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PERTEMUAN 5 
 

KONSEP PROBABILITAS 
 

OLEH  
NUGROHO SUSANTO 

 
1. Pengertian Probabilitas 

Peluang memberikan kesempatan yang sama untuk setiap anggotanya 

untuk terpilih. Teori peluang membahas ukuran dan derajat 

ketidakpastian suatu peristiwa. Ada bebebrapa kemungkinana yang 

terjadi pada peluang yaitu peluang terjadi dan peluang tidak terjadi. 

Kesimpulan yang dibuat tidak bersifat pasti (ketetapan).  

 

Peranan statistik salah satunya digunakan sebagai data untuk membuat 

sebuah keputusan. Keputusan dapat didasarkan dari hasil-hasil data 

yang disajikan melalui deskripsi maupun analisis yang lebih kompleks.  

Tugas stasistik membuat sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggung 

jawabkan 

 

2. Konsep Probabilitas 
 

3. Aturan Probabilitas 
Peluang bersifat Mutualy eksklusif 
Peluang mengindikasikan suatu kejadian itu terjadi atau tidak terjadi. 

Jika diasumsikan peluang itu tidak akan terjadi  maka peluang P (E) = 0 

dan jika diasumsikan peluang itu pasti terjadi maka P (E) = 1. Pada 

situasi ini maka berlaku ketentuan 0 ≤ P(E) ≤ 1. Pada kondisi ini dapat 

diasumsikan bahwa peluang dapat bersifat mutually ekslusif. Artinya 

peluang kejadian tersebut saling meniadakan satu sama lainnya, 

maksudnya jika peluang satu terjadi maka akan menindakan peluang 

lain untuk tidak terjadi. 



Suatu peluang dapat di asumsikan P (E) = n/N, jika Ē menyatakan bukan 

peristiwa E maka didapatkan P (E) = 1 – P (E). Maka berlaku peraturan 

P (E) + P (Ē) = 1. 

Contoh  

Sebuah uang logam koin dengan dua sisi yaitu sisi pertama gambar 

angka dan sisi satunya gambar rumah. Maka peluang untuk kejadian 

gambar angka adalah ½ dan peluang untuk kejadian gambar rumah ½ .  

    

Untuk peluang kejadian dua atau lebih dengan asumsi peluang sebuah 

kejadian (dalam hal ini kejadian k) memiliki peluang E1, E2, E3,,,, Ek 

maka berlaku ketentuan  

P (E1 atau E2,....... Ek) = P (E1) + P (E2) + ....... P (Ek). 

Pada asumsi peraturan ini setiap individu memiliki peluang yang sama 

untuk mengalami kejadian sehingga jika di jumlahkan untuk setiap 

individu maka total peluang adalah 1. 

 

Interaksi peluang dapat berupa interaksi bersyarat. Peluang dapat 

memiliki hubungan bersyarat jika peristiwa yang satu menjadi syarat 

terjadinya peristiwa yang lain. Peluang bersyarat biasanya P (A / B) 

disebut peluang bersyarat untuk terjadinya peristiwa A dengan syarat B. 

 

Peluang bersifat Independensi 
Jika terjadi atau tidak terjadi peristiwa B tidak mempengaruhi terjadinya 

peristiwa A, maka A dan B disebut peristiwa-peristiwa bebas atau 

independent. Yang biasa ditulis A dan B untuk menyatakan peristiwa-

peristiwa bebas atau independent.  

P (A dan B) = P (B) . P (A / B) 

Jika A dan B independent maka 

P (A / B) = P (A) 

Sehingga dapat diperoleh rumus  

P (A dan B) = P (A) . P (B) 

 
Contoh 



Sebuah undian uang kepingan logam yang berwarna satu sisi merah 

dan warna sisi yang lain biru. Jika uang kepingan dilempar 2 kali berapa 

peluang terambil warna merah pada kedua undian. 

P (A dan B) = P (A) . P (B) = ½ . ½ = ¼ . 

Contoh  

Perawat menyatakan bahwa pasien A lukannya kan sembuh dalam 

waktu 20 hari. 

Bidan menyatakan bahwa pasien B lukannya akan sembuh dalam waktu 

20 hari. Jika diberikan peluang A = 0,65 dan peluang B = 0,52 berapa 

peluang pasien A dan pasien B akan sembuh dalam waktu 20 hari.  

P (A dan B) = P (A) . P (B) 

P (A dan B) =  0,65 . 0,52 = 0,338. 

 

Peluang bersifat Inklusif 
Keterkaitan terakhir pada setiap peristiwa dapat bersifat inklusif. Untuk 

peristiwa A dan B dapat memiliki sifat inklusif jika berlaku hubungan atau 

A atau B atau kedua-duannya terjadi, sehingga berlaku rumus: 

P (A dan atau B) = P (A) + P (B) – P (A dan B). 

 

Contoh  

Sebuah kartu playing card yang terdiri dari 4 macam yaitu kartu hati, 

kartu kriting, kartu daun, dan kartu bata. Pada setiap macam terdapat 13 

kartu bernomor 2, 3, 4, ,,,,, J, Q, K dan As. Dari sini didapatkan bahwa 

peluang menarik kartu hati, kartu kriting, kartu daun dan kartu bata 

masing-masing 0,25. Misalkan anton menarik kartu as dari tumpukan 

dan lisa menarik kartu merah hati. Jelas dapat disimpulkan bahwa 

peristiwa yang tidak saling eksklusif karena kita dapat menarik kartu as 

dari kartu merah hati. Jadi peluang dari menarik sebuah kartu as atau 

sebuah kartu merah hati adalah 

P (A dan atau B) = P (A) + P (B) – P (A dan B). 

Peluang kartu as atau kartu merah hati = 4/52 + 13/52 – 1/52 = 4/13. 

 

 
 



4. Latihan-Latihan 
1. Sebuah uang logam yang memiliki 2 mata uang yaitu gambar 

angka dan gambar rumah, jika uang logam tersebut dilempar 1 kali 

berapa peluang muncul gambar rumah...? 

a. 1/1 

b. 1/2 

c. 1/3 

d. 1/4 

e. 1/5 

 

2. Sebuah uang logam yang memiliki 2 mata uang yaitu gambar 

angka dan gambar rumah, jika uang logam tersebut dilempar 2 kali 

berapa peluang muncul gambar rumah...?   

a. 1/1 

b. 1/2 

c. 1/3 

d. 1/4 

e. 1/5 

 

3. Suatu penyakit A memiliki tingkat kesembuhan perawatan selama 5 

hari. Berdasarkan informasi tersebut berapa peluang kesembuhan 

penyakit A dalam 1 hari. 

a. 1/1 

b. 1/2 

c. 1/3 

d. 1/4 

e. 1/5 

   

