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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR
Unit Penyajian Data ini membahas tentang penyajian data dalam bentuk tabel,
penyajian data dalam bentuk diagram gambar, penyajian data dalam bentuk
diagram batang, penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran, dan
penyajian data dalam bentuk diagram garis. Pada bagian soal USBN disajikan
soal-soal terkait penyajian data yang muncul di soal USBN.
Aktivitas pada unit ini menggunakan project based learning dengan langkahlangkah

pembelajaran

meliputi:

pertanyaan

mendasar,

mendesain

perencanaan produk, menyusun jadwal pembuatan, memonitoring keaktifan
dan perkembangan proyek, menguji hasil, dan evaluasi pengalaman belajar.
Lembar Kerja yang disediakan dapat digunakan oleh guru sebagai referensi
untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di
kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara langsung
kepada peserta didik.
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Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan agar guru juga dapat memperkaya
unit ini dengan membuat contoh contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa
mendapatkan perbendaharaan proses pembelajaran dengan berorientasi
HOTS yang bervariasi. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif
kepada sesama guru untuk saling belajar.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

KD PENGETAHUAN

3.11 Menjelaskan data 1. Menjelaskan data diri peserta didik yang
diri peserta didik dan
lingkungannya

4

disajikan dalam bentuk diagram batang.

yang 2. Menjelaskan data lingkungannya yang

disajikan dalam bentuk

disajikan dalam bentuk diagram batang.

diagram batang
3.7 Menjelaskan data 1. Menjelaskan

data

yang berkaitan dengan

dengan

diri peserta didik atau

lingkungan sekitar

lingkungan

peserta

berkaitan

didik

cara

pengumpulannya

atau

yang berkaitan dengan diri peserta didik
atau lingkungan sekitar

Menjelaskan 1. Menjelaskan

penyajian

data

yang

penyajian data yang

berkaitan dengan diri peserta didik

berkaitan dengan diri

dalam bentuk daftar.

peserta

didik

dan 2. Menjelaskan

membandingkan
dengan

data

lingkungan

penyajian

data

5

yang

berkaitan dengan diri peserta didik
dari

dalam bentuk tabel.

sekitar 3. Menjelaskan

penyajian

data

yang

dalam bentuk daftar,

berkaitan dengan diri peserta didik

tabel, diagram gambar

dalam

(piktogram), diagram

(piktogram).

bentuk

batang, atau diagram 4. Menjelaskan
garis

5

sekitar 2. Menjelaskan cara pengumpulan data

serta

3.8

diri

yang

diagram

penyajian

data

gambar
yang

berkaitan dengan diri peserta didik
dalam bentuk diagram batang.

15

5. Menjelaskan

penyajian

data

yang

berkaitan dengan diri peserta didik
dalam bentuk diagram garis.
6. Membandingkan data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dengan data
dari lingkungan sekitar dalam bentuk
daftar.
7. Membandingkan data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dengan data
dari lingkungan sekitar dalam bentuk
tabel.
8. Membandingkan data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dengan data
dari lingkungan sekitar dalam bentuk
diagram gambar (piktogram).
9. Membandingkan data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dengan data
dari lingkungan sekitar dalam bentuk
diagram batang.
10. Membandingkan data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dengan data
dari lingkungan sekitar dalam bentuk
diagram garis.
KD KETERAMPILAN

4.11

Mengumpulkan 1. Mengumpulkan data diri peserta didik

data diri peserta didik 2. Mengumpulkan data lingkungan peserta
dan

lingkungannya

didik

dan menyajikan dalam 3. Menyajikan data diri peserta didik dalam
bentuk
batang

diagram

bentuk diagram batang
4. Menyajikan data diri peserta didik dalam
bentuk diagram batang
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4.7 Menganalisis data
yang

berkaitan

dengan diri peserta
didik atau lingkungan
sekitar

serta

1. Menganalisis
dengan

data

diri

yang berkaitan

peserta

didik

5

atau

lingkungan sekitar
2. Menganalisis cara pengumpulan data

cara

pengumpulannya

4.8

1. Mengorganisasikan

Mengorganisasikan
dan menyajikan data
yang

berkaitan

dengan diri peserta
didik

dan

membandingkan
dengan

data

lingkungan

data

yang

berkaitan dengan diri peserta didik
2. Menyajikan

data

yang

berkaitan

dengan diri peserta didik
3. Membandingkan data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dengan data
dari lingkungan sekitar dalam bentuk

dari

daftar

sekitar

4. Membandingkan data yang berkaitan

dalam bentuk daftar,

dengan diri peserta didik dengan data

tabel, diagram gambar

dari lingkungan sekitar dalam bentuk

(piktogram), diagram

tabel

batang, atau diagram
garis

5

5. Membandingkan data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dengan data
dari lingkungan sekitar dalam bentuk
diagram gambar
6. Membandingkan data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dengan data
dari lingkungan sekitar dalam bentuk
diagram batang
7. Membandingkan data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dengan data
dari lingkungan sekitar dalam bentuk
diagram garis.
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.11.1 Menyebutkan contoh data
Indikator Kunci
3.11.2 Menjelaskan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang.
3.7.1 Menjelaskan data.
3.7.2 Menjelaskan cara pengumpulan data.
3.8.1 Menjelaskan penyajian data dalam bentuk daftar.
3.8.2 Menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel.
3.8.3 Menjelaskan

penyajian

data

dalam

bentuk

diagram

gambar

(piktogram).
3.8.4 Menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang.
3.8.5 Menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram garis.
3.8.6 Membandingkan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dengan
data dari lingkungan sekitar dalam bentuk daftar.
3.8.7 Membandingkan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dengan
data dari lingkungan sekitar dalam bentuk tabel.
3.8.8 Membandingkan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dengan
data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram gambar
(piktogram).
3.8.9 Membandingkan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dengan
data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram batang.
3.8.10 Membandingkan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dengan
data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram garis.
Indikator Pengayaan
3.8.11 Menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran.
3.8.12 Membandingkan data yang berkaitan dengan diri peserta didik dengan
data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram lingkaran.
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan data. Data yang
dikumpulkan sangat bergantung dari kebutuhan. Cara penyajian data tersebut
juga bermacam-macam. Ada yang dengan mendaftar, tabel, diagram batang,
diagram garis, maupun diagram lingkaran. Berikut disajikan beberapa contoh
penyajian data.
1. Kartu Menuju Sehat (KMS)

Gambar 1 Kartu Menuju Sehat (KMS)

Pada saat usia balita, kartu ini sangat familiar sekali. Data tentang berat
badan sesuai dengan usianya. Apakah berat badan anak tersebut berada
pada garis hijau, kuning, ataukah garis warna merah. Masing-masing
posisi ada maknanya. Jika berat anak ternyata berada pada garis kuning,
maka orangtua dibantu dengan petugas kesehatan dapat berdiskusi apa
yang harus dilakukan. Jika berat anak ternyata pada garis merah, orangtua
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anak tersebut hendaknya berkonsultasi dengan petugas kesehatan
sebaiknya apa yang hendaknya dilakukan. Apakah ada gejala kesehatan
pada anak ataukah masih pada batas yang wajar.
2. Kurs mata uang

Gambar 2 Kurs Mata Uang
Sumber: https://www.syariahmandiri.co.id/layanan-nasabah/informasi-kurs

Pernahkah kalian pergi ke bank? Saat di bank, pernahkah kalian
memperhatikan daftar kurs yang biasanya tertempel di dinding tembok
bagian depan kasir?
Dengan tabel tersebut nasabah bisa mengetahui berapakah kurs jual dan
kurs beli mata uang asing pada hari itu.
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3. Data pengunjung perpustakaan

Gambar 3 Data Pengunjung Perpustakaan
Sumber:http://dinperpusar.demakkab.go.id/index.php/2019/01/09/data-kunjunganpemustaka-dinperpusar-demak-bulan-desember-2018/

Contoh lainnya adalah penyajian data pengunjung suatu perpustakaan. Bagi
pengunjung baru dengan melihat data tersebut dapat memperoleh informasi
sebagaimana yang ada pada tabel.
Selain contoh-contoh di atas, berikut ini contoh suatu kegiatan yang banyak
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan data.
1. Guru ingin mengetahui tempat rekreasi anak-anak saat liburan, apakah di
pantai, kebun binatang, pusat perbelanjaan, museum, candi, ataukah yang
lainnya.
2. Guru mencatat pekerjaan orang tua siswa, cita-cita siswa, hobby siswa.
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3. Pak RT mencatat jumlah anggota keluarga masing-masing warganya.
4. Petugas sensus penduduk mencatat pekerjaan warga.
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SOAL-SOAL USBN DAN TIMSS
Penyajian Data
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi Penyajian
Data pada Kompetensi Dasar 3.8 Menjelaskan penyajian data yang berkaitan
dengan diri peserta didik dan membandingkan dengan data dari lingkungan
sekitar dalam bentuk daftar, tabel, diagram gambar (piktogram), diagram
batang, atau diagram garis. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai
sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soalsoal ini juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal
yang setipe pada materi membaca data.
Soal ini diambilkan dari Soal USBN Tahun Ajaran 2017/2018 DIY.
No.
25

Soal
Nilai matematika siswa kelas VI SD Tunas Harapan sebagai berikut:
70, 65, 85, 70, 85, 90, 70, 95, 75, 90, 85, 70, 80, 75
85, 75, 85, 80, 85, 75, 85, 75, 80, 65, 80, 75, 80, dan 90
Tabel yang tepat untuk data di atas adalah ....
Nilai
Banyak Anak

65
2

70
4

75
6

80
5

85
3

90
7

95
1

Nilai
Banyak Anak

65
2

70
4

75
5

80
6

85
7

90
3

95
1

Nilai
Banyak Anak

65
2

70
4

75
6

80
7

85
5

90
3

95
1

Nilai
Banyak Anak

65
2

70
4

75
6

80
5

85
7

90
3

95
1

A.

B.

C.
D.
Identifikasi
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Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.2

Diketahui

:

Daftar data nilai

Ditanyakan

:

Tabel yang bersesuaian dengan daftar nilai

Materi yang
dibutuhkan

:

Penyajian data dalam bentuk tabel.

Menjelaskan penyajian data dalam bentuk tabel.

No.
29

Soal
Perhatikan diagram berikut:

Diagram tersebut menggambarkan jenis pakaian yang diproduksi oleh suatu
konveksi. Banyak jaket 18 buah lebih banyak dari celana pendek. Selisih
banyak kaos dengan kemeja adalah ....
A.
B.
C.
D.

Identifikasi

24

36 buah
54 buah
90 buah
126 buah
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Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.12 Membandingkan data yang berkaitan dengan diri peserta
didik dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram
lingkaran.

Diketahui

:

Bagian celana pendek, kemeja,celana pendek yang diproduksi oleh
suatu konveksi, selisih jumlah celana pendek dan kaos yang
diproduksi.

Ditanyakan

:

Selisih banyaknya kaos dan kemeja yang diproduksi.

Materi yang
dibutuhkan

:

Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran
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Soal TIMSS ini diambilkan dari TIMSS tahun 2011 pada materi Data Display.
No.

Soal

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.4 Menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang.

Diketahui

:

Daftar warna kesukaan

Ditanyakan

:

Tabel yang bersesuaian dengan daftar warna kesukaan

Materi yang
dibutuhkan

:

Penyajian data dalam bentuk diagram batang
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No.

Soal

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.4 Menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram batang.

Diketahui

:

Diagram batang tentang ballpoin guru berdasarkan warna

Ditanyakan

:

Jumlah ballpoin warna merah dan hitam

Materi yang
dibutuhkan

:

Penyajian data dalam bentuk diagram batang
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No.

Soal

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.12 Membandingkan data yang berkaitan dengan diri peserta didik
dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram lingkaran.

Diketahui

:

Diagram lingkaran tentang penjualan kue.

Ditanyakan

:

Jenis kue yang paling laris terjual.

Materi yang
dibutuhkan

:

Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran
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No.

Soal

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.9 Membandingkan data yang berkaitan dengan diri peserta didik
dengan data dari lingkungan sekitar dalam bentuk diagram batang.

