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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

iii

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

vi

Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Statistika

DAFTAR ISI

Hal
KATA SAMBUTAN __________________________________________________ III
KATA PENGANTAR _________________________________________________ V
DAFTAR ISI_______________________________________________________ VII
UNIT PEMBELAJARAN 1 PENYAJIAN DATA ____________________________ 9
UNIT PEMBELAJARAN 2 UKURAN PEMUSATAN DAN PENYEBARAN DATA
_________________________________________________________________ 65
PENUTUP _______________________________________________________ 111
DAFTAR PUSTAKA _______________________________________________ 112

vii

Unit Pembelajaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP)
BERBASIS ZONASI
MATA PELAJARAN MATEMATIKA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP)

Penyajian Data
Penulis:
Dra. Theresia Widyantini, M.Si
Penyunting:
Ratna Herawati, M.Si
Desainer Grafis dan Ilustrator:
TIM Desain Grafis

Copyright © 2019
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unit Pembelajaran
Penyajian Data

DAFTAR ISI

Hal
DAFTAR ISI_______________________________________________________ 11
PENGANTAR _____________________________________________________ 13
KOMPETENSI DASAR _____________________________________________ 15

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ______________________________ 15
B. Indikator Pencapaian Kompetensi ________________________________________ 15
APLIKASI DI DUNIA NYATA _________________________________________ 17
SOAL-SOAL UN/USBN _____________________________________________ 21
BAHAN PEMBELAJARAN ___________________________________________ 29

A. Aktivitas Pembelajaran 1 __________________________________________________ 29
B. Aktivitas Pembelajaran 2 __________________________________________________ 33
C. Lembar Kerja Peserta Didik _______________________________________________ 37
Lembar Kerja Peserta Didik Mengenal Data ______________________________________ 37

D. Lembar Kerja Peserta Didik _______________________________________________ 40
Bahan Bacaan 1 Mengenal Data ___________________________________________________ 43
Bahan Bacaan 2 _____________________________________________________________________ 46

11

PENGEMBANGAN PENILAIAN ______________________________________ 51

A. Pembahasan Soal-soal ______________________________________________________ 51
B. Mengembangkan Soal HOTS _______________________________________________ 54
KESIMPULAN _____________________________________________________ 61
UMPAN BALIK ____________________________________________________ 62

12

Unit Pembelajaran
Penyajian Data

PENGANTAR

Unit pembelajaran dikembangkan dari hasil pemetaan kompetensi dasar
kurikulum 2013, pemetaan kompetensi Inti Guru sesuai permendiknas nomor
16/2007 yang sudah terpetakan dalam 10 modul PKB Guru dan analisis
UN/USBN.

Materi dikembangkan sesuai amanat kompetensi dasar dan menjadikan
modul PKB sebagai perluasan materi dalam unit serta soal-soal UN/USBN
atau PISA/TIMSS sebagai bahan latihan bagi siswa oleh guru.
Unit pembelajaran statistika ini terdiri dari 2 sub unit pembelajaran yaitu
penyajian data dan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Subunit
pembelajaran penyajian data dipergunakan untuk guru dan aktivitas
pembelajaran yang ada pada subunit ini bisa digunakan untuk siswa.
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Dalam sub unit terdiri dari kompetensi dasar, target Kompetensi dan indikator
Pencapaian Kompetensi, Aplikasi di Dunia Nyata, Soal-soal UN/USBN bagi
Mapel bersangkutan atau PISA/TIMSS (Jika ada), Bahan Pembelajaran sesuai
KD(Bahan Bacaan, Aktivitas Pembelajaran terdiri dari 4(empat)dan Lembar
Kerja Peserta Didik), Pengembangan Penilaian(Pembahasan Soal-soal dan
Mengembangkan Soal HOTS), Kesimpulan dan Umpan Balik.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
3.12 Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya
(tabel,diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran)
4.12 Menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis,
diagram batang, dan diagram lingkaran

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pendukung
3.12.1 Mengenal Data
Indikator Kunci Pengetahuan
3.12.1 Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya
menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran
Indikator Kunci Keterampilan
4.12.1 Menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis,
diagram batang, diagram lingkaran

No

Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

1

3.12.1

Menganalisis 3.12.1

hubungan

antara

Kelas

Menganalisis VII

data hubungan antara data
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dengan cara penyajiannya dengan
menggunakan

cara

tabel, penyajiannya

diagram garis, diagram menggunakan tabel
batang,

diagram 3.12.2

lingkaran

Menganalisis

hubungan antara data
dengan

cara

penyajiannya
menggunakan diagram
garis
3.12.3

Menganalisis

hubungan antara data
dengan

cara

penyajiannya
menggunakan diagram
batang
3.12.4

Menganalisis

hubungan antara data
dengan

cara

penyajiannya
menggunakan diagram
lingkaran
2

4.12.1 Menyajikan dan 4.12.1 Menyajikan dan VII
menafsirkan

data

data

dalam bentuk tabel,

dalam bentuk tabel,

diagram

garis,

diagram

garis,

diagram

batang,

diagram

batang,

diagram lingkaran
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menasfirkan

diagram lingkaran
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

1.