4. Dalam tahun ajaran baru terdapat 120 mahasiswa yang dibagi 

kedalam 3 kelas, yaitu kelas A kelas B dan kelas C jika setiap kelas 

terdapat 40 mahasiswa. Berapa peluang terambil mahasiswa dari 

kelas C...? 

a. 10/120 

b. 20/120 



c. 30/130 

d. 40/120 

e. 50/120 

 

5. Dalam tahun ajaran baru terdapat 120 mahasiswa yang dibagi 

kedalam 3 kelas, yaitu kelas A kelas B dan kelas C jika setiap kelas 

terdapat 40 mahasiswa. Berapa peluang untuk terjadinya suatu 

kejadian terambil mahasiswa dari kelas B...? 

a. 10/120 

b. 20/120 

c. 30/130 

d. 40/120 

e. 50/120 

 

 



PERTEMUAN 6 
DISTRIBUSI PROBABILITAS 

NUGROHO SUSANTO 
 

1. PENGANTAR 
Distribusi probabilitas menekankan pada aspek bagai mana peluang 

berdistribusi. Distribusi peluang memberikan gambaran bahwa masing-

masing individu memiliki kesempatan untuk mengalami kejadian.  

 

 

 

 

                            Distribusi peluang (Ho)                    

 0                            

Gambar ini memberikan arti bahwa distribusi peluang digambarkan 

sebagai peristiwa yang berada dalam kurva.  

  

 

2. DISTRIBUSI EKSPEKTASI 
Ekspektasi lebih diidentikan dengan peluang tehadap setiap peristiwa 

dimana setiap peristiwa memiliki satuan-satuan. Adanya satuan ini yang 

memungkinkan terjadinya parameter pada setiap peristiwa. Dalam 

ekspektasi misalkan Sebuah peluang dapat terjadi  

Rumus: 

)(.)( 1 XiPXX ∑=ε  

Contoh  

Dilakukan pengamatan terhadap diagnosis pasien dalam kunjungan 

pasien masuk rumah sakit dalam setiap hari, jika didapatkan distribusi 

peluang sebagai berikut: 

Diagnosis  Tipes  diare Ca 
paru

Ca 
servik

Malaria dbd asma Pnemonia Hiv  

Peluang  0,01 0,05 0,10 0,28 0,22 0,18 0,08 0,05 0,03
 
Maka berdasarkan data tersebut peluang pasien dapat didiagnosis 

dalam setiap hari sebanyak.....? 



 

 

 

3. Distribusi Rata-rata 
Untuk memahami distribusi peluang tidak lepas dari adanya nilai-nilai 

hasil pengamatan. Nilai yang biasa digunakan dalam melihat distribusi 

sebuah peluang antara lain nilai mean, variansi dan standart deviasi. 

Nilai mean meberikan arti bahwa rata-rata dari pengamatan di bagi 

jumlah yang diamati. 

Hal-hal yang diperhatikan dalam distribusi peluang antara lain: 

• Distribusi bersifat mutualy eksklusif 

• Peristiwa terjadi A dan bukan terjadi A. 

• Distribusi bersifat independent 

• Distribusi berisfat inklusif 

• Distribusi memanfaatkan nilai mean dan standart deviasi. 

• Distribusi normal 

Untuk melihat distribusi peluang dapat memanfaatkan kurve distribusi 

normal. Pada kurve distribusi normal diasumsikan penyebaran data 

merata pada masing-masing pengamatan. Untuk mengetahui distribusi 

peluang kita dapat memanfaatkan nilai z pada distribusi norma. Untuk 

perhitungan distribusi peluang hal yang perlu diketahui antara lain nilai 

variansi, nilai simpangan baku pengamatan, dan nilai peluang yang 

diingikan, sehingga rumus  

 

 

Dimana  

X = nilai observasi 

µ = rata-rata 

σ = simpangan baku 

   untuk mencari nilai simpangan baku pada distribusi peluang kita 

perlu melihat standarisasi variansi dengan membagai akar dari sejumlah 

N. Sehingga diperoleh rumus  

 

 

σ
μ−

=
xZ

n
σσ =



contoh  

Suatu pengamatan dilakukan terhadap berat badan 60 mahasiswa. Jika 

diketahui  rata-rata berat badan mahasiswa 45 kg dan simpangan baku 

12 kg. Hitung peluang bahwa rata-rata berat badan akan terletak antara 

43 kg dan 48 kg..? 

Penyelesaian  

a. Menentukan nilai mean dan standart deviasi 

µ = 45 kg 

σ = 12 kg, selanjutnya untuk mencari simpangan baku maka 

distandartkan dengna rumus 

 

 

 

b. Menentukan harga Z1 dan Z2 

 

 

 

 

 

c. Untuk menentukan peluang dapat memanfaatkan data distribusi 

normal.  

z1 = -1,29 dan z2 = 1,94 sehingga diperoleh P(43 < X < 48) = P(-1,29 

< z < 1,94) = 0,4015 + 0,4738 = 0,8753. 

d. Jadi peluang rata-rata akan terletak diantara 43 dan 48 adalah 

0,8753 
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Daftar lampiran distribusi z 

  0.00  0.01  0.02  0.03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  
0.0 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359 
0.1 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753 
0.2 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141 
0.3 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517 
0.4 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879 
0.5 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224 
0.6 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549 
0.7 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852 
0.8 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133 
0.9 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389 
1.0 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621 
1.1 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830 
1.2 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015 
1.3 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177 
1.4 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319 
1.5 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441 
1.6 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545 
1.7 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633 
1.8 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706 
1.9 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767 
2.0 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817 
2.1 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857 
2.2 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890 
2.3 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916 
2.4 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936 
2.5 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952 
2.6 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964 
2.7 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974 
2.8 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981 
2.9 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986 
3.0 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990 

 

 

 



4. Peluang Hipotesis 
Daerah penolakan hipotesis 
Daerah penolakan merupakan suatu daerah dalam distribusi sampling. 

Distribusi sampling meliputi semua harga yang mungkin dimiliki oleh 

satatistik tes di bahwa Ho.  

Untuk satu sisi 

 

 

 

 

                            Daerah penerimaan hipotesis (Ho)                    

 0                                                                                        Penolakan Ha   1 

Gambar daerah penolakan hipotesis untuk 1 sisi 

Letak daerah penolakan hipotesis dipengaruhi oleh sifat hakikat H 

alternatif yang menunjukan arah perbedaan yang diprediksikan, maka 

akan muncul suatu tes yang disebut satu sisi (one tailed test). Jika 

hipotesis alternatif tidak menunjukan arah perbedaan yang diprediksikan, 

maka digunakan tes dua sisi (two tailed test). Test satu sisi dan dua sisi 

berbeda dalam letak penolakan hipotesis, tetapi tidak berbeda dalam 

besarnnya. Dalam tes satu sisi daerah penolakan sepenuhnya ada di 

suatu ujung (sisi) distribusi sampling. Dalam tes dua sisi daerah 

penolakan itu terdapat pada kedua ujung (sisi) distribusi samplingnya. 