Diketahui

:

Diagram lingkaran tentang mata pelajaran yang disenangi.

Ditanyakan

:

Digaram batang yang sesuai dengan diagram lingkaran.

Materi yang
dibutuhkan

:

Penyajian data dalam bentuk diagram batang.
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No.

Soal

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.5 Menjelaskan penyajian data dalam bentuk diagram garis..

Diketahui

:

Diagram garis tentang jarak dan kecepatan mobil.

Ditanyakan

:

Kecepatan mobil pada jarak tertentu.

Materi yang
dibutuhkan

:

Penyajian data dalam bentuk diagram garis.
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas Penyajian Data
Aktivitas pembelajaran ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi inti terkait penyajian data. Aktivitas yang dicontohkan
ini menggunakan model pembelajaran project based learning.
Langkah-langkah model pembelajaran project based learning

meliputi:

pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan produk, menyusun jadwal
pembuatan, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, menguji
hasil, dan evaluasi pengalaman belajar.
Aktivitas pembelajaran ini terkait dengan lembar kerja.
1. Pertanyaan mendasar
Guru menyampaikan pertanyaan kepada peserta didik bagaimana cara
menyajikan data dari data harga buah-buahan di pasar, data pekerjaan
penduduk di RT tempat tinggal peserta didik, data harga kebutuhan pokok
di toko (swalayan), data alat transportasi yang dipakai peserta didik untuk
berangkat ke sekolah.
2. Mendesain perencanaan produk
a. Peserta didik dibagi menjadi lima kelompok. Masing-masing kelompok
mendapatkan tugas untuk mencari data seperti berikut.
1) Data harga buah-buahan di pasar.
2) Data pekerjaan penduduk di RT tempat tinggal peserta didik.
3) Data harga kebutuhan pokok di toko (swalayan).
4) Data alat transportasi yang dipakai peserta didik untuk berangkat
ke sekolah.
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5) Data pengunjung perpustakaan di sekolah selama 1 minggu.
b. Guru membimbing peserta didik cara menyajikan data berdasarkan
tugas kelompok masing-masing.
c. Cara penyajian data dengan tabel, mendata, diagram batang, maupun
diagram lingkaran.
3. Menyusun jadwal pembuatan
Guru membimbing siswa untuk menyusun jadwal mengerjakan tugas,
Waktu mengerjakan tugas selama 1 minggu.
4. Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek
a. Selama peserta didik mengerjakan tugasnya, guru memantau dan
menanyakan perkembangan penyelesaian tugas.
b. Guru

menanyakan

kepada

peserta

didik

kesulitan

dalam

menyelesaikan tugas dan berdiskusi mencari alternatif memecakan
kesulitan tersebut.
5. Menguji hasil
a. Diakhir waktu penugasan, peserta didik mempresentasikan hasil
pekerjaan mereka.
b. Guru bersama dengan peserta didik kelompok lainnya mencermati
presentasi hasil penugasan.
c. Guru bersama peserta didik berdiskusi, apakah hasil penugasan suda
betul atau belum.
6. Evaluasi pengalaman belajar
Peserta didik dibimbing oleh guru menyampaikan pengalaman apa saja
yang didapatkan selama menyelesaikan tugas.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik
LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
Penyajian Data
Kelas
Hari / Tanggal
Nama Kelompok
Anggota Kelompok
1.
2.
3.
4.

:5
:
:
:

TUJUAN

Melalui lembar kerja yang diselesaikan secara berkelompok, peserta didik
dapat menyajikan data dalam tabel, diagram batang, maupun diagram
lingkaran.

Petunjuk Kerja

1. Peserta didik dibagi menjadi 5 kelompok.
2. Masing-masing kelompok mendapatkan tugas untuk mencari data dan
menyajikannya dalam bentuk tabel, diagram batang, maupun diagram
lingkaran.
3. Waktu mengerjakan tugas selama 1 minggu.
4. Di akhir penugasan, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil
tugasnya.
5.

Penyajian data boleh menggunakan kertas plano ataupun dengan
menggunakan media komputer.
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C. Bahan Bacaan

Penyajian Data dalam Bentuk Tabel
Terdapat tiga macam tabel yaitu.
1) Tabel Baris Kolom yaitu tabel dalam bentuk susunan baris dan kolom yang
saling berhubungan.
Contoh.
Tabel 1 Nilai UAS Siswa Kelas II
No Absen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nama Siswa
Ammar
Hammam
Feyza
Azzam
Najwa
Naura
Hafsya
Naila
Annisa
Aisha
Rara
Hanif
Syakila
Tiara
Vita

Nilai
89
90
86
89
86
91
88
87
88
90
86
85
79
93
80

2) Tabel Kontingensi yaitu tabel untuk menyajikan data yang terdiri atas dua
faktor atau variabel sehingga dalam baris atau kolom tersebut dibagi
menjadi beberapa kategori. Setiap kategori dalam suatu variabel
merupakan objek yang sama.
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Contoh.

Sumber: http://www.tintapendidikanindonesia.com/2018/02/pengolahandan-penyajian-data.html

Gambar 4 Contoh Tabel Kontingensi

3) Tabel Distribusi Frekuensi Tunggal yaitu tabel untuk menyajikan data
tunggal yang kemunculan nilainya terjadi beberapa kali atau berfrekuensi
lebih dari satu, oleh karena itu untuk memudahkan dalam membaca dan
memahami data perlu diringkas dalam tabel distribusi frekuensi.
Contoh.
Tabel 2 Nilai UTS Siswa Kelas VA dan VB
Nilai
4
5
6
7
8
9
10

Frekuensi
5
7
10
12
11
9
6

Tabel nilai UTS siswa kelas VA dan VB di atas menunjukkan bahwa siswa
yang mendapat nilai 4 ada lima orang, yang mendapat nilai 5 ada tujuh
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orang, yang mendapat nilai 6 ada sepuluh orang, dan seterusnya. Penyajian
data dengan tabel distribusi frekuensi menjadi lebih ringkas sehingga lebih
mudah dibaca dan dipahami.
Berikut adalah langkah-langkah menyajikan data dalam tabel:
1) Membuat kolom sebanyak kategori/keterangan yang diperlukan.
2) Membuat baris sebanyak peserta/responden.
3) Mengisi tabel dengan mencacah data satu persatu.
4) Memeriksa kelengkapan data dalam tabel.
5) Memberi nama atau judul tabel.
Contoh
Hasil pemungutan suara untuk menentukan kota wisata yang akan dikunjungi
oleh siswa kelas VI SDN Mandiri adalah sebagai berikut.
Tabel 3 Turus
Kota Wisata

Turus

Banyaknya Siswa

Surabaya

4

Jakarta

5

Malang

7

Bandung

10

Bogor

4

Kolom turus hanya untuk membantu ketika mencacah data, sehingga tabel
hasil pemilihan tempat wisata hanya berisi kota wisata dan banyaknya siswa,
seperti berikut.
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Tabel 4 Hasil Pemilihan Kota Wisata
Tujuan Wisata

Banyaknya siswa

Surabaya

4

Jakarta

5

Malang

7

Bandung

10

Bogor

4

Hal penting yang sebaiknya dilakukan adalah memeriksa apakah semua data
telah tertulis dalam tabel. Caranya antara lain dengan menjumlah banyaknya
siswa yang tertulis dalam tabel seperti berikut:
Total banyak siswa = 4 + 5 + 7 + 10 + 4 = 30
Kemudian dicocokkan kesesuaiannya dengan jumlah siswa kelas VI SD
Mandiri. Jika sudah sesuai berarti semua data telah tertulis dalam tabel.
Data yang disajikan dalam bentuk tabel akan menunjukkan pengelompokan
data berdasar suatu kriteria misalnya menunjukkan kelompok siswa
berdasarkan nilai ulangannya. Selain berbentuk tabel, data juga dapat
disajikan dalam bentuk diagram. Apa manfaat penyajian data dalam diagram?
Sajian data dalam bentuk diagram membantu Anda secara cepat melihat
kondisi kelompok-kelompok tersebut yaitu melalui visualisasi berupa tinggi
rendahnya batang atau besar kecilnya juring lingkaran.

Penyajian Data dengan Diagram Gambar
Menyajikan data menggunakan diagram gambar memiliki kelebihan dalam
menjumlahkan data yang dimaksud. Setiap gambar yang digunakan umumnya
mewakili jumlah tertentu. Namun, agar memperoleh hasil yang maksimal,
diperlukan kreativitas untuk memilih/menentukan gambar yang akan
digunakan.
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Beberapa langkah-langkah berikut dapat Saudara lakukan untuk menyajikan
data dalam bentuk diagram gambar.
1) Tentukan gambar/lambang/simbol yang akan digunakan.
2) Tentukan banyak data yang akan diwakili oleh satu gambar.
3) Ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar.
Contoh.
Diketahui data berikut menyatakan banyaknya rumah di tiap RW pada
Kelurahan Maju.
✓ RW 01 sebanyak 175 rumah
✓ RW 02 sebanyak 150 rumah
✓ RW 03 sebanyak 225 rumah
✓ RW 04 sebanyak 250 rumah
✓ RW 05 sebanyak 200 rumah
Untuk menyajikan data dalam bentuk diagram gambar, perlu ditentukan
gambar/lambang yang digunakan serta gambar/lambang tersebut akan
mewakili berapa jumlah data yang disajikan. Dalam contoh soal ini akan
digunakan ilustrasi bangunan sebagai gambar/lambang pada diagram.
Ditetapkan pula satu gambar bangunan menyatakan 50 rumah. Sehingga
diperoleh diagram gambar sebagai berikut.

Gambar 5 Menyajikan Data dalam Diagram Gambar
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Penyajian Data dalam Bentuk Diagram Batang
Diagram batang disajikan berdasarkan data berbentuk kategori. Diagram ini
digunakan untuk membandingkan data atau menunjukkan hubungan suatu
data dengan data keseluruhan. Diagram batang menggunakan gambar batang,
dalam hal ini berupa persegipanjang, untuk menunjukkan nilai suatu data.
Diagram perlu dilengkapi dengan judul, skala maupun penjelasan terhadap
satuan yang digunakan. Setiap batang lebarnya harus sama, tinggi batang
harus sesuai dengan banyaknya masing-masing komponen, dan jarak antar
batang juga sama atau tetap. Sebelum menyajikan data dalam bentuk diagram,
akan lebih mudah bila data telah disajikan secara sistematis dalam tabel.
Cara menyajikan data dengan diagram batang adalah:
1) Menggambar sumbu vertikal dan horisontal.
2) Menentukan variabel untuk masing-masing sumbu. Jika diagram
tegak/vertikal, maka sumbu vertikal menyatakan frekuensi dan sumbu
horisontal

menyatakan

kategori/fakta/keterangan.

Jika

diagram

mendatar/horisontal, maka sumbu horisontal menyatakan frekuensi dan
sumbu vertikal menyatakan kategori/fakta/keterangan.
3) Menentukan kisaran nilai masing-masing sumbu.
4) Masing-masing sumbu dibagi menjadi beberapa bagian yang sama
menggunakan skala, misalnya skala dengan interval 1, 5, 10, dan
sebagainya.
Penggunaan interval antara sumbu vertikal dan sumbu horisontal tidak
harus sama, hal ini dengan memperhatikan nilai data. Misal data jumlah
siswa SD dalam satu propinsi menurut kelasnya, tentu data ini dapat
mencapai nilai ratusan bahkan ribuan sementara data kelas hanya dari 1
sampai dengan 6, maka skala untuk jumlah siswa dapat menggunakan
interval 100 dan skala untuk kelas menggunakan interval 1.
5) Memberi nama/judul diagram.
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Contoh.
Misalkan Anda akan membuat diagram batang berdasar nilai hasil koreksi
ulangan harian matematika siswa kelas III yang sudah Anda susun dalam
bentuk tabel berikut.
Tabel 5 Nilai Ulangan Siswa Kelas III
Nilai
5
6
7
8
9
10

Banyaknya siswa
2
7
8
9
3
1

Jika data akan Anda sajikan dalam bentuk diagram tegak, maka sumbu vertikal
untuk variabel banyaknya siswa dengan kisaran nilai antara 0 sampai dengan
10. Sumbu horisontal untuk variabel nilai siswa dengan kisaran nilai antara 5
sampai dengan 10. Kedua sumbu menggunakan interval yang sama yaitu 1.
Berikut bentuk diagramnya.
10
9

Banyak siswa

8
7
6
5
4
3
2
1
0
5

6

7

8

9

Nilai ulangan

Gambar 6 Diagram Nilai Ulangan Kelas III

40

10

Unit Pembelajaran
Penyajian Data

Jika data akan disajikan dalam bentuk diagram mendatar/horisontal maka
sumbu horisontal untuk menyatakan variabel banyaknya siswa dengan
kisaran nilai antara 0 sampai dengan 10. Sumbu vertikal untuk variabel nilai
siswa dengan kisaran nilai antara 5 sampai dengan 10. Berikut bentuk
diagramnya.