Jika diberikan suatu data tentang nama barang berupa minuman dengan
beratnya dalam ukuran gram dari suatu mini market yaitu sebuah kaleng
Pocari Sweat mempunyai berat 3,30 gram, sebuah kaleng fanta mempunyai
berat 3,26 gram, sebuah kaleng susu bendera mempunyai berat 3,36 gram,
sebuah kaleng bread bear mempunyai berat 3,05 gram, sebuah kaleng sarden
mempunyai berat 3,10 gram, sebuah kaleng biskuit mempunyai berat 3, 40
gram, sebuah kaleng permen gula asem memupyai berat 3,08 gram dan
sebuah kaleng kornet daging mempunyai berat 3,15 gram. Setelah diperoleh
data melalui pengamatan maka data masih belum dapat memberikan
informasi yang lengkap, apabila belum disajikan dengan benar. Agar data
mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai
bentuk penyajian. Secara umum, ada 2 cara penyajian data yang sering
digunakan, yaitu dengan tabel atau daftar dan grafik atau diagram.
Maka data yang diperoleh melalui pengamatan disajikan dalam bentuk tabel
seperti berikut ini dan dapat juga dipergunakan untuk mengurutkan suatu
data tentang berat suatu kaleng minuman dari terendah dan menghitung
jumlah keseluruhan berat suatu kaleng minuman yang disediakan.
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No

Nama Barang

Berat(Gram)

1

Kaleng Pocari Sweat

3,30

2

Kaleng Fanta

3,26

3

Kaleng Susu Bendera

3,36

4

Kaleng Bread Bear

3,05

5

Kaleng Sarden

3,10

6

Kaleng Biskuit

3,40

7

Kaleng Permen Gula Asem

3,08

8

Kaleng Kornet Daging

3,15

2. Jika diberikan suatu data dalam bnetuk diagram garis dimana pada tahun
1998 rata-rata tinggi remaja putra dan remaja putri di suatu negara
disajikan pada grafik berikut
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Sumber data Soal PISA 2018
Dari data berdasarkan diagram garis yang ada maka dapat ditentukan periode
atau selang manakah yang menunjukkan remaja putri lebih tinggi dari remaja
putra pada usia yang sama?
3. Jika diberikan suatu informasi bahwa seorang penyiar TV menunjukkan
grafik yang berupa diagram batang berikut dan berkata: “Pada grafik
berikut menunjukkan ada kenaikan yang tajam terhadap jumlah robberi
dari tahun 1998 sampai 1999.”

19

Sumber Data PISA 2009
Dalam aplikasi dunia nyata terkait tayangan penyiar akan diharapkan
suatu penjelasan persetujuan pernyataan penyiar TV tersebut? Apakah
grafik tersebut mewakili pernyataan penyiar TV tersebut?
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SOAL-SOAL UN/USBN

1. Berikut ini contoh soal-soal UN yang berkaitan dengan materi penyajian
data pada Kompetensi Dasar 3.12 menganalisis hubungan antara data
dengan cara penyajiannya (tabel,diagram garis, diagram batang, dan
diagram lingkaran. 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 penyajian data.
Soal Ujian Nasional(UN) tahun 2018 nomer 38 di bawah ini mengaitkan
dengan Kompetensi Dasar

3.12 menganalisis hubungan antara data

dengan cara penyajiannya (tabel,diagram garis, diagram batang, dan
diagram lingkaran) dengan materi penyajian data yang akan diperlukan
untuk menjawab soal tersebut.
Diberikan soal dalam bentuk penyajian data dalam bentuk diagram
lingkaran yang diketahui 3(tiga) juring dalam diagram lingkaran dalam
bentuk derajad serta banyak siswa dalam satu juring diketahui. Sehingga
dapat ditentukan banyak siswa dari satu juring yang ditanyakan.
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Contoh Soal UN Tahun 2018 terkait materi penyajian data
No

Soal
Diagram

berikut

menyatakan

kegemaran

siswa

“SMP

TARUNA.” Jika banyak siswa yang gemar voli 54 orang, banyak
siswa yang gemar futsal adalah
A.

86 orang

B.

84 orang

C.

83 orang

D.