 

 

 

 

 

                            Daerah penerimaan hipotesis (Ho)                    

 0                                                                                                                    

1 

Gambar daerah penolakan hipotesis untuk 2 sisi 

 

Langkah-langkah dalam penentuan penerimaan dan penolakan hipotesis 

1. Melakukan pernyataan mengenai hipotesis 

Daerah penerimaan 
hipotesis nol

Penolakan 
hipotesis 
nol 

Penolakan 
hipotesis 
nol 



Pada prinsipnya statistik menguji hipotesis nol. Hipotesis sering 

dinyatakan  

Ho = μ1≠ μ2 

Ha = μ1= μ2 

 

2. Melakukan pengujian hipotesis 

Pengujian hipotesis disesuaikan dengan pemilihan uji statistik yang 

akan digunakan untuk pengujian hipotesis. Beberapa hal yang ikut 

berperan dalam penentuan uji statistik antara lain: 

a. Skala data yang dihasilkan dari pengumpulan data 

b. Metode yang digunakan 

c. Distribusi dan variansi data 

d. Bentuk hipotesis  

 

3. Menentukan tingkat signifikansi 

Tingkat signifikansi yang umum digunakan untuk menentukan 

apakah hipotesis diterima atau ditolak antara lain tingkat signifikansi 

10%, 5%, dan 1%. 

 

4. Menentukan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis 

Daerah penolakan/penerimaan hipotesis didasarkan pada signifikansi 

yang diinginkan. Daerah penolakan dapat melalui satu sisi atau dua 

sisi tergantung dari arah hipotesis.  

5. Membuat keputuhan hipotesis 

Keputusan penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan dari 

perbandingan nilai hitung uji yang digunakan dengan standart tabel 

(sesuai dengan uji yang digunakan) atau dapat dilakukan dengan 

membandingkan taraf signifikansi yang diinginkan berdasarkan nilai 

alfa (α). 

 
 



LATIHAN SOAL 

 

Kasus 1 

Pasien diare dalam waktu 5 hari memiliki peluang sembuh 0,55. pasien 

malaria dalam waktu 5 hari memiliki peluang sembuh 0,40. 

Pertanyaan 

1. Berapa hari yang diperlukan pasien diare untuk sembuh…? 

2. Berapa hari yang diperlukan pasien malaria untuk sembuh..? 

3. Berapa peluang pasien diare dan malaria akan sembuh dalam waktu 5 

hari…? 

 

Kasus 2 

Di Rumah sakit sarjito dilakukan observasi terhadap 100 pengunjung, 

berdasarkan hasil didapatkan bahwa dalam waktu 100 hari didapatkan 2 

penderita diare. Berapa peluang terjadi diare dalam 1 hari...? 

 

Kasus 3 

 

Seorang mahasiswa melakukan pengukuran tinggi badan dalam 1 kelas. 

Jika didapakan dalam 1 kelas ada 50 mahasiswa. Berdasarkan hasil 

pengukuran diperoleh rata-rata tinggi badan mahasiswa 150 cm dengan 

simpangan baku 20 cm.  

Pertanyaan 

1. Berapa peluang mahasiswa memiliki tinggi badan 155 – 160 cm...? 

2. Berapa peluang mahasiswa memiliki tinggi badan 145-150 cm...? 

 

 



PERTEMUAN 7 
 

PEMBAHASAN MATERI DAN SOAL  
 
 
 
 

 



PERTEMUAN 8 
TEKNIK SAMPLING 

 



PERTEMUAN 9 
NUGROHO 

 



SAMPLING DAN DISTRIBUSI 
SAMPLING 

 
A. PENGATAR 

Proses pengambilan sample merupakan cara-cara kita dalam memilih 

sample untuk studi tertentu. Proses terdiri dari beberapa tahapan 

sebagai berikut:  

Tahap 1: Memilih Populasi 

Proses awal ialah menentukan poplasi yang menarik untuk dipelajari. 

Suatu populasi yang baik ialah mencakup rancangan eksplisit semua 

elemen yang terlibat; biasanya meliputi empat komponen, yaitu: elemen, 

unit sampling, keluasan skop dan waktu. 

Tahap 2: Memilih Unit-Unit Sampling  

Unit-unit sampling adalah unit analisa dari mana sample diambil atau 

berasal. Karena kompleksitas penelitian dan banyaknya desain sample, 

maka pemilihan unit-unit sampling harus dilakukan dengan  seksama. 

Tahap 3: Memilih Kerangka Sampling  

Pemilihan kerangka sampling merupakan tahap yang penting karena jika 

kerangka sampling yang dipilih secara memadai tidak mewakili populasi, 

maka generalisasi hasil penelitian meragukan. Kerangka sampling dapat 

berupa daftar nama populasi seperti buku telepeon atau data base nama 

lainnya. 

Tahap 4: Memilih Desain Sampel  

Desain sample merupakan tipe metode atau pendekatan yang 

digunakan untuk memilih unit-unit analisa studi. Desain sample 

sebaiknya dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. 

Tahap 5: Memilih Ukuran Sampel  

• Ukuran sample tergantung beberapa factor yang mempengaruhi 

diantaranya ialah: 

• Homogenitas unit-unit sample: secara umum semakin mirip unit-unit 

sampel; dalam suatu populasi semakin kecil sample yang dibutuhkan 

untuk memperkirakan parameter-parameter populasi. 

• Kepercayaan: kepercayaan mengacu pada suatu tingkatan tertentu 

dimana peneliti ingin merasa yakin bahwa yang bersangkutan 



memperkirakan secara nyata parameter populasi yang benar. 

Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diingnkan, maka semakin 

besar ukuran sample yang diperlukan.  

• Presisi: presisi mengacu pada ukuran kesalahan standar estimasi. 

Unutk mendapatkan presisi yang besar dibutuhkan ukuran ssmpel 

yang besar pula. 

• Kekuatan  Statsitik: istilah ini mengacu pada adanya kemampuan 

mendeteksi perbedaan  dalam situasi pengujian hipotesis. Untuk 

mendpatkan kekuatan yang tinggi, peneliti memerlukan sample yang 

besar.  

• Prosedur Analisa: tipe prosedur analisa yang  dipilih untuk analisa 

data dapat juga mempengaruhi seleksi ukuran sample. 

• Biaya, Waktu dan Personil: Pemilihan ukuran sample juga harus 

memeprtimbangkan biaya, waktu dan personil. Sample besar akan 

menuntut biaya besar, waktu banyak dan personil besar juga. 

Tahap 6.Memilih Rancangan Sampling 

Rancangan sampling menentukan prosedur operasional dan metode 

untuk mendpatkan sample yang diinginkan. Jika dirancang dengan baik, 

rancangan sampling akan menuntun peneliti dalam memilih sample yang 

digunakan dalam studi, sehngga  kesalahan yang akan muncul dapat 

ditekan sekecil mungkin. 

