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Sesudah mempelajari bagian kesatu, anda diharapkan dapat : 
1. Memahami dan membedakan pengertian statistik dan 

statistika. 
2. Mengerti dan memahami statistika dan kepentingannya 

dalam biologi. 
3. Mengerti dan mampu menjelaskan kembali hubungan 

antara statistika dengan metoda ilmiah. 
4. Mampu mengidentifikasi dan memahami variabel-

variabel dalam statistika. 
5. Mampu memahami prinsip pengumpulan dan 

pembangkitan data penelitian. 
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Disadari kini bahwa penerapan teknik analisis statistika dalam 

kehidupan sehari-hari, telah memberikan kontribusi yang sangat besar untuk 
mencapai berbagai tujuan.  Dahulu pada masa kerajaan-kerajaan, penerapan 
statistika digunakan untuk penghitungan pajak. Pada saat ini, dalam 
kegiatan penelitian, baik untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial, 
ilmu pengetahuan alam maupun manajemen, berbagai teknik analisis 
statistika mampu memberikan deskripsi (gambaran), prediksi dan 
rekomendasi yang baik tentang berbagai persoalan yang ada. Oleh karena 
berbagai peran yang luas di hampir semua sendi kehidupan sosial, maka 
penguasaan dan pemahaman tentang analisis statistika sangat dibutuhkan 
bagi seorang sarjana. 

 

A. Pengertian Dasar Statistik dan Statistika 

Istilah statistik dan statistika merupakan dua istilah yang sering 
mendatangkan kerancuan dalam pemaknaan. Apa sebenarnya makna yang 
dikandung dalam istilah statistik dan apa pula statistika itu ?. Statistik 
dalam kamus bahasa Indonesia memiliki arti data yang berupa angka yang 
dikumpulkan, ditabulasi, digolong-golongkan sehingga dapat memberi 
informasi yang berarti mengenai suatu masalah atau gejala. Mendasarkan 
pada pengertian tersebut, maka terdapat berbagai bentuk penyajian dalam 
statistik. Penyajian data umumnya disusun dalam bentuk tabel atau diagram 
yang menggambarkan suatu problema. Nama tabel statistik selanjutnya 
tergantung pada masalah dan atau data yang dijelaskannya, misalnya 
statistik perikanan, statistik penduduk, statistik produksi, statistik 
tangkapan ikan laut dan lain-lain. Berikut lihat contoh Tabel 1. 

Tabel 1, memaparkan produksi ikan S. ocellata dan S.caerulae 
cenderung meningkat dari tahun 1984 sampai 1989, sedangkan spesies yang 
lain berfluktuasi. Produksi spesies ikan S.melanosticta dan S. Sagax 
merupakan mayoritas yang memenuhi pasar dunia dibandingkan spesies 
yang lain. 
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  Tabel 1. Statistik Produksi Ikan Sardinops spp. Di dunia ( x 1000 ton)  
                tahun 1984 – 1989 (sumber FAO 1990) 

Spesies Ikan 
Sardinops 

Tahun 
1984 1985 1986 1987 1988 1989 

S. ocellata 69,15 89,80 88,41 107,46 104,59 113,96 
S.melanosticta 5.156,10 4.722,86 5.191,04 5.321,06 5.426,92 5.111,58 
S. sagax 5.361,30 5.841,45 4.333,3 4.686,39 4.998,06 4.196,17 
S.caerulae 278,33 372,34 470,43 477,08 446,13 508,15 
S.neopilchardus 7,35 4,31 6,09 8,06 8,10 8,50 

 
Statistika merupakan cabang matematika terapan yang berhubungan 

dengan cara-cara pengumpulan data (fakta), penataan data, pengolahan  dan 
analisis data, serta pembuatan kesimpulan dari data. Kesimpulan 
selanjutnya dijadikan rekomendasi sebagai dasar pembuatan keputusan. 
Oleh karena dasar berpijak dalam statistika adalah data / parameter atau 
fakta maka pendekatan berpikir yang paling banyak digunakan adalah 
induktif.  

