengah, bagian kiri akan menutup

tepat setengah bagian kanan.

2. Model kurva bimodal: mempunyai dua puncak atau disebut

dengan kurva simetrik Dwimodal/Dwimode.

3. Model kurva a-simetrik: Dikenal dengan kurna juling yang

ditunjukkan oleh arah “ekor” nya. Jika kurva mempunyai ekor

di sebelah kanan disebut Kurva Juling Posifif, dan kurva

mempunyai ekor di sebelah kiri disebut Kurva Juling

Negatif,



Ukuran tendensi sentral adalah statistik yang
menunjukkan pengelompokkan angka dalam suatu
distribusi frekuensi, ada 3 macam ukuran tendensi sentral
Mode, median dan mean.
1. Mode = modus : angka/nilai (distribusi tunggal) atau

titik tengah (distribusi bergolong) yang paling tinggi
frekuensinya.

Dalam Tabel 2, angka/nilai (X) = 6 adalah mode
dalam distribusi ybs, sebab frekuensi sebesar 28
merupakan frekuensi tertinggi. Dalam Tabel 17 titik
tengah 82 adalah mode, karena merupakan frekuensi
sebesar 13 merupakan frekuensi tertinggi

Dalam suatu distribusi angka memiliki satu mode
disebut distribusi unimodal/unimode; memiliki dua
mode disebut distribusi bimodal/bimode; memiliki
lebih dari dua mode disebut distribusi multimodal/
multimode.



2. Median : angka yang membatasi 50% (0,50 proporsi)
frekuensi angka terendah dan 50% (0,50 proporsi)
angka tertinggi dalam suatu distribusi. persentil ke
50 = P50, yaitu angka yang lebih besar dari 50%
angka-angka lain dalam suatu distribusi.

1/2N - fkb
Median = Bb +(------------)i =

fd
Bb = batas bawah (nyata) dari interval yang mengan-

dung median
fkb = frekuensi kumulatif (meningkat) di bawah inter-

val yang mengandung median.
fd = frekuensi dalam interval yang mengandung medi

–an
i = lebar interval
N = jumlah frekuensi dalam distribusi



Median = Bb +(1/2N - fkb)i =
fd

= 79,5 +(½(55) - 24)5=
13

= 79,50+(27,5 - 24)5 =
13

= 79,50+(3,50 x 5) = 79,50 + 1,346
13

= 80,846 atau 80,85



Interval Nilai f fk

100 – 104
95 – 99
90 – 94
85 – 89

------80 – 84 ----
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 - 59

1
3
5
9        fd

--------(13) -----
10

6
4
3
1

55
54
51
46

----37-----------
(24) fkb
14
8
4
1

Jumlah 55 -



Interval Nilai Titik Terngah
(X)

f fk fX

100 – 104
95 – 99
90 – 94
85 – 89

---80 – 84 --
75 – 79
70 – 74
65 – 69
60 – 64
55 - 59

102
97
92
87
82
77
72
67
62
57

1
3
5
9       fd

---- (13) ----
10
6
4
3
1

55
54
51
46

---- 37-----
(24) fkb
14
8
4
1

102
291
460
783

1066
770
432
268
186
57

55 4415



3. Mean : angka rata-rata atau jumlah semua angka/nilai

dibagi dengan jumlah individu, dengan rumus : M =

fX/N.

Contoh menghitung lihat Tabel 17 : M = 4415/55 =

80,27.

rumus mean : X1 + X2 + X3. . . Xn-1 + Xn atau

N

disingkat M = ∑fX Mis:lima orang berpenghasilan

N

10, 12, 13, 15 dan 20 per hari maka rata-rata 
penghasilan (mean): 10 + 12 + 13 + 15 + 20 = 14

5

i



Mean yang ditimbang adalah mean memperhitung -
kan frekuensi tiap-tiap nilai variabel.

Tabel 18

Contoh mencari mean yang ditimbang

=

Rumus Mean yang ditimbang sbb:

M = ∑ fX = 75 = 12,50. Hal ini menghitung mean

N 6

Dari distribusi tunggal

Penghasilan (X) Frekuensi (f) fX

20
15
10

1
1
4

20
15
40

N = 6 ∑fX = 75



Menghitung mean dari distribusi bergolong pada hakekatnya tidak berbeda

dengan menghitung mean dari distribusi tunggal, dengan menggunaka rumus
yang sama . Hanya saja nilai X disini tidak mewakili nilai variabel tunggal,
melainkan mewakili “titik tengah” interval kelas. Tabel 19 Contoh, sbb:

Interval Nilai Titik Tengah (X) f                        fX

145 – 149
140 – 144
135 – 139
130 – 134
125 – 129
120 – 124
115 – 119
110 – 114
105 – 109
100 – 104

95 – 99
90 – 94
85 – 89
80 - 84

147
142
137
132
127
122
117
112
107
102
97
92
87
82

1
3
5
8

11
17
21
22
24
20
15
12
6
2

147
426
685

1056
1397
2074
2457
2464
2568
2040
1455
1104
522
164

Jumlah - N = 167 ∑fX= 18559



Dari tabel 19 dapat menghitung Mean  dari distribusi
bergolong: 

M =∑ fX = 18.559 = 111,13

N          167



Salah satu dari syarat-syarat tes yang perlu diper -
hatikan dan dipenuhi adalah menyediakan “ukuran”
atau norma. Ukuran atau norma ini digunakan sebagai
pedoman untuk memisahkan mereka yang “baik” dan
“kurang baik” yang harus sesuai dengan kenyataan.