81 orang

Identifikasi
Level Kognitif

:

2

Indikator

Menentukan jumlah data tertentu jika unsur

yang

yang diperlukan diketahui.

bersesuaian
Diketahui

Diagram lingkaran yang menunjukkan beberapa
juring

lingkaran

yang

sudah

persentasenya
Ditanyakan

22

Banyak siswa pada juring tertentu

diketahui

Unit Pembelajaran
Penyajian Data

Materi

yang

Diagram lingkaran

dibutuhkan
2. Berikut ini contoh soal-soal UN tahun 2018 yang berkaitan dengan materi
menentukan frekuensi batang yang belum diketahui, jika jumlah semua
data ditentukan pada kompetensi dasar 3.12 menganalisis hubungan
antara data dengan cara penyajiannya (tabel,diagram garis, diagram
batang, dan diagram lingkaran. 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 penyajian data.
Soal Ujian Nasional(UN) tahun 2018 nomer 38 di bawah ini mengaitkan
dengan Kompetensi Dasar

3.12 menganalisis hubungan antara data

dengan cara penyajiannya (tabel,diagram garis, diagram batang, dan
diagram lingkaran) dengan materi menentukan frekuensi batang yang
belum diketahui, jika jumlah semua data ditentukan.
Contoh Soal UN Tahun 2018 terkait materi menentukan frekuensi batang
yang belum diketahui, jika jumlah semua data ditentukan

No

Soal
Buku Matematika SMP/MTs kelas IX Semester I terdiri dari
enam(6) BAB yang semuanya berjumlah 170 halaman dengan
rincian:
Judul dan katalog = 2 halaman
Penjelasan Buku = 1 halaman
Kata Sambutan = 1 halaman
Kata Pengantar =1 halaman
Daftar Isi = 1 halaman
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Kunci Jawaban =1 halaman
Daftar simbol =1 halaman
Glosarium =1 halaman
Indeks = 2 halaman
Daftar Pustaka = 1 halaman
Tes Kemampuan = 4 halaman
Yang masing masing BAB, jumlah halaman disajikan dalam
diagram di bawah ini

Banyak halaman pada BAB IV adalah
A. 20
B. 22
C.

28

D. 32

Identifikasi
Level Kognitif

:

Penalaran(Level Kognitif 3)

Indikator

Menentukan Jumlah data tertentu jika unsur

yang

yang diperlukan diketahui.

bersesuaian
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Diketahui

Diagram batang yang diketahui batang-batang
terkait jumlah halaman pada suatu buku

Ditanyakan

Banyak halaman pada suatu BAB

Materi

Diagram Batang

yang

dibutuhkan
1. Berikut ini contoh soal UN tahun 2017 yang berkaitan dengan materi
tabel distribusi frekuensi dimana peserta didik dapat menentukan
banyak siswa yang mendapat nilai yang kurang atau lebih dari nilai
tertentu pada kompetensi dasar 3.12 menganalisis hubungan antara
data dengan cara penyajiannya (tabel,diagram garis, diagram batang,
dan diagram lingkaran. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan
sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya.
Selain itu, soal ini juga dapat menjadi acuan ketika Saudara akan
mengembangkan soal yang setipe pada materi penyajian data.
Soal Ujian Nasional(UN) tahun 2017 nomer 39 di bawah ini
mengaitkan dengan Kompetensi Dasar 3.12 menganalisis hubungan
antara data dengan cara penyajiannya (tabel,diagram garis, diagram
batang, dan diagram lingkaran) dengan materi tabel distribusi
frekuensi dimana peserta didik dapat menentukan banyak siswa yang
mendapat nilai yang kurang atau lebih dari nilai tertentu.
Soal UN tahun 2017 nomer 39
No

Soal
Hasil les matematika kelas VIIID sebagai berikut
Nilai
4
Frekuensi 3

5
4

6
5

7
7

8
6

9
3

10
2
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Banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 7 adalah
A. 20 orang
B. 12 orang
C. 9 orang
D. 7 orang
Identifikasi
Level Kognitif

:

Penalaran(Level Konitif 3)

Indikator

Diberikan tabel distribusi frekuensi, peserta

yang

didik dapat menentukan banyak siswa yang

bersesuaian

mendapat nilai yang kurang atau lebih dari nilai
tertentu

Diketahui

Hasil les matematika suatu kelas

Ditanyakan

Banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari
biangan tertentu

Materi

yang

dibutuhkan

26

Tabel frekuensi
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2. Berikut ini contoh soal UN tahun 2016 no 39 yang berkaitan dengan
materi diberikan grafik atau diagram garis, peserta didik dapat
menentukan banyak obat yang masih aktif pada kompetensi dasar 3.12
menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya
(tabel,diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Soal-soal
ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta
didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada
materi penyajian data.
Soal Ujian Nasional(UN) tahun 2016 nomer 39 di bawah ini
mengaitkan dengan Kompetensi Dasar 3.12 menganalisis hubungan
antara data dengan cara penyajiannya (tabel,diagram garis, diagram
batang, dan diagram lingkaran) dengan materi tabel distribusi
frekuensi dimana peserta didik dapat menentukan banyak siswa yang
mendapat nilai yang kurang atau lebih dari nilai tertentu.
Soal UN tahun 2016 nomer 39
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No

