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1. Deskripsi Modul 
         Deskripsi dalam modul ini diawali dengan uraian tentang kegiatan yang dilaksanakan 

diantara setelah kegiatan pengumpulan dan sebelum pelaksanaan analisis data; yaitu yang 

dikenal dengan kegiatan kuantifikasi data. Bagian selanjutnya secara berurutan 

menjelaskan tentang analisis statistik (deskriptif dan enferensia),  pengembangan 

(elaborasi) model, dan diakhiri dengan lay out penulisan laporan penelitian.  Secara 

umum, dengan bantuan modul ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan dan 

mempresentasikan tahapan manajemen data, terampil menerapkan tahapan manajemen 

data, terampil mengidentifikasi dan menerapkan metode analisis yang sesuai, serta 

mampu menginterpretasikan hasil analisis.  Disamping itu, mahasiswa mampu menyusun 

laporan tugas akhir berdasarkan lay out  standar. 

 

2. Kegiatan Belajar 1: Kuantifikasi Data 

2.1. Tujuan kegiatan pemelajaran 1 

 

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

• Mengetahui dan memahami urutan kegiatan kuantifikasi data 

• Mengaplikasikan setiap tahapan/urutan kegiatan kuantifikasi data 

 

1.2. Uraian materi pembelajaran 1 

 Dalam manajemen data penelitian dikenal dengan istilah kuantifikasi data (quantifying 

data); yakni suatu kegiatan yang seringkali dilakukan oleh peneliti sebelum kegiatan analisis 

data.  Kegiatan persiapan analisis tersebut meliputi kegiatan editing, coding, data entry dan 

data cleaning (Babbie, 2007). 
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          Editing data merupakan proses melengkapi dan merapikan data yang telah dikumpulkan dalam kuesioner.  

Editing kuesioner tidak dimaksudkan untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang belum terjawab, tetapi 

melengkapi data-data yang sudah diperoleh tetapi belum dituliskan pada tempat yang telah disediakan dalam 

kuesioner.  Kegiatan editing diperlukan karena pada waktu pencatatan hasil wawancara belum dituliskan pada 

tempatnya atau adanya catatan informasi lain yang diperlukan.  Sebagai contoh, pada waktu wawancara 

diperoleh data tentang kuantitas produksi dalam satuan “karung/keranjang/glangsing”, sementara dalam difinisi 

dan pengukuran variabel telah ditetapkan dengan satuan berat “kwintal”.  Sehingga peneliti atau pewawancara 

(enumerator) harus mencari informasi tambahan tentang konversi dari setiap satu satuan karung menjadi 

kuantitas satuan berat kwintal. Pencatatan konversi tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk 

meng-edit data kuantitas produksi, yakni dari satuan lokal menjadi satuan nasional.  Contoh lain,  apabila dalam 

kuesioner tersedia pertanyaan tentang biaya penyusutan alat; maka enumerator harus mencari informasi 

tentang harga beli dan harga setelah dipakai serta umur ekonomis dari alat.  Kegiatan editing juga diperlukan 

guna menghindarkan dari bias; mengingat sumber bias data dapat bersumber dari enumerator, rumusan 

pertanyaan dalam kuesioner dan dari responden (sumber data).  Untuk itu, catatan lapang bias dimanfaatkan 

sebagai sumber editing. 

           Coding adalah suatu proses pemberian angka pada setiap pertanyaan yang terdapat pada kuesioner, yakni 

sebagai pengganti substansi pertanyaan.  Pembuatan kode dimaksudkan untuk menyederhanakan judul kolom 

dalam proses entry data (memasukan atau tabulasi data). Oleh karena itu, agar penelitia tidak kehilangan 

informasi lengkap substansi pertanyaan diperlukan buku kode (code book). Buku kode merupakan suatu 

dokumen yang menggambarkan lokasi variabel dan deskripsi lengkap dari setiap kode. Secara esensial, buku 

kode mempunyai dua fungsi; yakni: 

• Secara primer, sebagai pemandu proses pembuatan kode 

• Memandu peneliti untuk mencari lokasi variable dan interpretasi kode dalam file data selama proses analisis. 

  Jika seorang peneliti memutuskan akan menganalisis hubungan dua variabel, maka buku kode dapat 

memandu lokasi atau letak variabel yang dimaksudkan (diperlukan); serta dapat memberikan penjelasan nama 

variabel atau substansi pertanyaan yang diwakili oleh suatu kode. 

 Pada Modul 4 diuraikan tipe pertanyaaan, yaitu close-ended questions, open-ended questions, kombinasi antara 

open-ended dan open-ended, contingency questions, dan matrix questions (Baker, 1988). Pemberian kode juga 

dilakukan pada berbagai tipe pertanyaan tersebut. Contoh kode disajikan pada Tabel 6.1. 

Tabel 6.1. Cotoh keterangan kode penguasaan lahan menurut jenis lahan yang terdapat dalam buku kode 

Kode Keterangan Jawaban 

Penguasaan Lahan 2006 

1. Lahan Tegal 

2.1 a. Lahan persil 1 ………… Ha 

2.2 b. Lahan persil 2 ………… Ha 

2.3 c. Lahan persil 3 ………… Ha 

2.4 d. Lahan persil 4 ………… Ha 

 2. Lahan Kebun/Hutan Rakyat 

2.5 a. Lahan persil 1 ………… Ha 

2.6 b. Lahan persil 2 ………… Ha 

2.7 c. Lahan persil 3 ………… Ha 

2.8 d. Lahan persil 4 ………… Ha 

 3. Lahan Sawah  

2.9 a. Lahan persil 1 ………… Ha 

2.10 b. Lahan persil 2 ………… Ha 

2.11 c. Lahan persil 3 ………… Ha 

2.12 d. Lahan persil 4 ………… Ha 

2.13 4. Lahan Pekarangan ………… Ha 
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          Digit pertama pada kolom kode dari Tabel 6.1. menunjukkan angka 2; karena data tentang penguasaan 

lahan dalam kuesioner merupakan sesi atau bagian urutan kedua bila dilihat dari keseluruhan substansi variabel 

penelitian.  Dalam pemberian angka kode bisa diurutkan sesuai dengan urutan awal sesi, yakni dengan 

memberikan kode digit pertama sesuai dengan urutan sesi (seperti yang terdapat pada Tabel 6.1).  Angka 

(numeric) kode juga bisa diurutkan sesuai dengan urutan awal nomor pertanyaan, yaitu tanpa memberikan 

angka kode digit pertma.  Menurut pengalaman, kode yang didasarkan pada urutan nomor pertanyaan 

mempunyai kelemahan; yaitu bila terjadi kesalahan dalam proses pemberian kode pengecekan harus diruntut 

dari pertanyaan awal. Hal tersebut tidak terjadi bila didasarkan pada urutan pertanyaan dari setiap sesi. 

