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STATISTIK 

Peta konsep 

 

1. Pengertian Datum dan Data 

Di Kelas IX Anda telah mempelajari pengertian datum dan data. Agar tidak lupa pelajari uraian 

berikut. 

Misalkan, hasil pengukuran berat badan 5 murid adalah 43 kg, 43 kg, 44 kg, 55 kg, dan 60 kg. 

Adapun tingkat kesehatan dari kelima murid itu adalah baik, baik, baik, buruk, dan buruk. 

Data pengukuran berat badan, yaitu 43 kg, 43 kg, 44 kg, 55 kg, dan 60 kg disebut fakta dalam bentuk 

angka. Adapun hasil pemeriksaan kesehatan, yaitu baik dan buruk disebut fakta dalam bentuk 

kategori. Selanjutnya, fakta tunggal dinamakan datum. Adapun kumpulan datum dinamakan data. 

2. Pengertian Populasi dan Sampel 

Misal, seorang peneliti ingin meneliti tinggi badan ratarata siswa MADRASAH ALIYAH di 

Kabupaten LEBAK. Kemudian, ia kumpulkan data tentang tinggi badan seluruh siswa MADRASAH 

ALIYAH di Kabupaten lebak. Data tinggi badan seluruh siswa MADRASAH ALIYAH di 

Kabupaten LEBAK disebut populasi. 
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Namun, karena ada beberapa kendala seperti keterbatasan waktu, dan biaya, maka data tinggi badan 

seluruh siswa MADRASAH ALIYAH di Kabupaten LEBAK akan sulit diperoleh. Untuk 

mengatasinya, dilakukan pengambilan tinggi badan dari beberapa siswa MADRASAH ALIYAH di 

Kabupaten LEBAKyang dapat mewakili keseluruhan siswa MADRASAH ALIYAH di Kabupaten 

Lubuklinggau. 

Data tersebut dinamakan data dengan nilai perkiraan, sedangkan sebagian siswa MADRASAH 

ALIYAH yang dijadikan objek penelitian disebut sampel. Agar diperoleh hasil yang berlaku secara 

umum maka dalam pengambilan sampel, diusahakan agar sampel dapat mewakili populasi. Berikut 

ini skema pengambilan sampel dari populasi. 

3. Pengumpulan Data 

Menurut sifatnya, data dibagi menjadi 2 golongan, yaitu sebagai berikut. 

1. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif terbagi atas 

dua bagian, yaitu data cacahan dan data ukuran. 

a. Data cacahan (data diskrit) adalah data yang diperoleh dengan cara membilang. Misalnya, 

data tentang banyak anak dalam keluarga. 

b. Data ukuran (data kontinu) adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Misalnya, 

data tentang ukuran tinggi badan murid. 

2. Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan.Data kualitatif berupa ciri, sifat, 

atau gambaran dari kualitas objek. Data seperti ini disebut atribut. Sebagai contoh, data 

mengenai kualitas pelayanan, yaitu baik, sedang, dan kurang. 

Cara untuk mengumpulkan data, antara lain adalah melakukan wawancara, mengisi lembar 

pertanyaan (questionery), melakukan pengamatan (observasi), atau menggunakan data yang sudah 

ada, misalnya rataan hitung nilai rapor. 

4. Datum Terkecil, Datum Terbesar, Kuartil Bawah, Median, dan 

Kuartil Atas 

Data berikut adalah tinggi badan 12 anak (dalam cm). 

164 166 170 167 171 172 

162 164 168 165 163 160 

Dari data tersebut Anda dapat mengetahui hal-hal berikut. 

a) Anak yang paling pendek tingginya 160 cm. 

b) 50% dari kedua belas anak itu tingginya tidak lebih dari 165,5 cm. 

c) 25% dari kedua belas anak itu tingginya lebih dari 169 cm. 

Untuk mengetahui hal-hal tersebut diperlukan statistik lima serangkai, yaitu data statistik x1, Q1, Q2, 

Q3, dan xn dengan x1 datum terkecil, Q1= kuartil bawah, Q2 = median, Q3 = kuartil atas, dan xn datum 

terbesar (x1 dan xn dapat diketahui). 
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Untuk menentukan datum terkecil dan datum terbesar Anda perlu menyusun data tersebut dalam 

suatu urutan berdasarkan nilainya, yaitu sebagai berikut. 

