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Abstrak. Sejak Maret 2020, pembelajaran di Universitas Negeri Makassar 
dilaksanakan secara daring (online) akibat pandemi COVID-19. Situasi ini tentu 
mempengaruhi kegiatan pembelajaran di kampus. Penelitian eksploratif ini bertujuan 
untuk mengeksplorasi pencapaian peubah literasi statistika deskriptif bagi mahasiswa 
Program Studi Statistika Universitas Negeri Makassar di masa pandemi menurut lima 
kompetensi dasar literasi statistika. Peneliti mengadaptasi model pengembangan 
instrument 4-D menjadi model 4-P dalam pengembangkan instrumen penilaian literasi 
statistika deskriptif. Selanjutnya, instrumen penilaian yang diperoleh diterapkan untuk 
memetakan mutu literasi statistika deskriptif mahasiswa. Kelima kompetensi dasar 
literasi statistika tersebut adalah: (1) pemahaman konsep statistika deskriptif, (2) 
keterampilan menghitung nilai statistika deskriptif, (3) wawasan aplikasi statistika 
deskriptif, (4) kecermatan interpretasi nilai statistika deskriptif, dan (5) keterampilan 
visualisasi dan komunikasi informasi statistika deskriptif. Kompetensi yang mencapai 
tingkat capaian tertinggi adalah keterampilan visualisasi (60%) sedangkan kecermatan 
interpretasi merupakan capaian terendah (32%). Secara umum, capaian dalam hal 
literasi statistika deskriptif mahasiswa Program Studi Statistika UNM dalam suasana 
pembelajaran daring akibat darurat Covid-19 tergolong sedang. Materi statistika 
deskriptif yang diajarkan dan sistem penilaian di perguruan tinggi perlu menekankan 
pada lima kompetensi dasar yang telah dijelaskan.  

Kata Kunci: literasi statistika deskriptif, kompetensi literasi statistika deskriptif 

 

1. Pendahuluan 

Wabah terbaru virus korona terjadi sejak akhir tahun 2019, bermula di 

Wuhan, Provinsi Hubei, China. Virus diduga bersumber dari kelelawar yang 

menular ke hewan lain sebelum ”melompat” ke manusia. Hal ini menjadi pandemik 

yang berpengaruh ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Akibat wabah ini, 

pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi berubah menjadi pembelajaran 

daring (online). Kondisi ini mempengaruhi seluruh kegiatan masyarakat, termasuk 

kegiatan pembelajaran di kampus, termasuk di Universitas Negeri Makassar. 

Dari latar belakang ini, peneliti merancang dan melaksanakan sebuah studi 

dengan judul: Eksplorasi Literasi Statistika Deskriptif Mahasiswa Program Studi 

Statistika Universitas Negeri Makassar dalam Suasana Pembelajaran Daring Akibat 

Darurat Covid-19. Literasi statistika deskriptif memiliki lima kompetensi dasar, 
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yaitu: (1) pemahaman konsep statistika deskriptif, (2) keterampilan menghitung 

nilai statistika deskriptif, (3) wawasan aplikasi konsep statistika deskriptif, (4) 

kecermatan interpretasi nilai statistika deskriptif, dan (5) keterampilan visualisasi 

dan komunikasi informasi statistika deskriptif. Kelima kompetensi ini dipetakan 

menurut jenis soal yang mengacu pada materi statistika yang telah diajarakan di 

semester awal perguruan tinggi. 

Dengan demikian pertanyaan penelitian yang dijawab dalam studi ini adalah: 

a. Bagaimana pemahaman mahasiswa terhadap konsep statistika deskriptif? 

b. Bagaimana kemampuan mahasiswa dalam menghitung nilai statistika deskriptif 

yang diberikan? 

c. Bagaimana wawasan mahasiswa menerapkan konsep statistika deskriptif dalam 

konteks kehidupan nyata? 

d. Bagaimana kecermatan mahasiswa dalam menginterpretasi nilai statistika 

deskriptif yang sudah dihitung? 

e. Bagaimana keterampilan mahasiswa dalam visualisasi dan komunikasi 

informasi dari nilai statistika deskriptif? 