           Entry data ialah suatu proses pengisian data pada tabel data dasar (based data); baik dari hasil pencatatan 

pada waktu wawancara maupun data sekunder. Istilah entry data juga dikenal dengan tabulasi data; yakni 

pemindahan data dari kuesioner ke tabel. Kunci utama pada kegiatan ini adalah rancangan (design) tabel dasar; 

khususnya dalam penetapan kolom. Pada penelitian yang mencakup banyak variabel dan pertanyaan maupun 

pernyataan, diperlukan jumlah kolom yang memadai dengan mempertimbangkan kemudahan dalam proses 

entry maupun dalam membaca hasil entry. 

          Sementara itu, data cleaning adalah proses untuk membersihkan dari kesalahan pengisian data karena 

kesalahan pada waktu proses entry atau tabulasi data.  Sebagai contoh untuk data skala nominal, kode angka 

“1” untuk jenis kelamin responden laki-laki dan kode angka “2” untuk perempuan; namun dalam sel tabel 

terdapat angka “7”.  Kesalahan tersebut akan mempengaruhi hasil analisis. Kesalahan pengisian data dari skala 

interval atau rasio yang sering terjadi adalah terlalu banyak angka “0” bila dibandingkan dengan angka yang 

berada pada kuesioner.   

          Secara ringkas deskripsi dan kegunaan dari beberapa kegiatan tahap kuantifikasi disajikan pada Tabel 6.2. 

Tabel 6.2. Pengertian dan kegunaan dari kegiatan kuantifikasi 

Kegiatan Pengertian Kegunaan 

editing  Proses melengkapi & merapikan 

data yg telah dikumpulkan  

Menghindari konversi satuan yg salah & 

mengurangi bias yg bersumber dari 

proses wawancara  

coding  Suatu proses pemberian angka pd 

setiap pertanyaan yg terdapat pd 

kuesioner  

Untuk menyederhanakan dalam 

pemberian nama kolom dlm proses entry 

data  

data 

entry  

Suatu proses pemindahan data 

dari kuesioner ke tabel data dasar  

Sebagai bank data dasar sebelum 

dilakukan analisis data  

Data 

cleaning 

Proses untuk membersihkan dari 

kesalahan pengisian dalam tabel 

Menghindari kesalahan hasil analisis 

 

 

2.3. Tugas kegiatan belajar 1 

Secara individu mahasiswa diminta untuk: 

1.  Melaksanakan editing data dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada praktikum kegiatan 7-8 sesuai 

dengan pertanyaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing anggota kelompok. 

2.  Melaporkan hasil kegiatan editing yang meliputi data atau pertanyaan nama yang telah di-edit. 

3.  Membuat rancangan table dasar dari kuesioner yang dipergunakan latihan wawancara pada praktikum 

kegiatan 7-8 yang disesuaikan dengan tujuan penelitian rencana skripsi yang telah disusun; 
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3. Kegiatan Belajar 2: Analisis Statistik Deskriptif 

 

3.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 2 

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

• Membuat tabel distribusi frekwensi dan gambar grafik 

• Melakukan analisis ukuran pemusatan dan penyebaran 

 

3.2. Uraian materi pembelajaran 2 

 Statistik deskriptif merupakan tatacara penyusunan dan penyajian data yang telah dikumpulkan. Dari 

kegiatan proses data entry menghasilkan sekumpulan data mentah (raw data) yang masih bersifat tesebar; 

sehingga belum bis mendapatkan suatu fenomena atau gambaran tertentu (lihat Tabel 6.3).   

Tabel 6.3. Hasil entry data hipotetis pendapatan dari 90 responden 

No resp Pendpt  No resp Pendp No resp Pendp No resp Pendp No resp Pendp 

1 34 21 40 41 23 61 24 81 30 

2 30 22 27 42 4 62 31 82 41 

3 34 23 45 43 33 63 47 83 30 

4 25 24 22 44 34 64 27 84 36 

5 33 25 39 45 48 65 21 85 32 

6 26 26 31 46 35 66 32 86 31 

7 28 27 37 47 37 67 25 87 42 

8 38 28 32 48 34 68 38 88 34 

9 32 29 43 49 28 69 36 89 35 

10 33 30 19 50 42 70 18 90 28 

11 36 31 15 51 39 71 18   

12 23 32 46 52 51 72 20   

13 33 33 31 53 30 73 37   

14 29 34 33 54 45 74 21   

15 36 35 43 55 31 75 30   

16 49 36 27 56 35 76 35   

17 39 37 26 57 26 77 24   

18 29 38 36 58 33 78 38   

19 41 39 24 59 29 79 22   

20 45 40 16 60 28 80 29   

Keterangan: No. resp = nomor responden; Pendpt = tingkat pendapatan (Rp 100.000,-/bulan) 

 

 Dari data mentah (raw data) yang tersebar pada Tabel 6.3, peneliti belum bisa memperoleh 

tentang struktur pendapatan responden. Untuk mendapatkannya, maka data mentah tersebur masih 

harus diolah terlebih dahulu. Adapun beberapa bentuk olahan dari data mentah dari analisis statistik 

deskriptif adalah: 

• Tabel distribusi frekwensi (daftar frekwensi) 

• Gambar grafik 

• Ukuran pemusatan 

• Ukuran penyebaran 
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 Sementara itu, bila ditinjau dari banyaknya atau jumlah variabel pada proses analisis 

(running/execution) dapat dibedakan menjadi tiga; yakni univariate, bevariate dan multivariate 

analysis. Analisis univariate merupakan analisis variabel tunggal; sehingga hanya  untuk kategori 

penelitian yang mempunyai tujuan deskriptif bukan untuk eksplanatori (Babbie, 2007). Hal tersebut 

karena analisis univariate tidak bisa menjelaskan keterkaitan antara dua variable atau lebih.  

