
12/15/2010

1

STATISTIKA INFERENSIAL

RASIONAL

• Kondisi riil pengolahan informasi (Data): Karena 
keterbatasan waktu, biaya dan tenaga tidak 
memungkinkan mengumpulkan dan mengolah 
seluruh informasi yang ada di masyarakat (di 
lapangan)  

• Implikasi: diperlukan prosedur dan alat yang 
memungkinkan menarik kesimpulan yang 
valid yang berlaku bagi kelompok yang lebih  
luas, berdasarkan informasi yang diperoleh 
dari kelompok yang lebih kecil, dengan 
peluang kesalahan yang terukur
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ISTILAH-ISTILAH UMUM

• Kelompok data yang diolah disebut sampel

• Kelompok data yang diwakili disebut populasi

• Prosedur statistika yang dimaksud (untuk 
menarik kesimpulan tentang populasi 
berdasarkan informasi pada sampel) disebut 
statistika inferensial

• Pernyataan dugaan sementara (dari kajian teori) 
tentang populasi disebut hipotesis. Hipotesis 
selanjutnya diuji dari informasi yang ada pada 
sampel 

POPULASI vs  SAMPEL

Populasi: parameter

Sampel:statistik 

Diolah di analisis

Teknik Sampling 

Inferensial

Hipotesis

Tesis
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HIPOTESIS

• Hipotesis nol (nihil): Ho, bersifat netral (tidak 

ada beda, tidak ada hubungan, ..tidak …)

• Hipotesis kerja (alternatif): Ha ada dua macam 

yaitu

– Dua arah (ada beda x dengany; ada hubungan, 

tanpa menentukan mana yang lebih baik )

– Satu arah (menentukan kelompok yang lebih baik: x 

lebih baik y; lebih jelek, berhubungan positif)

– Perumusan satu arah atau dua arah mempengaruhi 

pengambilan keputusan yang bersifat marjinal
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ASUMSI UMUM SAMPEL

• Sampel yang diambil harus valid, 

representatif (ruang dan waktu) dan 

bersifat acak (wajib)

• Jumlah  memenuhi syarat minimal (≥ 30)

• Memenuhi sebaran tertentu (umumnya 

sebaran normal: kontinu, simetrik)

PELANGGARAN ASUMSI

• Keterwakilan,  validitas dan keacakan data 

bersifat wajib

• Jumlah dan sebaran  menentukan jenis uji 

statistika yang dapat dipergunakan 

(misalnya parametrik vs non parametrik) 

• Jumlah sampel yang relatif besar (dan 

interval) memungkinkan lebih leluasa 

memilih metode analisis
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STATISTIKA INFERENSIAL

• Secara umum mempelajari hubungan beberapa 
variabel dengan berbagai skala pengukuran atau 
pencacahan

• Dapat pula merupakan persoalan sederhana hanya 
menduga (menaksir) pemusatan populasi 
(parameter) berdasarkan pemusatan sampel 
(statistik) 

• Hubungan antara variabel nominal dapat ditafsirkan 
sebagai perbedaan kelompok. Misalnya mempelajari 
hubungan jenis kelamin (laki-perempuan) dengan 
prestasi belajar statistika ekuivalen dengan 
mempelajari perbedaan prestasi belajar statistika 
antara kelompok laki-laki dan perempuan. 

STATISTIKA INFERENSIAL

• Taksiran parameter dapat berupa taksiran titik dan 
interval (dengan tingkat keyakinan tertentu berdasarkan 
sebaran data)

• Variabel (objek yang diamati) dibedakan menjadi variabel 
bebas (penjelas/ explanatory) dan variabel respon 
(terikat/response)

• Jenis kelamin (penjelas) vs prestasi belajar (respons)

• Tingkat pendidikan (penjelas) vs jumlah anak (respons) atau 
penghasilan

• Wilayah (penjelas) vs persentase buta huruf (respons)

• Penghasilan (respon) vs tingkat pendidikan, jenis kelamin 
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