Untuk menjawab lima pertanyaan ini, instrumen penilaian literasi statistika 

deskriptif dikembangkan. Instrumen penilaian ini dikembangkan melalui langkah-

langkah: 

a. merumuskan definisi operasional literasi statistika deskriptif; 

b. membuat kisi-kisi instrumen; 

c. membuat draft penilaian yang memuat butir-butir instrumen; 

d. melakukan uji ahli tentang kesahihan materi; 

e. melakukan ujicoba empiris untuk menjawab pertanyaan: Apakah konstruksi 

teori yang membangun definisi operasional literasi statistika deskriptif 

mendapat dukungan fakta empiris?
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2. Metode Penelitian 

2.1. Literasi Statistika 

Pembelajaran statistika perlu menekankan pada literasi statistika (statistical 

literacy) dalam membangun pemikiran statistis (statistical thinking). Dari berbagai 

pembahasan sebelumnya, dapat diambil rumusan operasional literasi statistika yang 

meliputi lima kompetensi dasar: (1) pemahaman konsep statistik, (2) keterampilan 

berhitung dan membuat grafik, (3) wawasan aplikasi konsep statistik dalam dunia 

nyata, (4) kecermatan interpretasi nilai statistik, dan (5) keterampilan visualisasi 

dan komunikasi hasil analaisis statistika. Definisi ini diturunkan dari hasil 

penelitian Tiro (2017, 2018a dan 2018b), Tiro, Aidid, dan Ahmar (2018), Sudarmin, 

Tiro, dan Irwan (2015), Tiro, Nusrang, dan Ahsan (2015), serta Tiro, Sukarna, dan 

Aswi (2008). 

Kelima kompetensi dasar literasi statistika dijelaskan secara singkat sebagai 

berikut. 

a. Pemahaman konsep statistik. Misalnya, konsep rerata (mean) dan simpangan 

baku (standard deviation) meliputi rumus perhitungan dan informasi yang 

disampaikan. Pemahaman konseptual ini membimbing ke arah keterampilan 

menghitung, dan pengetahuan wilayah aplikasi konsep tersebut dalam 

kehidupan nyata. 

b. Keterampilan berhitung dan membuat grafik. Keterampilan menghitung seperti 

rerata dan nilai statistik yang lain, begitu pula membuat grafik atau gambar 

sudah banyak kemudahan diperoleh dengan adanya paket statistika dalam 

komputer. Namun, setelah menghitung nilai statistik tertentu, konsep dan 

aplikasi nilai tersebut harus diketahui. 

c. Wawasan aplikasi konsep statistik. Mengenal situasi dan kondisi dapat 

digunakannya nilai statistik dan dalam situasi apa nilai statistik tertentu 

memiliki atau tidak memiliki makna dan arti. Misalnya, menghitung nilai rerata 

umur sekelompok orang, tentu hasilnya tidak memberikan informasi yang 

sahih, karena tidak jelas pemanfaatannya. Nilai rerata penghasilan kelompok 



          
 
                                                                                                                               SEMINAR NASIONAL VARIANSI  
                                                   (Venue Artikulasi-Riset, Inovasi, Resonansi-Teori, dan Aplikasi Statistika) 
  

Prosiding Seminar Nasional VARIANSI Tahun 2020  Page 152 
ISBN: 978-602-53397-2-1 
  

tersebut mungkin memberikan informasi yang bermanfaat untuk 

menggambarkan tingkat kesejahteraan kelompok itu. 

d. Kecermatan interpretasi. Hasil perhitungan nilai statistik tidak memberikan arti 

jika tidak dapat diinterpretasi dengan benar. Demikian pula menjelaskan 

informasi dari sebuah grafik atau gambar merupakan kemampuan penting yang 

harus dimiliki di era informasi dewasa ini.  

e. Keterampilan visualisasi dan komunikasi. Sebaik apa pun hasil analisis 

statistika dan interpretasinya jika tidak dapat dikomunikasikan dengan baik 

kepada pemangku kepentingan (stake holders) tidak memberi manfaat. 

Visualisasi dapat dalam bentuk tabel atau grafik (Tiro & Ahsan 2015). 

Komunikasi berhasil jika memberikan pengaruh kepada orang yang diberi 

informasi. Pengaruh yang dimaksud di sini adalah perubahan pengetahuan, 

sikap, dan perilaku yang semakin baik. 

2.2. Model Pengembangan Plomp 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020/2021. 

Subjek penelitian adalah Mahasiswa Program Studi Statistika Universitas Negeri 

Makassar. Model pengembangan Plomp (1997) yang sejalan dengan 

pengembangan instrumen penilaian menggunakan model pengembangan dari 

Thiagarajan, Semmel and Semmel (1974) yaitu model 4-D (Define, Design, 

Develop, and Diseminate). Peneliti mengadaptasikan model ini menjadi model 4-P 

(Pendefinisian, Perancangan, Pengembangan, dan Penyebaran). Penelitian ini 

dilaksanakan dalam beberapa tahap seperti pada Gambar 1: 
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Gambar 1. Skema model pengembangan Plomp 

 Keterangan: 

   =  Kegiatan pengembangan 

                                         =  Alur kegiatan fase pengembangan 

                                         =  Arah kegiatan timbal balik antara fase 

pengembangan dan implementasi model-

model pembelajaran yang sedang berlangsung 

                                         =  Siklus kegiatan pengembangan 

2.3. Definisi operasional dan kisi-kisi instrumen 

Definisi operasional literasi statistika deskriptif mahasiswa program studi 

statistika terdiri atas lima kompetensi dasar yang ditunjukkan oleh indikator, yaitu: 