Artinya tes harus diberikan kepada orang yang dapat
mewakili pengguna tes. Setelah diteliti dan dianalisis,
hasilnya dapat dijadikan norma, mis; 50 % dari mereka
yang mendapat nilai di bagian atas distribusi mewakili
kelompok baik, sedang 50% di bawahnya mendapat
nilai dibagian bawah distribusi digolongkan dalam
kelompok tidak baik. Suatu nilai yang memisahkan
kelas golongan itu kita kenal sebagai median.



Peneliti juga dapat menyediakan ukuran/
norma lebih dari dua golongan, mis: empat
golongan yaitu : sangat baik, baik, cukup dan
kurang. Dalam hal ini tidak dapat digunakan
median sebagai pemisah, melainkan Kwartil, yang
merupakan nilai yang memisahkan tiap-tiap 25%
frekuensi dalam distribusi.

Jika peneliti ingin menyediakan norma dalam
sepuluh golongan, digunakan Desil, yaitu nilai
pemisah tiap-tiap 10% frekuensi dalam distribusi.
Apabila ingin menyediakan norma yang lebih kecil,
dapat menggunakan Persentil, dengan menyajikan
norma sebanyak 100 golongan, nilai pemisah tiap-
tiap 1% frekuensi dalam distribusi.



Kwartil: merupakan nilai yang memisahkan tiap-
tiap 25% frekuensi dalam distribusi.
Ada tiga macam Kwartil: Kwartil Pertama disingkat
K1, Kwartil Kedua disingkat K2, dan Kwartil Ketiga
disingkat K3.
1. Kwartil Pertama (K1) merupakan suatu nilai da -

lam distribusi yang membatasi 25% frekuensi di
bawah distribusi dari 75% frekuensi di bagian
atas distribusi.

2. Kwartil Kedua (K2) merupakan suatu nilai da -
lam distribusi yang membatasi 50% frekuensi di
bawah distribusi dan 50% frekuensi diatasnya.

3. Kwartil Ketiga (K3) merupakan suatu nilai da -
lam distribusi yang membatasi 75% frekuensi di
bawah distribusi dan 25% frekuensi bagian atas.



Nilai Frekuensi fk%

25%

K3                                                  K3

75%        50% 

K2                                     K2

75%

K1                        K1              50%

25%



Cara menghitung Kwartil pada prinsipnya sama
dengan cara menghitung Median, jadi rumus untuk
mencari Median berlaku, dengan perubahan yang
sangat kecil, yaitu perubahan pada komponen N-nya
Rumus menghitung Kwartil Pertama (K1)
K1 = Bb+[ ¼ N – fkb] i

fd
K1 = Kwartil pertama
Bb = Batas bawah nyata interval yang mengandung

K1
N = Jumlah frekuensi dalam distribusi
Fkb= Frekuensi kumulatif di bawah interval yang

mengandung K1
Fd = Frekuensi dalam interval yang mengandung K1
i = Lebar interval



Untuk menghitung K1, jumlah frekuensi yang
membatasi 25% ujung distribusi sebelah bawah dan
75% ujung atas harus diketemukan dulu. Hal ini
dicari dengan membagi N dengan 4, atau contoh 34:
4 = 8,5. Interval 165-169 dan interval 170 – 174
bersama-sama mempunyai jumlah frekuensi 4 (atau
fk = 4). Untuk menggenapinya menjadi 8,5
membutuhkan 4,5 lagi, yang diambilkan dari
frekuensi di atasnya (fd =6). Interval yang
mengandung K1 adalah interval 175 – 179, yaitu
interval yang mengandung fd. Kalau ini sudah
diketemukan, maka tinggal mengisi rumusnya.



Interval Nilai Frekuensi Frekuensi
Kumulatif (fk)

195 – 199
190 – 194
185 – 189
180 – 184
175 – 179

---------------
170 – 174
165 - 169

1
5
8
10
(6)

--------------
3
1

34
33

24 28
20
10

---------------
4 (4)

1

Jumlah 34



Menghitung K1 dari data Tabel 20:

Bb = 174,5                       fd = 6       1/4N = 8,5

fkb = 4                             i   = 5

K1 = Bb+[ ¼ N – fkb] i

fd

K1 = 174,5 + [ 8,5 – 4 ] 5 = 178,25

6



Umur Frekuensi (f) Frekuensi Kumulatif (fk)

30 tahun ke atas
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

K1------ 19 --------
18
17

Di bawah 17 tahun

23
3

13
12
16
34
27
72
92
90

fd 104
-------- (108) -------

105
51
4

754
731
728
715
703

468org 687
653
626
554
462
372

-------- 268 ------
(160) fkb

160 org 55
4

Jumlah 754 ---



Umur yang menjadi Kwartil Pertama (K1) diperoleh
dengan cara:

Hitung ¼ N (754: 4 = 188,5) dari bawah distribusi

Jumlahkan dari bawah frekuensi orang yang berumur
17 tahun ke bawah sampai 18 tahun, ada 160 orang.
Dengan demikian kita hanya butuh 28,5 untuk
menutup ¼ N (188,5). Ini diambilkan dari frekuensi
mengandung K1 (108). Dengan anggapan bahwa fre
–kuensi 108 itu terbagi rata dalam interval umur 19,

maka K1 terletak pada umur 19 tahun ditambah
28,5/108 x 1 tahun = 19,264 tahun, jadi K1 = 19
tahun 3 bulan.



Rumus K2 = Bb + [1/2N –fkb]i adalah Median, oleh

fd

karena itu dapat langsung dihitung dengan mengisi
rumusnya dengan data tabel 20 :

K2 = 179,5 = [17-10]5 = 183

10

Dari data tabel 21: K2 = 21th + 377-372 x 1th

90

= 21,0555 tahun

=  21.06 tahun



K3 = Bb + [3/4N – fkb] i.

fd

Data dari Tabel 20:

75% fk di bawah K3 adalah 25,5 (dari 3/4X 34).