Mendasarkan pada bentuk dan tujuannya, terdapat dua macam 
statistika yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistika 
deskriptif digunakan dengan tujuan untuk mendeskripsikan, melukiskan 
atau memerikan serta menganalisis keadaan suatu kelompok data tanpa 
diikuti oleh pembuktian hipotesis. Dalam statistika deskriptif hanya 
dibicarakan cara atau metode pengumpulan data, penyajian dan 
penyederhanaan data, sehingga informasi yang dikandung data yang 
bersangkutan menjadi mudah dipahami oleh masyarakat  secara umum 
termasuk yang awam statistika. 

Statistika inferensial merupakan bagian dari statistika yang 
membicarakan tentang  cara mengumpulkan data, menganalisis data dan 
selanjutnya membuat kesimpulan dari data tersebut. Termasuk dalam 
kawasan statistika inferensial adalah adanya pembuktian hipotesis, sehingga 
kesimpulan dapat disarikan.  

Dibidang biologi, terdapat istilah Biometri (Bios = kehidupan, dan Metri 
= pengukuran). Penerapan berbagai metode pengukuran untuk 
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mendeskripsikan, dan menganalisis berbagai peristiwa dan gejala  
kehidupan. Terkandung disini adalah penerapan kaidah-kaidah statistika 
dalam mengurai dan memecahkan masalah-masalah biologi. 

 

 
 
B. Statistika dan Metoda Ilmiah 

Banyak sudah definisi tentang apa itu metoda ilmiah, sehingga tulisan 
ini tidak akan mencoba membuat definisi lagi yang akan bahkan akan bisa 
memperbanyak dan membuat tambah rancu. Dari semua definisi metoda 
ilmiah yang ada, saat pelaksanaan penerapan, terkandung di dalamnya 
adalah hal-hal  mengenai identifikasi dan formulasi masalah, pengumpulan 
data-data atau fakta, penelusuran teori-teori yang ada yang diperkirakan 
dapat memperjelas masalah yang dihadapi, pembuatan rumusan hipotesis-
hipotesis, penyusunan rencana pembuktian hipotesis, pelaksanaan 
pembuktian hipotesis serta penulisan dan pelaporan. Secara garis besar, 
metoda ilmiah sebagai sebuah  proses pemecahan suatu masalah melalui alur 
proses sebagai mana pada bagan 1. 

Statistika membantu dan berperan besar di dalam pengumpulan data-
data atau fakta, pembuatan rumusan hipotesis-hipotesis, penyusunan 
rencana pembuktian hipotesis, pelaksanaan pembuktian hipotesis, analisis 
dan penyajian data serta interpretasi hasil. Mengingat demikian besarnya 
peranan statistika dalam proses penelitian, maka pemahaman tentang 
penerapan statistika sangat dibutuhkan. 

 

 
STATISTIKA 

 
INFERENSIAL 

 
DESKRIPTIF 

 
PARAMETRIK 

 
NON PARAMETRIK 
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Rumusan masalah Variabel / Peubah 
Teori / pustaka 

Perumusan Hipotesis / 
dugaan 

Rancangan Penelitian 
/ Pembuktian 
Hipotesis 

Data dan 
Penataannya 

Penulisan / 
Penyajian 

Analisis Data 
interpretasi 
simpulan 

Identifikasi, 
baca, lihat, 

dengar 

 
 
 
 

                                                             konfirmasi 
 
      
 
      
                                                              konfirmasi 
 
         konfirmasi   konfirmasi 
                           dan Penemuan 
 
 
                                                             konfirmasi             
                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                                                                                                  
 

Bagan 1. Metoda Ilmiah Sebagai Proses Pemecahan Masalah 
 
C. Populasi dan Sampel 

Sudah umum apabila seorang “koki” ataupun ibu-ibu rumah tangga 
yang ketika bermaksud untuk mengetahui rasa masakannya melakukan 
pengujian terlebih dahulu dengan mengambil sepucuk sendok atau beberapa 
tetes masakannya untuk dicicipi. Pada saat akan mengambil beberapa tetes 
(sepucuk sendok), seorang koki yang baik, ia akan melakukan pengadukan 
terlebih dahulu pada masakannya sebelum mengambil “contoh  atau  sampel” 
untuk dicicipi. Melalui kegiatan “mencicipi” ini, seorang koki dapat 
menentukan apakah masakannya kurang gula atau kurang garam atau 
kurang bumbu yang lain ataukah sudah enak dan siap disajikan. 