(1) pemahaman konsep statistika deskriptif, (2) keterampilan menghitung nilai 

statistika deskriptif, (3) wawasan aplikasi statistika deskriptif, (4) kecermatan 

interpretasi nilai statistika deskriptif, dan (5) keterampilan visualisasi dan 

komunikasi informasi statistika deskriptif. Kisi-kisi instrumen yang menunjukkan 

sebaran butir soal dapat dilihat pada Tabel 1. Ujicoba dan pengumpulan data 
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dilaksanakan di Program Studi Statistika FMIPA UNM Makassar sesuai jadwal 

pada Tabel 2. 

Tabel 1 Sebaran 30 butir soal literasi statistika deskriptif menurut 
kompetensi/indikator 

No. Kompetensi/Indikator No. Soal 
1. Pemahaman konsep statistika deskriptif  (PKSD) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
2. Keterampilan menghitung nilai statistika deskriptif 

(KMSD) 
7, 8, 9, 10, 11, 12 

3. Wawasan aplikasi statistika deskriptif (WASD) 13, 14, 15, 16, 17, 
18 

4. Kecermatan interpretasi nilai statistika deskriptif 
(KISD) 

19, 20, 21, 22, 23, 
24 

5 Keterampilan visualisasi dan komunikasi informasi 
statistika deskriptif (KVSD) 

25, 26, 27, 28, 29, 
30 

Tabel 2 Jadwal pelaksanaan ujian literasi statistika deskriptif  

Hari/Tanggal Jam Kelas Banyaknya 
Peserta 

Senin/25 Agustus 
2020 

07.30 – 
10.00 

Semester 3 Kelas 
01 

41 

Senin/25 Agustus 
2020 

10.05 – 
12.35 

Semester 3 Kelas 
02 

37 

Selasa/26 Agustus 
2020 

13.10 – 
14.50 

Semester 5 Kelas 
01 

40 

Selasa/26  Agustus 
2020 

14.50 – 
17.00 

Semester 5 Kelas 
02 

37 

  Total 155 

2.4. Uji kesahihan konstrak 

Pendekatan yang digunakan untuk analisis data survei ini adalah deskriptif 

kuantitatif dan klasifikasi. Analisis klasifikasi digunakan untuk menentukan 

klasifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa dalam literasi statistika deskriptif. 

Selanjutnya, analisis faktor konfirmasi (confirmatory factor analysis) dilakukan 

untuk melihat kesahihan konstrak berdasarkan definisi operasional peubah. 

Analisis faktor konfirmasi dilakukan dengan model peubah laten. Analisis ini 

mengonfirmasi definisi operasional literasi statistika deskriptif dalam lima 

kompetensi (indikator) seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Analisis faktor konfirmasi peubah literasi statistika deskriptif 

Chi-suare = 4.411 

Degrees of freedom = 5 

Probability level = .492 

Model RMR GFI AGFI 

Default model .059 .989 .967 

Uji kesesuaian model memberikan nilai Chi-suare = 4,411, Degrees of 

freedom = 5, dan Probability level = 0,492. Karena nilai p = 0,492 > 0,05, model 

ini dapat diterima dengan tingkat kepercayaan 95% (tingkat kesignifikanan  = 

5%). Penerimaan model ini sesuai juga dukungan nilai Goodness of Fit Index (GFI) 

= 0,989 dan Adjusted Goodness o Fit Index (AGFI) = 0,967 (yang cukup besar), 

serta Root Mean square Residual (RMR) = 0,059 (cukup kecil), dengan sample size 

= 155. Kontribusi setiap indikator secara parsial dapat dilihat pada Tabel 3. Dari 

tabel ini terlihat bahwa semua indikator signifikan dengan tingkat kepercayaan 99% 

(p < 0,001) dan 78% (p = 0,222). Hasil ini menunjukkan bahwa definisi operasional 

peubah didukung oleh fakta empiris. 
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Tabel 3 Kesignifikanan hasil uji kesahihan konstrak literasi statistika deskriptif 

Konsep <--- Statistika_Deskriptif 1,000 S.E C.R P 
Hitung <--- Statistika_Deskriptif 0,983 0,327 3,004 0,003 
Aplikasi <--- Statistika_Deskriptif 0,281 0,230 1,222 0,222 
Interpretasi <--- Statistika_Deskriptif 0,624 0,208 3,003 0,003 
Visualisasi <--- Statistika_Deskriptif 2,207 0,717 3,079 0,002 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Analisis Data Deskriptif 

