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STATISTIK ASAS



Objektif

Di akhir tajuk ini, anda seharusnya dapat:
1. menjelaskan pengertian dan penggunaan 

statistik;
2. menjelaskan dan melukis kekerapan, histogram 

dan carta pai;
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dan carta pai;
3. melukis poligon dan ogif serta menjelaskan dan 

mengira persentil.
4. menjelaskan dan mengira ukuran memusat dan 

serakan serta skor piawai; dan
5. menjelaskan dan mengira pekali korelasi dan 

regresi linear mudah
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• statistik bermaksud “angka” yang direkodkan mengikut kategori 
tertentu”. 

• Contohnya, 

statistik kemalangan jalan raya memberikan kita maklumat

Jabatan Kaji Cuaca, misalnya, memberikan statistik hujan/ramalan 
hujan setiap bulan.
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Pihak sekolah pula memberikan statistik pencapaian pelajar,

ahli-ahli statistik, statistik merupakan satu bidang matematik yang 
dapat menghasilkan teori dan kaedah untuk menganalisis data.

• Kesimpulannya, statistik bererti satu set teori dan kaedah yang 
boleh digunakan untuk memahami data.



• Dalam bidang pendidikan, statistik boleh diguna untuk 
menyampaikan maklumat dalam pelbagai situasi. 

• Contoh yang diberikan lebih awal, statistik boleh diguna untuk
menunjukkan taburan pelajar mengikut pencapaian. Maklumat ini 
boleh dibentang dengan menggunakan jadual atau grafik seperti 
histogram/carta pai. 

Seterusnya, jika seseorang penyelidik ingin melihat hubungan 
antara dua pembolehubah, contohnya antara lama masa
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antara dua pembolehubah, contohnya antara lama masa
belajar dengan pencapaian, kaedah statistik korelasi boleh gunakan 
untuk mengira kekuatan hubungan ini. 

• Statistik juga boleh digunakan untuk menguji hipotesis tertentu, 
misalnya menguji sama ada wujud hubungan antara lama masa 
belajar dengan pencapaian. 
Selain menguji hubungan, kaedah statistik boleh digunakan untuk 
menguji perbezaan antara dua min atau lebih, iaitu dengan 
menggunakan ujian-t atau ANOVA.
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dua jenis statistik yang digunakan dalam bidang pendidikan, iaitu 

statistik deskriptif yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu 
ukuran (seperti min dan sisihan piawai); 
dan 
statistik inferensi yang digunakan untuk menguji hipotesis.



KEKERAPAN, HISTOGRAM DAN CARTA PAI
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Jadual kekerapan dan histogram boleh disedia dengan
menggunakan data asal atau data yang dikumpulkan ke 
dalam beberapa kelas. Sebagai contoh, kita gunakan 
taburan markah ujian mingguan bagi 50 orang pelajar yang 
markah penuhnya ialah 10.
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Kekerapan markah ini (bilangan pelajar yang mendapat markah tertentu) 
Kekerapan boleh dikira dengan mudah daripada markah yang disusun 

Peratusnya dikira dengan membahagikan setiap kekerapan dengan 50 
dan didarabkan dengan 100. 



Histogram

Histogram ialah rajah berbentuk kotak yang dilukis dengan paksi-Y 

menunjukkan kekerapan dan paksi-X menunjukkan markah yang

diperoleh pelajar.
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Carta Pai

Carta pai ialah satu grafik yang menggambarkan saiz kekerapan bagi

sesuatu set data yang berkadaran dengan luas sektornya.
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Untuk mendapatkan darjah sudut carta pai,

kita perlu mengiranya seperti berikut. Dalam

Contoh ini, kekerapan yang digunakan ialah

7, iaitu kekerapan bagi kelas berjeda 0-2.
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POLIGON DAN OGIF
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Graf ogif ini penting untuk kita mencari dua (2) ukuran, iaitu

(a) mencari markah/skor bagi persentil (percentile), dan 
(b) mencari persentil bagi markah tertentu. 
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UKURAN MEMUSAT DAN UKURAN SERAKAN

Ukuran memusat ialah ukuran yang
menggambarkan skor tengah bagi sesuatu
set data. 
Ukuran memusat ini termasuklah mod, median
dan min. 
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dan min. 
Ukuran serakan iailah ukuran yang 
menggambarkan darjah serakan bagi sesuatu set
data/skor. 
Ukuran serakan taburan termasuklah julat, varians
dan sisihan piawai.
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Rajah 6.9 menunjukkan taburan data/ukuran daripada satu populasi 
tertentu. Min bagi data/skor daripada sesutu populasi ialah μ dan sisihan 
piawainya ialah σ.