K3 terletak disuatu titik dalam interval 185-189, ka
–rena fk dari interval terbawah sampai interval 180-
184 ada 20, maka masih dibutuhkan 25,5 – 20= 5,5

Untuk mengisi lubang antara batas 184,5 sampai
titik K3, dan karena dalam interval 185-189
terdapat frekuensi 8, maka K3 dapat diperoleh:

K3 = Bb + [3/4N – fkb] I = 184,5 + 25,5 -20 x 5

fd 8

= 187,9375 = 187,94



K3 = Bb + [3/4N – fkb] i.

fd

Data dari Tabel 21:

75% fk di bawah K3 adalah 265,5 (dari 3/4X 754).

K3 terletak disuatu titik dalam interval 23-24, ka –
rena fk sampai umur 23 tahun ada 554, maka masih
dibutuhkan 265,5 – 554= 11,5

Untuk mengisi lubang antara titik 23 sampai titik
K3, dan karena dalam umur 23 terdapat frekuensi
72, maka K3 dapat diperoleh:

K3 = Bb + [3/4N – fkb] I = 23 + 11,5 x 1 (tahun)

fd 72

= 23, 1597 tahun

= 23,16 tahun



Pengertian Median dan Kwartil dapat dijadikan
dasar untuk memahami Desil. 

Dalam tiap distribusi mempunyai Desil Pertama
(D1) sampai dengan Desil Sembilan (D9).

Desil Pertama (D1) adalah suatu titik yang membatas
–i 10% frekuensi terbawah dari distribusi.

Desil Ketiga (D3) adalah suatu titik yang membatas –
i 30% frekuensi terbawah dari distribusi.

Desil Delapan (D8) adalah suatu titik yang membatas
–i 80% frekuensi terbawah dari distribusi.

- Begitu seterusnya.



Pada prinsipnya rumus Median berlaku untuk meng -
hitung Desil, perbedaannya terletak pada N-nya
D1 = Bb + [1/10N – fkb]i

fd
D5 = K2 = Median = Bb + [5/10N – fkb]i

fd
D6 = Bb + [6/10N – fkb]I

fd
D9 = Bb + [9/10N – fkb]i

fd
Bb = Batas bawah (nyata); fkb = frekuensi kumulatif di
bawah; N = jumlah frekuensi dalam distribusi; I =
interval; fd = frekuensi dalam interval yang mengan-
dung Desil bersangkutan.

Untuk D2, D3, D4, D7 dan D8 komponen N-nya
secara berturut-turut adalah:
2/10N, 3/10N, 4/10N, 7/10N, dan 8/10N



Dalam Tabel 20 dicari D3-nya:

Menemukan 3/10 dari frekuensi seluruhnya, dikete –
mukan 10,2 (dari 3/10 x 34).

Periksa Tabel 20, dapat diketahui bahwa D3 terletak
dalam interval nilai-nilai 180 – 184, maka dapat di-
ketahui: Bb (Batas bawah/nyata)=179,5; fd (frekuensi
dalam interval yang mengandung D3) = 10; fkb
(frekuensi kumulatif di bawah) = 10; i (interval) = 5;
3/10N = 10,2, masukkan dalam rumus:

D3 = Bb + [3/10N-fkb]I

fd

= 179,5 +[10,2 -10]= 179,6

10

Jadi, nilai 179,6 menjadi batas dari 30% frekuensi di
bagian bawah distribusi dari 70% frekuensi bagian
atasnya.



Dalam Tabel 21 dicari D7-nya:

Menemukan 7/10 dari frekuensi seluruhnya, dikete –
mukan 527,8 (dari 7/10 x 754).

Periksa Tabel 21, dapat diketahui bahwa D7 terletak
dalam interval umur 22 – 23, maka dapat diketahui: Bb
(Batas bawah/nyata)= 22th; fd (frekuensi dalam interval
yang mengandung D7) = 92; fkb (frekuensi kumulatif di
bawah) = 462; i (interval) = 1th; 7/10N =
527,8, masukkan dalam rumus:

D7 = Bb + [7/10N-fkb]I

fd

= 22th +[527,8 -462] 1th= 22,72 tahun

92

Jadi, umur 22,72 th menjadi batas dari 70% frekuensi di
bagian bawah distribusi dari 30% frekuensi bagian
atasnya.



Persentil adalah penyajian norma sebanyak 100
golongan, dengan nilai pemisah tiap-tiap 1%
frekuensi dalam distribusi.

Persentil Pertama (P1) merupakan titik dalam
distribusi yang menjadi batas satu persen dari
frekuensi yang terbawah dalam distribusi.

Persentil Ketiga (P3) merupakan titik dalam
distribusi yang menjadi batas tiga persen dari
frekuensi yang terbawah dalam distribusi.
Demikian seterusnya.

Dalam suatu distribusi membnyai 99 persentil
disingkap P1, P2,P3,…P97, P98 dan P99.Dengan
demikian Persentil membagi distribusi menjadi
100 bagian yang sama banyak frekuensinya.



Rumus menghitung Persentil:60

Pn = Bb + [n/100N – fkb]i. Contoh hitung P35

fd

Tabel 22: Contoh menghitung Persentil

Interval Nilai Frekuensi Frekuensi Kumulatif

150 -159
140 -149
130 -139
120 -129
110 - 119

--- 100 – 109---
90 – 99

-----80 – 89 ----
70 -79
60 – 69

1
2
5
8

14
----- 10----

7
----- 6 -----

4
3

60
59
57
52
44

---------30-----
20

---------13-----
7
3

Jumlah 60 -



Konsep persentil “percentiles” dan jenjang
persentil “percentile ranks” berkaitan dengan
kedudukan atau posisi relatif angka dalam
suatu distribusi frekuensi. Persentil
dilambangkan Pn dan jenjang persentil PR.
Persentil ke n, yaitu Pn, adalah angka yang
n% dari seluruh distribusi berada di
bawahnya. P30 adalah suatu angka yang
30% dari seluruh distribusi frekuensi yang
ada lebih rendah dari angka itu. Misalnya :
P30 itu adalah x, artinya dalam distribusi
yang bersangkutan terdapat 30% angka lain
yang lebih kecil daripada x.