10

Nilai Ulangan

9

8
7
6
5
0

2

4

6

8

10

Banyaknya siswa

Gambar 7 Diagram Nilai Ulangan Siswa kelas III

Penyajian Data dalam Bentuk Diagram Lingkaran
Pada uraian sebelumnya sudah disampaikan bahwa diagram lingkaran adalah
diagram data berupa lingkaran yang dibagi menjadi juring-juring yang
besarnya bersesuaian dengan data yang diberikan. Berkaitan dengan juring
lingkaran, maka untuk membuat diagram lingkaran perlu ditentukan terlebih
dahulu besar sudut setiap juring yang akan mewakili setiap data atau objek.
Untuk memudahkan, data yang diperoleh disusun dulu dalam bentuk tabel.
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Contoh.

Misal kita akan membuat diagram lingkaran untuk tabel berikut.
Tabel 6 Hasil Pemilihan Kota Wisata (a)

Tujuan Wisata

Banyaknya siswa

Surabaya

4

Jakarta

5

Malang

7

Bandung

10

Bogor

4

untuk membuat diagram lingkaran dapat kita lakukan dengan menggambar
manual menggunakan busur lingkaran.
Cara:
1) Tentukan besar sudut pusat juring untuk setiap obyek dalam derajat
Tabel 7 Hasil Pemilihan Kota Wisata (b)

Tujuan Wisata

Banyaknya siswa

Surabaya

4

Jakarta

5

Malang

7

Bandung

10

Besar Sudut
4
× 360° = 48°
30
5
× 360° = 60°
30
7
× 360° = 84°
30
10
× 360°
30
= 120°

Bogor

4

4
× 360° = 48°
30

Jumlah

30

360
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2) Gambar sebuah lingkaran menggunakan jangka
3) Menggunakan busur lingkaran dan berpusat pada titik pusat lingkaran
yang sudah digambar, gambarlah juring-juring lingkaran dengan besar
sudut pusat setiap juring sesuai dengan besar sudut pusat setiap objek.
4) Tuliskan masing-masing kategori pada setiap juring. Boleh dilengkapi
dengan banyak siswa atau persentase banyak siswa yang bersesuaian.
Pada tabel di atas, persentase banyak siswa yang memilih Surabaya
sebagai kota tujuan wisata adalah

4
30

× 100% = 13,33%

5) Lengkapi diagram dengan memberi nama atau judul diagram.
Alternatif diagram lingkaran untuk data atau tabel di atas adalah:

Gambar 8 Diagram Hasil Pemilihan Kota Wisata

Penyajian Data dalam Bentuk Diagram Garis
Diagram garis adalah diagram yang dipakai untuk menyajikan data yang
didapat dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak waktu tertentu.
Umumnya

diagram

garis

sering

dipakai

untuk

melihat

perkembangan/pertumbuhan dari sesuatu secara berkelanjutan. Contohnya
data tinggi badan anak balita setiap bulan, data berat badan, data hasil
produksi suatu perusahaan, banyaknya curah hujan di suatu daerah dalam
kurun waktu setahun, dan lain-lain.
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Untuk menyajikan digaram garis caranya hampir sama dengan cara
menyajikan data dengan diagram batang.
Contoh.

Sebuah dealer mobil selama lima tahun terakhir selalu mencatat jumlah mobil
yang terjual setiap tahun dengan data sebagai berikut.
Tabel 8 Jumlah Mobil yang Terjual

Tahun

Jumlah mobil terjual
(dalam ribuan)

2014

30

2015

32

2016

20

2017

17

2018

25

Misal data tersebut akan Anda sajikan dalam bentuk diagram tegak, maka
sumbu vertikal untuk variabel jumlah mobil terjual (dalam ribuan) dengan
kisaran 17 sampai dengan 32. Sumbu horisontal untuk variabel tahun dengan
kisaran nilai antara 2014 sampai dengan 2018. Kedua sumbu menggunakan
interval yang sama yaitu 1. Berikut bentuk diagramnya.

Jumlah mobil terjual
(dalam ribuan)

35
30

25
20
15
10
5
0
2014

2015

2016

2017

Tahun

Gambar 9 Diagram Jumlah Mobil yang Terjual
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Berikut disajikan pembahasan soal-soal USBN terkait materi penyajian data
dengan soal telah disajikan pada bagian Soal-Soal USBN pada bagian awal.
No.
25

Soal
Nilai matematika siswa kelas VI SD Tunas Harapan sebagai berikut:
70, 65, 85, 70, 85, 90, 70, 95, 75, 90, 85, 70, 80, 75
85, 75, 85, 80, 85, 75, 85, 75, 80, 65, 80, 75, 80, dan 90
Tabel yang tepat untuk data di atas adalah ....
Nilai
Banyak Anak

65
2

70
4

75
6

80
5

85
3

90
7

95
1

Nilai
Banyak Anak

65
2

70
4

75
5

80
6

85
7

90
3

95
1

Nilai
Banyak Anak

65
2

70
4

75
6

80
7

85
5

90
3

95
1

Nilai
Banyak Anak

65
2

70
4

75
6

80
5

85
7

90
3

95
1

A.

B.

C.

D.

Pembahasan.
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Data nilai yang ada adalah:
70, 65, 85, 70, 85, 90, 70, 95, 75, 90, 85, 70, 80, 75
85, 75, 85, 80, 85, 75, 85, 75, 80, 65, 80, 75, 80, dan 90
Buat turus untuk data tersebut.
Nilai
Turus

65

70

75

80

85

90

95

Banyak Anak

2

4

6

5

7

3

1

Jawaban yang sesuai adalah D.
No.
29

Soal
Perhatikan diagram berikut:

Diagram tersebut menggambarkan jenis pakaian yang diproduksi oleh suatu
konveksi. Banyak jaket 18 buah lebih banyak dari celana pendek. Selisih
banyak kaos dengan kemeja adalah ....
A.
B.
C.
D.

Pembahasan.
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36 buah
54 buah
90 buah
126 buah
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Diketahui:
90°

Bagian kemeja yang diproduksi= 90°= 360° = 25%
Bagian celana pendek yang diproduksi = 10%
Bagian celana panjang yang diproduksi= 15%
Bagian jaket yang diproduksi= bagian celana panjang yang diproduksi= 15%
(saling bertolak belakang, sehingga besarnya sama).
Bagian kaos yang diproduksi= 50% - 15% = 35% (bagian kaos dan bagian jaket
saling berpelurus. Sehingga bagian kaos dan bagian jaket adalah setengh
bagian (50%).
Banyaknya jaket = 18 + banyaknya celana pendek.
Ditanyakan:
Selisih banyak kaos dengan kemeja adalah ....
Penyelesaian:
Bagian kaos= 35%
Bagian kemeja= 25%
Selisih kaos dengan kemeja= 35% - 25% = 10%
Selisih bagian jaket dengan celana pendek = 15% - 10% = 5% = 18 buah
Selisih kaos dengan kemeja= 10% =

10%
5%

× 18 = 36 buah.

Jadi, selisih kaos dengan kemeja adlh 36 buah (A).
Untuk

soal

TIMSS,

jika

diperhatikan

sebenarnya

lebih

sederhana

dibandingkan dengan soal USBN. Sebagaimana pada contoh soal TIMSS ini
diambilkan dari TIMSS tahun 2011 yang disajikan pada bagian sebelumnya.
Adapun pembahasan untuk soal TIMSS telah dicantumkan langsung pada soal
tersebut. Sehingga tidak perlu dibahas tersendiri pada bagian ini.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan diberikan contoh pengembangan soal HOTS terkait
materi penyajian data.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

1

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 10 menit
:3
: 2018/2019

Kompetensi yang

Lingkup

Diuji

Materi

3.8

Menjelaskan

penyajian
yang

data

berkaitan

dengan

Penyajian
Data

Materi

Indikator Soal

No

Penyajian

Disajikan

data

Data

siswa

yang

dalam

Bentuk Tabel

diri

membandingkan

menentukan tabel

dengan data dari

yang bersesuaian.

tabel,

diagram

Soal

didik

lingkungan sekitar
daftar,

Kognitif

ekstrakurikuler,
peserta

bentuk

Bentuk

mengikuti kegiatan

peserta didik dan

dalam

Level

1

L3

2

L3

Pilihan
ganda

gambar

(piktogram),
diagram

batang,

atau diagram garis
2

Penyajian

Disajikan

Data

hasil

penjualan

Bentuk

beras

dalam

Diagram

minggu,

Batang

didik menentukan

dalam

data

peserta

penjualan
pada
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1

salah

beras
satu

Pilihan
ganda

Unit Pembelajaran
Penyajian Data

NO

Kompetensi yang

Lingkup

Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

L3

Uraian

hari yang belum
diketahui.
3

Penyajian

Disajikan

Data

pengunjung

dalam

data

Bentuk

perpustakaan

Diagram

dalam

Lingkaran

lingkaran, peserta

diagram
3

didik menentukan
jumlah
pengunjung

pada

dua hari.
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Kartu Soal
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KESIMPULAN
Inti dari pembahasan Unit Penyajian Data adalah sebagai berikut.
1) Suatu data dapat disajikan melalui: tabel, diagram gambar, diagram
batang, diagram lingkaran, dan diagram garis.
2) Tabel terdiri dari kolom dan baris, cara membaca data dalam tabel adalah
dengan memperhatikan isi pada kolom dan baris yang bersesuaian.
Interpretasi data dalam tabel dilakukan dengan mencermati nilai
bilangan, membandingkan nilai bilangan dalam satu kategori atau
membandingkannya dengan kategori yang lain.
3) Diagram gambar merupakan salah satu bentuk penyajian data
menggunakan gambar tertentu yang mewakili sejumlah data. Interpretasi
data dalam diagram gambar dilakukan dengan mengganti gambar yang
menyatakan data dengan bilangan yang tepat disesuaikan dengan
keterangan satu gambar akan mewakili nilai tertentu.
4) Diagram batang merupakan bentuk penyajian data berbentuk kategori
menggunakan batang-batang persegipanjang yang menunjukkan jumlah
tertentu. Interpretasi data dalam diagram batang dilakukan dengan
mencermati tinggi/panjang persegipanjang/batang, membandingkannya
dengan ketinggian batang yang lain dalam satu kategori atau dengan
kategori yang lain.
5) Diagram lingkaran merupakan penyajian data dalam bentuk kategori yang
dinyatakan dalam persentase. Diagram ini menggunakan lingkaran yang
terbagi menjadi juring-juring dengan besar sudut disesuaikan dengan
data yang diberikan. Interpretasi data dalam diagram lingkaran dilakukan
dengan mencermati besar/luas juring.
6) Diagram garis adalah diagram yang dipakai untuk menyajikan data yang
didapat dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak waktu tertentu.
7) Penyajian data bertujuan agar data mudah dibaca dan dipahami.
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UMPAN BALIK
Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari sub unit Penyajian Data ini,
ikutilah petunjuk belajar berikut ini:
1. Bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam sub-unit ini.
2. Kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.
3. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
siswa-siswi Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.
4. Jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam sub-unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.
Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENGANTAR
Unit Ukuran Pemusatan ini membahas tentang mean, median, dan modus.
Pada bagian soal USBN disajikan soal-soal terkait ukuran pemusatan yang
muncul di soal USBN.
Aktivitas pada unit ini menggunakan problem based learning dengan langkahlangkah pembelajaran meliputi: orientasi peserta didik pada masalah,
mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, membimbing penyelidikan
individu maupun kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan
menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Lembar Kerja yang disediakan dapat digunakan oleh guru sebagai referensi
untuk mmemberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di
kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara langsung
kepada peserta didik.
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Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan agar guru juga dapat memperkaya
unit ini dengan membuat contoh contoh pembelajaran yang lain, sehingga bisa
mendapatkan perbendaharaan proses pembelajaran dengan berorientasi
HOTS yang bervariasi. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif
kepada sesama guru untuk saling belajar.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET KD

KELAS

1. Menjelaskan modus dari data tunggal untuk

6

KD PENGETAHUAN

3.8 Menjelaskan dan
membandingkan

menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili

modus, median, dan

data.

mean

dari

tunggal
menentukan
mana

yang

data

2. Menjelaskan median dari data tunggal untuk

untuk

menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili

nilai
paling

tepat mewakili data

data.
3. Menjelaskan mean dari data tunggal untuk
menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili
data.
4. Membandingkan modus dan median dari data
tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling
tepat mewakili data.
5. Membandingkan modus dan mean dari data tunggal
untuk menentukan nilai mana yang paling tepat
mewakili data.
6. Membandingkan median dan mean dari data
tunggal untuk menentukan nilai mana yang paling
tepat mewakili data.
7. Membandingkan modus, median, dan mean dari
data tunggal untuk menentukan nilai mana yang
paling tepat mewakili data.