Kegiatan mengambil sesendok atau sepucuk sendok atau setetes 
masakan yang dilakukan oleh seorang koki atau ibu rumahtangga, 
merupakan suatu teladan yang baik tentang prinsip-prinsip penarikan 
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sampel dalam penelitian. Pada kasus ini, sampel adalah beberapa tetes atau 
sesendok masakan yang terambil sedangkan populasi adalah sepanci 
masakan yang dibuat. Pengadukan masakan sebelum contoh diambil, 
merupakan sebuah teladan  dari penerapan prinsip-prinsip homogenitas pada 
proses pengambilan sampel. 

Sampel atau contoh adalah kelompok kecil yang diamati sedangkan 
populasi adalah kelompok besar yang merupakan sasaran generalisasi hasil 
penelitian kita. Sampel dengan demikian merupakan bagian kecil dari suatu 
populasi. Oleh karena merupakan bagian kecil dari suatu populasi, maka 
sebuah kelompok sampel dikatakan baik apabila benar-benar merupakan 
wakil dari populasi. Untuk mendapatkan sampel yang mewakili populasi, 
maka penerapan teknik pengambilan sampel yang tepat  mutlak harus 
dilakukan. 

Sebagian besar, penelitian dilakukan pada tingkatan sampel. Pada 
kasus penelitian sensus, maka data diambil pada tingkatan populasi. 
Mengapa dalam suatu penelitian kita bekerja dan mengamati sampel ? apa 
keuntungan dan kerugiannya ?. Keuntungan yang didapat dari bekerja dan 
mengamati sampel dalam suatu penelitian akan sangat terasa apabila 
peneliti berhadapan  dengan ukuran populasi yang terlalu besar. 
Keuntungan-keuntungan itu adalah dapat (1) mengurangi biaya dan tenaga, 
(2) lebih cepat (3) cakupan persoalan lebih luas, dan (4) tingkat ketelitian 
dapat lebih tinggi.   

Bagi suatu penelitian yang menghadapi populasi yang ukurannya kecil 
dan terbatas, maka pengambilan sampel tidak diperlukan. Contohnya adalah 
apabila kita ingin mengetahui kemampuan menari dari 50 siswa sekolah tari, 
maka langkah terbaik adalah melakukan tes menari pada seluruh siswa 
tersebut, hal ini dilakukan karena populasinya hanya 50 orang. Demikian 
pula halnya dengan apabila populasinya besar tetapi kita ingin melibatkan 
seluruh anggota populasi, maka pengambilan sampel tidak diperlukan.  

Sampel atau contoh yang baik adalah sampel yang mewakili 
karakteristik dari populasi yang dituju. Oleh karena itu metoda pengambilan 
sampel sangat menentukan kualitas sampel yang diperoleh. Terdapat banyak 
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Sampel 

 
Sampel 

 
Sampel 

 
Sampe
l 

ragam teknik pengambilan sampel yang sangat tergantung pada obyek yang 
dihadapi. Pada prinsipnya teknik pengambilan sampel bertujuan untuk 
menentukan cara penarikan sampel yang efisien, akurasi  baik dan 
terpercaya, sehingga didapatkan sampel yang mewakili populasi sasaran. 

 
 

                                               POPULASI                    anggota populasi 

 

 

  

                                                    

 

 

                                                                   

 
Terdapat banyak teknik pengambilan sampel yang dapat dipilih, 

tergantung pada karakteristik populasi yang dihadapi diantaranya yaitu  
Acak dan non acak. Teknik pengambilan sampel secara acak di antaranya 
bisa dengan acak sederhana, Acak berlapis (stratified random sampling), Acak 
sistematik, Cluster sampling, Teknik kuadrat sampling (Ekologi). Teknik non 
acak dapat dilakukan diantaranya dengan “accidental sampling”, “purposive 
sampling” dan lain-lain. 