Soal
Agam minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan
darahnya. Grafik berikut memperlihatkan banyaknya obat
pada saat itu beserta banyaknya obat dalam darah Agam
setelah satu, dua, tiga dan empat hari.

Berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari
pertama?
A. 6 mg
B. 12 mg
C. 26 mg
D. 32 mg
Identifikasi
Level Kognitif :
Indikator
yang
bersesuaian
Diketahui
Ditanyakan

Materi yang
dibutuhkan
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Penalaran(Level Konitif 3)
Diberikan grafik atau diagram garis, peserta
didik dapat menentukan banyak obat yang
masih aktif.
Diketahui diagram garis Agam minum 80 mg
obat untuk mengendalikan tekanan darahnya
Berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada
akhir hari pertama?
Diagram Garis

Unit Pembelajaran
Penyajian Data

BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran 1
3.12.1 Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya
menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran
4.12.1 Menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis,
diagram batang, diagram lingkaran
IPK Pendukung
3.12.1 Mengenal Data
Aktivitas pembelajaran di bawah ini adalah aktivitas mengenal data dengan
menggunakan model problem based learning(model berbasis masalah).
Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang
menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara
individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi
permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual . Untuk sintak
model Problem Based Learning adalah
Fase 1

: Klarifikasi Permasalahan

Fase 2

: Brainstorming

Fase 3

: Pengumpulan Informasi dan Data

Fase 4

: Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi

Penyelesaian Masalah
Fase 5

: Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah

Fase 6

: Refleksi

Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas pembelajaran diharapkan peserta mampu:
Mengenal data.
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Fase 1(Klarifikasi Permasalahan)
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 15 menit
1, Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri 4-5

orang
2. Peserta didik mencermati permaslahan yang diberikan guru dalam bentuk
lembar kerja peserta didik.
Aktivitas 1
Pada awal tahun pelajaran baru, suatu kelas melakukan pendataan tentang
rata-rata jarak rumah semua siswa dim kelas tersebut dari sejumlah 30 siswa,
alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat
sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah.
Untuk mendapatkan informasi tersebut dilakukan pengumpulan informasi
dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut?
a. Pikirkan pertanyaan yang tepat untuk kalian tanyakan ketika menghadapi
permasalahan di atas. Sebaiknya pertanyaan kalian memuat kata “data”,
misalnya apa perbedaan mengumpulkan data dengan angket dan
wawancara?
b. Agar kalian lebih memahami bagaimana mengumpulkan data dan cara apa
yang tepat untuk mengumpulkan data tersebut, coba diskusikan hal berikut
dengan temanmu
c. Cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jarak rumah
semua siswa ke sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak
digunakan siswa untuk berangkat sekolah, dan jam berapa siswa berangkat
dari rumah?
d. Termasuk data primer atau skunder?
3. Peserta didik dalam kelompok mencermati masalah yang diberikan terkait
hubungan data dengan penyajiannya.
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4. Guru membagikan LK peserta didik membaca petunjuk, mengamati LK (LK
berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan hubungan data
dengan penyajiannya
5. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan dan
menanyakan permasalahan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang
disajikan dalam LK serta guru mempersilahkan peserta didik dalam kelompok
lain untuk memberikan tanggapan, bila diperlukan guru memberikan bantuan
komentar secara klasikal
Fase 2 Brainstorming
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
1. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing
berdasarkan petunjuk yang ada dalam LK (misalkan: dalam LK berisikan
permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta meminta peserta didik
dalam kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang
diberikan guru)
2. Peserta didik dalam kelompok melakukan brainstorming dengan cara
sharing information, dan klarifikasi informasi tentang permasalahan yang
diberikan.
Fase 3 Pengumpulan Informasi dan Data
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
Peserta didik masing-masing kelompok dalam kelompok juga membahas dan
berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk LK untuk:
1. Mengidentifikasi penyajian data yang tepat bila diberikan suatu data dalam
bentuk array
2. Menentukan penyajian data yang tepat bila diberikan suatu data dalam
bentuk array.
3. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok dan
menemukan berbagai kesulitan yang di alami peserta didik dan memberikan
kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami
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4. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam kelompok untuk
masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta didik
5. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan
permasahan dengan cermat dan teliti
Fase 4 Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi
Penyelesaian Masalah
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
1. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang digunakan
untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah
yang diberikan
2. Peserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan guru
untuk dapat menyimpulkan penyajian data yang tentang nilai keseluruhan,
nilai unit, sebagian, harga jual, dan harga beli serta memberikan bantuan
untuk menyajikan hasil pemecahan masalah yang telah diperoleh
3.

