
STATISTIK
Pertemuan II



• Kuesioner

daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis

• Hal – hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun

kuesioner :
1. Apakah pertanyaan itu perlu?

2. Bagaimana pertanyaan itu sebaiknya di ajukan

3. Apakah pertanyaan berbentuk pertanyaan terbuka

atau tertutup

4. Bagaimana seharusnya pertanyaan itu dirumuskan

5. Bagaimana format jawaban yang disusun?

6. Apa teknik skala yang digunakan



Lanjutan……….

6. Apa teknik skala yang digunakan

- Skala penilaian : Grafik rating scales, Itemezed

rating scales, Comparative rating scales

- Attitude scales : Liket scales, Semantic Differential  



• Petunjuk untuk membuat kuesioner

1. Mulai dengan pengantar yang isinya berupa

permohonan mengisi kuesioner sambil

menjelaskan maksud dan tujuannya

2. Jelaskan petunjuk atau cara mengisinya supaya

tidak salah

3. Mulai dengan pertanyaan untuk mengungkapkan

identitas responden: jenis kelamin, usia, pendidikan, 

pekerjaan, pengalaman, dll

4. . Isi pertanyaan sebaiknya dibuat beberapa kategori
sesuai dengan variabel yang diungkapkan, sehingga

mudah mengolahnya



Lanjutan…..

5. Rumusan pertanyaan dibuat singkat, tetapi jelas

sehingga tidak membingungkan

6. Hubungan antara pertanyaan yang satu dengan

pertanyaan lainnya harus dijaga

7. Usahakan agar jawaban, yakni kalimat atau

rumusannya tidak lebih panjang daripada

pertanyaan.
8. Kuesioner yang terlalu banyak atau terlalu panjang

akan melelahkan dan membosankan responden

sehingga pengisiannya tidak objektif lagi

9. Ada baiknya kuesioner diakhiri dengan tanda

tangan si pengisi



Distribusi Frekuensi

• Adalah : metode statistic untuk menyusun data dengan

cara membagi nilai observasi data ke dalam kelas
dengan interval tertentu

• Komponen distribusi frekuensi :

- Interval kelas (Ci) 

-Jumlah kelas (N) 

- Batas bawah batas atas kelas (B dan B’) 

- Tepi kelas bawah dan tepi kelas atas (L dan L’) 

-Mid Point atau titik tengah kelas (X) 

- Nilai kumulatif kurang dari dan lebih dari (fk< dan fk>)



• Tujuan utama pembuatan distribusi frekuensi adalah

untuk mengorganisasikan data secara sistematik
kedalam berbagai macam klasifikasi tanpa mengurangi

informsi dari data tersebut

• Penyusunan Tabel Distribuai Frekuensi

- Menyusun data mentah dari nilai terendah ke

nilai tertinggi

- Menentukan jumlah kelas dan interval kelas

- Menurut H.A. Strurges rumus jumlah kelas; N= 

1 + 3,3 log n

- Dimana N adalah frekuensi nilai obsevasi

dalam data 



Lanjutan……….

- Membentuk kelas distribusi frekuensi

- Memasukkan nilai observasi ke dalam kelas2 yang sesuai

- Menghitung mid point, tepi kelas dan frekuensi kumulatif



Contoh

• Di bawah ini terdapat data mengenai pengeluaran
konsumsi rumah tangga di Balikpapan

Pengeluaran konsumsi per bulan
(000 Rp)

68  84  75  82  68  62  76  91  81  77

73  79  88  73  62  91  71  59  85  75

62  65  75  87  74  62  85  78  63  72
53  78  77  77 83  76  86  77  56  82

Pertanyaan : Buat distribusi frekuensi, cari rata-rata, 
median, modus



Jawab

• Menyusun data dari yang terendah ke tinggi

53  56  59  62  62 62 62 63  65  68  

68  71  72  73  73 74  75  75 75 76  

76  77  77 77 77 78  78 79  81  82  

82  83  84  85  85 86  87  88  91  91

Jumlah kelas

N = 1 + 3,3 log n

1 + 3,3 log 40

1 + 3,3. 1,60

1 + 5,28 = 6,28 di bulatkan 7 kelas



Pembulatan desimal menjadi 6

• Membentuk kelas distribusi frekuensi

Karena nilai terendah adalah 53 maka kita
harusmengambil nilai yang lebih rendah dari itu yaitu 50. 

Batas kelas bawah pertama adalah 50, mk batas kelas

bawah yang kedu adalah 55
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Lanjutan…………

• Membentuk kelas distribusi frekuensi

Karena nilai terendah adalah 53 maka kita harus

mengambil nilai yang lebih rendah dari itu yaitu 50. 

Batas kelas bawah pertama adalah 50, maka batas

kelas bawah yang kedua adalah 55



Lanjutan……….

• Memasukkan nilai observasi ke dalam kelas yang 

sesuai

1I50-55

2II56-61

FrekuensiTabulasiKelas

6IIIII I62-67

12IIIII IIIII II86-91

3III80-85

10IIIII IIIII74-79

6IIIII I68-73



Lanjutan…………..

• Menghitung mid point, tepi kelas dan frekuensi kumulatif
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Lanjutan…….
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Lanjutan…….

Letak Modus Pada F = 13
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