 
D. Lambang / Notasi Dalam Statistika 

Dalam statistika sebagaimana halnya dengan matematika umum, 
banyak menggunakan simbol-simbol atu notasi. Berikut beberapa notasi yang 
sering digunakan dalam statistika. 
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<  

= 

> 

≠ 

≤ 

≥ 

Ʃ 

n 

 



Y
 

 

: Lebih kecil dari, misalnya 3 < 7 

: Sama dengan, misalnya 5 = 5 

: Lebih besar dari, misalnya 8 > 4 

: Tidak sama dengan, misalnya 3 ≠ 9 

: Lebih kecil dari atau sama dengan 

: Lebih besar dari atau sama dengan 

: Sigma, jumlah 

: Biasa digunakan untuk menunjukkan 

banyaknya pengamatan atau data 

: akar dari 

: rata-rata atau nilai tengah sampel 

(contoh), keseluruhan atau sebagian 

contoh. 

µ 

 

α 

 

β 

 

 

s 

n! 

σ 
2

2s
 

: Mu, digunakan untuk rata-rata 

atau nilai tengah populasi 

: alfa, digunakan untuk 

menunjukkan peluang salah jenis I 

: beta, digunakan untuk 

menunjukkan peluang salah jenis 

II 

: simpangan baku contoh (sampel) 

: n faktorial,  

: simpangan baku populasi 

: ragam populasi 

: ragam contoh (sampel) 

 

 
E.  Mengenal Jenis Variabel dan Data 

Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang statistika, ada baiknya 
kita pahami dulu apa yang dimaksud variabel atau peubah itu. Secara 
sederhana kita dapat definisikan variabel sebagai suatu hal atau sifat spesifik 
atau khas yang mencirikan suatu gejala / obyek yang membedakan dengan 
gejala lain. Batang tanaman, tubuh hewan bukan merupakan contoh variabel 
karena sifatnya yang masih sangat umum. Tetapi jika dari batang tanaman 
dibatasi pada suatu sifat yang khas misalnya tinggi batang, berat, warna, 
diameter barulah sifat-sifat ini disebut variabel. 

Di dalam statistika ada bermacam-macam variabel, tergantung pada 
dasar memilahnya. Berdasar pada bisa dan tidaknya dinyatakan dalam 
numerik (angka) terdapat dua macam variabel yaitu variabel kuantitatif 
(terukur) dan variabel kualitatif (atribut/katagori).  

Variabel kualitatif berupa katagorik (penggolongan bisa dua atau lebih) 
misalnya jenis kelamin yang mungkin adalah Laki-Laki dan Perempuan, 
demikian pula suatu penggolongan atas dasar mampu dan ketidakmampuan, 
maju dan mundur, petani dan bukan petani,  memiliki pola yang sama. 
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Datanya hanya berupa “Ya” atau “Tidak”, atau 0 atau 1 (katagorik yang 
hanya punya dua penggolongan demikian sering disebut dikhotom atau 
dwicabang).  

Variabel kuantitatif terdiri atas dua jenis variabel yaitu variabel 
kontinyu dan variabel diskret. Data dari variabel kontinu disebut data 
kontinu sedangkan data yang berasal variabel diskret disebut data diskret 
(cacah). Data kontinu mengambil semua nilai yang terdapat di antara dua 
titik pengamatan (dari nol sampai tak terhingga). Pengambilan data kontinu  
dilakukan dengan “mengukur”. Data diskret mengambil semua bilangan bulat 
matematis berupa frekuensi (merupakan nilai-nilai pasti yang tidak memiliki 
aturan, misalnya jumlah sayap, jumlah ruas, jumlah alat gerak jumlah mata 
dan lain-lain). 

Perhatikan contoh pada tabel 1. yang menggambarkan klasifikasi 
variabel sesuai dengan data amatan yang dilakukan. 