Peserta didik dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi

penyelesaian masalah yang diberikan terkait aritmetika sosial
Fase 5: Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
1. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis dan lisan hasil
pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas atau tingkat
kelompok mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan dengan permasahan
kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan
2. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganlaisis
hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya.

Fase 6 Refleksi
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
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1. Peserta didik melakukan reflesi, resume dan membuat kesimpulan secara
lengkap, komprehensif dan dibantu guru dari materi yang yang telah
dipelajari terkait nilai keseluruhan, nilai unit, sebagian, harga jual, dan
harga beli
2. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua peserta didik

B. Aktivitas Pembelajaran 2
Indikator Kunci
3.12.1 Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya
menggunakan tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran
4.12.1 Menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis,
diagram batang, diagram lingkaran
Aktivitas pembelajaran di bawah ini adalah aktivitas menganalisis penyajian
data yang tepat jika disediakan data dalam bentuk array akan diselesaikan
dengan menggunakan model problem based learning(model berbasis
masalah). Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran
yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara
individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi
permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual . Untuk sintak
model Problem Based Learning adalah
Fase 1

: Klarifikasi Permasalahan

Fase 2

: Brainstorming

Fase 3

: Pengumpulan Informasi dan Data

Fase 4

: Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi

Penyelesaian Masalah
Fase 5

: Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah

Fase 6

: Refleksi

Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
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Setelah melakukan aktivitas pembelajaran diharapkan peserta mampu:
Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya(tabel, diagram
garis, diagram bantang dan diagram lingkaran)
Fase 1(Klarifikasi Permasalahan)
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 15 menit
1, Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri 4-5

orang
2. Peserta didik mencermati permaslahan yang diberikan guru dalam bentuk
lembar kerja peserta didik.
Aktivitas 1
Permasalahan terkait kompetensi dasar 3.12 Menganalisis hubungan antara
data dengan cara penyajiannya (tabel, diagram garis, diagram batang, diagram
lingkaran)
Permasalahannya sebagai berikut
Perhatikan data berikut ini diberikan data mengenai hasil ujian akhir semester
mata pelajaran matematika kelas VII sebuah SMP.
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Melihat data dalam bentuk seperti di atas, apa yang dapat kamu pikirkan
terkait penyajian data yang paling tepat.
Namun perlu diperhatikan jenis diagram mana yang tepat untuk menyajikan
data dan apakah diagram tersebut sesuai dengan jenis data sehingga dapat
menyampaikan ide yang akan kamu sampaikan?
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Apakah menggunakan tabel, atau menggunakan diagram batang ataukah
menggunakan diagram lingkaran ataukah menggunakan diagram garis.
Aktivitas 2
Permasalahan terkait mpetensi dasar 4.12 menyajikan dan menafsirkan data
dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran.
Permasalahannya sebagai berikut
Suatu hari Tono mendapatkan tugas dari gurunya terkait tugas statistika. Oleh karena
itu, Tono mencari informasi di sebuah warung tentang banyak mie intan yang terjual
selama seminggu terakhir dalam bulan Januari 2017. Hasil catatan Tono disajikan
dalam grafik di bawah ini:
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Diagram batang "Banyak mie instan yang terjual"
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a. Tono mendapatkan data bahwa pada hari ke berapakah tidak ada mie intan
yang terjual di warung tersebut?
b. Bagaimanakah kecenderungan banyak mie intan yang terjual pada 4(empat)
hari terakhir?
c. Berapa selisih banyak mie intan yang terjual pada hari ke-2 dengan hari ke7?
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Aktivitas 3

Manakah diantara jenis data berikut yang lebih tepat disajikan dalam bentuk
diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran. Jelaskan
1

