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Deskripsi Mata Kuliah 
Mata Kuliah Statistik Perencanaan merupakan mata kuliah semester gasal yang 
diambil oleh mahasiswa  pada semester 1. Mata kuliah ini mengkaji tentang 
konsep data dan pengukuran data,  teknik penyajian data, konsep-konsep 
statistic deskriptif,  prinsip dan aplikasi probabilitas, konsep dasar populasi dan 
sampel, konsep dan aplikasi statistik inferensi, konsep dan aplikasi pengujian 
hipotesis,dan analisi bivariat. 
Capaian Pembelajaran Lulusan yang Dibebankan Mata Kuliah 

Pengetahuan 

1.2 Menguasai teknik-teknik dan proses-proses 
perencanaan wilayah dan kota secara kualitatif, 
kuantitatif, pemodelan spasial (sistem informasi 
geografis) dan teknik presentasi. 

 

Keterampilan  

2.2 Mampu memanfaatkan TIK dalam pengelolaan 
data untuk menghasilkan informasi yang mudah 
difahami oleh publik dan para pengambil 
keputusan. 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah 

Pengetahuan 
Mahasiswa mampu menguasai teknik pendekatan 
analisa data dalam permasalahan bidang perencanaan 
wilayah/kota  

Ketrampilan  

1. Mahasiswa mampu mengolah data menggunakan 
teknik-teknik penyajian data  

2. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep 
statistik deskriptif dalam studi kasus terkait 
perencanaan wilayah/kota  

3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep 
probabilitas dan berbagai jenis distribusi statistik 
dalam studi kasus perencanaan wilayah/kota. 

4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep 
dasar populasi, data, sampel, dan teknik sampling 
dalam studi kasus perencanaan wilayah/kota   



5. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep 
statistik inferensi dan teknik estimasi dalam studi 
kasus perencanaan wilayah/kota   

6. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep 
pengujian hipotesis dalam studi kasus 
perencanaan wilayah/kota  

7. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep 
korelasi dan kovarian dalam studi kasus 
perencanaan wilayah/kota  

8. Mahasiswa mampu mengkomunikasikan 
penelitian kecil secara visual, verbal dan tertulis 
berbasis ICT 

Capaian Pembelajaran Modul 
1. Mahasiswa mampu mengenali kebutuhan data dalam kasus-kasus 

perencanaan wilayah/kota 
2. Mahasiswa mampu menyajikan dan menjelaskan data secara informatif 

dan efektif 
3. Mahasiswa mampu melakukan analisis statistik deskriptif pemusatan 

dan penyebaran data, varians, dan standar deviasi 
4. Mahasiswa mampu menghitung peluang suatu kejadian melalui 

pendekatan konsep probabilitas 
5. Mahasiswa mampu menghitung distribusi data dengan berbagai 

pendekatan jenis distribusi data 
6. Mahasiswa mampu menentukan skala pengukuran data  
7. Mahasiswa mampu melakukan survey 
8. Mahasiswa mampu menghitung sampel penelitian  
9. Mahasiswa mampu menghitung parameter data sampel melalui teknik 

estimasi interval maupun titik 
10. Mahasiswa mampu menghitung parameter data sampel melalui uji 

hipotesa 
11. Mahasiswa mampu menghitung nilai korelasi dan kovarian dalam 

penelitian atau studi kasus perencanaan wilayah/kota 
Pokok Bahasan 
1. Data dan skala pengukuran data   
2. Teknik-teknik penyajian data.    
3. Statistik deskriptif.    
4. Konsep probabilitas.    
5. Distribusi normal dan distribusi lainnya.    
6. Populasi, sample, dan teknik sampling   
7. Inferensi dan estimasi parameter (titik dan interval).   



8. Konsep pengujian hipótesis; pengujian hipotesis satu populasi dan 
pengujian hipotesis dua populasi.    

9. Analisis korelasi dan kovarian   
Prasyarat 

- 
Pustaka 

1. Rose, J & Beck, M., Basic Quantitative Analysis for Management. 
Compiled from Basic Business Statistics. The University of Sydney. 
Sydney, 2007. 

2. Dillon, WR & Goldstein M., Multivariate Analysis: Methods and 
Application, John Willey & Sons, New York, 1984 

3. Kachigan, Sam Kash, Statistical Analysis: An Interdisciplinary 
Introduction to Univariate&Multivariate Methods, Radius Press, New 
York, 1986 

4. Walpole, E.Ronald.  1995. Pengantar Statistika Edisi Ke-3.  Jakarta:  
Gramedia Pustaka Utama 

 


