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Arti dan Definisi Statistik
Arti sempit
p ((Statistik))
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• Menyatakan ukuran sebagai wakil dari kumpulan data
mengenai sesuatu hal
Arti luas (statistika)
• Pengetahuan
g
yyangg berhubungan
g
dengan
g
cara‐cara
pengumpulan data, pengolahan atau penganalisisannya dan
penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan
penganalisisan yang dilakukan

Tahap Tahap Kegiatan Statistik
Pengumpulan Data
Penyusunan Data
Pengumuman Data
Analisis Data
Interpretasi Data

• Sensus ((secara keseluruhan))
• Sampel
• Editing (Deteksi Kesalahan)
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• Mudah dilihat secara visual
• Menggunakan metode statistik: rata‐rata,
penyimpangan regresi maupun korelasi
penyimpangan,
• Pengambilan Kesimpulan

Data Populasi dan Sample

• Populasi
p
bersifat teoritis
• Sampel bersifat empiris/nyata
• Karakteristik populasi disebut parameter :
a) Mean (μ)
c) Proporsi (P)
b) Koefisien korelasi (ρ) d) Standar deviasi (σ)
• Karakteristik sampel disebut statistik :
a) Nilai rata‐rata (X)
c) Proporsi (p)
b) Standar deviasi (s)
d) Koefisien korelasi (r)

Cara Pengumpulan Data

Macam Macam Data

Skala Pengukuran Data

KLASIFIKASI STATISTIKA

#Berdasarkan Orientasi Pembahasannya

#Berdasarkan Tahapan/Tujuan Analisis
(
(DEDUKTIF)
)

(INFERENSI)

#Berdasarkan Ruang Lingkup
Penggunaannya

#Berdasarkan Indikator yang Dianalisis

Statistika
Parametrik

• Menggunakan asumsi mengenai populasi
• Membutuhkan pengukuran kuantitatif
dengan level data interval atau rasio.
• Model distribusi normal

Statistika Non‐
Parametrik

• Menggunakan lebih sedikit asumsi
mengenai populasi (atau bahkan tidak ada
sama sekali)
• Membutuhkan
M b t hk data
d t dengan
d
llevell
serendah‐rendahnya ordinal (ada
beberapa metode untuk nominal).
• Tidak didasarkan pada distribusi tertentu
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Kegunaan Statistika
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•
•
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•

memperoleh gambaran, baik gambaran secara umum maupun secara
khusus tentang suatu gejala, peristiwa/objek.
mengikuti perkembangan/pasang surut mengenai gejala, keadaan atau
peristiwa dari waktu ke waktu.
melakukan pengujian, apakah gejala yang satu berbeda dengan gejala
yang lainnya ataukah tidak; jika terdapat perbedaan apakah perbedaan itu
merupakan perbedaan yang berarti (meyakinkan) ataukah perbedaan itu
terjadi hanya karena kebetulan.
mengetahui apakah gejala yang satu ada hubungan dengan gejala yang
lainnya.
menyusun laporan yang berupa data kuantitatif dengan teratur, ringkas,
dan jelas.
menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan
mantap, serta dapat memperkirakan atau meramalkan hal‐hal yang
mungkin terjadi di masa mendatang.

SOFTWARE STATISTIKA

• SPSS singkatan dari Statistical Package for the Social
S f
Software.
P
Pertama
k li dirilis
kali
di ili pada
d tahun
h
1968 yang
dikembangkan oleh Norman H. Nie dan C. Hadlai Hull.
• SPSS pertama kali muncul dengan versi PC dengan
nama SPSS/PC+ (versi DOS).
DOS) Setelah populernya OS
WINDOWS maka SPSS berkembang mulai dari versi 6.0
hingga sekarang. SPSS pada awalnya dibuat untuk
keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu‐ilmu
sosial
i l (sesuai
(
i dengan
d
singkatan
i k t dari
d i SPSS itu
it sendiri).
di i)
• SPSS pada tanggal 28 Juli 2009 disebut sebagai PASW
(Predictive Analytics SoftWare), karena perusahaan ini
telah dibeli oleh perusahaan IBM dengan harga US$ 1,2
12
milyar. Dan pada Januari 2010 menjadi IBM SPSS yang
sepenuhnya diintegrasikan ke dalam IBM Corporation.

•

•

•

Software statistika berikutnya adalah MINITAB yaitu program komputer
yang dirancang untuk melakukan pengolahan statistik. Minitab
menggabungkan kemudahan penggunaan layaknya Microsoft Excel
dengan kemampuannya melakukan analisis statistik yang kompleks.
Minitab dikembangkan di Pennsylvania State University oleh periset
Barbara F. Ryan, Thomas A. Ryan, Jr., dan Brian L. Joiner pada tahun
1972.
97 . Minitab didistribusikan oleh Minitab Inc, sebuah perusahaan
swasta yang bermarkas di State College, Pensylvania dengan kantor
cabang Coventry, Inggris (Minitab Ltd) Paris, Perancis (Minitab SARL)
dan Sydney, Australia (Minitab Pty.).
Minitab seringkali digunakan dalam perusahaan industri sebagai
implementasi Six Sigma ‐ TQM, CMMI serta metode perbaikan proses
yang berbasis statistik lainnya dikenal dengan Design of Experiment
(DOE). Minitab Inc, juga membuat perangkat lunak sebagai pelengkap
Minitab 16, Quality Trainer dan Quality Companion 3.