Tahap 7. Memilih Sample 

Memilih Sample: Tahap akhir dalam proses ini ialah penentuan sample 

untuk digunakan pada proses penelitian berikutnya, yaitu koleksi data. 

 

B. SAMPLING 

Sampling; suatu studi tentang hubungan antara populasi dan sampel 

yang diambil dari populasi tersebut. Anggota yang telah diambil untuk 

dijadikan anggota sampel disimpan kembali disatukan dengan anggota 

lainnya, disebut dengan sampling dengan pengembalian. Jika dari 

populasi berukuran N diambil sampel berukuran n dengan 

pengembalian, maka banyaknya sampel yang mungkin dapat diambil 

adalah Nn. Jika anggota sampel tidak disimpan kembali ke dalam 

populasi, disebut dengan sampling tanpa pengembalian, dan banyaknya 



sampel yang berukuran n yang dapat diambil dari sebuah populasi 

berukuran N adalah n!(N n)!.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misalkan suatu populasi dengan N individu dengan rata-rata m dan 

simpangan baku s, kemudian diambil beberapa sampel, dari beberapa 

sampel tersebut dihitung harga statistiknya, himpunan harga statistik 

tersebut disebut distribusi sampling. 

Contoh 1 

Diberikan populasi dengan data : 4, 5, 10, 7, 5, 8. Diambil sampel 

berukuran 2. 

Bila dengan pengembalian 

1. ada berapa buah sampel semuanya, tuliskan ! 

2. hitung rata-rata tiap sampel 

Bila tanpa pengembalian 

1. ada berapa buah sampel semuanya, tuliskan ! 

2. hitung rata-rata tiap sampel 

 

 

 

 

Populasi

X1 
P1 
S1 
M1

X1 
P1
S1
M1

X1 
P1
S1
M1

Sampel 
1 

Sample 
3

Sampel
2

Populasi

X1 
P1 
S1 
M1

X1 
P1
S1
M1

X1 
P1
S1
M1

Sampel 
1 

Sampel 
3

Sampel
2



C. Distribusi Rata-Rata 

• Tanpa pengembalian 

• Bila diambil dengan pengembalian : 

• Transformasi z 

 

 

• σ digunakan dengan kekeliruan baku rata-rata atau galat baku rata-

rata. 

• Bila populasi diketahui variasinya dan perbedaan antara rata-rata dari 

sampel ke sampel diharapkan tidak lebih dari sebuah harga d 

sehingga σ ≤ d.  

Contoh 

Suatu sampel acak dengan anggota n = 60 harus diambil dari suatu 

populasi yang mempunyai rata-rata 45 dan simpangan baku 12. Hitung 

peluang bahwa rata-rata itu akan terletak antara 43 dan 48 ! 

Penyelesaian  

• Pertama kita tentukan dulu berapa harga µ = 45 

• Dan σ =  

 

 

• Selanjutnya menentukan harga z1 dan z2 

 

 

• Untuk menentukan peluangnya kita dapat memanfaatkan daftar 

distribusi normal standart dengan z1 = -1,29 dan z2 = 1,94 sehingga 

diperoleh P(43 < X < 48) = P(-1,29 < z < 1,94) = 0,4015 + 0,4738 = 

0,8753. 

• Jadi peluang rata-rata akan terletak diantara 43 dan 48 adalah 

0,8753 

 

 
 

σ
μ−

=
xZ

60
12

==
n
σσ

29,1
55,1

45431 −=
−

=Z 94,1
55,1

45482 =
−

=Z



PERTEMUAN 10 
 

PERHITUNGAN BESAR SAMPEL 
OLEH 

 
 
 



 
A. KOMPONEN PERHITUNGAN BESAR SAMPEL 
 

1. Level of Significant (α) 

Tingkat kemaknaan pada konsep hipotesis adalah peluang bahwa hipotesis 

nol benar ketika hipotesis tersebut benar-benar benar. Kekuatan uji pada konsep 

hipotesis adalah peluang bahwa hipotesis nol salah ketika hipotesis tersebut 

benar-benar salah. Dalam asumsi penerimaan dan penolakan hipotesis bisa saja 

terjadi kesalahan dalam penarikan keputusan mengenai penerimaan hipoteis. 

Kesalahan-kesalahan ini yang biasa disebut dengan kesalahan tipe I (kesalahan α) 

dan kesalahan tipe II (kesalahan β).  

   

2. Power of test atau Kekuatan uji (β) 

Pada umumnya pendekatan dalam perhitungan besar sampel 

mempertimbangkan nilai confidence interval dan determinan dari tujuan penelitian. 

Pendekatan perhitungan besar sampel dalam kekuatan uji penelitian meliputi 

elemen antara lain (Lenth, 2001): test uji hipotesis pada parameter yang diingikan 

peneliti, tingkat kemaknaan dari test yang diingikan peneliti, efek sampel yang 

terambil, nilai dari parameter yang dihasilkan oleh penelitian dan target nilai 

kekuatan uji yang diingikan peneliti. 

 Dalam mencari besar sampel, tidak lepas juga untuk mempelajari mengenai 

kekuatan uji dari penelitian itu sendiri. Kekuatan uji dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa besar asumsi bahwa sampel tersebut yang diambil adalah representatif 

terhadap populasi. Pada konsep ini dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi 

kekuatan uji yang diingikan dari penelitian maka semakin besar sampel yang akan 

dibutuhkan untuk melakukan asumsi bahwa sampel adalah representatif (mewakili) 

dari populasi. Untuk mencari nilai Kekuatan uji (1-β) pada prinsipnya sama dengan 

level of significant. Hal yang membedakan adalah kalau dalam level of significan 

kita mengenal arah dari nilai z yaitu arah negatif dan arah positif sedangkan untuk 

kekuatan uji (1- β) tidak mengenal arah.   

 

3. Presisi 



Presisi merupakan salah satu hal yang dasar dalam pengambilan sampel 

penelitian. Ketepatan pendugaan yang diinginkan lebih memungkinkan suatu 

penelitian lebih tajam dalam pengambilan kesimpulan penelitian. Dalam beberapa 

kasus, seorang penelitian terkadang tidak mengetahui parameter untuk mengambil 

tingkat presisi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk 

menyelesaikan masalah ini kita harus mempunyai pijakan teori yang tepat dalam 

menentukan tingkat presisi. Jika parameter presisi belum diketahui kita dapat 

mengunakan derajat presisi yang diinginkan dengan mengacu pada teori yang ada. 

