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KONTRAK PERKULIAHAN 

(PENGOLAHAN DATA) 

 

 

Bobot SKS  : 3 SKS 

Semester  : 4 

Hari Pertemuan : 16 pertemuan 

Dosen Pengampuh  : Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si 

     Puji Astuti, S.Pd,M.Sc 

  

 

1. Deskripsi Mata Kuliah 

 Mata kuliah ini merupakan penerapan statistika menggunakan aplikasi komputer 

seperti microsoft excel dan SPSS sebagai sarana pengolahan data dan analisis data 

penelitian pendidikan serta pengambilan kesimpulan dari data-data hasil penelitian. 

Kemampuan dan pengalaman ini diharapkan  dapat digunakan oleh mahasiswa 

dalam melakukan analisis data untuk kepentingan penelitian dalam penulisan 

skripsi ataupun  dalam kepentingan peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam 

perkuliahan, mahasiswa dihadapkan kepada penggunaan statistika dalam 

menghadapi beragam permasalahan yang sering muncul dalam dunia pendidikan. 

  Mata kuliah ini mempelajari tentang  Penyajian Data, Statistik Deskriptif, 

Analisis Data Kualitatif (Angket, Observasi), Uji Normalitas dan Uji Homogenitas, 

Uji Hipotesis, Anova, Korelasi Dan Regresi Sederhana, Korelasi Dan Regresi 

Berganda, Uji Chi Square . 

2. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

1. Pengetahuan: 

Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah 

bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam 

proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (SNPT): 

1) Menyajikan sekelompok data pendidikan dalam bentuk grafis  

2) Menjelaskan makna dari data pendidikan yang telah disajikan dalam 

bentuk grafis 

3) Menjelaskan Penyajian Data, Statistik Deskriptif, Analisis Data Kualitatif 

(Angket, Observasi), Uji Normalitas dan Uji Homogenitas, Uji Hipotesis, 

Anova, Korelasi Dan Regresi Sederhana, Korelasi Dan Regresi Berganda, 

Uji Chi Square 

4) Membedakan penggunaan macam-macam uji statistik dalam data 

penelitian pendidikan sesuai kriterianya. 

 

2. Keterampilan: 

1) Terampil dalam menyajikan data menggunakan tools yang ada di 

microsoft excel 
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2) Terampil dalam menggunakan data analisis di microsoft excel untuk 

menentukan hasil perhitungan statistika deskriptif dari data tertentu. 

3) Terampil dalam menggunakan microsort excel untumk menganalisis suatu 

data 

4) Terampil dalam menguji normalitas dan homogenitas data pendidikan 

menggunakan microsoft excel. 

5) Terampil dalam menguji hipotesis 1 rata-rata dan hipotesis 2 rata-rata dari 

sekelompok data pendidikan menggunakan tools data analisis di 

microsoft excel. 

6) Terampil dalam menguji anova 1 jalur dari sekelompok data pendidikan 

menggunakan tools data analisis di microsoft excel. 

7) Terampil dalam melakukan uji anova 1 arah dari sekelompok data 

pendidikan menggunakan tools data analisis di microsoft excel. 

8) Terampil dalam menggunakan tools data analisis di microsoft excel untuk 

menentukan nilai korelasi dan regresi dari sekelompok data pendidikan. 

9) Terampil menggunakan microsoft excel untuk mencari nilai korelasi 

berganda dan menentukan persamaan regresi berganda. 

10) Terampil menggunakan microsoft excel untuk melakukan uji chi square 

berganda. 

11) Terampil menguji data statistik menggunakkan microsoft excel. 

 

3. Sikap  
Sikapmerupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan 

aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial 

melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau 

pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran(SNPT): 

1) Menumbuhkan sikap aktif  dan partisipasi dalam belajar  

2) Menginternalisasi nilai kejujuran. 

3) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang 

keahliannya secara mandiri; 

 

 

3. Strategi/Model/Metode Pembelajaran 

Praktek menggunakan Ms. excel, diskusi,  dan Penyajian oleh dosen 
 

4. Materi Pokok 

- data pendidikan  dalam bentuk grafis 

- statistika deskriptif 
- analisis data kualitatif 
- uji normalitas dan homogenitas 

- penggunaan uji hipotesis 1 rata-rata dan uji hipotesis 2 rata-rata 
- uji anova 1 jalur 

- uji anova 2 jalur 
- penggunaan korelasi dan regresi 

- korelasi dan regresi berganda 
- penggunaan chi square 



3 

 

- uji statistic 
 

5. Bahan Bacaan/Daftar Pustaka 

1. Arifin, Z. 2012. Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum.Bandung: PT. 

Rosdakarya Offset. 

 

6. Kriteria dan Standar Penilaian 

Penilaian dilakukan berdasarkan Ujian tertulis, lisan, penilaian/evaluasi terhadap 

proses pembelajaran dan unjuk sikap dengan komponen sebagai berikut : 

Tugas      : 20% 

Keaktifan di kelas   : 5%  

Absensi    : 5% 

UTS    : 30% 

UAS    : 40% 

 

 Hasil evaluasi dikategorikan sebagai berikut : 

Nilai Prestasi Bobot Prestasi Rentang Angka Makna Relatif 

A 4 86 – 100 Sangat Baik 

B 3 71 – 85 Baik 

C 2 56 – 70 Cukup 

D 1 41 – 55 Kurang 

E 0 0 – 40 Gagal 

 

 

7. Tata Tertib Siswa dan Dosen 

1. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah, pada waktu 

mengikuti perkuliahan di kelas 

2. Mahasiswa tidak diperkenankan memakai sandal waktu mengikuti perkuliahan, 

kecuali alasan tertentu (sakit, habis kecelakaan) 

3. Pada waktu perkuliahan semua handphone dinon aktifkan/disilent 

4. Keterlambatan masuk di kelas hanya diijinkan maksimal 15 menit dari jadwal. Lewat 

dari batas tersebut mahasiswa boleh masuk tapi tidak diperkenankan untuk absensi. 

5. Tidak diperkenankan melakukan keributan di kelas dalam bentuk apapun selama 

perkuliahan berlangsung, kecuali pada saat diskusi. 

6. Mahasiswa wajb hadir minimal 80% dari tatap muka 

7. Tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS, kecuali dengan alasan jelas. 

8. Hasil evaluasi mahasiswa wajib dikembalikan pada mahasiswa 2 minggu setelah 

ujian berakhir. 

9. Protes nilai dilayani paling lama 1 minggu setelah nilai keluar. 

 

8. Jadwal Kuliah 

No. Pokok Bahasan Minggu Ke 

1 Perkenalan Mata Kuliah dan Kontrak Kuliah 1 

2 Distribusi frekuensi, presentasi grafis (histogram, pie 2 
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chart dll) 
3 Statistik deskriptif  3 

4 Analisis Data Kualitatif (Observasi, Angket) 4 

5 KUIS 1 5 

6 - Uji Normalitas 
- Uji Homogenitas  

6 

7 - Uji Hipotesis 1 Rata-Rata 
- Uji Hipotesis 2 rata-rata. 

7 

8 UTS  8 

9 Anova 1 Jalur 9 

10  Anova 2 Jalur 10 

11 Korelasi dan Regresi Sederhana 11 

12 KUIS 2 12 

13 Korelasi dan Regresi Berganda 13 

14 Uji Chi Square 14 

15 Review Penggunaan Macam-Macam Uji Statitik 15 

16 UAS 16 

 

9. Lain-lain 

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat 

dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan 

isi kontrak perkuliahan, akanada pemberitahuan terlebih dahulu. 
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Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini. 

 

Pihak I        Pihak II 

Dosen Pengampu,                       a.n. Mahasiswa 

 

 

 

(Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si)    (Ayu suci) 

 

 

Mengetahui 

Ketua PS Pendidikan Matematika, FKIP Unsri 

 

 

 

    (Dra. Cecil Hiltrimartin, M.Si.) 

                                             NIP.196403111988032001 


