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BBAABB  II  

PPEENNGGAANNTTAARR  SSTTAATTIISSTTIIKKAA  

 

Kompetensi Dasar : Mampu memahami konsep dasar statistik, peranan dan 

penerapannya dalam penelitian kesehatan. 

Tujuan Perkuliahan : Setelah membaca materi dan mengikuti perkuliahan ini, 

mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian atau  konsep dasar statistika 

yang meliputi : 

A. Menjelaskan Pengertian Statistik dan Statistika 

B. Memahami Landasan Kerja Statistik 

C. Mengidentifikasi Karakteristik Statistik 

D. Menjelaskan Fungsi dan Kegunaan Statistik 

E. Menyebutkan  Pembagian Statistik 

F. Menjelaskan Peranan Statistik dalam Penelitian 

 

A. Pengertian Statistik dan Statistika  

engertian Statistik secara etimologis berasal dari bahasa Latin yaitu 

Status dan bahasa Belanda yaitu Staat, yang dalam bahasa Indonesia 

berarti Negara. Secara umum istilah Statistik mempunyai 2 macam pengertian 

atau definisi, yaitu Pengertian dalam arti Sempit dan Luas. Selanjutnya dari dua 

pengertian tersebut muncul 2 terminologi kata atau istilah, yaitu STATISTIK 

(=STATISTIC) dan STATISTIKA (=STATISTICS).  

STATISTIK (STATISTIC) : 

 Adalah rekapitulasi dari fakta yang berbentuk angka-angka yang dapat 

disusun dalam bentuk tabel dan diagram yang mendeskripsikan suatu 

permasalahan. (Riduwan, 2010) 

 Menurut Sudjiono (2005), Statistik mempunyai beberapa pengertian atau 

definisi, yaitu : 

1. Statistik sebagai ‘Data Statistik’ yaitu Kumpulan bahan keterangan 

yang berupa angka atau bilangan ATAU Deretan kumpulan angka 

yang menunjukkan keterangan tentang kegiatan hidup tertentu. 

P 
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2. Statistik sebagai ‘Kegiatan Statistik’ yaitu Kegiatan perStatistikan 

berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1960 yang meliputi 

“Pengumpulan Data (Data Collecting)”, “Penyusunan Data 

(Summarizing)”, “Pengumuman dan Pelaporan (Tabulating and 

Report)”, dan Analisis Data (Data Analyzing). 

3. Statistik merupakan kumpulan data bilangan maupun bilangan 

yang disusun dalam bentuk tabel atau diagram yang 

mendeskripsikan suatu permasalahan. 

-------------------------------------------------- 

Istilah statistik sering disesuaikan dengan bidang kegiatan atau 

ilmu yang menggunakannya seperti dalam bidang kesehatan 

menjadi Statistik Kesehatan, dalam bidang pendidikan menjadi 

Statistik Pendidikan, dalam bidang pertanian menjadi Statistik 

Pertanian, dsb. (Hasibuan, dkk., 2009) 

 

STATISTIKA (STATISTICS) : 

 Pengertian Statistika tidak sekedar berkaitan dengan angka-angka atau 

tabel dan grafik, namun mempunyai makna yang lebih luas yang 

mengandung pengertian tentang suatu pengetahuan atau metode. 

 Menurut Siswandari (2009), Statistika adalah Ilmu yang merupakan 

cabang dari matematika yang mengacu pada metodologi untuk 

mengumpulkan, menggambarkan, mempresentasikan dan menganalisa 

data kuantitatif dengan menggunakan teknik-teknik tertentu sampai 

dengan menafsirkan hasil analisis tersebut untuk kepentingan tertentu. 

 Statistika adalah Suatu ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data 

statistik dan fakta yang benar serta mencakup teknik-teknik pengumpulan 

data, pengolahan data, analisis data, menarik kesimpulan dan selanjutnya 

dapat digunakan untuk membuat kebijakan/keputusan. (Riduwan,2010). 

 Statistika juga dapat diartikan sebagai Pengetahuan yang berhubungan 

dengan cara-cara mengumpulkan data, pengolahan dan analisis data serta 

penarikan kesimpulan berdasarkan kumpulan data dan analisis data yang 

telah dilakukan. (Hasibuan, dkk., 2009). 
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B. Landasan Kerja Statistik  

Menurut Sutrisno Hadi (2001), Statistik mempunyai landasan kerja pokok yang 

terdiri atas 3 macam, yaitu : 

1. Variasi 

Didasarkan atas kenyataan bahwa seorang peneliti akan selalu menghadapi 

bermacam-macam permasalahan atau gejala-gejala yang bervariasi,baik dalam 

jenisnya maupun tingkatan besar kecilnya. 