Banyaknya siswa laki-laki dan perempuan dalam satu sekolah

2

Harga BBM pada tahun 2010-2018

3

Banyaknya siswa yang mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler

4

Banyak mobil yang terjual di suatu kota dalam waktu 5 tahun terakir

5

Tinggi badan siswa dalam satu kelas

3. Peserta didik dalam kelompok mencermati masalah yang diberikan terkait
hubungan data dengan penyajiannya.
4. Guru membagikan LK peserta didik membaca petunjuk, mengamati LK (LK
berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan hubungan data
dengan penyajiannya
5. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan dan
menanyakan permasalahan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang
disajikan dalam LK serta guru mempersilahkan peserta didik dalam kelompok
lain untuk memberikan tanggapan, bila diperlukan guru memberikan bantuan
komentar secara klasikal
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C. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik Mengenal Data
Tujuan
Siswa dapat mengenal data
Mapel: Matematika
Petunjuk kerja
a. Diskusikan permasalahan berikut dalam kelompok yang sudah dibagi.
b. Lakukan presentasi di depan hasil dari setiap kelompok

Pada awal tahun pelajaran baru, suatu kelas melakukan pendataan tentang
rata-rata jarak rumah semua siswa dim kelas tersebut dari sejumlah 30 siswa,
alat transportasi apa yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat
sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah.
Untuk mendapatkan informasi tersebut dilakukan pengumpulan informasi
dan bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut?
a. Pikirkan pertanyaan yang tepat untuk kalian tanyakan ketika menghadapi
permasalahan di atas. Sebaiknya pertanyaan kalian memuat kata “data”,
misalnya apa perbedaan mengumpulkan data dengan angket dan
wawancara?
b. Agar kalian lebih memahami bagaimana mengumpulkan data dan cara apa
yang tepat untuk mengumpulkan data tersebut, coba diskusikan hal
berikut dengan temanmu
c. Cara apa yang paling tepat untuk memperoleh data tentang jarak rumah
semua siswa ke sekolah, alat transportasi apa yang paling banyak
digunakan siswa untuk berangkat sekolah, dan jam berapa siswa
berangkat dari rumah?
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d. Termasuk data primer atau skunder?

Fase 2 Brainstorming
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
1. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing
berdasarkan petunjuk yang ada dalam LK (misalkan: dalam LK berisikan
permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta meminta peserta didik
dalam kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang
diberikan guru)
2. Peserta didik dalam kelompok melakukan brainstorming dengan cara
sharing information, dan klarifikasi informasi tentang permasalahan yang
diberikan.
Fase 3 Pengumpulan Informasi dan Data
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
Peserta didik masing-masing kelompok dalam kelompok juga membahas dan
berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk LK untuk:
1. Mengidentifikasi penyajian data yang tepat bila diberikan suatu data dalam
bentuk array
2. Menentukan penyajian data yang tepat bila diberikan suatu data dalam
bentuk array.
3. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok dan
menemukan berbagai kesulitan yang di alami peserta didik dan memberikan
kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami
4. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam kelompok untuk
masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta didik
5. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan
permasahan dengan cermat dan teliti
Fase 4 Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi
Penyelesaian Masalah
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Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
1. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang digunakan
untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah
yang diberikan
2. Peserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan guru
untuk dapat menyimpulkan penyajian data yang tentang nilai keseluruhan,
nilai unit, sebagian, harga jual, dan harga beli serta memberikan bantuan
untuk menyajikan hasil pemecahan masalah yang telah diperoleh
3.

Peserta didik dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi

penyelesaian masalah yang diberikan terkait aritmetika sosial
Fase 5: Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
1. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis dan lisan hasil
pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas atau tingkat
kelompok mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan dengan permasahan
kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan
2. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganlaisis
hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya.
Fase 6 Refleksi
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
3. Peserta didik melakukan reflesi, resume dan membuat kesimpulan secara
lengkap, komprehensif dan dibantu guru dari materi yang yang telah
dipelajari terkait nilai keseluruhan, nilai unit, sebagian, harga jual, dan
harga beli
4. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua peserta didik
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D. Lembar Kerja Peserta Didik
Lembar Kerja Peserta Didik aktivitas 1
Menganalisis penyajian data yang tepat jika disediakan data dalam bentuk
data mentah
Tujuan
Siswa dapat memilih diagram yang tepat jika ditersedia data
Mapel: Matematika
Petunjuk kerja
Diskusikan permasalahan berikut dalam kelompok yang sudah dibagi.
Lakukan presentasi di depan hasil dari setiap kelompok
Perhatikan data berikut ini diberikan data mengenai hasil ujian akhir semester
mata pelajaran matematika kelas VII sebuah SMP.
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Melihat data dalam bentuk seperti di atas, apa yang dapat kamu pikirkan
terkait penyajian data yang paling tepat.
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Namun perlu diperhatikan jenis diagram mana yang tepat untuk menyajikan
data dan apakah diagram tersebut sesuai dengan jenis data sehingga dapat
menyampaikan ide yang akan kamu sampaikan?
Apakah menggunakan tabel, atau menggunakan diagram batang ataukah
menggunakan diagram lingkaran ataukah menggunakan diagram garis.