 Hasil tabel frekwensi analisis bivariate lebih lanjut dipergunakan sebagai dasar untuk 

memperoleh kecenderungan keterkaitan antar variabel, serta dapat mengeksplorasi asosiasi statistic 

(the statistical association) antara variable dependen dan independen.  Dari sumber referensi yang 

sama dikatakan bahwa analisis bivariate biasanya digunakan untuk penelitian ekspalanatori.  Hasil 

analisis bivariate seringkali disajikan dalam bentuk table kontingensi, yang dikunstruk untuk 

menggambarkan pengaruh variable bebas (independent variable) terhadap variable terikat (dependent 

variable). Analisis multivariate ialah suatu metode analisis secara simultan keterkaitan antara beberapa 

variabel. Analisis tersebut juga digunakan untuk memahami keterkaitan antara dua variabel atau lebih. 

 Pengertian dan kegunaan dari setiap tahap analisis menurut jumlah variabel yang 

dipertimbangkan dalam proses terdiri atas analisis univariate, bevariate dan multivariate. Karakteristik 

dari setiap jenis analisis disajikan pada Tabel 6.4.  

Tabel 6.4. Ringkasan deskripsi analisis univariate, bevariate dan multivariate 

Tahapan Analisis Pengertian Kegunaan 

Univariate Suatu metode analisis dengan 

mengapliksikan tabel sederhana 

dengan hanya memperhatikan 

satu variabel  

Untuk mendeskripsikan: 

� masing-masing sub-kelompok dlm 

terminologi variabel tertentu. 

� perbandingan secara detail antar 

sub-kelompok dlm terminologi 

variabel tertentu.  

Bivariate Suatu metode analisis dengan 

mengapliksikan tabel 

kontingensi dlm terminologi 

lebih dari satu variable  

� Untuk mendapatkan 

kecenderungan hubungan antar 

varibel  

� Pembandingan perbedaan sub-

kelompok  

� Sebagai dasar elaborasi model  

Multivariate Suatu metode analisis hubungan 

simultan antara beberapa 

variabel. 

� Untuk memahami keterkaitan 

secara serentak antar variabel 

Sumber: disarikan dari Babbie (2007) 

 Disamping itu, dalam melaksanakan analisis statistik juga mempertimbangkan tipe skala 

pengukuran dari suatu data.  Sebagaimana telah diuraikan pada Modul 3 bahwa terdapat empat tipe 

skala pengukuran; yaitu skala nominal, ordinal, interval dan rasio. Menurut Anderson and Sclove (1986) 

dalam Baker (1988), dari empat tingkat pengukuran tersebut diklasifikasikan menjadi variable 

categorical dan numerical; variabel categorical meliputi skala nominal dan ordinal; sedangkan 

numerical terdiri atas skala interval dan rasio. Data skala nominal, hanya bersifat memberikan kategori 

(penggolongan); diantaranya dipergunakan pada variabel jenis kelamin, jenis agama, lokasi, status 

penguasaan lahan, status perkawinan, status konsumen, peserta program dan jenis lembaga 

pemasaran.  Skala ordinal, disamping bersifat memberikan kategori juga menunjukkan urutan atau 
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tingkatan tanpa menunjukan besaran. Skala ordinal dijumpai pada variabel preferensi (kesukaan), 

variabel sikap, jenjang pendidikan, jenjang kepangkatan, dan status atau kelas sosial. Adapun skala 

interval, disamping menunjukan kategori dan urutan juga menunjukan adanya jarak antara dua titik 

(interval). Variabel umur disamping dapat menunjukan perbedaan maupun persamaan (kategori) serta 

menunjukan urutan (order), juga dapat menunjukan jarak (interval) perbedaan. Variabel tingkat 

pendapatan, produksi, tingkat konsumsi dan luas lahan merupakan beberapa contoh skala rasio. Data 

pada beberapa variable tersebut dimulai dari nol, serta dapat menunjukkan pembandingan (lebih besar, lebih 

kecil atau kelipatan). 

Tabel distribusi frekwensi (daftar frekwensi) 

 Penyusunan tabel frekwensi dari data mentah variabel categorical (skala nominal dan ordinal) 

relatif mudah dilakukan karena pemberian kategori bisa langsung dilakukan mengingat kriteria 

pembeda sangat jelas. Contoh tabel frekwensi dari skala ordinal pada analisis univariate dapat dilihat 

pada Tabel 6.5, sedangkan analisis bevariate pada Tabel 6.6. Sebaliknya, proses penyusunan tabel 

frekwensi dari variabel numerical (skala interval dan rasio) relatif lebih rumit karena kriteria pembeda 

(kelas atau kelompok kelas) harus dibuat terlebih dahulu. Terdapat beberapa tahapan dalam 

penyusunan tabel frekwensi; deskripsi akan diuraikan pada bagian alinea selanjutnya. 

Tabel 6.5.a.  Distribusi responden menurut pendapat tentang benih jagung hibrida NK2 sangat 

terkenal  

Pendapat responden Frekwensi Persen 

sangat setuju 17 30,9 

setuju 13 23,6 

ragu-ragu 21 38,2 

tidak setuju 2   3,6 

sangat tidak setuju 2   3,6 

Total 55 100 

Sumber: data mentah Silalahi (2010) 

 

         Dari Tabel 6.5.a menunjukkan bahwa secara relatif frekwensi responden yang menyatakan sangat 

setuju dan seimbang dengan responden yang menyatakan ragu-ragu terhadap citra terkenal dari 

merek benih hibrida jagung NK2. Sementara itu, pada Tabel 6.5.b. terlihat bahwa responden dari suatu 

penelitian secara dominan (46,1%) tergolong pada status ekonomi sedang. Pada Tabel 6.5.b. juga 

menunjukkan adanya kategori missing, yakni terdapat 8 responden yang tidak dapat dimasukan 

kedalam klasifikasi status ekonomi. Hal tersebut bisa terjadi karena kesalahan dalam pencatatan pada 

waktu pengumpulan data (wawancara) yang tidak diikuti edit data; atau pada waktu entry data yang 

tidak diikuti dengan data clearing. 