 
Tabel 1.  Contoh Macam Variabel Berdasar pada bisa dan tidaknya  
              dinyatakan dalam numerik 
Obyek yang 
diamati 

 
Ciri yang diteliti 

Data hasil 
penelitian 

 
Bentuk Variabel 

Orang Tinggi badan 150 cm 
175 cm 

Numerik 

Jabatan Gubernur 
Walikota 
Bupati 
Camat 

Katagori / 
atribut 
 

Pekerjaan TNI 
PNS 
Pedagang 
Nelayan 
Petani 

Katagori / 
atribut 

Berat badan 55 kg 
70 kg 
65 kg 

Numerik 

Komponen 
darah 

Leucosit 
Erithrosit 
Trombosit 

Katagori / 
atribut 

Jenis kelamin Laki-laki 
Perempuan 

Katagori / 
atribut 
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Data merupakan kumpulan dari karakteristik obyek atau gejala yang 
diamati, jadi data tidak lain merupakan kumpulan variabel-variabel atau 
peubah-peubah. Berdasarkan pada skala pengukurannya, terdapat empat 
skala pengukuran data yaitu nominal, ordinal, interval (selang) dan rasio 
(nisbah). 

Data nominal memiliki ciri, angka hanya sebagai penggolongan atau 
kelas-kelas, jadi tidak bisa dijumlahkan sebab hanya merupakan simbol 
(misalnya simbol untuk jantan = 1, betina = 0, tidak berarti jantan memiliki 
nilai 1 dan betina memiliki nilai 0), angka-angka tersebut dapat saling 
ditukarkan tanpa ada perubahan makna. 

Data pada skala ordinal, angka-angka yang disajikan masih 
merupakan simbol-simbol saja. Perbedaan dengan nominal, penggolongan 
pada skala ordinal sudah lebih tertata, sehingga menunjukkan katagori-
katagori yang berbeda-beda posisinya. Pada skala ini ada yang dianggap 
tingkat tertinggi dan terendah, walaupun demikian jarak antara dua angka 
atau penggolongan yang berurutan tidak perlu sama. Perhatikan contoh skala 
ordinal pada tabel 2. 

 
           Tabel 2. Pengukuran Skala Sikap (ordinal) 

Pernyataan Nilai 
Sangat tidak setuju 
Tidak setuju 
Tidak berpendapat  
Setuju 
Sangat setuju 

1 
2 
3 
4 
5 

 
Data interval (selang) angka yang disajikan menunjukkan tingkatan , 

angka 1 lebih kecil dari 2, 2 lebih kecil dari 3 dan seterusnya.  Nomor urut 
menunjukkan posisi tiap data secara urut dan pasti pada suatu garis yang 
menghubungkan dua titik. Kelebihan dari skala ordinal, pada skala interval 
dua angka yang berurutan memiliki jarak yang sama tetapi angka-angka 
tersebut tidak dapat diperbandingkan. Suatu contoh pada kasus pengukuran 
suhu (oC), empat benda katakanlah A, B, C dan D masing-masing memiliki 
suhu 15 oC, 30 oC, 60 oC dan 75 oC. Perbedaan antara suhu 30 oC dan 15 oC 
sama dengan perbedaan antara 75 oC dan 60 oC yaitu masing-masing 15 oC. 
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Namun demikian tidak berarti suhu 60 oC mempunyai panas dua kali benda 
yang memiliki suhu 30 oC. Sebab disini tidak ada nilai dasar yang mutlak ( 
bukankah 0 oC berbeda dengan 0 oF dan 0 oR ). 

Data rasio (nisbah) memiliki nilai-nilai yang dapat diperbandingkan 
karena memiliki nilai dasar yang mutlak ( nilai nol ). Nilai berat 80 kg adalah 
dua kali dari nilai berat 40 kg. Karena  benda yang tidak memilki berat 
tentunya ya 0 kg. 
 
E. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data merupakan bagian dari proses suatu 
penelitian yang memerlukan ilmu statistika dalam perencanaannya. Data 
yang diperoleh melalui kegiatan pengumpulan data harus memenuhi prinsip-
prinsip kelengkapan, ketepatan dan kebenaran. Kelengkapan data jangan 
diartikan sebagai sebanyak-banyaknya data. Pengertian kata dasar “lengkap” 
(menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti tidak ada kurangnya, genap) 
disini bermakna pada tidak ada data yang tercecer atau tidak diambil 
sehingga mempersulit analisis. Oleh karena itu perencanaan pengambilan 
data harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, meliputi macam data apa saja 
yang harus diambil, serta bagaimana pengambilan data dilakukan. 