Lembar Kerja Peserta Didik Aktivitas 2
Menafsirkan data dalam bentuk diagram batang
Tujuan
Siswa dapat menafsirkan data dalam bentuk diagram batang
Mapel: Matematika
Petunjuk kerja
Diskusikan permasalahan berikut dalam kelompok yang sudah dibagi.
Lakukan presentasi di depan hasil dari setiap kelompok

Suatu hari Tono mendapatkan tugas dari gurunya terkait tugas statistika. Oleh karena
itu, Tono mencari informasi di sebuah warung tentang banyak mie intan yang terjual
selama seminggu terakhir dalam bulan Januari 2017.
Hasil catatan Tono disajikan dalam grafik di bawah ini:
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25

Diagram batang "Banyak mie instan yang terjual"
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a. Tono mendapatkan data bahwa pada hari ke berapakah tidak ada mie intan
yang terjual di warung tersebut?
b. Bagaimanakah kecenderungan banyak mie intan yang terjual pada 4(empat)
hari terakhir?
c. Berapa selisih banyak mie intan yang terjual pada hari ke-2 dengan hari ke7?
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Lembar Kerja Peserta Didik Aktivitas 3
Menentukan bentuk diagram yang tepat dari data
Tujuan
Siswa dapat menentukan bentuk diagram yang tepat dari data
Mapel: Matematika
Petunjuk kerja
Diskusikan permasalahan berikut dalam kelompok yang sudah dibagi.
Lakukan presentasi di depan hasil dari setiap kelompok
Manakah diantara jenis data berikut yang lebih tepat disajikan dalam bentuk
diagram batang, diagram garis atau diagram lingkaran. Jelaskan
1

Banyaknya siswa laki-laki dan perempuan dalam satu sekolah

2

Harga BBM pada tahun 2010-2018

3

Banyaknya siswa yang mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler

4

Banyak mobil yang terjual di suatu kota dalam waktu 5 tahun terakir

5

Tinggi badan siswa dalam satu kelas

Bahan Bacaan 1 Mengenal Data
Mengenal data
Sebelum

dapat

mengidentikasi

suatu

data

mau

disajikan

dengan

menggunakan tabel atau diagram maka diperlukan pemahaman terkait
dengan mengenal data. Kata “data” berasal dari bahasa Inggris bersifat
majemuk. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu
obyek/kejadian atau narasumber. Sedangkan data adalah adalah kumpulan
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dari datum. Untuk mengetahui lebih jauh tentang data, coba ikuti kegiatan
berikut ini.
Perhatikan masalah berikut ini
Pada awal tahun pelajaran 2018/2019 awal kemarin, sekolah akan mengambil
suatu kebijakan terkait jam masuk sekolah. Oleh karena itu sekolah ingin
mengetahui informasi tentang rata-rata jarak rumah semua siswa ke sekolah,
alat transportasi yang paling banyak digunakan siswa untuk berangkat
sekolah, dan jam berapa siswa berangkat dari rumah.
Untuk mendapatkan informasi tersebut, dapatkan kalian membantu
mengumpulkan informasi dan bagaimana cara mendapatkan informasi
tersebut?
Sebelum kalian mengumpulkan informasi tersebut, diperlukan pemahaman
tentang pemerolehan data sesuai dengan harapan dalam arti efektif dalam
melakukan pengumpulan data, serta efisien waktu.
Ada tiga cara untuk mengumpulkan data, yaitu
1. Wawancara(interview) : cara mengumpulkan data dengan mengajukan
pertanyaan secara langsung kepada narasumber.
Contoh : Data tentang keadaan dan kondisi satu keluarga yang tinggal di
daerah perkotaan yang sangat padat dan satu keluarga yang tinggal di daerah
pedesaan, maka kalian dapat mendatangi kedua keluarga tersebut dan
melakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga di masingmasing
daerah tersebut.
2. Kuesioner (angket) : cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar
pertanyaan kepada narasumber.
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Contoh: untuk mengumpulkan data tentang acara televisi yang disukai dan
yang tidak disukai pada jam tertentu oleh masyarakat di wilayah RT, kalian
dapat membuat angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan
dengan acara televisi yang yang disukai dan yang tidak disukai pada jam
tertentu.
3. Observasi (pengamatan) adalah cara mengumpulkan data dengan
mengamati obyek atau kejadian.
Contoh: Data tentang tinggi badan dan berat badan siswa dalam satu kelas,
kalian dapat melakukan pengamatan dari kegiatan pengukuran tinggi dan
berat badan masing-masing siswa dalam satu kelas.