Tabel 6.5.b. Distribusi responden menurut status ekonomi 

Status ekonomi Frekwensi Persen 

Tinggi 3176 24.5 

Sedang 6240 46.1 

Rendah 3554 27.4 

Missing 8 0.1 

Total 1290 100 

Sumber: Baker (1988) Tabel 13-5 A & B 
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 Tabel 6.6.a. menunjukan analisis variabel jenis dengan variabel tingkat pendidikan; sedangkan 

Tabel 6.6.b. menunjukan variabel umur dengan variabel tingkat pendidikan. Variabel umur yang 

ditetapkan dengan mengklasifikasikan kelompok umur sepuluh tahunan.   

Tabel 6.6.a. Distribusi responden menurut jenis kelamin dan jenjang pendidikan 

Jenis 

kelamin 

Tingkat pendidikan formal 

Total kolom SD SMP SMA 

Frek % Frek % Frek % Frek % 

Laki-laki 2 18,18 9 69,2 3 50 14 46,67 

Perempuan 9 81,82 4 30,8 3 50 16 53,33 

Total Baris 11 100 13 100 6 100 30 100 

 Pada Tabel 6.5. hanya mempunyai tujuan deskriptif bukan untuk eksplanatori (Babbie, 2007); karena 

analisis univariate tidak bisa menjelaskan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan pada Tabel 6.6. 

dipergunakan sebagai dasar untuk memperoleh kecenderungan keterkaitan antar variabel, serta dapat 

mengeksplorasi asosiasi statistic (the statistical association) antara variable dependen dan independen.  Oleh 

karena itu yang perlu diperhatikan dalam penyusunan tabel frekwensi pada analisis bevariate adalah 

penempatan variabel bebas (independent variable) maupun variable terikat (dependent variable) pada baris dan 

kolom. 

Tabel 6.6.b. Distribusi responden menurut kelompok umur dan Tingkat pendidikan 

  

Kelompok 

Usia 

(th) 

Tingkat Pendidikan 

Total kolom SD SMP SMU S1 Lainnya 

Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % Frek % 

≤ 20 (x1) 0 0 0 0 8 32 0 0 3 17 11 12 

21-30 (x2) 1 13 4 40 10 40 16 47 11 61 42 44 

31-40 (x3) 4 50 5 50 6 24 14 41 3 17 32 34 

41-50 (x4) 3 38 1 10 1 4 4 12 1 6 10 11 

> 50 (x5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total baris 8 100 10 100 25 100 34 100 18 100 95 100 

Sumber: Data mentah Pramita (2010) 

 Sementara itu, tahapan dalam menyusun tabel frekwensi meliputi: 

1. Menetapkan jumlah kelas; dalam hal ini sebagian peneliti penetapkan secara praktis dengan 

sengaja (purposive) dan secara teoritis jumlah kelas (K) ditetapkan dengan rumus 2
K
 yang 

jumlahnya mendekati total responden (total pengamatan). 

2. Menghitung lebar (selang) kelas, dengan rumus: 

(Nilai terbesar – nilai terkecil) / K 

3. Menetapkan batas atas dan bawah dari masing-masing kelas 

4. Menghitung batas antar kelas 

5. Menghitung frekwensi dari masing-masing kelas 

           Secara teoritis, dari data mentah yang terdapat pada Tabel 6.3 dapat diperoleh jumlah kelas (K) 

yang menjadikan 2
K
 sebesar n = 90; pada waktu 2

6
 =  64 adalah kurang dari 90 dan 2

7
 =  128 adalah 

terlalu besar dari 90, serta 2
6,5

 =  90,51.  Oleh karena jumlah kelas tidak mungkin pecahan, maka 
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jumlah kelas (K) yang dipilih adalah bilangan bulat. Berdasarkan nilai pengamatan terbesar 51 dan 

terkecil 15, maka didapatkan selang kelas 5,143.  Apabila hasil perhitungan rumus diatas diaplikasikan 

untuk menyusun tabel frekwensi, akan didapatkan batas kelas dengan angka (numerik) yang sangat 

rumit.  Untuk menyederhanakan batas kelas, ditetapkan bahwa selang kelas adalah 5, sehingga bisa 

diperoleh tabel frekwensi seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.7.  Oleh karena itu, dalam penyusunan 

tabel frekwensi sangat dibutuhkan kreatifitas peneliti. Pada jumlah pengamatan (responden) yang 

sedikit, penyusunan table frekwensi secara manual dapat menggunakan bantuan software excel; 

adapun software spss dapat membantu untuk mengatasi bila jumlah pengamatan relatif besar.  

Tabel 6.7. Distribusi frekwensi responden menurut tingkat pendapatan 

Batas Kelas 

Pendapatan 

(Rp 100.000/bln) 

Frekwensi Persentase 

< 20 5 6 

20 – 25 12 13 

25,1 - 30 19 21 

30,1 - 35 24 27 

35,1 - 40 16 18 

40,1 - 45 9 10 

45,1 - 50 4 4 

>50 1 1 

Total 90 100 

Dari Tabel 6.7. dapat diperoleh informasi bahwa sebagian besar responden (48%) mempunyai 

pendapatan sekitar Rp 2.500.000,- hingga Rp 3.500.000,- per bulan. Sedangkan responden yang 

mempunyai pendapatan diatas Rp 4.500.000,- lebih sedikit daripada pendapatan kurang dari Rp 

2.000.000,-. 

Gambar grafik 

 Penyajian gambar grafik dapat memberikan gambaran keseluruhan secara lebih cepat tentang 

informasi yang diberikan oleh data mentah (raw data). Beberapa bentuk gambar grafik adalah: 

• Histogram 

• Polygon 

• Bagan melingkar (pie) 

• Pictogram 

• Grafik deret waktu (time series) 

 

Beberapa bentuk gambar grafik secara mudah dapat dieksplorasi pada menu insert dari software excel; 

grafik histogram dapat diperoleh dari insert columm, sedangkan grafik polygon dari insert line. Gambar 

grafik polygon bisa dikreasi baik dari frekwensi biasa maupun kumulatifnya.  Dari Tabel 6.8 dapat 

diperoleh grafik histogram sebagaimana yang disajikan pada Gambar 6.1. dan grafik polygon  pada 

Gambar 6.2. 
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Tabel 6.8. Distribusi frekwensi dan kumulatif responden menurut tingkat pendapatan 