Jenjang persentil suatu angka adalah
besarnya persentase frekuensi yang
lebih kecil daripada angka tersebut.
Misalnya : PR (X =11) adalah 63,
maksudnya angka 11 lebih besar
daripada 63 persen angka yang ada
dalam distribusi frekuensi yang
bersangkutan  atau 63 persen dari
frekuensi angka-angka dalam suatu
distribusi lebih kecil daripada 11, jadi
P63 = 11



Bila pada Titik Persentil terdapat angka kembar

Tentukan persentil ke 75 (P75) . Lihat pk = 0,75
berada pada angka (X) = 29 yang mempunyai
frekuensi 8.

Pada angka (X) = 28 pk baru menunjukkan 0,716.
Berarti sebagian dari proporsi angka 29 harus
diikutkan ke angka 28 agar pk nya genap 0,750.
Besarnya proporsi yang harus ditambahkan adalah
0,750 –0,716 = 0,034.  dengan menambahkan
proporsi 0,034 pada batas-atas angka (X) = 28

Akan menemukan harga P75, sehingga P75 = 28,5
+ 0,034 = 28,534.



PERHATIKAN TABEL 2

Bila pada titik Persentil tidak ada angka kembar.

Berapakah nilai yang merupakan persentil 88,50
dalam distribusi.

Tentukan P88,50, suatu angka yang lebih besar
daripada 88,5% angka-angka lainnya dalam
distribusi  dinyatakan dalam proporsi 0,885.

Lihat pk = 0,885 berada pada angka (X) = 34.
Frekuensi angka 34 adalah 1, berarti P88,50 tentu
merupakan nilai yang lebih besar dari 33 tetapi
lebih kecil dari 34  rata-rata antara X = 33 dan X
= 34 yang merupakan nilai persentil P88,50 =
(33+34)/2 =33,5



Menghitung jenjang persentil (PR) bagi suatu angka
artinya menentukan besarnya persentase angka lain 
yang lebih kecil daripada angka bersangkutan.

1. Bila pada titik Persentil tidak ada angka kembar

Contoh :  Menentukan (PR) bagi angka (X) = 34
batas-bawah angka 34 = batas-atas angka 33 
yaitu 33,5 

Harga pk untuk X = 33 adalah 0,884 yang berarti
terdapat 88,4% angka yang lebih kecil dari batas-
atas untuk X =33, yaitu 33,5. Proporsi p untuk
angka X =34 adalah 0,006.



Jenjang persentil ditentukan dengan menambahkan
proporsi kumulatif di bawah batas-bawah titik
presentil dengan setengah proporsi pada titik presentil

 PR (x = 34) = (0,884+0,006/2)100% = 88,7% yang 
biasanya ditulis PR(x=34) = 88,7.

2. Bila pada titik Persentil terdapat angka kembar.

Contoh : Menetukan PR  bagi angka 38 yang memiliki 
frekuensi (f) = 2. Batas-bawah angka 38 adalah 37,5.

Proporsi kumulatif yang lebih kecil dari 37,5 adalah pk
=0,968

Sedangkan angka (X) = 38 adalah p =0,013. Jika
separuh proporsi ini ditambahkan pada proporsi
kumulatif untuk angka yang lebih kecil dari 37,5, maka
harga PR(x=38) = (0,968+0,013/2) 100% = 97,45



Ukuran-Ukuran Variabilitas : adalah statistik yang
digunakan untuk menunjukkan derajat variabilitas
distribusi.

Variabilitas : adalah variasi atau keanekaragaman angka-
angka dalam suatu distribusi, yang ditunjukkan dengan :

jauh-dekatnya jarak angka terkecil dari angka terbesar
merata tidaknya frekuensi angka-angka yang ada
banyaknya macam angka yang terdapat dalam distribusi

Jenis distribusi :

Distribusi heterogen : adalah distribusi yang penyebaran
angka-angkanya luas dan beraneka-ragam, sehingga
semakin besar variabilitas distribusinya.

Distribusi homogen : adalah distribusi yang penyebaran
angka-angkanya sempit dan kurang beraneka-
ragam, sehingga semakin kecil variabilitasnya.



Dalam statistika dikenal tiga macam
ukuran variabilitas, yaitu :

1. Jarak Sebaran/Range : adalah selisih
antara angka yang tertinggi dan ang -
ka yang terendah  JS = Xterbesar –
Xterkecil

Apabila jarak antara skor terbesar
dari skor terkecil sangat jauh berarti
sebarannya besar; jika sempit berarti
variasi angka dalam distribusi tidak
besar. Lihat Tabel 2 : JS = 40 –9 = 31.



2. Deviasi Rata-Rata/Mean Deviasi : adalah rata-rata
penyimpangan angka dari mean dalam suatu
distribusi, diambil nilai absolut/mutlak/positif 
penyimpangan angka dari mean = selisih antara
angka bersangkutan dan mean, yaitu x = (X-M)

Untuk menentukan harga rata-rata adalah
membagi jumlah dengan banyaknya angka yang
dijumlahkan (N), sehingga rumusan deviasi rata-
rata adalah :

MD =∑|x | atau MD = f  X-M 

N N



Untuk mencari Mean Deviasi harus diketemukan Mean
lebih dahulu, kemudian ditentukan berapa besarnya
penyimpangan tiap-tiap nilai dari Mean.