Capaian keseluruhan 155 mahasiswa dapat dilihat dalam Tabel 4. Dari tabel 

ini terlihat pada semua kompetensi, ada mahasiswa yang tidak menjawab satu pun 

soal dengan benar (skor 0). Empat kompetensi di mana ada mahasiswa yang 

menjawab semua soal dengan benar (skor 6) adalah pemahaman kosep, 

keterampilan menghitung, wawasan aplikasi, dan keteramplan visualisasi dan 

komunikasi. Namun, pada kompetensi kecermatan interpretasi tidak ada mahasiswa 

yang menjawab benar semua butir soal (skor maksimum 5). Dilihat dari nilai rerata, 

kompetensi yang mencapai tingkat capaian tertinggi adalah keterampilan 

visualisasi dan komunikasi (60%), kamudian keterampilan menghitung (52%), 

pemahaman konsep dan wawasan aplikasi masing-masnig (49%) dan kecermatan 

interpretasi (32%), yang merupakan capaian terendah. 

Tabel 4 Nilai rerata dan simpangan baku literasi statistika deskriptif 155 
mahasiswa 

Kompetensi Minimum Maksimum Rerata % Capaian Simpangan Baku 
Konsep 0,00 6,00 2,9355 49 1,09709 
Menghitung 0,00 6,00 3,1161 52 1,66692 
Aplikasi 0,00 6,00 2.9419 49 1,30054 
Interpretasi 0,00 5,00 1,9419 32 1,05829 
Visualisasi 0,00 6,00 3,6129 60 1,50922 
Total 4,00 25,00 14,5484 49 3,8666 

Stanley dan Hopkins (1972), mengategorisasikan presentasi capaian < 25, 25 

- 75, dan > 75 masing masing adalah rendah, sedang dan tinggi. Berdasarkan 

kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian mahasiswa Program Studi 
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Statistika UNM dalam suasana pembelajaran daring akibat darurat Covid-19 dalam 

hal literasi statistika deskriptif dikategorisasikan sedang (32%-60%). 

3.2.Analisis Data Inferensial 

Uji dua sampel berbeda (mahasiswa semester 3 dan mahasiswa semester 5) 

diimplementasikan, dan diperoleh hasil bahwa kedua sampel tidak menunjukkan 

perbedaan variansi yang signifikan pada taraf 5% (nilai F = 2,856, dengan nilai p= 

0,093). Uji t juga menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan nilai rerata yang 

signifikan antara dua kelompok mahasiswa menurut semester 3 dan semester 5 

(nilai t = 0,258 dan df = 153 dengan nilai p = 0,997).  

Untuk melihat perbedaan nilai rerata setiap kompetensi antara dua kelompok 

mahasiswa, Gambar 3 memberikan informasi tersebut. Secara visual terlihat bahwa 

mahasiswa semester 3 lebih unggul pada dua kompetensi yaitu pemahaman konsep 

dan keterampilan visualisasi dan komunikasi, sedangkan dua kompetensi lainnya, 

yaitu keterampilan menghitung dan wawasan aplikasi tampaknya mahasiswa 

semester 5 yang lebih unggul.  

Akan tetapi, berdasarkan hasil uji perbedaan rerata lima kompetensi literasi 

statistika deskriptif dua sampel bebas (Independent Sample Test) diperoleh bahwa 

hanya kompetensi keterampilan visualisasi dan komunikasi informasi statistika 

deskriptif yang berbeda secara signifikan. Hal ini menunjukan mahasiswa semester 

3 lebih unggul daripada mahasiswa semester 5 dalam hal kompetensi visualisasi 

dan komunikasi statistika deskriptif. 
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Gambar 3. Capaian peubah literasi statistika deskriptif  

menurut kompetensi dan kelompok mahasiswa 

Perlu dijelaskan bahwa berdasarkan pengamatan peneliti dan mempelajari 

capaian mahasiswa pada hasil tes diyakini adanya pengaruh proses pembelajaran 

daring (online) sebagai konsekuensi darurat Covid-19 terhadap proses dan hasil 

yang dicapai mahasiswa. Umumnya terjadi penurunan capaian dibandingkan masa 

sebelum pandemic Covid-19 (bisa dilihat hasil pada Sudarmin, Tiro & Irwan, 

2015). 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa kompetensi yang 

mencapai tingkat capaian tertinggi adalah keterampilan visualisasi (60%) diikuti 

oleh kompetensi kemampuan dalam menghitung nilai statistika deskriptif (52%) 

lalu kompetensi pemahaman konsep dan wawasan menerapkan konsep statistika 

deskriptif (masing masing 49%). Kompetensi kecermatan dalam menginterpretasi 

nilai statistika deskriptif yang sudah dihitung adalah 32%. Kecermatan interpretasi 

merupakan capaian terendah yaitu 32%. Secara umum, capaian dalam hal literasi 

statistika deskriptif mahasiswa Program Studi Statistika UNM dalam suasana 

pembelajaran daring akibat darurat Covid-19 tergolong sedang. 
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