Batas Kelas 

Pendapatan 

(Rp 100.000/bln) 

Frekwensi Kumulatif 

< 20 5 5 

20 - 25 12 17 

25,1 - 30 19 36 

30,1 - 35 24 60 

35,1 - 40 16 76 

40,1 - 45 9 85 

45,1 - 50 4 89 

>50 1 90 

Total 90  

 

 

 

Gambar 6.1. Grafik histogram distribusi frekwensi responden menurut tingkat pendapatan 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 6.2.a. Poligon frekwensi Gambar 6.2.b. Poligon frekwensi kumulatif 
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Gambar 6.3. Bagan melingkar distribusi frekwensi responden menurut tingkat pendapatan 

 

 

 

Ukuran pemusatan 

 Ukuran pemusatan disamping untuk mengetahui besaran (magnitude) pemusatan data suatu 

variabel, juga berguna untuk membandingkan dua distribusi atau lebih. Adapun ukuran pemusatan 

meliputi: 

1. Rata-rata hitung (arithmetic mean) 

2. Median 

3. Modus  

 Rata-rata hitung merupakan penjumlahan bilangan dari semua pengamatan dibagi dengan 

jumlah pengamatan. Apabila data disajikan dalam bentuk table frekwensi, terdapat rumus tersendiri. 

Median (Md) merupakan nilai pengamatan pada urutan yang tengah. Modus (Mo) ialah nilai pengamatan yang 

sering muncul.  

 Rata-rata hitung merupakan penjumlahan bilangan dari semua pengamatan dibagi dengan jumlah 

pengamatan. Rata-rata hitung dinyatakan dengan lambang . 

Rumus umum 

 
=  

 
Dimana n adalah jumlah pengamatan dan x adalah nilai pada setiap pengamatan. Bila menggunakan tabel 

frekwensi yang telah dikelompokan, rumus perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 
Dimana xi adalah nilai titik tengah dalam kelas ke-i dan f adalah frekwensi pada kelas ke-i; sedangkan h 

merupakan banyaknya kelas dalam suatu tabel frekwensi data yang dikelompokan. 
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 Median (Md) merupakan nilai pengamatan paling tengan dari urutan data yang telah diurutkan menurut 

besarnya (magnitude). Pada kasus banyaknya pengamatan (n) genap tidak ada pengamatan paling tengah, 

sehingga median rata-rata dihitung dengan rumus: 

 

Md = 1/2 (xn + xn+1) 

 

Dimana xni dan xni+1 merupakan nilai pengamatan pada urutan dua urutan n yang berada ditengah. Untuk lebih 

jelasnya diberikan contoh berikut:  

Data dasar: 2, 13, 12, 2, 7, 11, 3, 8, 5, 8 

Setelah diurutkan: 2, 2, 3, 5, 7, 8, 8, 11, 12, 13 

� Md = ½ (7 + 8) = 7½ 

Dalam kasus daftar frekwensi pengamatan yang dikelompokkan, tidaklah mudah didapatkan nilai median rata-

rata secara tepat. Oleh karena itu perlu dibuat terlebih dahulu table frekwensi dari data yang terdapat pada 

Tabel 6.3 sebagaimana yang tertera pada Tabel 6.9 berikut: 

 Tabel 6.9. Frekuensi kumulatif untuk pengamatan tingkat pendapatan yang dikelompokkan 

Titik tengah 

(x) 

frekwensi 

(f) 

Frekwensi 

relatif 

(frel) 

Frekuensi 

kumulatif 

(F) 

Frekuensi 

kumulatif relatif 

(Frel) 

16 2 0.02 2 0.02 

19 4 0.04 6 0.07 

22 6 0.07 12 0.13 

25 8 0.09 20 0.22 

28 11 0.12 31 0.34 

31 14 0.16 45 0.50 

34 15 0.17 60 0.67 

37 11 0.12 71 0.79 

40 7 0.08 78 0.87 

43 4 0.04 82 0.91 

46 5 0.06 87 0.97 

49 2 0.02 89 0.99 

52 1 0.01 90 1.00 

 n = 90 1.00   

 

Besarnya median rata-rata pada data yang dikelompokan dalam Tabel 6.9 adalah pada frekwensi kumulatif 

relative sebesar 0.50; yakni ½ (31 + 34) = 32.5 

 

           Modus (Mo) ialah nilai pengamatan yang sering muncul atau pengamatan yang berfrekwensi terbesar. 

Pada distribusi frekuensi pengamatan dengan lebar atau selang kelas yang konstan, maka frekuensi terbesar 

dinamakan kelas modul. Pada kasus Tabel 6.9, nilai pengamatan modus adalah 34, karena frekwensi pada nilai 

tersebut adalah terbesar (15). Pada distribusi frekwensi yang berpuncak satu dan tidak terlalu simetrik maka 

berlaku hubungan antara ketiga ukuran pemusatan sebagai berikut: 

 

Dimana  adalah mean (rata-rata hitung); Mo merupakan pengamatan modul dan Me adalah median rata-rata.  
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Ukuran penyebaran 
        Dalam analisis deskriptif yang tergolong dalam ukuran penyebaran meliputi: 

• Penyebaran (Range); the population variance, the sample variance  

• Penyebaran rata-rata (mean deviation) 

• Deviasi standar (standard deviation); the population standard deviation, the sample standard deviation 

• Deviasi kwartil (quartile deviation) 

 Penyebaran atau jangkauan merupakan selisih antara pengamatan yang tertinggi dan terendah.  Sehingga 

perhitungan penyebaran hanya didasarkan pada nilai dari dua pengamatan. Ukuran ini adalah yang paling sederhana 

ada ada kelemahan yang hanya didasarkan pada dua pengamatan. 

 Rata-rata penyebaran adalah rata-rata jarak antara nilai pengamatan dengan rata-rata hitung. Dalam 

perhitungan rata-rata penyebaran ditentukan dengan menggunakan rata-rata hitung untuk mewakili pusat distribusi 

frekuensi. Dengan demikian, setiap pengamatan ditentukan oleh jarak antara pengamatan yang bersangkutan 

dengan rata-rata hitungnya. Semakin banyak pengamatan yang menyimpang dari pusat distribusi, maka semakin 

besar rata-rata penyebaran (mean deviation).  