Mis: jika seorang mempunyai IQ 110, sedang Mean IQ
dari groupnya =100, maka deviasi IQ ybs adalah 110-
100 = +10. Jika orang lain dalam group itu
mempunyai IQ 85, maka deviasi IQ orang tsb adalah
85-100 = - 15--> (15).

Deviasi yang bertanda plus menunjukkan deviasi di atas
mean, sedang yang bertanda minus menun –jukkan
deviasi di bawah mean, tetapi dalam perhitungan
mean deviasi tanda minus ditiadakan.

Dalam statistik deviasi diberi simbol dengan huruf-
huruf kecil, seperti x, y, d, dsb. Rumusnya: x = X-M
atau y = Y-M, dst.



Nilai Variabel Deviasi dari Mean dengan
nilai absolut (x)

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5

N = 11 ∑|x| =30



MD = ∑f|x|; N = ∑f = 7; ∑f|x| = 6,57;
N

Jadi MD = 6,57 = 0,94
7  

X F Fx |x| f|x|

13
12
11
10

1
3
1
2

13
36
11
20

1,57
0,57
0,43
1,43

1,57
1,71
0,43
2,86

Total 7 80 --- 6,57



Nilai Variabel (X) Mean Deviasi (x) atau
|X-M|

Mean Deviasi Kuadrat
(x²) atau |X-M|²

19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

+5
+4
+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
-4
-5

25
16
9
4
1
0
1
44
9
16
25

Jumlah: 154 ∑x = 0 ∑² = 110



SD = √∑x² ; 

N

SD = Standar Deviasi;∑x²= jumlah deviasi kuadrat;

N   = Jumlah individu/kejadian dalam distribusi

SD = √∑x² 

N

= √110

11

= √10 

= 3,16



X f fX x fx fx²

10
9
8
7
6
5
4
3

3
9

13
23
24
13
10
5

30
81
104
161
144
65
40
15

+3,60
+2,60
+1,60
+0,60
-0,40
-1,40
-2,40
-3,40

10,80
23,40
20,80
13,80
9,60

18,20
24,00
17,00

38,88
60,84
33,28
8,28
3,84

25,48
57,60
57,80

N = 
100

∑fX=
640

∑fx²=
286



Rumus untuk menghitung SD dari distribusi yang tidak
sama frekuensi tiap-tiap nilai variabelnya adalah sebagai
berikut:             SD = √∑x² 

N

M = √fX² SD = √∑fx² 

N                             N

= 640 = √∑fx² 

N                            100

= 6,40                  = √2,86

=  1,69         



X f fX fX²

10
9
8
7
6
5
4
3

3
9

13
23
24
13
10
5

30
81
104
161
144
65
40
15

300
729
832

1127
864
325
160
45

N = 100 ∑fX = 640 ∑fX² = 
4382



Interval Titik
Tengah

(X)

f fX X² fX²

115-119
110-114
105-109
100-104
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74

117
112
107
102
97
92
87
82
77
72

1
0
11
21
22
23
14
3
4
1

117
0

1117
2142
2134
21116
1218
246
308
72

13689
12544
11449
10404
9409
8464
7569
6724
5929
5184

13689
00000
125939
218484
206998
194672
105966
20172
23716
5184

Jumlah N = 100 9530 ∑fX²=
914820



3. Varians: kuadrat dari Standar Deviasi, dengan
demikian varians dapat dikatakan sebagai mean 
dari jumlah deviasi kuadrat, atau dinyatakan
dalam rumus: v atau s² = SD² = ∑x²

N

Varians mempunyai arti penting untuk menguji
hipotesis.



3. Varians : adalah jumlah kuadrat deviasi angka/nilai dibagi 
oleh N-1, yang diberi simbol : s²

s²  =f(X-M)²  /(N-1) (Saifuddin Aswar, 1996: 39)
Lihat tabel 30, jumlah kuadrat deviasi nilai adalah sebesar
286, sehingga varians distribusi adalah : 286/100-1 = 2,89
Rumus yang lebih mudah :  s² = fX²  - (fX)² /N

N-1
(Saifuddin Aswar, 1996: 39)
Lihat  Tabel 31, telah diketemukan  harga fX = 640 dan fX² 
= 4382,sehingga :

s²  = 4382– 640² /100 = 4382-4,096 = 44,22
100-1                  99

Standar Deviasi : adalah akar pangkat dua dari varians, yang 
diberi simbol s. Dalam contoh ini besarnya deviasi standar 
adalah : s  = fX² – (fX)²/N  =  4382– 640² /100

N-1                         99
6,903. Rumus lain: SD = √∑f X² - [∑ fX]² 

N             N



SD atau Standar Deviasi selalu dinyatakan dalam satuan

angka kasar, seperti cm, rupiah, kilogram, hektar, dan
sebagainya, yg mana tergantung pada satuan pengukuran
yang digunakan dalam distribusi. Nilai Standar mempunyai
keistimewaan, yaitu tidak tergantung kepada satuan
pengukuran seperti cm, rupiah, kilogram, hektar, dan
sebagainya.

Nilai standar yang aseli adalah nilai standar yang biasa
disebut dengan Ζ-score.

Definisi Ζ-score adalah suatu bilangan yang menunjuk -
kan seberapa jauh suatu nilai (angka kasar) menyimpang dari
mean dalam satuan SD atau nilai standar adalah indeks
deviasi suatu nilai, rumusnya: Ζ = X-M

SD

Ζ = nilai standar; X = sesuatu angka kasar;

M = Mean distribusi; SD = standar deviasi distribusi

Karena X-M = x maka Ζ = x/SD



Dilihat dari definisi dan rumusnya Ζ-score dapat di
pandang sebagai indeks pengukuran jarak semacam
range atau SD. Bedanya Ζ-score dengan range dan SD
yalah bahwa Ζ-score tidak lagi menggunakan angka
kasar dan satuan pengukuran, melainkan suatu jarak
dalam satuan SD.