Biasanya penelitian mengunakan confidence interval 95%. Jika peneliti memilih 

confidence interval 95% maka formula yang dapat muncul adalah “Estimasi ± 2 

(perkiraan) x SE (standard error)”. Dimana rumus 2.3 SE = 
21

11
nn

S p +  

 

4. Proporsi 

Proporsi merupakan bentuk khusus dari rasio, dimana didalamnya numerator 

termasuk juga denumerator dan hasilnya adalah nilai yang dinyatakan dalam 

bentuk prosentase. Proporsi lebih menekankan bahwa pembilang (numerator) 

merupakan bagian dari penyebut (denumerator).  

 

5. Variansi 

Pada konsep ini variansi lebih diidentikan dengan nilai-nilai atau 

karakteristik pengamatan. Jika membicarakan tentang sampel maka asumsi 

variansi lebih menjelaskan homogenitas dari sampel yang telah dilakukan 

penelitian. 

Variansi merupakan kuadran dari deviasi nilai-nilai individu terhadap rata-

rata kelompok yang dilakukan penelitian. Variansi dalam populasi sering 

dinyatakan dalam σ2 dan standart deviasi dinyatakan dalam σ. Variansi dalam 

sampel dinyatakan dalam S2 dan standar deviasi dinyatakan dalam s.  

 

6. Odd Rasio dan risiko relatif 

Dasar pengukuran yang digunakan dalam epidemiologi adalah peluang 

individu untuk terkena penyakit yang disebut faktor resiko. Meskipun resiko sangat 



berguna untuk menghitung hubungan antara faktor resiko dengan penyakit, tetapi 

hal itu tidak mutlak jika faktor resiko tersebut jelas pasti mengakibatkan suatu 

penyakit. Ilustrasi pengkajian faktor risiko adalah sebagai berikut: 

1. Jika nilai odd rasio (OR) atau resiko relative (RR) yang diperoleh lebih dari 1 

maka dapat dikatakan faktor tersebut meningkatkan resiko untuk terjadinya 

suatu penyakit. 

2. Jika nilai odd rasio (OR) atau resiko relative (RR) yang diperoleh kurang dari 

1 maka dapat dikatakan faktor tersebut merupakan faktor yang dapat 

menghindarkan resiko untuk terjadinya suatu penyakit (Protective Factor). 

 
B. RUMUS BESAR SAMPEL 

PENELITIAN CROSS SECTIONAL 
Perhitungan besar sampel dengan mempertimbangkan proporsi presisi 

biasa digunakan dalam penelitian-penelitian survey maupun penelitian dengan 

desain cross sectional. Rumus yang digunakan untuk populasi proporsi dengan 

presisi didapatkan formula rumus sebagai berikut (lemeshow, 1991): 

Rumus    
( )

2
2/1

2 1
d

pPZn −
= −α  

Keterangan  

n    = Besar sampel 

Z21-α = tingkat kepercayaan 95% artinya (1-α). 

P =  Proporsi prevalensi kejadian 

d    = Presisi ditetapkan 

Contoh (studi kasus) 

Suatu penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul untuk mengetahui perilaku ibu 

dalam memberikan makanan kepada bayi. Jika penelitian yang dilakukan 

menginginkan ketepatan 10%, tingkat kemaknaan 95% dan diketahui prevalensi 

perilaku ibu dalam pemberian makanan bayi baik sebesar 30%. Berapa sampel 

yang harus diambil pada kasus diatas? 

 

Untuk penyelesaian kasus diata digunakan rumus 4.1 sebagai berikut;   



Rumus 
( )

2
2/1

2 1
d

pPZn −
= −α  

Keterangan  

 n    = Besar sampel 

Z21-α = tingkat kepercayaan 95% artinya (1-α) = 100-95 = 5% atau 0,05. Pada α 

0,05 nilai z = 1,96. 

P =  Proporsi prevalensi kejadian (0,3) 

d    = Presisi ditetapkan (0,1) 

( )
2

2/1
2 1

d
pPZn −

= −α  

( )
2

2

1.0
3.013.0.96.1 −

=n  

( )
21.0

3.013.0*841.3 −
=n  

21.0
7.0*1524.1

=n  

01.0
8067.0

=n  

673.80=n  

sampeln 81=  

Berdasarkan perhitungan besar sampel secara manual didapatkan jumlah 

sampel yang dibutuhkan sebanyak 81 sampel. 

 
PENELITIAN CASE CONTROL 

Perhitungan besar sampel pada test hipotesis untuk odds rasio didapatkan 

formula rumus sebagai berikut (lemeshow, 1991): 

Rumus 
( ) ( ) ( ){ }

( )221

2

22111222/1 11*12
∗∗

∗∗∗∗∗
−

−

−+−−+−
=

PP

PPPPZPPZ
n

βα  

Rumus ini biasa digunakan pada penelitian yang ingin menguji terhadap 

nilai odd rasio. Hipotesis yang dapat dimunculkan adalah OR ≠ 1 artinya OR bisa > 

1 atau OR < 1.  Dalam konsep epidemiologi nilai OR = 1 itu menunjukan equal atau 



sama, tetapi kalau nilai OR ≠ 1 itu menunjukan bahwa paparan merupakan faktor 

risiko atau sebaliknya paparan merupakan faktor protekrif (pelindung) terhadap 

kejadian penyakit. Jika nilai OR > 1 artinya paparan merupakan faktor risiko 

penyakit tetapi jika OR < 1 artinya paparan merupakan faktor pelindung (protektif) 

dari penyakit. 

Contoh  

Suatu penelitian dilakukan untuk melihat efikasi vaksin BCG dalam perlindungan 

TBC pada anak. Peneliti ingin membandingkan cakupan imunisasi pada orang 

yang terkena penyakit tuberkulosis dan yang tidak terkena penyakit. Informasi awal 

didapatkan bahwa sekitar 30% orang pada kelompok yang tidak menderita 

tuberkulosis tidak mendapatkan vaksin BCG. Peneliti menginginkan kekuatan uji 

dalam mendeteksi odd rasio sebesar 80% dengan tingkat signifikan 5%. Jika nilai 

odd rasio antara kedua kelompok adalah 2, berapa jumlah sampel minimal yang 

dibutuhkan...? 

 

Penyelesaian  

Diketahui  

∗
2P  = 0.30 

OR  = 2  

Z1-α = 5% = 0.05 = 1.96 (dua arah). 

Z1-β = 80% = 0.10 = 0.84 

N  = .....? 

Untuk menyelesaikan contoh kasus diatas, terlebih dahulu harus dicari nilai ∗
1P . 

Nilai ∗
1P  diperoleh dengan mengunakan rumus 

*)1(*)(
*)(

22

2
1 PPOR

PORP
−+

=∗ . 

∗
1P =.....? 