 Deviasi standar (standard deviation) adalah pengukuran keragaman atau variasi dari jarak antara nilai 

pengamatan dengan rata-rata hitung. Hal tersebut menggambarkan sebaran pengamatan; bila pengamatan semakin 

jauh satu sama yang lain, maka nilai deviasi standard semakin besar; sehingga nilai pengamatan semakin menyebar. 

 

3.3. Tugas kegiatan belajar 2 

Berdasarkan data hasil wawancara pada praktikum kegiatan 8 dalam modul praktikum, mahasiswa diminta 

untuk :  

1.  Melaksanakan analisis statistik deskriptif ukuran penyebaran yang dilengkapi dengan grafik 

2. Melakukan analisis statistik deskriptif ukuran pemusatan   

Catatan: untuk memperbanyak pengamatan, gunakan data gabungan hasil wawancara kelompok lain 

 

4. Kegiatan Belajar 3: Analisis Statistik Inferensia 

 

4.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 3 

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

• Memahami berbagai macam analisis statistic inferensia 

• Melakukan analisis berbagai rumus yang relevan 

 

4.2. Uraian materi pembelajaran 3 

          Statistik inferensia merupakan kelanjutan dari analisis statistic deskriptif, yakni digunakan untuk 

mengetahui hubungan ataupun pengaruh antar variabel yang telah terdeteksi kecenderungan hubungan antar 

variabel  pada waktu pelaksanaan analisis statistic deskriptif. Secara umum terdapat dua kelompok statistic 

inferensia; yaitu Statistik Parametrik dan Nonparametrik. Statistik Parametrik terutama digunakan untuk 

menganalisis data interval atau rasio, sedangkan Statistik Nonparametrik terutama digunakan untuk 

menganalisis data nominal, dan ordinal.  Adapun beberapa tipe analisis statistic menurut tipe skala pengukuran 

data dapat dicermati dalam Tabel 6.9. 
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Tabel 6.9.  Tipe analisis statistik menurut  tipe skala pengukuran data  

Scale 
Basic Empirical 

Operations 
Typical Usage 

Typical Statistic 

Descriptive Inferentia 

Nominal 
Determination of 

equality 

Classification: 

Male-female, purchaser-non 

purchaser, social class 

Percentages, 

mode 

Chi-square, binomial 

test 

Ordinal 
Determination of 

greater or less 

Rankings: Preference data, 

market position, attitude 

measure, many psychological 

measures 

Median  

Mann-Whitney U, 

Friedman two-way 

ANOVA, rank-order 

correlation 

Interval 

Determination of 

equality of 

intervals 

Index Number, attitude measures, 

level of knowledge about brands 

Mean, range, 

standard 

deviation 

Product-moment 

correlation, t-test, 

factor analysis, 

ANOVA  

Ratio 
Determination of 

equality of ratios 

Sales, units produced, number of 

customers, cost 
 Coefficient of variation 

Source: Tull and Hawkins (1993) 

 

Pada Tabel 6.9 terlihat bahwa untuk mendeteksi adanya hubungan antar variabel pada data skala nominal 

menggunakan tipe statistic inferensia Chi-square dan data skala ordinal menerapkan tipe statistic inferensia rank-

order correlation; sedangkan untuk data ordinal adalah menggunakan Product-moment correlation.   Oleh karena 

itu, sebelum melaksanakan analisis statistik, peneliti harus mengenali terlebih dahulu jenis data yang dimiliki; 

apakah tergolong dalam klasifikasi data skala nominal, ordinal, interval atau rasio.  

          Dari beberapa buku statistik dapat diidentifikasi beberapa metode statistic non-parametrik, diantaranya 

adalah: 

• Uji tanda 

• Uji pangkat bertanda Wilcoxon 

• Uji pangkat Wilcoxon 

• Uji berlapis wilcoxon 

• Uji Kruskal-Walls 

• Koefisien korelasi Spearman 

• Koefisien korelasi Τ Kendall 
• Uji bebas X2 

• Uji kenormalan Lilliefors 

4.3. Tugas kegiatan belajar 2 

Dengan menggunakan data gabungan hasil wawancara dari beberapa kelompok, mahasiswa diminta untuk: 

1. Menetapan sesi yang menjadi tanggungjawan setiap individu anggota kelompok melalui kesepakatan antar 

anggota kelompok. 

2. Mengidentifikasi jenis skala pengukuran dari masing-masing data yang akan dianalisis. 

3. Mengidentifikasi tipe statistic inferensia yang relevan. 

4. Melaksanakan analisis data dari dua sesi dalam kuesioner;  
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5. Kegiatan Belajar 4: Penulisan Laporan Penelitian Skripsi 
 

5.1. Tujuan kegiatan pembelajaran 3 

Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan dapat: 

• Memahami struktur atau sistematika penulisan laporan penelitian skripsi 

• Meningkatkan kreatifitas dalam penulisan laporan penelitian skripsi 

• Mengaplikasikan secara benar dalam penulisan laporan penelitian skripsi 

 

5.2. Uraian materi pembelajaran 3 

 Pada Pasal 3 ayat 2.a Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 

Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggidan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa 

disebutkan bahwa pendidikan program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi 

“menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu 

menemukan, memahami,  menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang  ada di dalam 

kawasan keahliannya”.  Dengan demikian, maka sifat dan isi tulisan laporan penelitian skripsi harus 

memenuhi syarat kreatif, obyektif, logis dan sistematis.  Berpijak pada syarat kreatif dan obyektif, laporan 

penelitian skripsi harus didasarkan pada permasalahan yang berkembang di masyarakat serta bukan karya 

jiplakan serta menjauhi duplikasi. Sifat logis dan sistematis mensyaratkan bahwa tiap langkah penulisan 

laporan penelitian skripsi dirancng secara sistematis dan runtut serta mengandung unsur analisisi, sintesis; 

dan tulisan berdasarkan telaah pustaka.  