KD KETERAMPILAN

4.8

Menyelesaikan

masalah

yang

berkaitan

dengan

1. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
modus dari data tunggal dalam penyelesaian
masalah.

modus, median, dan
mean

dari

data
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6

NO

KOMPETENSI DASAR

tunggal

dalam

TARGET KD

2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan

penyelesaian

median dari data tunggal dalam penyelesaian

masalah

masalah.
3. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
meadn dari data tunggal dalam penyelesaian
masalah.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.8.1 Membaca data dari tabel
3.8.2 Membaca data dari diagram batang
3.8.3 Membaca data dari diagram lingkaran
Indikator Kunci
3.8.4 Menjelaskan pengertian median
3.8.5 Menentukan nilai median
3.8.6 Menjelaskan pengertian mean
3.8.7 Menentukan nilai mean
3.8.8 Menjelaskan pengertian modus
3.8.9 Menentukan nilai modus
3.8.10 Membandingkan modus dan median
3.8.11 Membandingkan modus dan mean
3.8.12 Membandingkan median dan mean
3.8.13 Membandingkan median, mean, dan modus
Indikator Pengayaan
3.8.14 Merancang permasalahan yang berkaitan dengan modus.
3.8.15 Merancang permasalahan yang berkaitan dengan mean.
3.8.16 Mendesain masalah yang berkaitan dengan modus.
3.8.17 Mendesain masalah yang berkaitan dengan mean.
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KELAS
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Dalam suatu pengolahan data, penggunaan mean, median, dan modus masingmasing memiliki ketentuan sendiri.
Perhatikan beberapa kalimat berikut ini:
1. Rata-rata nilai USBN matematika siswa kelas VI SD Prestasi adalah 85.
2. Rata-rata pekerjaan penduduk di sekitar pantai sebagai nelayan.
3. Rata-rata penghasilan penduduk Desa Suka Maju adalah Rp3.000.000,00.
4. Rata-rata penduduk Indonesia beragama Islam.
5. Rata-rata siswa kelas VI memilih berlibur ke pantai.
Bagaimanakah penggunakan kata rata-rata pada kelima kalimat di atas?
Apakah sudah sesuai?
Sekilas penggunaan kalimat tersebut tidak ada yang janggal. Namun, dalam
ukuran pemusatan data, penggunaan rata-rata pada kalimat tersebut ada yang
kurang tepat.
Pada kalimat no 1 penggunaan kata rata-rata sudah tepat. Sedangkan, untuk
no 2, 4, dan 5, penggunaan kata rata-rata seharusnya diganti dengan
“kebanyakan”, dalam hal ini berarti ‘modus”, yaitu yang menunjukkan
sebagian besar.
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Sedangkan untuk kalimat no 3 penggunaan kata rata-rata seharusnya diganti
dengan

median.

Penghasilan

penduduk

pertengahannya

adalah

Rp3.000.000,00.
Bagaimanakah konteks permasalahan dan juga uraian materi terkait
penggunaan rata-rata (median), mean, dan modus akan dibahas pada Unit
Pembelajaran 2 ini.

68

Unit Pembelajaran
Ukuran Pemusatan

SOAL-SOAL USBN
A. Mean
Berikut ini contoh soal-soal USBN yang berkaitan dengan materi Ukuran
Pemusatan pada Kompetensi Dasar 3.8 Menjelaskan dan membandingkan
modus, median, dan mean dari data tunggal untuk menentukan nilai mana
yang paling tepat mewakili data. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan
sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu,
soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan
soal yang setipe pada materi membaca data.
Soal ini diambilkan dari soal USBN Tahun Ajaran 2017/2018 DIY.
No.

Soal

30

Nilai rata-rata matematika dari 18 siswa adalah 76. Nilai tersebut belum
termasuk nilai Adi dan Nia. Setelah nilai Adi dimasukkan nilai rata-rata
menjadi 77. Nilai Adi 5 lebihnya dari nilai Nia. Nilai rata-rata Adi dan Nia
dimasukkan adalah ....
A.
B.
C.
D.

77,65
77,4
73,15
68,4

Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.7. Menentukan nilai mean

Diketahui

:

Nilai rata-rata dari 18 siswa, nilai rata-rata jika dua orang
digabungkan, selisih nilai dua orang yang digabungkan adalah 5

Ditanyakan

:

Nilai rata dua orang yang digabungkan

Materi yang
dibutuhkan

:

Mean
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No.
35

Soal
Diagram nilai latihan ujian matematika siswa kelas VI sebagai berikut.
9
8

Banyak Siswa

7
6
5
4

Nilai

3

2
1
0
65

70

75

80

85

90

Nilai

Tentukan banyaknya siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata!
Identifikasi
Level Kognitif

:

L3

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.7. Menentukan nilai mean

Diketahui

:

Diagram batang dari data nilai dan banyaknya siswa

Ditanyakan

:

Banyaknya siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata

Materi yang
dibutuhkan

:

Mean

70

Unit Pembelajaran
Ukuran Pemusatan

B. Modus
No.
25

Soal
Tabel berikut merupakan bacaan di Perpustaan SD Gemilang yang paling
digemari siswa Kelas I-IV.
Jenis bacaan

Banyak Siswa

Majalah

96

Koran

32

Buku cerita

320

Komik

221

Buku pengetahuan

328

Buku pelajaran

87

Jenis bacaan urutan kedua yang paling sedikit digemari oleh siswa kelas I-IV
adalah ....
A.
B.
C.
D.

koran
buku cerita
buku pengetahuan
buku pelajaran

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.9. Menentukan nilai modus

Diketahui

:

Tabel hubungan antara jenis bacaan dan banyaknya siswa

Ditanyakan

:

Jenis bacaan urutan kedua yang paling sedikit digemari siswa

Materi yang
dibutuhkan

:

Modus
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No.

Soal

27

Sebuah toko sepatu, sebulan mampu menjual 240 pasang sepatu dalam
berbagai ukuran. Sepatu ukuran 36 terjual 38 pasang, ukuran 37 terjual 45
pasang. Sepatu ukuran 38 terjual sama banyak dengan ukuran 36. Sepatu
ukuran 39 terjual 55 pasang dan selebihnya terjual ukuran 40 dan 41 masingmasing sama banyak. Ukuran sepatu yang paling banyak terjual adalah ....
A.
B.
C.
D.

37
38
39
40

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.9. Menentukan nilai modus

Diketahui

:

Diketahui data banyaknya sepatu yang terjual selama satu bulan di
sebuah toko.

Ditanyakan

:

Ukuran sepatu paling banyak yang terjual.

Materi yang
dibutuhkan

:

Modus

No.

Soal

28

Siswa kelas VI melakukan penghijauan di lereng Merapi. Setiap siswa
diwajibkan membawa satu bibit pohon tanaman kayu. Berikut ini merupakan
data bibit pohon tanaman yang dibawa siswa kelas VI.
meranti, jati, pinus, sengon, randu, mahoni, pinus, mahoni, randu, sengon,
pinus, jati, meranti, meranti, jati, pinus, sengon, randu, mahoni, randu, pinus,
jati, meranti, jati, pinus
Modus bibit pohon tanaman kayu dari data di atas adalah ....
A.
B.
C.
D.
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pohon meranti
pohon jati
pohon randu
pohon pinus
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Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.9. Menentukan nilai modus

Diketahui

:

Data bibit pohon tanaman yang dibawa siswa

Ditanyakan

:

Modus bibit pohon

Materi yang
dibutuhkan

:

Modus

C. Median
Soal ini diambilkan dari soal USBN Tahun Ajaran 2013/2014.
No.
34

Soal
Data hasil tangkapan ikan (dalam kg) seorang nelayan sebagai berikut:
27 22 30 22 32 34 24 25 22 31
Median dari data tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

23
26
32
34

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.5. Menentukan nilai median

Diketahui

:

Data hasil tangkapan ikan seorang nelayan

Ditanyakan

:

Median data tersebut

Materi yang
dibutuhkan

:

Median
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Soal ini diambilkan dari soal USBN Tahun Ajaran 2014/2015.
No.

Soal

38

Dalam sepuluh kali ulangan matematika Kakak memperoleh nilai sebagai
berikut.
7, 7, 6, 10, 10, 8, 8, 9, 7, dan 7
Median dari data tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

8,5
8
7,5
7

Identifikasi
Level Kognitif

:

L2

Indikator
yang
bersesuaian

:

3.8.5. Menentukan nilai median

Diketahui

:

Data nilai ulangan matematika Kakak

Ditanyakan

:

Median nilai ulangan matematika Kakak

Materi yang
dibutuhkan

:

Median
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas. Pengolahan Data
Aktivitas pembelajaran ini dimaksudkan untuk membantu siswa dalam
menguasai kompetensi inti terkait Ukuran Pemusatan. Aktivitas ini
menggunakan model pembelajaran problem based learning.
Langkah-langkah model pembelajaran problem based learning

meliputi:

orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk
belajar,

membimbing

penyelidikan

individu

maupun

kelompok,

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan
mengevaluasi proses pemecahan masalah.
1. Orientasi peserta didik pada masalah
a. Peserta didik membentuk kelompok dengan menyebutkan angka 1, 2, 3,
sampai 9 secara bergantian dan tertib.
b. Peserta didik berkumpul dengan peserta didik lain yang menyebutkan
nomor yang sama tanpa membedakan SARA.
c. Peserta didik berkumpul dalam kelompok dan menyimak perintah dengan
teliti.
1) Kita akan menyanyikan lagu Menanam Jagung namun liriknya telah
ibu ubah, silahkan anak membaca lirik yang nanti akan ibu tunjukkan!
2) Setelah kita menyanyikan lagu silahkan lakukan perintah yang ada di
dalam lagu.
3) Setiap anak hanya boleh mengambil tutup botol dengan jumlah yang
genap.
d. Peserta didik mengambil beberapa tutup botol berwarna putih, biru, dan
merah dengan menyanyikan lagu.
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Mari kawan kita belajar
Mean modus serta median
Siapa cepat dia yang dapat
Cepat ambillah genap jumlahnya
(nada Menanam Jagung)
e. Peserta didik menerapkan mean dengan menyanyikan lagu.
Mari kawan kita belajar
Mean modus serta median
Cepat susunlah agar dia sama
Sama apanya sama tingginya
(nada Menanam Jagung)
f. Peserta didik menerapkan modus dengan menyanyikan lagu.
Mari kawan kita belajar
Mean modus serta median
Cepat klompokkan sesuai warnanya
Warna mana yang paling banyak?
(nada Menanam Jagung)
g. Peserta didik mengamati data tunggal tentang nilai ulangan harian kelas
VI dengan teliti.

h. Peserta didik memberikan tanggapan secara kritis dan dengan bahasa
yang santun dalam menjawab pertanyaan yang diajukan guru.
1) Berapakah nilai tertinggi yang didapat peserta didik kelas VI?
2) Berapakah nilai terendah yang didapat peserta didik kelas VI?
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3) Buatlah satu kesimpulan dari tabel data di atas!
4) Buatlah satu kalimat yang dapat menggambarkan data di atas!
Jawaban yang diharapkan :
1.
2.
3.
4.