*)1(*)(
*)(

22

2
1 PPOR

PORP
−+

=∗  

)3.01(3.0*)2(
3.0*)2(

1 −+
=∗P  



4615.0
3.1
6.0

1 ==∗P  

 

( ) ( ) ( ){ }
( )221

2

22111222/1 11*12
∗∗

∗∗∗
−

∗∗
−

−

−+−+−
=

PP

PPPPZPPZ
n βα  

( ) ( ) ( ){ }
( )2

2

2/1

3.04615.0
3.013.04165.014615.084.03.013.0*2

−
−+−+−

= −αZ
n  

{ }
( )2

2

161.0
21.02484.084.042.096.1 ++

=n  

{ }
0259.0

6771,0*84.06480.0*96.1 2+
=n  

{ }
0259.0

568764.027008.1 2+
=n  

0259.0
38134.3

=n  

130=n  

Jadi sampel yang dibutuhkan untuk masing-masing kelompok sebesar 130 sampel.  

 
PENELITIAN KOHORT 

Perhitungan besar sampel untuk hipotesis risiko relatif didapatkan formula 

rumus sebagai berikut (Lemeshow, 1991): 

Rumus 
( ) ( ) ( ){ }

( )221

2

22111221 11122/
PP

PPPPZPPZ
n

−

−+−−+−−
=

βα
 

Rumus besar sampel ini biasa digunakan pada penelitian kohort dimana 

penelitian ingin menguji peluang paparan untuk terjadinya penyakit dengan 

membandingkan peluang antara kelompok terpapar dan kelompok tidak terpapar. 

Pada bagian ini membahas bagaimana menghitung besar sampel untuk menguji 

hipotesis bahwa populasi relatif risk mendekati nilai satu (1).  Informasi yang 

dibutuhkan untuk menghitung besar sampel pada penelitian ini antara lain: 

a. Nilai uji dari relatif risk yang diinginkan terhadap hipotesis nol 10 =RR   



b. Peluang penyakit pada orang yang terpapar. Untuk mendapatkan nilai P1, 

dapat digunakan formula rumus berikut (Lemeshow, 1991): 

Rumus 6.3 aRRPP *21 = , dimana P1 merupakan hasil perkalian antara 

peluang kelompok penyakit pada subjek yang tidak terpapar dengan risiko 

relatif. 

c. Peluang penyakit pada orang yang tidak terpapar (P2). 

d. Nilai tengah antara peluang penyakit pada subjek yang terpapar dan 

peluang penyakit pada subjek yang tidak terpapar ( P ). 

e. Level of signifikan 

f. Kekuatan uji 

g. Hipotesis penelitian 0RRRRa ≠  

Dalam perhitungan besar sampel mengunakan rumus 6.2 diperlukan 

informasi mengenai nilai tengah dari proporsi P , dimana nilai P  diperoleh dari 

formula rumus berikut (lemeshow,1991): 

Rumus  
2

21 PPP +
=  

Contoh  

Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui efektifitas antara obat A dan obat B 

pada masyarakat dengan uji klinik. Sampel diambil secara random terhadap obat A 

dan B, dan akan dievaluasi slama 5 tahun setelah menerima pengobatan. Obat A 

merupakan obat baru yang akan dievaluasi selam 5 tahun kedepan dengan risiko 

relatif (misal 0.5). dimana masyarakat yang mendapatkan obat B sebanyak 35%. 

Berapa banyak pasien yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini jika 

kekuatan uji yang diinginkan pada 90% confidence interval uji hipotesis nul 

( 10 =RR ) dan peneliti menginginkan tingkat kemaknaan sebesar 5%.   

Penyelesaian  

Diketahui  

2P  = 0.35 

5.0=aRR  

RR  = 1 



Z1-α/2 = tingkat kepercayaan 95% artinya (1-α) = 100-95 = 5% atau 0,05. Pada α 

0,05 nilai z = 1,96. 

Z1-β  = 90% = 0.10 = 1.2816 

?.......=P  

2
21 PPP +

=  

2
35.0175.0 +

=P  

2625.0=P  

 

1P =.....? 

aRRPP *21 =  

5.0*35.01 =P  

175.01 =P  

N=......? 

 

( ) ( ) ( ){ }
( )2

21

2

221111 11122/
PP

PPPPZPPZ
n

−

−+−−+−−
=

βα
 

( ) ( ) ( ){ }
( )2

2

35.0175.0
35.0135.0175.01175.02816.12625.012625.0*296.1

−
−+−+−

=n  

( ){ }
( )2

2

175.0
2275.0144375.02816.17375.02625.0*296.1

−
++

=n  

{ }
030625.0

371875.02816.138718.096.1
2

+
=n  

{ }
030625.0

781539.0219598.1 2+
=n  

030625.0
004549.4

=n  



7.130=n  

 

Jadi besar sampel minimal untuk masing-masing kelompok sebesar 131 sampel. 

 
PENELITIAN EKSPERIMEN 

Perhitungan besar sampel pada dua populasi rata didapatkan formula 

rumus besar sampel sebagai berikut (Lemeshow, 1991): 

Rumus 
( )
( )2

2
11

22

ao

ZZ
n

μμ
σ βα

−

+
= −−  (satu arah) 

Rumus 
( )
( )2

2
11

22

ao

ZZ
n

μμ
σ βα

−

+
= −−  (dua arah) 

digunakan pada penelitian dengan desain eksperimen baik eksperimen 

kuasi maupun eksperimen murni. Dalam hal ini untuk mengunakan rumus 

diperlukan variabel dengan skala data interval/rasio. Keadaan ini terjadi karena 

untuk mendapatkan nilai mean, skala data yang mungkin bisa digunakan adalah 

skala interval dan rasio.  

 

Contoh  

Suatu peneliti ingin melakukan penelitian tentang perbedaan lama kala III 

persalinan antara ibu bersalin yang dilakukan plasenta drainase dengan ibu yang 

tidak dilakukan plasenta drainase. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 

didapatkan informasi sebagai berikut: 

 

Sumber: Hasil Penelitian Shravage J C and Silpa P (2007). 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan nilai rata-rata dan standart deviasi. Jika 

diasumsikan bahwa dengan drainase plasenta, lama kala III persalinan lebih cepat 

makan rata-rata awal (µ0) adalah pada kelompok kontrol sedangkan rata-rata yang 



diinginkan penelitian (µa) pada kelompok kasus. Berdasarkan penelitian shravage 

berapa sampel yang diperlukan jika peneliti ingin melakukan penelitian dengan 

tingkat kemaknaan 99% dan kekuatan uji penelitian 95%...? 

Penyelesaian  

Penyelesaian  

Diketahui  

µ0  = 7.42 menit 

µa  = 5.02 menit 

Z1-α = tingkat kepercayaan 95% (satu arah) artinya (1-α) = 100-99 = 1% atau 

0,01. Pada α 0,01 nilai z = 2.3266. 

Z1-β = kekuatan uji 90% = 1.6449. 

σ2  = 2.562 menit  

N = ..........? 