Konsep tsb dapat dijelaskan dengan contoh:

Anak A mendapat angka 70 dalam matapelajaran
sejarah. Mean dari angka sejaran dalam kelompok
anak tu = 50; sedang SD-nya = 10, berapa Ζ-score
dari anak itu (ΖA). Ζ = X – M = 70 – 50 =+20 = +2

SD 10 10
Jadi Ζ-score dari A dalam mata pelajaran Sejarah

Atau ΖA = +2. Ini berarti bahwa nilai Sejarah A ada 2
SD di atas mean, karena bertanda positif. Jelas bahwa
bilangan 70 menyimpang 20 dari M yang besarnya 50



Karena SD-nya = 10, maka penyimpangan 20 itu
dalam satuan SD sama dengan 2 SD.

Dalam rumus Ζ = x/SD maka jika dari sukunya
telah diketahui, suku yang satu lagi dapat dicari.
Dari persoalan di atas x telah diketahui = 20 (dari
x = X – M = 70 – 50 = 20; karena SD-nya juga
sudah diketahui = 10 maka Ζ = 20/10 = 2

Sebaliknya jika Ζ diketahui dan SD-nya juga
diketahui, maka x akan mudah dicari. Dari contoh
di atas jika Ζ = +2 dan SD = 10, maka:

Ζ = x/SD  Ζ (SD) = x
+2(10) = x

+ 20 = x
x =+20



Karena x menurut definisi adalah deviasi suatu
nilai dari M, maka x = +20, berarti suatu angka
yang deviasinya = 20 poin di atas Mean.

Apabila Mean telah diketahui, seperti pada contoh
di atas M = 50, maka angka kasarnya akan dikete-
mukan. x= X – M -> x + M = X

+20 + 50 = X

X = 70



Dengan sumber angka-Ζ (Ζ-score ) dikembang -
kan angka-angka standar yang lain yang dikenal
sebagai angka skala. Angka skala dibuat
sedemikian rupa sehingga tanda minus dapat
dihindari, antara lain:

(T-Score) adalah angka skala yang mengguna -
kan Mean = 50 dan SD = 10. Untuk menemu -kan
T-Score masing-masing angka–Ζ mula-mula
dikalikan 10, kemudian ditambah 50. Dengan T-
Score ini nilai-nilai A dan B tersebut akan menjadi:
T = 10 Ζ +50

Dalam range–3 SD sampai +3SD angka-T akan
bergerak dari 20 sampai dengan 80, tanpa
bilangan-bilangan minus





Distribusi Normal : adalah bentuk
model penyebaran atau distribusi skor
yang digambarkan dengan kurva yang
berbentuk lonceng simetrik. Pada
setiap distribusi normal harga mean,
median, dan mode adalah identik,
karena terletak pada titik yang sama,
sehingga membelah kurva menjadi dua
bagian yang simetrik. Puncak kurva
yang merupakan ordinat frekuensi
tertinggi berada pada titik mean.



Distribusi Normal Standar: adalah distri -
busi normal yang telah diubah ke dalam
satuan angka standar sehingga mempunyai
mean sama dengan nol dan deviasi standar
sama dengan satu. Satuan angka standar
yang dihasilkan dari koversi ini disebut
Skor-z. Pengubahan skor mentah menjadi
skor-z dilakukan dengan menggunakan
rumusan berikut :

z = (X-M)/s (Saifuddin Azwar, 1996: 44)
atau

z = x/SD (Sutrisno Hadi, 1989:96)



Dari data pada tabel 5 telah dihitung meannya
sebesar M = 24,787; dan deviasi standarnya sebesar
s = 6,903, sehingga dapat dihitung nilai z untuk
harga (X= 21) adalah : z =(2124,787)/6,903 = -
3,588. Nilai z sebesar 3,588 menunjukkan
besarnya penyimpangan dari harga mean dalam
satuan deviasi standar pada distribusi yang
bersangkutan, sedangkan tanda negatif (-)
menunjukkan bahwa letak nilai z tersebut berada di
sebelah kiri harga mean. Bila harga X sama besar
dengan harga M maka nilai z-nya akan sama dengan
nol.



Peluang/probabilitas adalah kemungkinan terjadi
–nya suatu peristiwa di antara kejadian seluruhnya
yang mungkin terjadi.

Masalah peluang/probabilitas adalah masalah
frekuensi sesuatu kejadian. Peluang/probabilitas
munculnya suatu gejala atau peristiwa biasa dilam-
bangkan dengan huruf p dan dinyatakan dalam
bentuk proporsi atau persen. 

Misal: p = 0,05; atau 5%, ini berarti bahwa peristiwa
/kejadian tsb mempunyai kemungkinan/peluang
muncul 5 kali di antara 100 kejadian, 10 kali di 
antara 200 kejadian atau 50 kali  di antara 1000 
kali,    



Jika suatu mata uang logam dilempar secara bebas
satu kali, tiap-tiap permukaan (M) dan bagian belakang
(B) mempunyai kemungkinan muncul yang sama atau
satu banding satu, dengan demikian bagian permukaan
maupun bagian belakang mempunyai kemungkinan
muncul separo/0,50 atau 50% dari seluruh kemungkin -
an yang ada.

Sebuah dadu dilempar, maka p munculnya mata
angka empat adalah 1/6, atau 0,1667 atau 16,67%
Dengan demikian peluang/probabilitas suatu kejadian
dapat dibatasi sebagai perbandingan frekuensi kejadi -
an itu dengan kejadian seluruhnya.

Bagaimana hubungan antara peluang/probabilitas
dengan kurve normal, perlu diingat kembali bahwa
kurve normal adalah distribusi dari frekuensi sesuatu
kejadian. Ini dikembangkan dalam hubungannya
dengan perhitungan probabilitas matematik, biasanya
disebut kurve normal dari probabilitas.