90
60
Modus data adalah 80, mean data adalah 78.
Rata-rata anak mendapat nilai 80.

2. Mengorganisasikan peserta didik untuk belajar
a. Peserta didik dalam kelompok menerima tugas berupa satu buah
permasalahan yang harus ditemukan cara untuk menyelesaikannya.
b. Peserta didik secara berkelompok menganalisis masalah yang
diberikan.
c. Peserta didik didik secara berkelompok merencakan cara untuk
menyelesaikan permasalahan.
Masalah I
Perhatikan dengan teliti diagram garis kurs rupiah di bawah ini!

Negara Indonesia dikatakan sedang dalam kondisi ekonomi yang terancam
jika nilai tukar rupiah terhadap dollar berada di atas Rp10.500,00.
Berdasarkan diagram diatas, apakah dalam minggu ini kondisi ekonomi
Indonesia dalam kondisi terancam?
Masalah II
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Perhatikan dengan teliti tabel hasil pemungutan suara tujuan kegiatan
outing siswa kelas VI di bawah ini!

Berdasarkan diagram di atas, kemanakah tujuan kegiatan outing kelas VI
yang akan kita laksanakan di minggu depan?
Masalah III
Perhatikan dengan teliti tabel penghasilan rata-rata dua desa dibawah ini!

Seseorang dikatakan makmur jika penghasilan rata-rata dalam satu bulan
di atas Rp1.750.000,00.
Berdasarkan tabel di atas, desa manakah yang lebih makmur? Peserta didik
menganalisis permasalahan yang didapat dengan teliti.
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3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok
a. Peserta didik mempelajari bahan ajar lain guna menyelesaikan
permasalahan yang diberikan.
b. Peserta didik berkonsultasi dengan guru dengan percaya diri.
c. Peserta didik melakukan diskusi secara kritis, mengajukan pendapat,
argumentasi, dan ide terhadap permasalahan yang akan dipecahkan.
d. Peserta didik menyusun rancangan penyelesaian masalah.
4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
a. Peserta didik menyelesaikan permasalahan dengan mengacu pada
rancangan yang telah dibuat.
b. Peserta didik menuangkan cara penyelesaian masalah pada kertas
plano.
c. Peserta didik menempelkan hasil cara penyelesaian masalah di dinding
kelas.
d. Peserta didik dalam satu kelompok memilih satu anggota kelompok
yang akan menjadi penjual informasi dan dua lainnya menjadi pembeli
informasi ke kelompok lain tanpa melihat perbedaaan SARA dan
mufakat.
e. Peserta didik yang berperan sebagai pembeli informasi melakukan
window shooping ke kelompok lain.
f. Setiap kelompok mempunyai waktu 3 menit di setiap kelompok lain,
ketika mendengar bunyi tepukan, kelompok berpindah ke kelompok
selanjutnya.
g. Peserta didik yang berperan sebagai pembeli informasi melakukan
tanya jawab dengan percaya diri dan memberikan tanggapan dengan
kritis.
5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
a. Setelah selesai, peserta didik yang berperan sebagai pembeli informasi
kembali ke kelompok awal, menyampaikan pengetahuan yang
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diperoleh dan melakukan diskusi dengan anggota kelompok yang
bertugas sebagai penjual informasi.
b. Setiap kelompok mengolah tanggapan yang didapat dari kelompok lain
dengan kritis.
c. Setiap kelompok memperbaiki hasil pekerjaan setelah mendapat
tanggapan dari kelompok lain.
d. Setiap kelompok melakukan penilaian kepada kelompok yang menurut
kelompok tersebut paling mendekati menarik dan benar dalam
menyelesaikan permasalahan.
e. Peserta didik menarik kesimpulan secara berkelompok.
Kesimpulan yang diharapkan :
1. Mean cocok digunakan pada data yang normal dan
menunjukkan perwakilan data secara keseluruhan.
2. Modus cocok digunakan pada data kategorial dan
menunjukkan mayoritas.
f. Peserta didik secara mandiri menyelesaikan permasalahan lain yang
diberikan dengan teliti.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LEMBAR KERJA SISWA
Ukuran Pemusatan Data
Nama

:

1. . .......................................................................................................................................
2. . .......................................................................................................................................
3. . .......................................................................................................................................
Petunjuk :
1. Amatilah dengan teliti tabel yang disajikan!
2. Bacalah dengan teliti permasalahan yang disajikan!
3. Rancanglah beberapa alternatif cara yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan yang disajikan!
4. Tulislah secara detail pada kertas plano yang telah disediakan!
5. Tempelkan hasil pekerjaan kelompok mu pada dinding kelas!
Perhatikan diagram garis kurs rupiah di bawah ini!
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Negara Indonesia dikatakan sedang dalam kondisi ekonomi yang terancam
jika nilai tukar rupiah terhadap dollar berada di atas Rp10.500,00.
Berdasarkan diagram diatas, apakah dalam minggu ini kondisi ekonomi
Indonesia dalam kondisi terancam?
Jawaban :
LEMBAR KERJA SISWA
Nama

:

1. . .......................................................................................................................................
2. . .......................................................................................................................................
3. . .......................................................................................................................................
Petunjuk :
1. Amatilah dengan teliti tabel yang disajikan!
2. Bacalah dengan teliti permasalahan yang disajikan!
3. Rancanglah beberapa alternatif cara yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan yang disajikan!
4. Tulislah secara detail pada kertas plano yang telah disediakan!
5. Tempelkan hasil pekerjaan kelompok mu pada dinding kelas!
Perhatikan tabel hasil pemungutan suara tujuan kegiatan outing siswa
kelas VI di bawah ini!
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Berdasarkan diagram di atas, kemanakah tujuan kegiatan outing kelas VI
yang akan kita laksanakan di minggu depan?
Jawaban :
LEMBAR KERJA SISWA
Nama

:

1. . .......................................................................................................................................
2. . .......................................................................................................................................
3. . .......................................................................................................................................
Petunjuk :
1. Amatilah dengan teliti tabel yang disajikan!
2. Bacalah dengan teliti permasalahan yang disajikan!
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3. Rancanglah beberapa alternatif cara yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan yang disajikan!
4. Tulislah secara detail pada kertas plano yang telah disediakan!
5. Tempelkan hasil pekerjaan kelompok mu pada dinding kelas!
Perhatikan tabel penghasilan rata-rata dua desa dibawah ini!

Sebuah keluarga dikatakan makmur jika penghasilan dalam satu bulan
melebihi rata-rata penghasilan di desa. Berdasarkan tabel di atas, desa
manakah yang lebih makmur?
Jawaban:
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C. Bahan Bacaan

Mean
Rata-rata sering disebut juga dengan rataan, mean, atau rerata. Rata-rata
dipahami sebagai suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Melalui
nilai rata-rata diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai
kumpulan data. Sering kali rata-rata digunakan untuk membandingkan
gambaran suatu kelompok data dengan kelompok lainnya.
Rata-rata merupakan salah satu ukuran pemusatan data, disebut demikian
karena nilai rata-rata menunjukkan kecenderungan kumpulan angka yang lain
berada di dekat nilai tersebut. Dengan demikian, nilai rata-rata merupakan
titik pusat penyebaran data. Selain disebut sebagai ukuran tendensi pusat,
nilai rata-rata disebut juga ukuran nilai pertengahan karena umumnya
merupakan nilai pertengahan dari nilai-nilai yang ada.
Nilai rata-rata dari sekumpulan data merupakan jumlah semua nilai data
dibagi banyaknya data. Secara umum dapat dituliskan dengan
Rata-rata =

jumlah semua data
banyak data

Untuk menghitung rata-rata dari sekumpulan data tunggal sebagai berikut.
Data tunggal dengan seluruh nilainya berfrekuensi satu
Untuk mempraktekkan menghitung rata-rata, selanjutnya diberikan beberapa
contoh sebagai berikut.
Contoh.
Diberikan kumpulan data berikut.
10

39

71

32

76

38

24
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Untuk menghitung rata-rata data tersebut, dapat dilakukan dengan langkahlangkah:
1). Jumlahkan keseluruhan data yang diketahui
10 + 39 + 71 + 32 + 76 + 38 + 24 = 290
2). Banyaknya data adalah 7
3). Maka rata-rata dapat diperoleh dengan
Rata-rata =
=

jumlah semua data
banyak data
290
7

= 41,43
4). Jadi rata-rata data tersebut adalah 41,43.
Contoh.
Perhatikan data pengunjung pameran seni lukis di Gedung Ramayana berikut.
Hari

Senin

Selasa

Rabu

Kamis

Jum’at

Sabtu

Minggu

Jumlah

80

55

78

65

52

110

120

Untuk mengetahui rata-rata pengunjung pameran seni lukis tersebut dalam
satu minggu diperoleh melalui langkah-langkah berikut.
1) Banyaknya data adalah 7
2) Maka rata-ratanya dapat diperoleh dengan
Rata-rata =

jumlah semua data
banyak data

80 + 55 + 78 + 65 + 52 + 110 + 120
7
560
=
7
=

= 80
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3) Jadi rata-rata pengunjung pameran seni lukis di Gedung Ramayana setiap
harinya adalah 80 pengunjung.
Contoh.
Diagram ini menunjukkan banyak peserta olimpiade matematika SD pada 5
kota.
250

BANYAK PESERTA

200

150

100

50

0
Yogyakarta

Semarang

Magelang

Surakarta

Pekalongan

NAMA KOTA

Gambar 1 Diagram Data Peserta Olimpiade

Rata-rata peserta pada setiap kota dapat diperoleh melalaui tahapan berikut.
1) Berdasarkan diagram tersebut, dapat diketahui banyaknya kota adalah 5
dan jumlah peserta masing-masing kota.
2) Sehingga rata-ratanya dapat diperoleh melalui
Rata-rata =

jumlah semua data
banyak data

175 + 200 + 100 + 175 + 125
5
775
=
5
=

= 155
3) Jadi rata-rata peserta pada setiap kota adalah 155 orang.
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Data tunggal dengan sebagian atau seluruh nilai berfrekuensi lebih dari
satu
Perhitungan rata-rata kali ini memperhatikan frekuensi data. Beberapa data
atau keseluruhan data muncul tidak hanya sekali.
Untuk mempraktekkan bagaimana cara menghitung rata-rata, selanjutnya
diberikan beberapa contoh sebagai berikut.
Contoh.
Data berat badan (kg) siswa kelas VI adalah sebagai berikut.
39

34

34

38

35

35

41

39

35

35

40

39

34

36

38

39

35

37

34

40

35

39

dan

38

Untuk mengetahui rata-rata berat badan (kg) siswa kelas VI dapat diperoleh
melalui tahapan berikut.
1) Untuk memudahkan melakukan perhitungan, data di atas disajikan dalam
tabel sebagai berikut.
Tabel 1 Data berat badan siswa kelas VI (dalam kg)
Berat badan siswa

Banyaknya siswa

34

4

35

6

36

1

37

1

38

3

39

5

40

2

41

1

2) Selanjutnya akan dicari rata-rata berat badan siswa dengan rumus
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𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 =

jumlah (nilai data × frekuensi)
jumlah frekuensi

(4 ∙ 34) + (6 ∙ 35) + (1 ∙ 36) + (1 ∙ 37) +
(3 ∙ 38) + (5 ∙ 39) + (2 ∙ 40) + (1 ∙ 41)
=
4+6+1+1+3+5+2+1
849
=
23
= 36,91
3) Jadi rata-rata berat badan siswa kelas VI adalah 36,91 kg.
Untuk menyederhanakan perhitungan, tabel semula dapat dikembangkan
dengan menambahkan satu kolom untuk menghitung nilai (𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 ×
𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛). Sehingga tabel tersebut menjadi.
Tabel 2 Distribusi Frekuensi
Berat badan