2. Reduksi 

Hanya sebagian dari seluruh kejadian yang hendak diteliti. Landasan ini 

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian 

terhadap sebagian dari seluruh gejala atau kejadian yang akan diteliti atau 

akan dikenal sebagai Penelitian Sampling atau Sampling Study. 

3. Generalisasi 

Meskipun penelitian hanya dilakukan terhadap sebagian gejala atau kejadian, 

namun kesimpulan dari penelitian ini akan diperuntukkan bagi keseluruhan 

gejala atau kejadian. Proses semacam inilah yang disebut dengan Generalisasi. 

 

C. Karakteristik Statistik  

Statistik mempunyai beberapa Karakteristik atau ciri-ciri pokok yang terdiri atas : 

1. Statistik selalu bekerja dengan Angka atau Bilangan. 

Angka atau bilangan dalam statistik dapat mempunyai 2 makna, yaitu Angka 

sebagai Jumlah atau Frekuensi dan Angka sebagai Nilai. 

a. Angka sebagai Jumlah atau Frekuensi 

Angka dalam pengertian ini dapat disebut sebagai Data Kuantitatif  yaitu 

data yang menunjukkan jumlah atau frekuensi tertentu. Sebagai contoh : 

Jumlah Pegawai Poltekkes Surakarta, Biaya SPP Jurusan Terapi Wicara, 

Jumlah Anak yang mengalamai Autis di Kota Surakarta, Jumlah Penderita 

Demam Berdarah di Kota Surakarta tahun 2012, dsb. 

b. Angka sebagai Nilai 

Angka statistik sebagai Nilai diartikan sebagai Data Kualitatif yaitu angka 

yang masih mewakili atau menyimbulkan suatu Kualitas. Sehingga angka 

atau data tersebut harus terlebih dahulu diubah atau dikonversikan 

menjadi Data Kuantitatif. Proses ini disebut Kuantifikan. Sebagai contoh 
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Data atau Angka dalam pengertian ini adalah : Prestasi Belajar Mahasiswa 

dapat dibedakan atas Pandai (memperoleh nilai 80-100), Cukup 

(memperoleh nilai 60-79), Kurang (memperoleh nilai 30-59); Metode 

Mengajar Dosen : Baik (skor > 80), Cukup (skor 60-80), Kurang (skor <60); 

Pengetahuan Mahasiswa Tentang Kanker Payudara : Baik (nilai 80-100), 

Cukup Baik (nilai 60-79), Kurang Baik (nilai 20-59), dsb. 

2. Statistik bersifat Obyektif 

Angka-angka statistik dapat digunakan sebagai alat pencari fakta, 

mengungkapkenyataan yang ada dan memberikan keterangan yang benar dan 

apa adanya. Kesimpulan dan interpretasi yang dihasilkan oleh statistik 

didasarkan pada data yang diolah dan tidak berdasarkan pengaruh dari luar. 

Sedangkan tentang bagaimana menggunakan kenyataan-kenyataan hasil 

statistik tersebut merupakan persoalan lain yang berada diluar kompetensi 

statistik.  

3. Statistik bersifat Universal 

Statistik dapat digunakan secara umumdalam berbagai macam disiplin ilmu 

pengetahuan dan ruang lingkup yang luas dalam kehidupan manusia baik di 

bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kependudukan, perdagangan dsb. 

 

D. Fungsi dan Kegunaan Statistik  

Secara umum fungsi statistik adalah sebagai alat bantu dalam mengolah, 

menganalisis dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai. Secara khusus, statistik 

dapat juga berfungsi sebagai : 

1. Bank Data ; yaitu menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan 

agar dapat dipakai untuk memberikan keterangan tentang keadaan yang 

perlu diketahui atau diungkapkan. 

2. Alat Quality Kontrol ; yaitu dapat digunakan sebagai alat bantu untuk 

standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawas. 

3. Pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, sebagai dasar penetapan 

kebijakan lebih lanjut. 