• SAS adalah singkatan dari Statistical Analysis System yang
disediakan oleh SAS Institute Inc. SAS pertama kali
dikembangkan oleh Anthony J. Barr pada tahun 1966. Seorang
mahasiswa lulusan dari North Carolina State University lulus
1962‐1964.
• SAS menggunakan bahasa pemograman, dan memungkinkan
programmer melakukan entri data, analisis statistik, peramalan
untuk mendukung keputusan riset operasi, peningkatan kualitas
pengembangan aplikasi data dan lain sebagainya. Pemograman
dalam SAS dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu data step untuk
membuat, membaca atau pun memanipulasi data, dan proc step
(procedure step) digunakan untuk menganalisa, meringkas atau
pun membuat tabulasi dari sebuah data. SAS dibangun sejak
versi 6.0 hingga versi 9.2.

• LISREL adalah salah satu software statistik yang paling sering
digunakan dalam dunia pendidikan. Singkatan dari LISREL adalah
Li
Linear
St t l Relationship.
Structural
R l ti hi Pada
P d awalnya
l
dik b k oleh
dikembangkan
l h
Karl Joreskog (1973) yang merupakan sebuah nama model
persamaan struktural. Dan selanjutnya dikembangkan software
k
komputer
yang mendukungnya
d k
oleh
l h Joreskog
J
k
d
dan
S b
Sorbom.
Pertama kali software yang tersedia untuk umum adalah LISREL
versi 3 tahun 1975. Dan sekarang sudah mencapai LISREL 8.8.
• LISREL salah satu software yang digunakan untuk program SEM
(Structural Equation Model) yang saat ini masih tercanggih dan
dapat
p
mengestimasi
g
berbagai
g masalah SEM yyangg bahkan
mungkin tidak dapat dilakukan oleh software lainnya.

• AMOS adalah singkatan dari Analysis of Moment Structure
merupakan salah satu software yang digunakan untuk
mengestimasi
model
pada
model
SEM.
AMOS
mengimplementasikan pendekatan yang umum untuk analisa
data pada model persamaan struktural yang menjelaskan analisa
struktur kovarians, atau causal modelling. Pendekatan ini
meliputi kasus khusus banyak teknik konvensional terkenal
mencakup model linier yang umum dan analisis faktor umum.
• AMOS memberikan kemudahan dalam proses perhitungan dan
analisis menjadi lebih sederhana bahkan orang‐orang awam
bukan ahli statistik akan dapat menggunakan dan memahami
dengan mudah. AMOS diambil alih oleh Microsoft untuk
disesuaikan dengan versi SPSS saat ini.

• EVIEWS singkatan dari Economic Views merupakan perangkat
lunak (software) yang banyak digunakan untuk kepentingan
analisis data ekonomi dan keuangan.
• Pada
P d
awalnya
l
dik b k
dikembangkan
d
dan
didi t ib ik
didistribusikan
oleh
l h
Quantitative Micro Software (QMS). EVIEWS menyajikan
perangkat analisis data, regresi dan peramalan (regression and
f
forecasting).
)
• EVIEWS dapat memanipulasi data time series. EVIEWS
memanfaatkan lingkungan WINDOWS user‐friendly dan
kegunaan lainnya antara lain analisis data dan evaluasinya,
analisis keuangan, peramalan ekonomi makro, simulasi,
peramalan p
p
penjualan
j
dan analisis biaya.
y

• R adalah software statistik yang bebas (free software) dibawah
lisensi GNU (GNU is not unix) General is Public Licence yang
menjamin selalu agar R selalu bebas. Lebih tepatnya R bukanlah
suatu program statistika, namun sebuah lingkungan
pemograman yang banyak digunakan statistisi.
• R menyediakan penanganan dan penyimpanan data, mendukung
banyak operator perhitungan,
perhitungan menyediakan banyak alat untuk
analisis data, menampilkan kemampuan graphical yang baik dan
merupakan bahasa pemograman langsung yang didasarkan pada
bahasa pemograman S yang ditulis oleh Rick Becker,
Becker John
Chambers, dan Allan Wilks dari AT&T Bell Laboratories. Nama R
diambil dari nama depan penulisnya yaitu Ross Ihaka dan Robert
Gentlement di Departemen Statistika Universitas Auckland
Selandia Baru.

• STATA adalah singkatan dari Statistika dan Data yaitu
program komputer yang digunakan untuk analisa statistika
dan dibuat oleh StataCorp tahun 1985.
1985
• Dirancang untuk keperluan ekonomi, sosiologi dan
p
g dengan
g
berbagai
g fitur manajemen
j
data,
epidemiologi
analisis statistika, grafik, simulasi dan pemograman.