Ketepatan (berasal dari kata dasar “tepat” yang berarti cocok atau 
betul) data kita artikan sebagai ketepatan dalam hal waktu pengumpulan, 
jenis dan macam data, instrumen yang digunakan menghimpun data, 
kegunaan yang berkesesuaian dengan tujuan penelitian. 

Kebenaran (berasal dari kata dasar “benar” yang berarti “sesuai 
sebagaimana seharusnya) data kita artikan data yang dihimpun benar-benar 
merupakan data yang dijamin valid. Tentu data demikian berasal dari 
sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan 
kompetensinya. 
 
F. Pembangkitan Data Penelitian 

Bagaimana proses pembangkitan data penelitian ? Terdapat beberapa 
cara untuk membangkitkan dan menghimpun data penelitian. Cara-cara 
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tersebut dapat dilakukan melalui (1) mengamati dan mengukur, (2) 
melakukan wawancara, (3) memberikan perlakuan tertentu, (4) menyebarkan 
angket atau kuesioner dan (5) memeriksa dokumen. 

Kegiatan mengamati, mengukur dilanjutkan mencatat yang dilakukan 
secara sistematik merupakan bagian dari teknik pengumpulan data pada 
penelitan observasi.  Pengukuran dan pengamatan, tidak hanya dengan mata 
telanjang saja, tentu dapat dibantu dengan berbagai peralatan yang sesuai 
dengan kebutuhan. 

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara peneliti 
melakukan wawancara (tanya jawab) dengan responden (sumber data) 
berdasarkan pedoman yang disusun sebelumnya. Pedoman wawancara berisi 
hal-hal yang akan ditanyakan pada responden. Pada teknik wawancara ini, 
pengisian hasil wawancara (data) dilakukan oleh peneliti atau orang lain 
yang ditunjuk khusus untuk itu. 

Pembangkitan data dengan memberikan perlakuan tertentu terhadap 
obyek penelitian dilakukan pada metoda penelitian eksperimen. Pada 
pelaksanaan teknik ini, peneliti memberikan perlakuan tertentu pada obyek, 
selanjutnya macam respon terhadap perlakuan yang diperlihatkan oleh obyek 
dicatat dan atau diukur. Pada teknik ini dalam rancangan percobaan, 
perlakuan merupakan variabel bebas dan respon yang diukur merupakan 
variabel tergayutnya. 

Teknik pembangkitan data dengan menggunakan angket (kuisoner) 
dilakukan melalui pemberian kuisoner pada responden. Kuisoner berisi daftar 
pertanyaan yang harus dijawab oleh responden (sumber data). Pada teknik 
ini responden langsung mengisikan jawaban pertanyaan-pertanyaan yang 
ada dalam kuisoner. 

Penelusuran data dapat dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen. 
Peneliti tidak melakukan pengambilan data secara langsung. Data yang 
diambil secara demikian biasanya disebut data sekunder, tentu data yang 
ditelusuri dari dokumen adalah data-data yang relevan dengan persoalan 
penelitian. 
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Latihan 1 

1. Jelaskan prinsip-prinsip dasar pengumpulan data . 
2. Berikut isikan pada tempat yang tersedia jenis data menurut skala 

pengukurannya (nominal, ordinal, interval, rasio) 
No Jenis Data Skala Pengukuran 
A Luas tanaman kentang ..................................... 
B Pendapatan orang tua mahasiswa ..................................... 
C Klasifikasi dalam olah raga tinju ..................................... 
D Jarak tempuh suatu perjalanan ..................................... 
E Total berat produksi jagung per hektar ..................................... 
F Respon jawaban benar – salah  ..................................... 
G Temperatur mikroklimat ..................................... 
H Pendapat orang tua terhadap kebijakan 

pembelian baju seragam 
..................................... 

I Pendapat petani terhadap pemakaian 
pupuk organik 

..................................... 

J Jenis kelamin anak tikus hasil 
perkawinan inbreeding 

..................................... 

 
3. Jelaskan peranan statistika dalam penelitian biologi. 
4. Terdapat beragam teknik pembangkitan data dalam suatu penelitian. 

Jelaskan. 
5. Jelaskan (disertai contoh) perbedaan antara data cacah (diskret) 

dengan data kontinu ?  
 

 
 
 
 
  