Dalam perkembangannya, ilmu statistik telah mempengaruhi hampir pada 

seluruh aspek kehidupan manusia. Kebijakan-kebijakan publik dan keputusan-

keputusan yang diambil oleh para pakar didasarkan pada metode statistik, baik di 
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bidang pendidikan, kesehatan, perdagangan, politik, ekonomi, kependudukan dan 

sebagainya. Selanjutnya secara metodologis, Kegunaan Statistik dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Sebagai Alat Komunikasi 

Statistik dapat digunakan sebagai penghubung antara beberapa pihak 

yang menghasilkan data statistik atau analisis statistik sebagai sarana 

untuk pengambilan keputusan. 

2. Sebagai alat atau metode Deskripsi. 

Yaitu penyajian data atau mengilustrasikan atau memberikan gambaran 

data hasil survey atau penelitian dengan berbagai teknik atau cara seperti 

tabel, grafik maupun diagram. Seperti laporan hasil produksi, laporan 

kejadian penyakit, laporan keuangan, laporan jumlah penduduk, 

kepadatan penduduk, dsb. 

3. Sebagai alat atau metode Regresi 

Yaitu meramalkan pengaruh data yang satu dengan data yang lain serta 

mengantisipasi gejala-gejala yang akan datang. 

4. Sebagai alat atau metode Korelasi 

Yaitu untuk mengukur kekuatah hubungan atau besarnya hubungan 

antara suatu data dalam suatu penelitian. 

5. Sebagai alat atau metode Komparasi, yaitu untuk membandingkan data 

statistik terhadap dua kelompok data atau lebih. 

 

E. Pembagian Statistik  

Berdasarkan cara pengolahan atau analisis data, maka Statistik secara garis besar 

dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : Statistik Deskriptif dan Statistik 

Inferensial.  

1. STATISTIK DESKRIPTIF 

Statistik Deskriptif  juga sering disebut Statistik Deduktif. 

Statistik Deskriptif adalah Statistik yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis data statistik hasil survey atau penelitian tetapi tidak 

digunakan atau ditujukan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas atau 

dalam arti kata Tidak untuk melakukan Generalisasi atau Inferensi. 
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Sehingga Statistik Deskriptif hanya berfungsi untuk mengorganisasi, 

menganalisa serta memberikan pengertian tentang data baik yang 

menunjukkan tentang kedaan, gejala atau persoalan/permasalahan dalam 

bentuk angka supaya dapat meberikan gambaran yang teratur, jelas dan 

ringkas. 

Penyajian data Statistik Deskriptif meliputi : 

a. Distribusi Frekuensi : 

 Grafik (Histigram, Poligon, Ogive) ; Tabel ; Diagram. 

 Ukuran Nilai Pusat / Tendensi Sentral : Mean, Median, Modus, dsb. 

b. Angka Indeks 

c. Data Berkala atau Time Series 

d. Regresi dan Korelasi Sederhana. 

2. STATISTIK INFERENSIAL 

Statistik Inferensial disebut juga Statistik Induktif. 

Statistik Inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

sample dimana hasilnya akan ‘di-Generalisasi-kan’ (di-Inferensi-kan) pada 

populasi tempat pengambilan sample. 

Dengan kata lain, Statistik Inferensial berfungsi menyediakan aturan atau 

cara-cara yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk menarik kesimpulan 

(Conclussion) baik yang bersifat umum maupun khusus, penyusunan atau 

pembuatan ramalan (Prediction) dan penaksiran (Estimation) berdasarkan 

hasil dari pengolahan data. Selanjutnya Statistik Inferensial dibedakan 

menjadi 2 macam yaitu : 

a. Statistik Parametris 

Adalah bagian statistik yang digunakan untuk menganalisis data Interval 

atau Rasio yang parameter populasinya harus memenuhi syarat-syarat 

tertentu berupa syarat berdistribusi normal (Normalitas) dan memiliki 

varian yang homogen (Homogenitas). 

b. Statistik Non Parametris 

Adalah bagian statistik yang digunakan untuk menganalisis data Nominal 

dan Ordinal yang parameter populasinya Tidak memenuhi syarat-syarat 

Normalitas dan Homogenitas. 
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Secara skematis, macam-macam statistik tersebut dapat digambarkan sebagai 

berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Macam-macam statistik (Sugiyono, 2003) 

 

F. Peranan Statistik dalam Penelitian 

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan Penelitian adalah Cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan atau manfaat tertentu. Secara 

umum penelitian mempunyai tujuan yang bersifat Penemuan, Pembuktian dan 

Pengembangan suatu pengetahuan. Tujuan yang bersifat Penemuan, artinya 

adalah data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar data yang baru 

yang belum pernah diketahui sebelumnya. Pembuktian berarti bahwa data yang 

diperoleh tersebut dipergunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan 

terhadapsuatu pengetahuan. Pengembangan berarti bahwa data yang diperoleh 

dari hasil penelitian tersebut dipergunakan untuk memperdalam dan memperluas 

suatu pengetahuan. 