( )
( )2

2
11

22

ao

ZZ
n

μμ
σ βα

−

+
= −−  

( )
( )2

22

02.542.7
6449.13266.256.2*2

−
+

=n  

( )24.2
7728.15*107.13

=n  

75.5
73.206

=n  

89.35=n  

Jadi sampel yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian sebesar 36 sampel untuk 

masing-masing kelompok (kelompok drainase dan kelompok tanpa drainase). 
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PERSENTIL, DESIL DAN KUARTIL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OLEH 
NUGROHO SUSANTO 

 
 



KWARTIL, PERSENTIL DAN DESIL 
 

D. PENGATAR 
Perhitungan kwartil, persentil dan desil biasa digunakan untuk tujuan 

memisahkan data/mengelompokkan data perdasarkan data proporsi 

yang satuanya dalam bentuk persentase. Data yang dihasilkan dari 

penelitian kemudian dipilahkan kedalam satuan persen untuk masing-

masing kelompok. Pembagian kelompok yang akan dibahas dalam bab 

ini adalah pemisahan setiap 25 persen yang sering disebut sebagai 

kuartil. Pemisahan setiap 10 persen yang biasa disebut sebagai desil 

dan pemisahan setiap 1 persen disebut persentil. 

Pemisahan-pemisahan data memiliki beberapa tujuan antara lain untuk 

mengkategorikan variable data penelitian. Selain untuk mengkategorikan 

data dapat juga untuk memilahkan atau memisahkan setiap kategori 

yang diingikan peneliti.  

Sebagai ilustrasi kasus misalkan seorang peneliti ingin mengkategorikan 

variable penelitian menjadi 4 kategori yaitu pengetahuan tinggi, 

pengetahuan sedang, pengetahuan rendah dan pengetahuan sangat 

rendah. Dalam pemisahan data,, apakah subjek penelitian masuk 

kedalam kategori pengetahuan tinggi, sedang, rendah dan sagat rendah 

dapat memanfaatkan perhitungan kuartil, desil atau persentil. Jika dalam 

kasus ini mengunakan perhitungan kuarti yang dipisahkan setiap 25 

persen maka pengetahuan tinggi menempati > 75%, pengetahuan 

sedang antara 50 – 75 persen, pengetahuan rendah 25 -  50 persen dan 

pengetahuan sangat rendah < 25 persen. 

 

E. KUARTIL 
Kwartil merupakan nilai yang memisahkan tiap-tiap 25 persen frekuensi 

dalam distribusi. 

Dalam kwartil ada 3 macam yaitu kuartil pertama, kuartil 2 dan kwartil 3. 

 

Rumus kwartil 



i
f

cfN
BK

d

b
b ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=

4/1
1  

Keterangan 

Kwartil = Ki 

Bb = batas bawah interval yang mengandung kwarti pertama 

N = jumlah frekuensi distribusi 

bcf = frekuensi komulatif dibawah interval yang mengandung kwartil. 

df = frekuensi dalam interval yang mengandung kwartil pertama. 

i = lebar interval. 

 
Contoh 
Dilakukan penelitian di rumah sakit PKU muhammadiya Yogyakarta 

terhadap 60 bidan mengenai kemampuan bidan dalam penanganan 

pencegahan infeksi. Data hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

No Kemampuan no Kemampuan No kemampuan  
1 50 21 55 41 87 
2 45 22 55 42 90 
3 35 23 55 43 91 
4 55 24 65 44 55 
5 55 25 78 45 55 
6 55 26 78 46 55 
7 65 27 76 47 65 
8 78 28 75 48 78 
9 78 29 74 49 78 

10 76 30 67 50 76 
11 75 31 68 51 75 
12 74 32 67 52 74 
13 67 33 56 53 67 
14 68 34 47 54 68 
15 67 35 80 55 67 
16 56 36 87 56 56 
17 47 37 55 57 47 
18 80 38 67 58 80 
19 87 39 68 59 87 
20 86 40 66 60 96 

 
Pertanyaan  
 
Berapa kuartil pertama, kedua dan ketiga dari data tersebut. 

 
Tabel penolong mencari kuartil 

 



Kelas 
Interval  

Frekuensi  Frekuensi 
komulatif 

   
   
   
   
   

 
Jawab. 
 
 
Latihan  

Suatu penelitian dilakukan terhadap 40 subjek untuk mengetahui 

distribusi pengetahuan subjek penelitian tentang antenatal care. 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut. 

  

No Kemampuan no Kemampuan 
1 50 21 55 
2 45 22 55 
3 35 23 55 
4 55 24 65 
5 55 25 78 
6 55 26 78 
7 65 27 76 
8 78 28 75 
9 78 29 74 

10 76 30 67 
11 75 31 68 
12 74 32 67 
13 67 33 56 
14 68 34 47 
15 67 35 80 
16 56 36 87 
17 47 37 55 
18 80 38 67 
19 87 39 68 
20 86 40 66 

 

 Pertanyaan  

 Berapa kuarti ke 2 dari data tersebut..? 

F. Desil 
Desil merupakan nilai yang memisahkan setiap 10 persen dari 

distribusi kelompok. 

Rumus  



 

i
f

cfN
BD

d

b
b ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=

10/1
1  

Keterangan 

Di = Desil 1 

Bb = batas bawah interval yang mengandung desil pertama 

N = jumlah frekuensi distribusi 

bcf = frekuensi komulatif dibawah interval yang mengandung desil. 

df = frekuensi dalam interval yang mengandung desil pertama. 

i = lebar interval. 

 
Contoh 
Dilakukan penelitian di rumah sakit PKU muhammadiya Yogyakarta 

terhadap 50 bidan mengenai kemampuan bidan dalam penanganan 

pencegahan infeksi. Data hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

No Kemampuan no Kemampuan No kemampuan  
1 50 21 55 41 87 
2 45 22 55 42 90 
3 35 23 55 43 91 
4 55 24 65 44 55 
5 55 25 78 45 55 
6 55 26 78 46 55 
7 65 27 76 47 65 
8 78 28 75 48 78 
9 78 29 74 49 78 

10 76 30 67 50 76 
11 75 31 68 51 75 
12 74 32 67 52 74 
13 67 33 56 53 67 
14 68 34 47 54 68 
15 67 35 80 55 67 
16 56 36 87 56 56 
17 47 37 55 57 47 
18 80 38 67 58 80 
19 87 39 68 59 87 
20 86 40 66 60 96 

 
Pertanyaan  
Berapa desil ke 6 dan 7 
Jawab  
 
Tabel penolong mencari desil 



 
Kelas 
Interval  

Frekuensi  Frekuensi 
komulatif 

   
   
   
   

 
 

G. Persentil 

Persentil merupakan nilai yang memisahkan setiap 1 persen pada 

distribusi kelompok. 

 

Rumus 

i
f

cfN
BP

d

b
b ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=

100/1
1  

Keterangan 

Pi = Persentil 

Bb = batas bawah interval yang mengandung persentil pertama 

N = jumlah frekuensi distribusi 

bcf = frekuensi komulatif dibawah interval yang mengandung 

persentil. 

df = frekuensi dalam interval yang mengandung persentil pertama. 

i = lebar interval. 