 Secara umum, sistematika penulisan laporan tugas akhir skripsi terdiri atas tiga bagian; yani bagian 

awal, inti dan bagian akhir. Deskripsi dari setiap bagian diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagian Awal meliputi: 

• Sampul  

• Halaman Judu l  

• Pernyataan Skripsi  

• Lembar Persetujuan   

• Lembar Pengesahan   

• Halaman Peruntukan  

• Ringkasan  

• Summary  

• Kata Pengantar  

• Daftar Riwayat Hidup  

• Daftar Isi  

• Daftar Tabel  

• Daftar Gambar   

• Daftar Lampiran  

• Daftar Simbol (kalau ada) 

• Daftar Istilah (kalau ada) 

Contoh bagian awal laporan penelitian skripsi dapat dilihat lebih rinci pada dokumen Pedoman 

Akademik non perkuliahan yang telah di-upload dalam http\:www. Fakultaspertanian.ub.ac.id 

  
2. Bagian Inti terdiri atas: 

• Pendahuluan 
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• Tinjauan atau Telaah Pustaka 

• Kerangka Teoritik 

• Metode Penelitian 

• Hasil dan Pembahasan 

• Kesimpulan dan saran 

 
 Pendahuluan dari laporan penelitian skripsi meliputi: (a) Latar Belakang Penelitian, (b) Perumusan 

Masalah Penelitian, (c) Tujuan Penelitian dan (d) Kegunaan Penelitian. Penyusunan latar belakang harus 

mendeskripsikan argumentasi mengapa penelitian tersebut penting dan menarik untuk dilakukan serta 

memaparkan sasaran penelitian yang akan dikaji serta. Visualisasi penyusunan suatu latar belakang berbentuk 

seperti segitiga terbalik dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 2 dalam Kegiatan Pembelajaran 2 di Modul 2 

MPS; serta dapat dicermati pada Pedoman Praktikum Kegiatan 1.  Perlu ditekankan, bahwa dalam menyusun 

latar belakang tidak dibenarkan hanya berdasarkan opini, namun harus bertumpu pada referensi ataupun data 

pendukung. 

 Sementara itu, dalam perumusan masalah penelitian  terdapat komponen: suatu fenomena, isu, 

permasalahan, pertanyaan penelitian/kajian, tema atau topik umum, dan kumpulan teori. Keterkaitan 

beberapa komponen tersebut dapat dipelajari pada Gambar 3  dalam Kegiatan Pembelajaran 2 di Modul 2 

MPS; serta dapat dicermati pada Pedoman Praktikum Kegiatan 2. 

 Tujuan penelitian merupakan bentuk konkrit atas jawaban pertanyaan penelitian; sehingga rumusan 

tujuan penelitian harus terukur.  Pada kegunaan penelitian sebaiknya mencakup implementasi kebijakan, 

manfaat kepada stake holder dan implementasi pada perkembangan ilmu atau penelitian selanjutnya. 

Tinjauan atau telaah pustaka dalam laporan penelitian skripsi secara garis besar terdiri atas penelitian 

terdahulu dan ulasan teori yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Penyusunan tinjauan 

pustaka dapat dilihat pada uraian materi naskah Pedoman Praktikum Kegiatan 3. Kedudukan tinjauan pustaka 

dalam laporan penelitian skripsi tidak hanya mandiri dalam satu bab, namun intisari dari semua yang terdapat 

dalam sumber pustaka bisa dipergunakan sebagai pendukung argumentasi di latar belakang, perumusan 

masalah, kerangka pemikiran, metode penelitian dan pembahasan. Secara garis besar terdapat dua cara dalam 

mengutip pustaka; yakni system Harvard dan Vancouver. Kedua cara tersebut dapat dilihat pada dokumen 

Pedoman Akademik non-perkuliahan yang terdapat dalam http\www.fakultaspertanian.ub.ac.id; serta dalam 

Panduan Program Kreatifitas Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional.   

 Kerangka teoritis pada laporan penelitian skripsi meliputi kerangka pemikiran, batasan penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel. Deskripsi kerangka pemikiran memuat alur logika jawaban 

sementara atas permasalahan penelitian yang nantinya akan dibuktikan dengan data. Ingat bahwa prinsip dari 

karya ilmiah adalah logis dan empiris.  Proses penyusunan kerangka pemikiran dapat dilihat pada Kegiatan 

Pembelajaran 1 dalam Modul 3 MPS serta dalam Pedoman Praktikum Kegiatan 4. Batasan penelitian dapat 

memuat asumsi atau keterbatasan dari kajian yang dilakukan. Adapun definisi operasional dan pengukuran 

variable merupakan langkah untuk menuju mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan penelitian yang 

diturunkan dari teori dan konsep yang relevan; yang disebut dengan proses konseptualisasi.  Proses identifikasi 

teori dan konsep serta proses penurunan variabel dapat dilihat pada Pedoman Praktikum Kegiatan 5. 

 Metode penelitian  dalam laporan penelitian skripsi Program Studi Agribisnis meliputi metode 

penentuan lokasi penelitian, teknik penentuan sampel (sampling design), teknik pengumpulan data, teknik 

analisis dan pendekatan model yang akan diuji.  Penentuan lokasi penelitian bisa dilaksanakan secara acak 

(random) atau sengaja (purposive); dalam hal ini harus dideskripsikan argumentasi yang didukung dengan 

referensi dan data sekunder maupun data primer dari informan kunci (key informance). Berbagai teknik 

penentuan contoh (sample) dapat dilihat pada naskah Modul 5 dan Pedoman Praktikum Kegiatan 7-8. 

Adapun teknik pengumpulan data tergantung dari sumber data yang diperlukan; yakni data primer atau data 
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sekunder yang didukung oleh instrumen. Pengumpulan data primer bisa didasarkan pada instrumen 

kuesioner tersetruktur maupun tidak tersetruktur. Proses penyusunan instrumen dan kukesioner dapat 

dilihat pada naskah Modul 4 serta dalam Pedoman Praktikum Kegiatan 6.  Secara garis besar, teknik analisis 

terdiri atas statistik deskriptif dan inferensia untuk penelitian yang bersifat positif; sedangkan pada penelitian 

yang bersifat normatif dapat menggunakan metode riset operasi. Analisis statistik inferensia termasuk 

didalamnya adalah pendekatan permodelan. Penjelasan statistik deskriptif dan sebagian statistik inferensia 

dapat dilihat pada Kegiatan Pembelajaran 1 hingga 5 dalam Modul 6 ini; sedangkan metode ekonometrika 

dan riset operasi dapat dilihat pada matakuliah Metode Kuantitatif. Pada waktu menyajikan metode analisis 

dalam laporan penelitian skripsi harus mencantumkan rujukan lampiran yang berisi tentang hasil 

perhitungan dari implementasi rumus yang dipergunakan maupun hasil analisis atas implementasi software 

yang dipakai. Dalam menyajikan metode penelitian hindarkan deskripsi yang bersifat normatif, namun 

uraikan kegiatan yang dilakukan dalam proses penelitian. Hal tersebut sangat ditekankan, karena seringkali 

kesalahan yang terjadi adalah pada metode penelitian dalam skripsi hanya menyajikan uraian seperti yang 

terdapat pada buku teks metode penelitian, tanpa menyajikan kegiatan yang betul-betul riil dilakukan pada 

waktu proses pengumpulan data.      