Banyaknya siswa

siswa

Banyak siswa × berat
badan

34

4

4 × 34 = 136

35

6

6 × 35 = 210

36

1

1 × 36 = 36

37

1

1 × 37 = 37

38

3

3 × 38 = 114

39

5

5 × 39 = 195

40

2

2 × 40 = 80

41

1

1 × 41 = 41

Jumlah

23

849

Sehingga rata-ratanya diperoleh
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛 =

849
= 36,91
23

Jadi rata-rata berat badan siswa kelas VI adalah 36,91 kg.
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Contoh.
Pada tabel berikut diberikan daftar nilai ulangan matematika semester 2.
Tabel 3 Daftar Nilai
Nilai

Banyak siswa

65

2

70

4

75

3

80

6

85

5

90

4

Nilai rata-rata ulangan matematika di semester 2 dapat diperoleh melalui
langkah-langkah sebagai berikut.
1) Tabel di atas dikembangkan menjadi
Tabel 4 Distribusi Frekuensi
Banyak siswa ×

Nilai

Banyak siswa

65

2

2 × 65 = 135

70

4

4 × 70 = 280

75

3

3 × 75 = 225

80

6

6 × 80 = 480

85

5

5 × 85 = 425

90

4

4 × 90 = 360

Jumlah

24

1900

2) Sehingga nilai rata-ratanya diperoleh =

nilai

1900
24

= 79,167

3) Jadi rata-rata nilai ulangan matematika semester 2 adalah 79,167.
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Contoh.
Sekelompok anak bermain kelereng di lapangan. Jika 5 anak membawa 34
kelereng, 6 anak membawa 48 kelereng, 3 anak membawa 25 kelereng,
seorang anak membawa 38 kelereng dan seorang anak lagi membawa 53
kelereng. Berapakah rata-rata kelereng yang mereka bawa?
Untuk mengetahui rata-rata kelereng yang anak-anak bawa, dapat melalui
tahapan berikut.
1) Berdasarkan permasalahan di atas, dapat disajikan dalam tabel berikut.
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Contoh 3
Jumlah Kelereng

Banyak anak

Banyak anak × jumlah kelereng

25

3

3 × 25 = 75

34

5

5 × 34 = 170

38

1

1 × 38 = 38

48

6

6 × 48 = 288

53

1

1 × 53 = 53

Jumlah

16

624

2) Sehingga rata-ratanya diperoleh =

624
16

= 39

3) Jadi rata-rata kelereng yang dibawa tiap anak adalah 39 kelereng.

Modus
Modus dari sekumpulan data merupakan objek atau data yang sering muncul.
Dapat dikatakan pula modus merupakan data dengan frekuensi tertinggi.
Untuk mendapatkan nilai modus, yaitu dengan mencari nilai yang sering
muncul pada kumpulan data. Pada sekumpulan data tidak selalu mempunyai
modus, namun terkadang ada lebih dari satu modus. Kumpulan data yang
memiliki satu modus disebut dengan unimodus, sedangkan yang memiliki dua
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modus disebut bimodus, serta yang memiliki lebih dari dua modus disebut
multimodus.
Untuk menentukan modus sekumpulan data akan diberikan beberapa contoh.
Contoh.
Berikut diberikan data berat badan siswa kelas VI.
39

34

34

38

35

35

41

39

35

35

40

39

34

36

38

39

35

37

34

40

35

39

dan 38

Untuk mengetahui modus data tersebut dapat diperoleh melalui langkah
berikut.
1. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sehingga
diperoleh tabel sebagai berikut.
Tabel 6 Berat Badan Siswa
Berat badan siswa

Banyaknya siswa (frekuensi)

34

4

35

6

36

1

37

1

38

3

39

5

40

2

41

1

Jumlah

23

Modus

2. Jumlah keseluruhan data 23. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa
frekuensi tertinggi adalah 6, yaitu pada berat badan siswa 35 kg.
3. Sehingga modus dari data tersebut adalah 35.
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Contoh.
Nilai ujian tengah semester siswa kelas VI adalah sebagai berikut, 72, 75, 75,
75, 65, 60, 74, 67, 72, 65, 72, 67, 75, 60, dan 72. Berapakah modus data
tersebut?
Modus data nilai ujian tengah semester kelas VI diperoleh melalui langkah
berikut.
1. Untuk memudahkan menentukan modus sekumpulan data, terlebih
dahulu data diurutkan dan kemudian dapat disajikan dalam bentuk tabel
distribusi frekuensi. Sehingga diperoleh tabel sebagai berikut.
Tabel 7 Berat Badan Siswa
Nilai

Banyaknya siswa (f)

60

2

65

2

67

2

72

4

74

1

75

4

Jumlah

15

2. Jumlah keseluruhan data adalah 15. Dan berdasarkan tabel di atas, dapat
dilihat bahwa frekuensi tertinggi adalah sejumlah 4 yaitu pada nilai 72 dan
75.
3. Sehingga data nilai UTS di atas memiliki 2 modus (bimodus) yaitu 72 dan
75.
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Contoh.

Perhatikan diagram berikut!

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Sepeda

Sepeda
Motor

Mobil

Bis

Truk

Tangki

Gambar 2 Diagram Batang Contoh

Diagram di atas menunjukkan jenis kendaraan yang lewat di jalan utama
selama 2 jam. Pada diagram tersebut nampak ada satu puncak atau batang
tertinggi yaitu sepeda motor. Hal ini berarti sepeda motor merupakan salah
satu jenis kendaraan yang sering melewati jalan tersebut. dengan kata lain
modus untuk data tersebut adalah sepeda motor sejumlah 42 unit.
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Contoh.
Diagram di bawah ini menunjukkan transaksi penjualan di sebuah outlet
selama masa promosi.

Sumber : https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/12/22/produk-fashionpaling-banyak-diburu-konsumen-online

Gambar 3 Diagram Batang Contoh

Dari diagram di atas terdapat satu batang tertinggi yaitu pada kategori fashion.
Hal ini menunjukkan bahwa produk fashion merupakan jenis yang banyak
diminati pada masa promo. Dengan kata lain modus penjualan pada outlet
tersebut adalah pada kategori fashion.
Berdasarkan beberapa contoh yang telah diungkapkan di atas, penyajian data
dengan menggunakan tabel dan diagram memudahkan mencari data yang
paling sering muncul. Data yang disajikan dalam bentuk tabel, maka modus
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data tersebut terlihat dari data yang memiliki frekuensi tertinggi. Sedangkan
data yang disajikan dalam bentuk diagram, modus datanya terletak pada
batang tertinggi.
Beberapa aktivitas seperti pemilihan ketua RT, ketua kelas, menentukan
produk yang paling laku, produk terfavorit dan beberapa hal lain ditentukan
berdasarkan suara terbanyak yang diberikan oleh pemilih atau konsumen.
Suara terbanyak ini dapat dikatakan juga memiliki frekuensi tertinggi. Dengan
kalimat matematika, apa yang akan dicari adalah menentukan nilai modus
dalam setiap aktivitas.

Median
Median adalah nilai yang membagi kumpulan data menjadi dua bagian yang
sama besar atau suatu nilai yang membagi 50% frekuensi bagian atas dan 50%
frekuensi bagian bawah. Median suatu data diperoleh setelah data yang
diketahui diurutkan terlebih dahulu, kemudian dibagi menjadi dua bagian
yang sama banyak. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:
data

Kelp A

median

Kelp B

Gambar 4 Median

Garis horizontal di atas digambarkan sebagai kumpulan data yang telah
diurutkan. Median terletak tepat di tengah-tengah kumpulan data sehingga
membagi data menjadi dua kelompok yaitu kelompok A dan kelompok B. Nilai
data sebagai median dapat dikatakan sebagai nilai tertinggi dalam kelompok
A atau nilai terendah dalam kelompok B. Dengan demikian median dapat
dikatakan juga sebagai sebuah nilai yang menunjukkan pertengahan dari
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suatu kumpulan data setelah data tersebut diurutkan. Median diasumsikan
sebagai nilai yang dapat mewakili sekumpulan data.
Alternatif untuk menghitung nilai median dari sekumpulan data sebagai
berikut.
Median untuk data tunggal jika banyak data ganjil
Untuk mengetahui nilai median jika banyak data ganjil akan diawali dengan
contoh berikut.
Contoh.
Diketahui data jumlah anggota keluarga dari 5 siswa kelas VI adalah sebagai
berikut.
3

5

4

6

6

Nilai median untuk data di atas dapat diperoleh melalui langkah langkah
berikut.
1) Urutkan data tersebut dari yang terkecil. Maka diperoleh
3

4

5

6

6

2) Beri tanda secara berpasangan
Data pertama berpasangan dengan data terakhir, data kedua dengan data
kedua dari terakhir dan seterusnya. Sehingga akan tampak sebagai berikut.
3

4

5

6

6

3) Ternyata ada satu nilai data yang tidak mempunyai pasangan yaitu 5.
Sehingga dapat dikatakan bahwa 5 berada tepat di tengah data. Sehingga
median data tersebut adalah 5.
Contoh.
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Berikut diberikan data banyak pengunjung sebuah cagar alam dalam
seminggu.
175,

134,

126,

156,

185,

258,

315

Median data banyak pengunjung cagar alam dalam seminggu diperoleh
melalui tahapan berikut.
1) Data tersebut diurutkan dari yang terkecil sehingga diperoleh
126

134

156

175

185

258

315

2) Beri tanda secara berpasangan
Data pertama berpasangan dengan data terakhir, data kedua dengan data
kedua dari terakhir dan seterusnya. Sehingga akan tampak sebagai berikut.

126

134

156

175

185

258

315

3) Terdapat satu data yang tidak memiliki pasangan yaitu 175. Sehingga
dapat dikatakan bahwa nilai data 175 berada tepat di tengah data. Jadi
median data tersebut adalah 175.
Berdasarkan kedua contoh permasalahan di atas, diketahui bahwa pada
contoh 1 banyak data adalah 5 dan median datanya adalah data ketiga setelah
data di urutkan dari yang terkecil. Sedangkan pada contoh 2 banyak data
adalah 7, dan mediannya terletak pada data kelima setelah data diurutkan dari
yang terkecil. Dari dua contoh di atas, dapat disimpulkan banyak jika banyak
data adalah n dan bernilai ganjil, maka median data tersebut adalah
Median = data kesetelah data diurutkan .
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Median untuk data tunggal jika banyak data genap
Untuk mengetahui median jika banyak data genap akan diawali dengan contoh
berikut.
Contoh.
Berikut ini adalah data produksi pakaian jadi di sebuah Garmen selama 10 hari
adalah sebagai berikut.
120

125

127

125

125

135

140

140

120

130

Median data produksi pakaian jadi pada sebuah Garmen diperoleh melalui
langkah-langkah sebagai berikut.
1) Data tersebut diurutkan, sehingga diperoleh urutan data sebagai berikut
120

120

125

125

125

127

130

135

140

140

2) Beri tanda secara berpasangan.
Data pertama berpasangan dengan data terakhir, data kedua dengan data
kedua dari terakhir dan seterusnya. Sehingga akan tampak sebagai berikut.

120 120 125 125 125 127 130 135 140 140
3) Terlihat bahwa data kelima dan keenam berada tepat di tengah-tengah
data setelah diurutkan. Sehingga median data tersebut adalah rata-rata
kedua data yang berada di tengah yaitu:

125+127
2

= 126.