160 162 163 164 164 165 

166 167 168 170 171 172 

Amati bahwa setelah data diurutkan Anda dapat menemukan datum terkecil dan datum terbesar 

dengan mudah, yaitu datum terkecil = 160 cm dan datum terbesar = 172 cm. 

Jika data yang telah diurutkan itu dibagi menjadi 2 bagian yang sama, diperoleh urutan berikut: 

  

Tampak bahwa median membagi data ini menjadi dua bagian yang sama, yaitu enam datum kurang 

dari median dan enam datum lebih dari median. Median untuk data tersebut adalah 

 

Dengan demikian, Anda dapat mengatakan bahwa 50% dari data itu tingginya tidak lebih dari 165,5 

cm. Bagaimana menentukan median jika banyak data ganjil? 

Dari uraian tersebut, dapatkah Anda menduga rumus menentukan median? Cobalah nyatakan rumus 

tersebut dengan kata-kata Anda sendiri. Konsep yang telah Anda pelajari tersebut merupakan hal 

khusus dari hal umum berikut. 

 

Jika data yang telah diurutkan dibagi menjadi 4 bagian 

yang sama, diperoleh 

 

Berikut ini adalah langkah-langkah menentukan kuartil. 
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CONTOH SOAL 

1. Tentukan datum terkecil, datum terbesar, median, kuartil bawah,dan kuartil atas dari data berikut: 

a. 8, 7, 9, 4, 6, 5, 4 

b. 9, 8, 7, 9, 4, 6, 5, 4 

Jawab: 

a. Banyak data (n) sama dengan 7. Jika data ini diurutkan dariyang terkecil, diperoleh 

 

• Datum terkecil adalah x1 = 4. 

• Datum terbesar adalah x7 = 9. 

• Median merupakan datum tengah setelah data diurutkan. 

Jadi, median (Q2) = x4 = 6. Jika menggunakan rumus 

Menyajikan Data dalam Bentuk Diagram 

Statistika adalah cabang dari matematika terapan yang mempunyai cara-cara, maksudnya 

mengkaji/membahas, mengumpulkan, dan menyusun data, mengolah dan menganalisis data, 

serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram, menarik kesimpulan, menafsirkan 

parameter, dan menguji hipotesa yang didasarkan pada hasil pengolahan data.  

Contoh: statistik 

jumlah lulusan siswa MADRASAH ALIYAH dari tahun ke tahun,  

statistik jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan,  

statistik perdagangan antara negara-negara di Asia,  

jumlah kenaikan peternak lele di suatu desa, 

dan sebagainya. 

1. Diagram Garis 

Penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus disebut 

diagram garis lurus atau diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk 
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menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara 

berurutan. 

Sumbu X menunjukkan waktu-waktu pengamatan, sedangkan sumbu Y menunjukkan 

nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Kumpulan waktu dan pengamatan 

membentuk titik-titik pada bidang XY, selanjutnya kolom dari tiap dua titik yang 

berdekatan tadi dihubungkan dengan garis lurus sehingga akan diperoleh diagram garis 

atau grafik garis. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut. 

Contoh soal 

Fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dari tanggal 18 Februari 2008 sampai 

dengan tanggal 22 Februari 2008 ditunjukkan oleh tabel sebagai berikut. 

 

Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram garis. 

Penyelesaian 

Jika digambar dengan menggunakan diagram garis adalah sebagai berikut. 

 

 

 

2. Diagram Lingkaran 

Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar 

yang berbentuk lingkaran. Bagian-bagian dari daerah lingkaran menunjukkan bagianbagian 

atau persen dari keseluruhan. Untuk membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu 

ditentukan besarnya persentase tiap objek terhadap keseluruhan data dan besarnya 

sudut pusat sektor lingkaran. Perhatikan contoh berikut ini. 
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Contoh soal 

Ranah privat (pengaduan) dari koran Solo Pos pada tanggal 22 Februari 2008 ditunjukkan 

seperti tabel berikut. 

 

Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. 

Penyelesaian 

Sebelum data pada tabel di atas disajikan dengan diagram lingkaran, terlebih dahulu 

ditentukan besarnya sudut dalam lingkaran dari data tersebut. 