 Hasil dan pembahasan dalam laporan penelitian skripsi pada Program Studi Agribisnis bersifat fleksibel 

(tidak kaku). Pada bagian hasil dan pembahasan dapat dibuat variasi; misalnya dipecah menjadi beberapa bab. 

Seringkali dijumpai bahwa dalam suatu skripsi terdapat bab Keadaan Umum Daerah atau Profil Perusahaan 

tempat penelitian selain bab-bab lain yang merujuk pada substansi tujuan penelitian.  Dalam hal ini yang harus 

diperhatikan adalah bahwa semua deskripsi yang terdapat dalam bab tersebut harus relevan dengan tujuan 

penelitian dan harus dipergunakan sebagai dasar ergumentasi dalam pembahasan hasil penelitian. Perlu 

ditekankan di sini adalah hindarkan bab Keadaan Umum Daerah atau Profil Perusahaan tidak bermakna; 

maksudnya substansi yang dideskripsikan dalam bab tersebut tidak dirujuk untuk memperkuat argumentasi 

pembahasan. Bila substansi yang dideskripsikan dalam bab tersebut tidak dimanfaatkan dalam pembahasan, 

lebih baik tidak perlu dibuat bab atau sub-bab tentang Keadaan Umum Daerah atau Profil Perusahaan; 

demikian halnya dengan profil responden. 

 Dalam bagian hasil dan pembahasan dari laporan penelitian skripsi Program Studi Agribisnis pada 

umumnya sulit dipisahkan menjadi sub-bab tersendiri. Penyajian hasil analisis dari statistik deskriptif, statistik 

inferensia, permodelan ekonometrika maupun riset operasi, pada umumnya langsung diikuti dengan 

pembahasan. Hal itu karena hasil analisis dianalogikan sebagai hasil pemotretan yang menunjukkan 

kecenderungan suatu fenomena; tentunya harus disertai penjelasan apakah kondisi tersebut sesuai dengan 

teori atau hasil penelitian terdahulu (yang telah diuraikan dalam tinjuan pustaka) serta diikuti dengan 

argumentasi mengapa fenomena tersebut terjadi.  Penyajian hasil penelitian akan lebih baik dilengkapi dengan 

penyajian tabel, grafik, gambar dan atau foto; guna untuk mempermudah komunikasi melalui media tulis. 

Pada waktu mendeskripsikan hasil penelitian jangan lupa mencantumkan lampiran rujukan yang 

menyajikan data pendukung maupun hasil analisis dari implementasi rumus perhitungan maupun 

implementasi software yang relevan.   

 Kesimpulan merupakan hasil utama untuk menjawab tujuan penelitian maupun hasil uji hipotesis 

yang telah dirumuskan dalam kerangka teoritik. Kesimpulan bukan merupakan ringkasan hasil, namun 

merupakan hasil simpulan atau sintesis dari pembahasan yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun 

saran harus menyajikan apa yang perlu dilakukan terkait dengan hasil kesimpulan yang bermanfaat untuk 

kebijakan, stake holder yang lain (petani, lembaga pedesaan, pengusaha), serta untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan atau penelitian lanjutan.  Berdasarkan keterbatasan dari kajian yang dilakukan, peneliti bisa 

memberikan saran konkrit terhadap penelitian lanjutan yang memungkinkan akan dilakukan oleh orang lain. 

Kesalahan yang sering terjadi dalam menyajikan saran adalah tidak didasarkan pada kesimpulan; maksudnya 

saran yang diberikan lepas dan terkesan tiba-tiba muncul tanpa memperhatikan kesimpulan, serta tidak 

didasarkan pada rumusan kegunaan penelitian yang telah dicantumkan pada bagian pendahuluan.  
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3. Bagian Akhir meliputi: 

• Daftar pustaka 

• Lampiran 

 Penyajian daftar pustaka dimaksudkan untuk memberi informasi kepada pembaca tentang rujukan yang 

dipergunakan oleh peneliti dalam menyusun laporan maupun proses penelitian. Melalui daftar pustaka, 

pembaca dapat dengan mudah menemukan sumber yang disebutkan.  Dengan mencantumkan referensi 

(sumber pustaka) secara lengkap, maka dapat membatu memberi informasi kepada pembaca bila yang 

bersangkutan ingin mengetahui lebih jauh tentang substansi yang dibutuhkan. Cara penulisan daftar pustaka 

ada dua; yakni system Hardvard dan Vancouver.  Tatacara penulisan daftar pustaka dapat dilihat pada 

dokumen Pedoman Akademik non-perkuliahan yang terdapat dalam http\www.fakultaspertanian. ub.ac.id; 

serta dalam Panduan Program Kreatifitas Mahasiswa yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti Kementerian 

Pendidikan Nasional.   

 Sementara itu, lampiran bisa berupa tabel data pendukung (yang diperlukan dalam latar belakang dan 

atau perumusan masalah), kerangka contoh (daftar elemen populasi), kuesioner (daftar pertanyaan), hasil 

entry (tabulasi data), hasil contoh perhitungan, hasil analisis software. Bentuk lain dari substasni lampiran 

adalah foto,  flowchart (skema) pendukung, peraturan atau rumusan perjanjian; dan beberapa dokumen yang 

lain. Agar substansi yang disajikan dalam lampiran tidak terkesan sia-sia (tidak diperlukan atau mubazir), maka 

lampiran harus dirujuk dalam bagian inti (naskah utama) laporan penelitian skripsi. Kesalahan yang sering 

terjadi adalah penulis laporan tidak pernah merujuk lampiran yang telah dibuat degan susah payah. 
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