Pengiraan Ukuran Memusat

azizi/082008 22



Pengiraan Mod

• Mod ialah skor yang mempunyai kekerapan 
paling tinggi, misalnya markah yang pelajar 
paling ramai memperolehnya

Mod mudah ditentukan sekiranya kita telah
menyediakan taburan kekerapan skor/markah asal
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menyediakan taburan kekerapan skor/markah asal
terlebih dahulu. 
Bagi markah ujian bulanan (lihat Jadual 6.2), mod
bagi set markah ini ialah 5, iaitu markah yang
mempunyai kekerapan paling tinggi (iaitu 10).



Pengiraan Median

• Median ialah skor tengah sesuatu set data/skor, 
misalnya markah tengah bagi set markah ujian 
mingguan.

• Sekiranya sesuatu set data mempunyai dua (2) angka 
tengah, media data ini ialah purata kedua-dua data 
tengah tersebut.

• Median mudah ditentukan sekiranya kita telah menyusun 

azizi/082008 24

• Median mudah ditentukan sekiranya kita telah menyusun 
data daripada yang terrendah hingga tertinggi atau 
sebaliknya. 

• Bagi markah ujian mingguan, daripada jadual markah 
yang telah disusun (lihat jawapan Latihan 6.1), median
bagi set markah ini ialah 5, iaitu purata dua (2) markah 
tengah (markah ke-25 = 5 dan markah ke-26 = 5).



Pengiraan Min

• Min ialah purata sesuatu set data/skor, 
misalnya markah purata bagi set markah

ujian mingguan. Min mudah dikira, 
sekiranya bilangan data adalah kecil, 
tetapi agak susah dikira bagi data yang 

azizi/082008 25

tetapi agak susah dikira bagi data yang 
banyak.



Pengiraan Ukuran Serakan
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Pengiraan Julat
• Julat ialah perbezaan skor yang terrtinggi 

dengan terrendah, misalnya perbezaan 
markah tertinggi dengan markah terrendah 
pelajar.

Pengiraan Varians dan Sisihan Piawai
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Pengiraan Varians dan Sisihan Piawai
• Varians (variance) ialah ukuran serakan 

yang mengambil kira semua data yang 
ada, berbeza daripada julat yang 
bergantung kepada dua (2) ukuran sahaja, 
iaitu yang terrendah dan terrtinggi.
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SKOR PIAWAI

• Satu kaedah telah digunakan untuk 
menyeragamkan markah/skor supaya 
markah/skor ini mempunyai min dan

sisihan piawai yang sama. Kaedah ini 
menghasilkan skor piawai, iaitu skor yang 
mempunyai min dan sisihan piawai yang 
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mempunyai min dan sisihan piawai yang 
tertentu. Skor piawai yang asas ialah skor-
z (z-score)
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KORELASI LINEAR

Analisis korelasi linear (linear correlation analysis)
adalah satu kaedah statistik untuk menilai
kekuatan hubungan linear antara dua (2) 
pemboleh ubah.

Hubungan linear di sini bermaksud graf 
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Hubungan linear di sini bermaksud graf 
hubungannya adalah berbentuk garis lurus. 

Sebaliknya, jika hubungan ini tidak linear (mungkin 
kuadratik/logarisma dsb), maka analisis korelasi 
linear ini tidak boleh digunakan.



REGRESI LINEAR MUDAH

Regresi linear mudah ialah satu model 

regresi yang menghubungkan satu

pemboleh ubah bersandar (dependent

variable) dengan satu pemboleh ubah

peramal (predictor variable) secara linear.
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peramal (predictor variable) secara linear.



Y = bX + a,

di mana Y ialah pemboleh ubah ke-2 (yang diramal), X ialah pemboleh ubah
pertama (peramal), b ialah pekali regresi, dan a ialah angkatap persamaan ini. 

Nilai a dan b boleh dikira dengan menggunakan rumus berikut:
b = r(sy/sx) = (0.90)(2.06/2.01) = (0.90)(1.02) = 0.91
a = y – b x = (4.6) – (0.91)(4.4) = 4.6 – 4.00 = 0.60

Y = 0.91X + 0.60
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Y = bX + a = 0.91X + 0.60. Oleh itu, persamaan yang menghubungkan markah 
Ujian 2 (Y) dengan markah Ujian 1 (X) ialah:Y = 0.91X + 0.60

Jika kita ingin meramal markah pelajar dalam Ujian 2, sekiranya pelajar ini
mendapat 7 markah dalam Ujian 1, kita gantikan X dengan 7 dalam persamaan
di atas, iaitu: 

Y = 0.91X + 0.60 = (0.91)(7) + 0.60 = 6.37 + 0.60 = 6.97 (markah Ujian 2 
sebenar ialah 6 dan 8).