Sedangkan data-data yang diperoleh dari hasil suatu penelitian dapat 

dimanfaatkan untuk Memahami, Memecahkan dan Mengantisipasi berbagai 

masalah dalam kehidupan manusia pada berbagai bidang, seperti Kesehatan, 

Pendidikan, Kependudukan, Ekonomi, Perdagangan, dsb. Mamahami berarti 

memperjelas suatu masalah yang sebelumnya tidakdiketahui, Memecahkan 

berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah, dan Mengantisispasi berarti 

pengambilan suatu keputusan untuk melakukan suatu upaya agar masalah tidak 

muncul atau terjadi. 

 

Statistik 

Deskriptif

Inferensial 

Parametris

Non 
Parametris
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Secara skematis, Proses Penelitian dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar : Proses Penelitian Kuantitatif (Sugiyono, 2003) 

 

Berdasarkan gambar tersebut di atas, jelaslah bahwa penelitian itu dimulai 

dengan adanya Masalah. Masalah tersebut selanjutnya ingin dipecahkan melalui 

proses penelitian.  

Konsep & Teori yg 
Relevan 

Penemuan yg 
Relevan 

 

Pengajuan Hipotesis 
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 Empiris 

 Teoritis  
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terhadapHubungan 

antar Variabel 

KESIMPULAN 

Menyusun Instrumen 
Penelitian 

Metode/Strategi 
Pendekatan Penelitian 
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Gambar : Proses Penelitian & Peranan Statistik (Sugiyono, 2003) 
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Berdasarkan gambaran di atas, maka jelas bahwa Statistik sangat dibutuhkan dalam 

Proses Penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peranan Statistik dalam 

Penelitian antara lain : 

1. Sebagai alat untuk menghitung besarnya sample yang akan diambil dari 

suatu populasi. 

2. Sebagai alat untukmenguji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 

3. Sebagai sarana untuk menyajikan data hasil penelitian sehingga data 

menjadi lebih komunikatif. 

4. Sebagai alat untuk menganalisa data dalam rangka menguji hipotesis yang 

telah disusun. 

Dengan demikian pada dasarnya statistika dapat dipandang sebagai ilmu yang 

menyediakan fasilitas atau menunjukkan alat yang akan digunakan untuk 

memecahkan masalah-masalah penelitian kuantitatif.  
 

“Oleh Karena Itu, Ketepatan Pemilihan Alat Dan Ketelitian Dalam 

Menginterpretasikan Hasil Analisis Data Jauh Lebih Penting 

Daripada Sekedar Kemampuan Menghitung, Betapapun Rumitnya 

Penghitungan Tersebut...!!!” (Siswandari, 2009). 

 

Akhirnya, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya,bahwa bahan mentah 

dari Statistik adalah DATA, dan Data yang Baik haruslah memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut : 

1. Representatif. 

2. Mempunyai Standar Error yang Kecil 

3. Obyektif 

4. Up to Date 

5. Relevan. 

 

 

----------------------------- oo0oo ----------- 
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Soal Latihan : 

1. Jelaskan arti dan perbedaan Statistik dan Statistika ! 

2. Sebutkan Fungsi dan Kegunaan Statistik ! 

3. Bagaimanakah landasan kerja pokok statistik ? Jelaskan ! 

4. Sebutkan ciri-ciri pokok statistik ! 

5. Apa yang dimaksud dengan Statistik Deskriptif dan Statistik Inferensial ? 

Jelaskan Perbedaannya ! 

6. Jelaskan pengertian Statistik Parametrik dan Non Parametrik ! 

7. Apa yang dimaksud penelitian dalam pokok bahasan/materi ini ? 

8. Jelaskan  peranan statistik dalam penelitian ! 
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