1. CPNS/Honda/GTT = 100 

5 × 360° = 18° 

2. Perbaikan/pembangunan/gangguan jalan = 100 

9 × 360° = 32,4° 

3. Masalah lingkungan/kebersihan = 100 

6 × 360° = 21,6° 

4. Kesehatan/PKMS/Askeskin = 100 

3 × 360° = 10,8° 

5. Lalu lintas/penertiban jalan = 100 

6 × 360° = 21,6° 

6. Revitalisasi/budaya Jawa = 100 

20 × 360° = 72°   

7. Parkir = 100 

3 × 360° = 10,8° 

8. Pekat/penipuan/preman = 100 

7 × 360° = 25,2° 

9. Persis/olahraga = 100 
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10 × 360° = 36° 

10. PKL/Bangunan liar = 100 

2 × 360o = 7,2° 

11. PLN dan PDAM = 100 

2 × 360° = 7,2° 

12. Provider HP = 100 

7 × 360° = 25,2° 

13. Tayangan TV/radio/koran = 100 

3 × 360° = 10,8° 

14. Lain-lain = 100 

17 × 360° = 61,2° 

Diagram lingkarannya adalah sebagai berikut. 

 

 

Diagram Batang 

Diagram batang umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai 

suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang menunjukkan 

keterangan-keterangan dengan batang-batang tegak atau mendatar dan sama lebar 

dengan batang-batang terpisah. Perhatikan contoh berikut ini. 

Contoh soal 

Jumlah lulusan MADRASAH ALIYAH Negeri Bayah dari tahun 2001 sampai tahun 2004 

adalah sebagai berikut. 
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Nyatakan data di atas dalam bentuk diagram batang. 

Penyelesaian 

Data tersebut dapat disajikan dengan diagram batang sebagai berikut. 

LULUSAN SISWA MAN BAYAH dari tahun 2001 - 2004 

 

Diagram Batang Daun 

Diagram batang daun dapat diajukan sebagai contoh penyebaran data. Dalam 

diagram batang daun, data yang terkumpul diurutkan lebih dulu dari data ukuran terkecil 

sampai dengan ukuran yang terbesar. Diagram ini terdiri dari dua bagian, yaitu batang 

dan daun. Bagian batang memuat angka puluhan dan bagian daun memuat angka satuan. 

Perhatikan contoh soal berikut, agar kamu dapat segera memahami. 

Contoh soal 

Buatlah diagram batang-daun dari data berikut. 

45 10 20 31 48 20 29 27 11 8 

25 21 42 24 22 36 33 22 23 13 

34 29 25 39 32 38 50 5 

Penyelesaian 

Mula-mula kita buat diagram batang-daun di sebelah kiri kemudian membuat diagram 

batang-daun di sebelah kanan agar data terurut. 
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Dari diagram batang-daun di atas dapat dibaca beberapa ukuran tertentu, antara lain: 

a. ukuran terkecil adalah 5; 

b. ukuran terbesar adalah 50; 

c. ukuran ke-1 sampai ukuran ke-10 berturut-turut adalah 5, 8, 10, 11, 20, 20, 21, 22, 22  

    dan 23; 

d. ukuran ke-16 adalah: 29. 

5. Diagram Kotak Garis 

Data statistik yang dipakai untuk menggambarkan diagram kotak garis adalah statistik Lima 

Serangkai, yang terdiri dari data ekstrim (data terkecil dan data terbesar), Q1, Q2, dan Q3. 

Untuk lebih jelasnya, pelajarilah contoh soal berikut. 

Contoh soal 

Diketahui data sebagai berikut: 

41, 52, 66, 86, 91, 65, 86, 88, 41, 62, 42, 59, 72, 99, 53, 

69, 87, 93, 64, 44, 64, 42, 92, 54, 78, 86, 92, 100, 79, 47 

a. Tentukan statistik Lima Serangkai. 

b. Buatlah diagram kotak garis. 

Penyelesaian 

a. Setelah data diurutkan menjadi: 

41, 41, 42, 42, 44, 47, 52, 53, 54, 59, 62, 64, 64, 65, 66, 69, 

72, 78, 79, 86, 86, 86, 87, 88, 91, 92, 92, 93, 99, 100 

Diperoleh:  

xmin = 41 merupakan data yang nilainya terendah 

xmaks= 100 merupakan data yang nilainya tertinggi 

Q1 = 53 merupakan kuartil bawah 

Q2 = 67,5merupakan kuartil tengah atau median 

Q3 = 87 merupakan kuartil atas 
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