 

Contoh 

Dilakukan penelitian di rumah sakit PKU muhammadiya Yogyakarta 

terhadap 60 bidan mengenai kemampuan bidan dalam penanganan 

pencegahan infeksi. Data hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

No Kemampuan No Kemampuan No kemampuan  
1 50 21 55 41 87 
2 45 22 55 42 90 
3 35 23 55 43 91 
4 55 24 65 44 55 
5 55 25 78 45 55 
6 55 26 78 46 55 
7 65 27 76 47 65 
8 78 28 75 48 78 
9 78 29 74 49 78 



10 76 30 67 50 76 
11 75 31 68 51 75 
12 74 32 67 52 74 
13 67 33 56 53 67 
14 68 34 47 54 68 
15 67 35 80 55 67 
16 56 36 87 56 56 
17 47 37 55 57 47 
18 80 38 67 58 80 
19 87 39 68 59 87 
20 86 40 66 60 96 

 
Pertanyaan … 
 
Berapa persentil ke 20 dan 46 dari data tersebut. 

 
Tabel penolong mencari persentil 

 
Kelas 
Interval  

Frekuensi  Frekuensi 
komulatif 

   
   
   
   

 
Berapa persentil ke 20..? 

 
 



PERTEMUAN 13 
 

UKURAN DIVERSI 
NUGROHO



UKURAN PENYIMPANGAN 
 
 

A. PENGATAR 
Setiap variabel penelitian yang telah dilakukan pengumpulan data, 

didapatkan data setiap pengamatan tidak selalu sama tetapi data setiap 

pengamatan dapat berbeda-beda. Adanya perbedaan dalam setiap 

pengamatan yang sering disebut variansi. Adanya variansi pada setiap 

pengamatan sering disebut sebagai penyimpangan data. 

Beberapa ukuran yang biasa dipakai dalam penyimpangan antara lain 

rentang, variansi dan standart deviasi. 

Ukuran penyimpangan biasa digunakan untuk melihat variansi data yang 

dihasilkan dalam penelitian. Selisih pengamatan setiap data dapat 

dihitung yang sering disebut sebagai variansi. Adanya variansi sering 

distandarkan yang sering disebut sebagai standar deviasi.  

 

B. RENTANG 
Rentang merupakan range (jarak) data yang terbesar dengan data yang 

terkecil. 

Rumus  

rt xxR −=  

Keterangan 

R= rentang 

Xt = data terbesar dalam kelompok 

Xr = data terkecil dalam kelompok. 

Contoh  

Suatu penelitian dilakukan di RS PKU muhammadiya tentang hasil 

tekanan darah 10 pasien hipertensi. Hasil penelitian adalah sebagai 

berikut: 

90, 120, 160, 60, 180, 190, 90, 180, 70, 160. 

Berdasarkan data tersebut berapa rentang tekanan darah pasien 

hipertensi tersebut. 

Jawab 



Datat terbesar  = 190 

Data terkecil  = 60 

 

R = 190 – 60 = 130. 

 

C. Varians 

Varians merupakan jumlah kuadran semua deviasi nilai-nilai individu 

terhadap rata-rata kelompok. 

 

Rumus  

( )
1

2
1

−
−∑

=
n

xs π  

Keterangan  

S= simpangan baku sampel 

N= jumlah sampel  

Xi = hasil pengamatan 

π  = nilai rata-rata kelompok  

Contoh  

Suatu penelitian dilakukan di RS PKU muhammadiya tentang hasil berat 

badan 10 perawat. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

 

60, 70, 65, 80, 70, 65, 75, 80, 70, 75. 

Berdasarkan data tersebut berapa variansi tinggi badan perawat 

tersebut. 

Jawab  

π  = 60 + 70 + 65 + 80 + 70 + 65 + 75 + 80 + 70 + 75=  710. 

 

Dengan mengunakan tabel bantu 

No  Nilai  Xi- π  Xi- π 2 

1 60 -11  
2 70 -1  
3 65 -6  
4 80 9  
5 70 -1  
6 65 -6  
7 75 4  



8 80 9  
9 70 -1  
10 75 4  
 710 0 390 

 

39
10
390

==s  

Jadi variansi untuk data diatas 39. 

 

1. Simpangan Baku 

Data tunggal 
Simpangan baku (standart deviasi) merupakan akar dari variansi. 

Rumus  

( )
1

22
1

−
−∑

=
n

xs π  

Contoh  

Suatu penelitian dilakukan di RS PKU muhammadiya tentang hasil tinggi 

badan 10 perawat. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: 

 

60, 70, 65, 80, 70, 65, 75, 80, 70, 75. 

Berdasarkan data tersebut berapa variansi tinggi badan perawat 

tersebut. 

Jawab  

π  = 60 + 70 + 65 + 80 + 70 + 65 + 75 + 80 + 70 + 75=  710. 

 

Dengan mengunakan tabel bantu 

No  Nilai  xi- π  xi- π 2 

1 60   
2 70   
3 65   
4 80   
5 70   
6 65   
7 75   
8 80   
9 70   
10 75   
 710 0 390 

 



 

39
10
390

==s  

Variansi untuk data diatas 39. 
Jadi simpangan baku 2s  
S = 24,639 =  
 
Data kelompok 
Contoh  
Dilakukan penelitian di rumah sakit PKU muhammadiya Yogyakarta 
terhadap 50 bidan mengenai kemampuan bidan dalam penanganan 
pencegahan infeksi. Data hasil penelitian adalah sebagai berikut: 
No Kemampuan  no Kemampuan No kemampuan  

1 50 21 55 41 87 
2 45 22 55 42 90 
3 35 23 55 43 91 
4 55 24 65 44 55 
5 55 25 78 45 55 
6 55 26 78 46 55 
7 65 27 76 47 65 
8 78 28 75 48 78 
9 78 29 74 49 78 

10 76 30 67 50 76 
11 75 31 68 51 75 
12 74 32 67 52 74 
13 67 33 56 53 67 
14 68 34 47 54 68 
15 67 35 80 55 67 
16 56 36 87 56 56 
17 47 37 55 57 47 
18 80 38 67 58 80 
19 87 39 68 59 87 
20 86 40 66 60 96 

 
Berapa variansi dari data tersebut. 
 
Tabel penolong 
  
Interval nilai fi xi xi- π  xi- π 2 Fi xi- π 2 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
Jumlah  N= .....    ............... 



 
Jawab 
..... 



PERTEMUAN 14 
REVIEW DAN LATIHAN SOAL 

OLEH 
NUGROHO SUSANTO 



LATIHAN SOAL 
 

KASUS 1 

 

KASUS 2 

 

KASUS 3 

 

KASUS 4 

 

KASUS 5 

 
 
 