Kurve normal yang berbentuk genta menunjuk –
kan bahwa makin besar deviasi sesuatu kejadian dari
Mean semua kejadian, makin kurang frekuensi
kejadian itu. Dengan demikian makin meningkat
deviasi Mean, makin menurun peluang/probabilitas
- nya.

Kemungkinan muncul atau tidaknya kejadian
seperti M (Muka) dan (B) Belakang pada uang logam
itu disebut peluang/probabilitas kejadian.

Kemungkinan muncul disebut peluang/probabi -
litas sukses, sedang kemungkinan tidak muncul
disebut peluang/probabilitas gagal. Jika kemungkin
-an sukses kita beri simbol p dan kemungkinan
gagal kita beri simbul q. Kemungkinan munculnya p
dan q adalah sama, maka p = q =0,50



Peluang/probabilitas selalu dihitung dari seluruh kejadi -
an, maka dari seluruh kejadian yang mungkin timbul dapat
dinyatakan bahwa :

PrS = p =1-q= PrG = q = 1-p

PrS = peluang/probabi l i tas sukses
PrG = peluang/probabi l i tas gagal

Hubungan probabi l i tas teor i t is dan empir is
Menurut teor i probabi l i tas , j ika sebuah mata

uang logam di lemparkan 10 kal i , maka
munculnya M akan sebanyak 0,50 x 10 = 5 kal i
dan B akan muncul 0,50 x 10=5 kal i , tetapi
dalam kenyataannya walaupun mata uang
tersebut betul-betul masih baik dan cara
melemparnya juga bebas , jarang dar i 10 kal i
lemparan i tu akan diperoleh 5 M dan 5B.



Umumnya ada faktor-faktor “kebetulan ”
di luar kekuasaan tangan manusia, yang
mengubah perbandingan menurut probabi
-l itas teorit ik itu, sehingga dalam
kenyataannya perbandingan antara M dan
B itu menjadi 4:6; 7:3 dsb. Ini disebut
observed probabil i ty atau probabil i tas
empiris, biasanya dinyatakan dalam bilang
an pecahan sepert i 0,40; 0,60; 0,70;0,30
dsb. Dengan jumlah seluruh probabil i tas =
1,00



Jika frekuensi pengamatan kita tambah terus
menerus, misalnya mata uang tersebut tidak kita lempar
10 kali melainkan 100 kali, maka suatu fenomena yang
khas dapat dijumpai yaitu bahwa perbedaan probabilitas
teoritik dengan probabilitas empirik menjadi semakin
kecil. Misal mata uang dilempar 100 kali dan keluar 57
kali M, dan dilemparkan lagi 100 kali dan keluar 45
M, maka probabilitas keluarnya M dari 200 kali lemparan
bebas itu menjadi:(57 +45) : 2 = (0,57 + 0,45): 2 = 0,51

100 100

Probalilitas empirik suatu kejadian tidak lain adalah
probabilitas timbulnya kejadian itu dari sejumlah besar
pengamatan. Jika pengamatan dilakukan tak terhingga
kali, maka secara praktis dapat dikatakan bahwa
probabilitas empirik sangat dekat atau sama dengan
probabilitas teoritik (Sutrisno Hadi, 1994: 167)



Jika dua buah mata uang yang masih baik dilempar kan dengan bebas,
akan diperoleh munculnya MM, MB, BM, BB, dalam perbandingan 1:1:1:1
atau dalam bentuk probabilitas ¼: ¼: ¼: ¼ . Jumlah seluruh probabilitas
adalah 1. Oleh karena MB dan BM pada dasarnya adalah satu kombinasi
yang sama, maka perbandingan probabilitas akan menjadi: 2M
= 0,25

1M1B = 0,50
2B = 0,25

Total probabilitas = P = 1
Jika ditambah sebuah mata uang yang dilemparkan, maka probabilitas

munculnya MMM, BMM, MMB, BMB, MBB, dan BBB adalah 1/8 : 1/8: 1/8:
1/8:1/8: 1/8, atau jika kombinasi yang sama dikumpulkan akan dijumpai
distribusi probabilitas:

Tabel 33

Gejala Probabilitas

G1  =   3M
G2    =   2M1B
G3    = 1M2B

G4  =   3B

PG1 = 1/8
PG2 = 3/8
PG3 = 3/8
PG4 = 1/8 



Distribusi probabilitas seperti contoh di atas
disebut distribusi probabilitas diskrit, yaitu suatu
distribusi Dari gejala (G) yang mempunyai
penampakan G1,G2,…Gn dengan probabilitas
masing-masing p1, p2, …pn dimana jumlah p1+ p2
+… pn atau p = 1.

Walaupun pengamatan dilakukan N kali,
probabilitas dari G1, G2, … Gn akan tetap p1,
p2,…pn yang jumlahnya = 1, tetapi dengan
pengamatan N kali itu, maka frekuensi dari G1, G2,
…Gn akan menjadi Np1, Np2,…Npn dengan jumlah
frekuensi = N. Jmlah ini dengan mudah dilihat: Np1
+ Np2 +… + Npn = N(p1 +p2 +…+ pn) = N (1) = N



Misalkan probabilitas kelahiran anak wanita (W) 
dan anak pria (P) adalah sama, jadi p = q = ½, maka
distribusi probabilitas dan distribusi frekuensi dari
1000 keluarga yang mempunyai 3 orang adalah:

Tabel 34

distribusi probabilitas dan distribusi frekuensi dari
1000 keluarga yang mempunyai 3 orang