4) Sehingga diperoleh median data tersebut adalah 126.
Contoh.
Diketahui data berat badan (dalam kg) siswa kelas VI sebagai berikut.
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38

37

39

33

36

35

41

38

34

33

36

35

38

32

39

36

Median data berat badan siswa kelas VI diperoleh melalui langkah-langkah
sebagai berikut.
1) Data diurutkan sehingga diperoleh urutan data sebagai berikut.
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

2

3

3

4

5

5

6

6

6

7

8

8

8

9

9

1

2) Beri tanda secara berpasangan
Data pertama berpasangan dengan data terakhir, data kedua dengan data
kedua dari terakhir dan seterusnya. Sehingga akan tampak sebagai berikut.
32 33 33 34 35 35 36 36 36 37 38 38 38 39 39 41
3) Terlihat bahwa data kedelapan dan kesembilan terletak tepat di tengahtengah data setelah diurutkan. Sehingga mediannya adalah rata-rata kedua
data tersebut yaitu:

36+36
2

= 36

4) Jadi median data tersebut adalah 36
Perhatikan kedua contoh di atas, dapat diketahui bahwa
Contoh 1 banyak data adalah 10 sehingga mediannya adalah
data kelima + data keenam
2
Contoh 2 banyak data adalah 16, mediannya adalah
data kedelapan + data kesembilan
2
Dari kedua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa jika banyak data adalah n
dan bernilai genap, maka mediannya setelah data diurutkan adalah:
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𝑛

𝑛

data ke - ( 2) + data ke - ( 2 + 1)
2

Median untuk data tunggal yang seluruh nilainya berfrekuensi satu
Langkah-langkah untuk mendapatkan nilai median suatu kumpulan data pada
umumnya seperti pada langkah-langkah di atas, yaitu
1) Urutkan data yang diketahui dari terkecil hingga terbesar
2) Jika banyak data tersebut adalah n, dan n bilangan ganjil, maka nilai
mediannya adalah data yang terletak pada urutan ke

𝑛+1
2

3) Jika banyak data tersebut adalah n, dan n merupakan bilangan genap, maka
nilai mediannya adalah
𝑛

𝑛

data ke - ( 2) + data ke - ( 2 + 1)
2
Beberapa contoh untuk menentukan median sebagai berikut.
Contoh.
Diberikan sekumpulan data yaitu
25, 94, 47, 82, 19, 36, 49

Median data tersebut diperoleh melalui tahapan berikut.
1) Banyaknya data adalah 7. Berarti banyak data tersebut adalah ganjil.
Sehingga mediannya adalah data ke

𝑛+1
2

yaitu data ke

7+1
2

atau data

keempat setelah data diurutkan.
2) Data tersebut diurutkan sehingga diperoleh,
19

25

36

47

49

82

94

101

Data
ke-

1

2

4

3

5

6

7

3) Setelah data diurutkan, diperoleh nilai 47 sebagai data keempat. Sehingga
median dari data tersebut adalah 47.
Contoh.
Diketahui sekumpulan data yaitu
84

65

54

35

95

66

12

57

41 40 68

Median data tersebut diperoleh melalui tahapan berikut.
1) Data tersebut diurutkan sehingga diperoleh
12 35 40 41 54 57 65 66 68 84 95

2) Banyaknya data adalah 11. Berarti banyak data tersebut adalah ganjil.
Sehingga mediannya adalah data ke

𝑛+1
2

yaitu data ke

11+1
2

atau data

keenam setelah data diurutkan.
3) Setelah data diurutkan, maka urutan data menjadi
12 35 40 41 54 57 65 66 68 84 95
Data ke-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

4) Berdasarkan urutan data di atas, diketahui data keenam bernilai 57.
Sehingga median pada kumpulan data tersebut adalah 57.
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Contoh.
Data nomor rumah siswa kelas VI adalah sebagai berikut
52

15

16

21

18

23

69

78

80

14

Median data nomor rumah siswa tersebut diperoleh melalui tahapan berikut.
a) Data tersebut diurutkan dari yang terkecil hingga diperoleh
14

15

16

18

21

23

52

69

78

80

b) Banyaknya data adalah 10. Berarti banyak data tersebut adalah genap.
Sehingga mediannya menggunakan rumusan
𝑛

𝑛

data ke - ( 2) + data ke - ( 2 + 1)
2
yaitu
data ke-

10
2

10

+ data ke- ( 2 + 1)
2

atau

data kelima + data keenam
2

selanjutnya akan dicari nilai data kelima dan data keenam
c) Setelah data diurutkan, maka urutan data menjadi

Data ke-

14 15 16

18

21

23

52

69

78

80

1

4

5

6

7

8

9

10

2

3

Data kelima adalah 21 dan data keenam adalah 23.
sehingga diperoleh

21+23
2

=

44
2

= 22

d) jadi median data nomor rumah siswa kelas VI di atas adalah 22.
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Contoh.
Hasil ulangan siswa kelas VI adalah 45, 75, 56, 63, 82, 65, 72, 92, 66, 83, 87, 90.
Ibu Dian ingin mengetahui median dari hasil ulangan siswanya. Berapakah
median hasil ulangan siswa kelas VI?
Median data hasil ulangan siswa kelas VI tersebut diperoleh melalui tahapan
berikut.
1) Data hasil ulangan siswa kelas V diurutkan terlebih dahulu
45 56 63

65

66

72

75

82

83

87

90

92

2) Banyaknya data adalah 12. Berarti banyak data adalah genap. Sehingga
untuk memperoleh median menggunakan rumusan
𝑛

𝑛

data ke - ( 2) + data ke - (2 + 1)
2
yaitu

12
13
data ke- + data ke-( +1)
2
2

2

atau

data keenam + data ketujuh
2

selanjutnya akan dicari besaran nilai data keenam dan ketujuh
3) Setelah data diurutkan, maka susunan dan urutan data menjadi.

Data ke-

45 56 63 65

66

72

75

82

83

87

90

91

1

5

6

7

8

9

10

11

12

2

3

4

Diperoleh data keenam adalah 72, sedang data ketujuh adalah 75. Sehingga
diperoleh median hasil ulangan matematika adalah

72+75
2

= 73,5

4) Jadi median dari hasil ulangan matematika kelas VI adalah 73,5.
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Median untuk data tunggal dengan beberapa atau seluruh data
berfrekuensi lebih dari satu
Langkah-langkah untuk menentukan nilai median dari sekumpulan data
dengan beberapa atau seluruh data berfrekuensi lebih dari satu adalah
1) Menyajikan data dalam bentuk tabel diurutkan dari yang terkecil.
2) Tambahkan satu kolom pada tabel untuk menentukan frekuensi kumulatif.
Frekuensi kumulatif dihitung dengan menjumlahkan frekuensi-frekuensi
sebelumnya.
3) Nilai median terletak di urutan data yang terlihat pada kolom frekuensi
kumulatif.
Beberapa contoh untuk menentukan median sebagai berikut.
Contoh.
Data berikut menunjukkan data berat badan beberapa siswa kelas VI
Tabel 8 Berat Badan
Berat Badan (dalam kg)

Jumlah Siswa

34

5

35

5

36

4

37

3

38

6

Median data berat badan siswa kelas VI di atas dapat melalui langkah-langkah
berikut.
1) Data yang sudah disajikan dalam bentuk tabel ditambahkan satu kolom
untuk menentukan frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif dihitung
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dengan

menjumlahkan

frekuensi-frekuensi

sebelumnya.

Sehingga

diperoleh tabel sebagai berikut.
Tabel 9 Distribusi Frekuensi Contoh 1
Berat Badan (dalam kg)

Jumlah Siswa

Frek Kum

34

5

5

35

5

5 + 5 = 10

36

4

10 + 4 = 14

37

3

14 + 3 = 17

38

6

17 + 6 = 23

Jumlah

23

2) Banyak data adalah 23 dan bernilai ganjil, maka median data tersebut
terletak pada data ke

𝑛+1
2

=

23+1
2

= 12. Sehingga median data tersebut

adalah data ke-12.
Tabel 10 Distribusi Frekuensi Contoh
Berat Badan (dalam kg)

Jumlah Siswa

Frek Kum

34

5

5

35

5

10

36

4

14

37

3

17

38

6

23

Jumlah

23

3) Berdasarkan tabel di atas, urutan data ke-12 terletak pada baris ketiga.
Data ke 12 bernilai 36.
4) Sehingga median dari berat badan siswa kelas VI adalah 36.
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Contoh.
Diagram berikut menunjukkan kumpulan data nilai ulangan matematika.
10

8
6
4
2
0
40

50

60

70

80

90

Gambar 5 Diagram Contoh

Untuk mengetahui median data tersebut dapat melalui beberapa alternatif
penyelesaian.
Alternatif penyelesaian tersebut seperti pada langkah berikut.
1) Menggunakan tabel distribusi frekuensi kumulatif
Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel frekuensi kumulatif, sehingga
diperoleh tabel sebagai berikut.
Tabel 11 Distribusi Frekuensi Kumulatif
Nilai Siswa (x)

Jumlah siswa (f)

Frek Kumulatif

40

3

3

50

4

3+4=7

60

9

7 + 9 = 16

70

8

16 + 8 = 24

80

9

24 + 9 = 33

90

7

33 + 7 = 40

Jumlah

n = 40
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1) Banyak data (n) adalah 40, bernilai genap. Median pada data tersebut
terletak mengacu pada rumusan
data tersebut adalah

𝑛
2

𝑛
2

data ke-( )+data ke ( +1)

. Sehingga median

2

40
2

𝑛
2

data ke ( )+data ke ( +1)
2

yaitu

data ke 20 + data ke 21
2

.

2) Data ke 20 pada urutan data di atas terletak pada baris keempat bernilai
70. Demikian juga data ke 21 terletak pada baris keempat bernilai 70.
Tabel 12 Distribusi Frekuensi Kumulatif Contoh
Frek

Nilai Siswa (x)

Jumlah siswa (f)

40

3

3

50

4

7

60

9

16

70

8

24

80

9

33

90

7

40

Jumlah

n = 40

3) Dengan demikian median data tersebut adalah

Kumulatif

data ke 20 + data ke 21
2

=

70+70
2

=

70.
4) Jadi median hasil ulangan matematika adalah 70.
Median, atau dikenal juga dengan sebutan rata-rata pertengahan digunakan
untuk mengetahui kisaran nilai rata-rata. Kisaran nilai rata-rata yang
dihasilkan tidak seteliti hasil perhitungan rata-rata. Umumnya median
digunakan jika sekumpulan data tidak berdistribusi normal atau bersifat
asimetris.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Berikut pembahasan soal-soal USBN terkait materi ukuran pemusatan.
No.

Soal

30

Nilai rata-rata matematika dari 18 siswa adalah 76. Nilai tersebut belum
termasuk nilai Adi dan Nia. Setelah nilai Adi dimasukkan nilai rata-rata
menjadi 77. Nilai Adi 5 lebihnya dari nilai Nia. Nilai rata-rata setelah nilai Adi
dan Nia dimasukkan adalah ....
A.
B.
C.
D.

77,65
77,4
73,15
68,4

Pembahasan.
Diketahui:
Nilai rata-rata 18 siswa= 76
Nilai rata-rata 19 siswa (nilai Adi dimasukkan)= 77
Nilai Adi 5 lebihnya dari nilai Nia.
Ditanyakan:
Nilai rata-rata 20 siswa (nilai Adi dan Nia dimasukkan) ....
Penyelesaian.
Untuk menyelesaikan masalah ini dengn menggunakan konsep rata-rata.
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎

Atau
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 = 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 × 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 18 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 = 76 × 18 = 1.386
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖 19 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 = 77 × 19 = 1.463
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑑𝑖 = 1.463 − 1.386 = 95
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Nilai Adi 5 lebihnya dari nilai Nia, maka nilai Nia adalah 5 kurangnya dari nilai
Adi, yaitu 95 – 5 = 90.
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 20 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 20 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 =

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 20 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑎

1.463 + 90 1.553
=
= 77,65
20
20

Jadi, nilai rata-rata setelah nilai Adi dan Nia dimasukkan adalah 77,65 (A).

No.