G 3p           2p1W          2W1P         3W Total

p 1/8           4/8            3/8            1/8 8/8

Np 125            375           375           125 1.000



Pengertian mengenai distribusi probabilitas diskrit
Yang baru saja dibicarakan dapat diperluas untuk
gejala kontinum. Dalam Poligon dimana G1,G2,…Gn
diubah menjadi X1, X2,….Xn dan dinyatakan pada
absis, sedang p1, p2,…pn diganti dengan f1, f2,…fn
dan dinyatakan pada ordinat Y. Dalam Poligon
semacam itu frekuensi dari skor X1 sampai X2
dicerminkan dalam luas daerah kurve yang dibatasi
oleh dua ordinat pada X1dan X2 dan absis serta
kurve di anatara X1 dan X2 itu (lihat daerah gelap
yang diansir pada grafk)







Korelasi Linier : adalah model hubungan dua variabel
yang mengikuti garis lurus (linier)

Pada gambar 5 tampak bahwa semakin besar angka
tinggi badan cenderung diikuti oleh semakin besarnya
angka berat badan, dan sebaliknya semakin kecil angka
tinggi badan maka semakin kecil pula angka berat badan.

Korelasi dinyatakan dalam angka yang disebut koefisien
korelasi, diberi simbol rxy. Koefiensi korelasi
mengandung dua makna, yaitu kuat-lemahnya
hubungan dan arah hubungan antar variabel. Kuat-
lemahnya hubungan antara dua variabel diperlihatkan
oleh besarnya harga mutlak koefisien korelasi yang
bergerak antara 0 sampai dengan 1.  Semakin
mendekati angka 0 berarti hubungan semakin lemah, dan
semakin mendekati angka 1 berarti hubungan semakin
kuat.



Tanda positif (+) berarti bahwa hubungan yang
terjadi antara dua variabel merupakan hubungan
searah, yaitu naiknya angka angka pada satu
variabel diikuti oleh naiknya angka pada variabel
lain, dan turunnya angka pada satu variabel diikuti
oleh turunnya angka pada variabel lain.

Tanda negatif (-) berarti bahwa hubungan yang
terjadi antara dua variabel merupakan hubungan
berlawanan arah, yaitu naiknya angka pada satu
variabel dikuti oleh turunnya angka pada variabel
lain, dan turunnya angka pada satu variabel diikuti
oleh naiknya angka pada variabel lain.



Formula/rumusan korelasi Product-moment Pearson,
yaitu: 

rxy =                XY – (X)(Y)/N

[X – (X) /N][Y  - (Y) /N]

X = angka pada variabel pertama; Y = angka pada
variabel kedua;       N = Banyaknya subjek.

Lihat Tabel 7 , kita hitung koefisiensi korelasi antara
tinggi badan dan berat badan mahasiswa sebagai berikut
: rxy      =     101000 – (1787)(620)/11

 [290567 – (1787)/11][35444-(620) /11]

=  0,7716

Koefisien 0,7716 dianggap cukup tinggi. Tingginya 
koefisien ini diartikan sebagai adanya hubungan yang 
kuat antara tinggi badan dengan berat badan. 



St   =  Deviasi standar variabel internal bagi seluruh
subyek

p    =  Banyaknya skor 1 pada variabel dokotomi dibagi n

q =  1-p

Tabel Data IQ dan Kelulusan Mahasiswa (N= 11)

Nama IQ (X)  Kelulusan (Y)   Nama IQ (X)  Kelulusan (Y)

Ayu 117         1              Rika 99               0

Luluk 115         1              Gunardi 99              0

Ida           106 1               Nurul 100             0

Ade          109 1

Roni 102         0

Aditya 109 1

Inung 100 0

Jati 111 1



Kadangkala salah satu variabel yang akan kita
korelasikan bukan berupa variabel yang berskala interval
melainkan variabel dikkotomi, yaitu hanya memiliki dua
macam angka saja. Misalnya kita akan melihat hubungan
antara kelulusan dan IQ. Angka IQ berskala interval,
sedangkan kelulusan hanya ada dua macam, yaitu lulus
diberi angka 1 dan tidak lulus diberi angka 0, lihat tabel
di bawah.

Dengan variabel tersebut, tidak menggunakan
korelasi Pearson, akan tetapi memakai formula korelasi
point biserial (rpb) yakni:

rpb = [(Mi – Mt)/st][√(p/q)]

Mi = Mean skor variabel internal bagi subyek yang
menda –pat skor 1 pada variabel dikotomi.

Mt = Mean skor variabel internal bagi seluruh subyek



Nama IQ(X)         X²                 Kelulusan (Y)         Xi
Ayu 117            13689                      1                      
117      
Luluk 115 13225                       1                      115    
Ida                   106 11236                       1                      106

Ade                 109 11881                       1 109       
Roni 102            10404 0 -
Aditya 109 11881 1 109
Inung 100 10000 0 111  
Jati 111 12321 1 -
Rika 99        9801 0 -
Gunardi 99            9801   0 -
Nurul 100 10000                   0 -

∑X = 1167      ∑X² = 124239                            ∑ Xi 
=  667

N   = 11                                                              n    
=   6            



Dari data pada tabel tersebut di atas dapat dihitung:

Mi = ∑ Xi/n = 667/6 = 111.167

Mt  = ∑ X/N  = 1167/11 = 106,091

St   =  √[∑X²-(∑X²/N] - √|124239-1167²/11] = 
20,758

P    =  n/N = 6/11 = 0,545

Sehingga diperoleh :

rpb =  [(111,167-106,091)/20,758][ 0,545/0,455)]

rpb =  0,268

Kooefisien korelasi sebesar 0,268 yang diperoleh
dapat dikatakan rendah. Dapat disimpulkan bahwa
hubungan IQ dengan kelulusan tidak signifikan. 
Artinya kelulusan tidak ada hubungannya dengan IQ.