Diagram nilai latihan ujian matematika siswa kelas VI sebagai berikut.
9
8
7

Banyak Siswa

35

Soal

6
5
4

Nilai

3
2
1
0

65

70

75

80

85

90

Nilai

Tentukan banyaknya siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata!
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Pembahasan.
Diketahui.
Siswa yang mendapatkan nilai 65 = 4 orang
Siswa yang mendapatkan nilai 70 = 4 orang
Siswa yang mendapatkan nilai 75 = 3 orang
Siswa yang mendapatkan nilai 80 = 5 orang
Siswa yang mendapatkan nilai 85 = 8 orang
Siswa yang mendapatkan nilai 90 = 4 orang
Ditanyakan.
Banyaknya siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata ....
Penyelesaian.
Soal tersebut terkait dengan materi rata-rata.
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎
(65 × 4) + (70 × 4) + (75 × 3) + (80 × 5) + (85 × 8) + (90 × 4)
4+4+3+5+8+4
260 + 280 + 225 + 400 + 680 + 360 2.205
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
=
= 78,75
28
28
=

Nilai rata-rata dari data pada diagram tersebut adalah 78,75.
Sehingga, banyaknya siswa yang memiliki nilai di bawah 78,75 adalah
banyaknya siswa yang memiliki nilai 65, 70, dan 75, yaitu 4 + 4 + 3 = 11
siswa.
Jadi, banyaknya siswa yang memiliki nilai di bawah rata-rata adalah 11 siswa.

No.
25

Soal
Tabel berikut merupakan bacaan di Perpustaan SD Gemilang yang paling
digemari siswa Kelas I-IV.
Jenis bacaan

Banyak Siswa

111

Majalah

96

Koran

32

Buku cerita

320

Komik

221

Buku pengetahuan

328

Buku pelajaran

87

Jenis bacaan urutan kedua yang paling sedikit digemari oleh siswa kelas IIV adalah ....
A.
B.
C.
D.

koran
buku cerita
buku pengetahuan
buku pelajaran

Pembahasan.
Diketahui.
Data bacaan di Perpustaan SD Gemilang yang paling digemari siswa Kelas I-IV.

Jenis bacaan

112

Banyak Siswa

Majalah

96

Koran

32

Buku cerita

320

Komik

221

Buku pengetahuan

328

Buku pelajaran

87
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Ditanyakan.
Jenis bacaan urutan kedua yang paling sedikit digemari oleh siswa kelas I-IV
Penyelesaian.
Permasalah tersebut terkait dengan materi modus.
Dari data yang ada, diurutkan terlebih dahulu dari data paling banyak.

Jenis bacaan

Banyak Siswa

Urutan

Majalah

96

4

Koran

32

6

Buku cerita

320

2

Komik

221

3

Buku pengetahuan

328

1

Buku pelajaran

87

5

Jadi, bacaan urutan kedua yang paling sedikit digemari oleh siswa kelas I-IV
adalah buku pelajaran (D).
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No.

Soal

27

Sebuah toko sepatu, sebulan mampu menjual 240 pasang sepatu dalam
berbagai ukuran. Sepatu ukuran 36 terjual 38 pasang, ukuran 37 terjual 45
pasang. Sepatu ukuran 38 terjual sama banyak dengan ukuran 36. Sepatu
ukuran 39 terjual 55 pasang dan selebihnya terjual ukuran 40 dan 41 masingmasing sama banyak. Ukuran sepatu yang paling banyak terjual adalah ....
A.
B.
C.
D.

37
38
39
40

Pembahasan.
Diketahui:
Data penjualan sepatu dalam 1 bulan.
Untuk mempermudah memhamai data yang ada dibuat tabel sebagai berikut.

Ukuran sepatu

Terjual

36

38

37

45

38

38 (sama banyak dengan
ukuran 36)

39

55

40

32

41

32

Total

240

Jumlah sepatu ukuran 40 dan 41 sama banyak.
Jumlah sepatu ukuran 40 dan 41 adalah = (240 − 38 − 45 − 38 − 55) = 64
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Jumlah sepatu terjual ukuran 40 dan ukuran 41 sama banyak, sehingga
banyaknya masing-masing adalah

64
2

= 32.

Dari data yang ada, maka paling banyak yang terjual adala sepatu ukuran 39,
yaitu 55 pasang (C).
No.

Soal

28

Siswa kelas VI melakukan penghijauan di lereng Merapi. Setiap siswa
diwajibkan membawa satu bibit pohon tanaman kayu. Berikut ini merupakan
data bibit pohon tanaman kayu yang dibawa siswa kelas VI.
meranti, jati, pinus, sengon, randu, mahoni, pinus, mahoni, randu, sengon,
pinus, jati, meranti, meranti, jati, pinus, sengon, randu, mahoni, randu, pinus,
jati, meranti, jati, pinus
Modus bibit pohon tanaman kayu dari data di atas adalah ....
A.
B.
C.
D.

pohon meranti
pohon jati
pohon randu
pohon pinus

Pembahasan.
Diketahui data bibit pohon tanaman kayu, yaitu:
meranti, jati, pinus, sengon, randu, mahoni, pinus, mahoni, randu, sengon,
pinus, jati, meranti, meranti, jati, pinus, sengon, randu, mahoni, randu, pinus,
jati, meranti, jati, pinus
Ditanyakan:
Modus bibit pohon tanaman kayu ....
Penyelesaian:
Permasalah tersebut berkaitan dengan materi modus.
Gunakan turus untuk menyelesaikan.
Bibit tanaman

Miranti

Jati

Pinus

Sengon

Randu

Mahoni
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Turus
Banyak bibit

4

5

6

3

4

3

Dari data tersebut, bibit pohon paling banyak adalah pinus. Sehingga modus
data tersebut adalah pinus (D).
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada bagian ini akan diberikan contoh pengembangan soal HOTS terkait
materi ukuran pemusatan.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1

2

: Sekolah Dasar (SD)
: Matematika
: 15 menit
:2
: 2018/2019

Kompetensi yang
Diuji
3.8 Menjelaskan
dan
membandingkan
modus,
median,
dan mean dari data
tunggal
untuk
menentukan nilai
mana yang paling
tepat
mewakili
data

Lingkup
Materi
Ukuran
Pemusatan

Ukuran
Pemusatan

Materi
Modus

Mean

Indikator Soal
Disajikan
data
banyaknya sepatu
yang dijual dalam 6
hari di suatu toko,
peserta
didik
menentukan
modus penjualan
sepatu.

Disajikan
nilai
rata-rata
dari
sejumlah peserta
didik,
kemudian
ditambakan nilai
dari
beberapa
peserta
didik
sehingga
rataratanya menjadi
nilai
tertentu,
peserta
didik
menentukan nilai
peserta didik yang
ditambahkan.

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1

L3

Pilihan
ganda

2

L3

Uraian
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Alternatif Pembahasan.
Diketahui: (ditulis lengkap skor 2)
Nilai rata-rata ulangan matematika dari 22 siswa adalah 79
Nilai rata-rata ulangan matematika dari 24 siswa adalah 80
(Nilai Adi dan Budi dimasukkan)
Ditanyakan: Nilai rata-rata ulangan yang diperoleh Adi dan Budi = ... (skor 1)
Jawab:
jumlah nilai 22 siswa = 22 × 7,9 = 173,8 (Skor 1)
Jumlah nilai, setelah nilai Adi dan Budi dimasukkan = 24 siswa × 8,0 = 192,0 (Skor 1)
nilai Adi dan Budi = 192,0 - 173,8 = 18,2 (Skor 1)
Rata-rata nilai Adi dan Budi = 18,2 : 2 = 9,1 (Skor 1)
Jadi, rata-rata nilai Adi dan Budi adalah 9,1 (Skor 1)
(Total skor 7)
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KESIMPULAN
Ukuran pemusatan data merupakan suatu nilai suatu data yang dapat
digunakan untuk mewakili sekumpulan data tertentu agar dapat memberikan
gambaran secara umum mengenai data tersebut. ukuran pemusatan data
digunakan pula untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait
kumpulan data selain disajikan dalam bentuk tabel, diagram, atau grafik. Ratarata, median, dan modus merupakan beberapa komponen ukuran pemusatan
rata.
•

Rata-rata
Rata-rata dari suatu data merupakan nilai yang diperoleh dari jumlah
seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data.
Rumus untuk menentukan nilai rata-rata dapat dituliskan
Rata-rata =

•

jumlah semua data
banyak data

Median
Median dikenal juga dengan nilai tengah atau rerata tengah dari suatu
kumpulan data. Median merupakan nilai yang terletak di tengah setelah
data diurutkan.

•

Modus
Modus merupakan nilai data yang paling sering muncul. Jika data disajikan
dalam bentuk tabel, maka modus adalah data yang memiliki frekuensi
tertinggi. Sedangkan jika data disajikan dalam bentuk diagram, maka
puncak tertinggi dari diagram tersebut adalah nilai modusnya.
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UMPAN BALIK
Agar Saudara berhasil baik dalam mempelajari unit Ukuran Pemusatan ini,
ikutilah petunjuk belajar berikut ini:
1. Bacalah uraian dan contoh-contoh dengan cermat dan berulang-ulang
sehingga Saudara benar-benar memahami dan menguasai materi yang
ada dalam unit ini.
2. Kerjakan contoh-contoh soal secara mandiri maupun berkelompok. Jika
Saudara mengalami kesulitan, maka ikutilah rambu-rambu atau
penjelasan dalam menjawab latihan.
3. Lakukanlah aktivitas-aktivitas yang dicontohkan oleh unit ini kepada
siswa-siswi Saudara di dalam kelas. Mintalah bantuan rekan guru,
instruktur atau pengawas untuk menjadi observer di kelas Saudara ketika
Saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang dicontohkan. Mintalah
bantuan dan saran mereka dalam rangka perbaikan pelaksanaan
aktivitas-aktivitas tersebut.
4. Jika Saudara masih mengalami kesulitan setelah mengikuti rambu-rambu
atau penjelasan dalam memahami materi serta melakukan aktivitasaktivitas yang terdapat di dalam unit ini, mintalah bantuan instruktur,
pengawas atau narasumber yang ada.
Selamat belajar, selamat bekerja, semoga sukses!
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PENUTUP

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai situasi yang melibatkan
data. Oleh karenanya materi data penting untuk dipelajari. Mengajarkan data
tidak hanya menyangkut mentransfer ide-ide matematika, metode dan
konsep. Peserta didik diharapkan dapat membangun konsep-konsep
matematika mereka sendiri dimulai dengan menghubungkan suatu topik
matematika dengan kehidupan nyata. Untuk itu guru harus menguasai dan
atau meningkatkan kompetensinya terkait konsep-konsep data sebagai upaya
meningkatkan keprofesionalannya.
Pada kegiatan pembelajaran 1 Saudara telah menguatkan pemahaman terkait
dengan membaca data, menginterpretasikan hingga menyajikan data dalam
bentuk tabel, diagram gambar, diagram batang, diagram lingkaran, dan
diagram garis. Selanjutnya pada kegiatan pembelajaran 2 Saudara telah
menguatkan pemahaman terkait ukuran pemusatan data yaitu rata-rata
(mean), median, dan modus. Dimana di dalam kedua kegiatan pembelajaran
tersebut telah disampaikan pula beberapa permasalahan-permasalahan
dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan materi data.
Melalui materi-materi tersebut, diharapkan Saudara dapat memfasilitasi
peserta didik menguasai materi pengolahan data dengan baik. Oleh karenanya,
walaupun telah tuntas menguasai materi ini, Saudara diharapkan terus
memperkaya diri dengan banyak membaca literatur lain, memperbanyak
contoh masalah, dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif bagi
peserta didik. Selain itu, Saudara diharapkan mendapatkan pengalaman
belajar bagaimana menguatkan banyak nilai karakter melalui permasalahanpermasalahan terkait Pengolahan Data seperti kerjasama, pengambilan
keputusan, rasa ingin tahu, pantang menyerah, teliti dan lain-lain.
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Paket Unit ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat dalam
mendukung upaya guru untuk menguasai dan atau meningkatkan kompetensi
terkait materi pengolahan data jenjang SD. Semoga pembahasan di dalam
paket unit ini sesuai dengan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan SD,
khususnya terkait pengembangan profesionalisme di bidang matematika.
Paket unit ini diharapkan dapat pula digunakan sebagai bahan belajar mandiri
yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guru. Agar topik dan
pembahasan pada paket unit ini senantiasa relevan dengan perkembangan
kebutuhan guru di lapangan, kami terbuka untuk menerima saran dan kritik
membangun terkait topik dan isi paket unit. Untuk itu, saran yang membangun
dari pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan paket unit ini di masa yang
akan datang.
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