Berdasarkan cara memperoleh, data terbagi menjadi dua, sebagai berikut
1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.
Contoh: Data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari
sumber data, data mata pelajaran yang disukai dengan memberikan angket
kepada siswa, data tinggi badan dengan melakukan pengamatan pengukuran
tinggi badan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh
dari pihak lain
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Bahan Bacaan 2
Menganalisis penyajian data yang tepat jika disediakan suatu data
Diagram Garis
Jika diketahui suatu data tentang suhu badan seorang anak yag sakit demam
seperti berikut ini: suhu badan pada pukul 14.00 adalah 37C, pada pukul
15.00 adalah 38C, pada pukul 16.00 adalah 38C, pada pukul 17.00 adalah
40, pada pukul 18.00 adalah 39,5 C, pada pukul 19.00 adalah 38,5C
sedangkan pukul 20.00 adalah 37C.

Bagaimana jika diketahui data seperti di atas, apakah penyajian data yang
tepat untuk menggambarkan informasi di atas.
Diagram

garis

biasanya

digunakan

untuk

menyajikan

data

yang

berkesinambungan/kontinu, misalnya, jumlah penduduk tiap tahun, hasil
pertanian tiap tahun, suhu badan seorang anak. Dalam diagram garis, sumbu
mendatar menunjukkan waktu pengamatan, sedangkan sumbu tegak
menunjukkan nilai data pengamatan untuk suatu waktu tertentu. Sumbu tegak
maupun sumbu datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Pada
bagian sumbu datar dituliskan atribut atau waktu dan pada sumbu tegak
dituliskan nilai data.
Diagram Batang
Bagaimana jika disediakan data seperti berikut ini: Data banyak siswa SD di
kota “Y” ada 1500 siswa, banyak siswa SMP di kota “Y” adalah 900 siswa,
banyak siswa SMA di kota “Y” adalah 1.100 dan banyak siswa SMK di kota “Y”
adalah 1.250 siswa. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan
data tentang perkembangan nilai suatu obyek dalam kurun waktu tertentu.
Coba perhatikan sajian data dalam bentuk diagram batang di bawah ini yang
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menunjukkan hubungan antara banyak siswa dan tingkat pendidikan di suatu
kota “Y”
Dari diagram batang yang ada dapat dilihat perkembangan jumlah siswa SD,
SMP, SMA dan SMK di kota Y pada tahun 2018. Dari tabel ini menunjukkan
hubungan antara jumlah siswa dan jenjang sekolah di kota “Y” pada tahun
2018.

Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya
sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang
bersangkutan.

Diagram

batang

digunakan

untuk

menggambarkan

perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini
sangat tepat untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori.
Dalam membuat diagram batang diperlukan sumbu mendatar yang
menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai
data. Atau sebaliknya. Diagram batang digunakan untuk membandingkan
banyak
sesuatu tiap kelompok.
Langkah-langkah dasar dalam pembuatan diagram batang adalah sebagai
berikut :
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a) Untuk menggambar diagram batang diperlukan sumbu mendatar dan
sumbu tegak yang saling tegak lurus.
b) Sumbu mendatar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama,
demikian pula sumbu tegaknya: Skala pada sumbu mendatar dengan skala
pada sumbu tegak tidak perlu sama.
c) Jika diagram batang dibuat tegak, maka sumbu mendatar menyatakan
keterangan atau fakta mengenai kejadian (peristiwa). Sumbu tegak
menyatakan frekuensi keterangan.
d) Jika diagram batang dibuat secara horizontal, maka sumbu tegak
menyatakan keterangan atau fakta mengenai peristiwa. Sumbu mendatar
menyatakan frekuensi keterangan.
e) Tunjukkan 1 batang untuk mewakili frekuensi data tertentu.
f)

Arsir atau warnai batang yang memenuhi frekuensi data.

g) Beri judul diagram batang.
h) Variasi diagram batang, dapat dibuat sesuai keinginan siswa.

Untuk membuat diagram batang dari tabel di atas akan lebih mudah kalau kita
bekerja menggunakan microsoft Excel. Asumsikan data tabel sudah dibuat di
microsoft excel. Selanjutnya lakukan langkah-langkah berikut.
1)

Blok (tandai) data

2)

Pilih menu insert

3)

Pilih column pada sub menu chart

4)

Pilih chartlayout yang diinginkan

5)

Edit Judul Diagram

6)

Diperoleh diagram seperti berikut.

Diagram Lingkaran
Bagaimana jika di terdapat data seperti ini, diketahui data tentang grup musik
yang disukai anak muda tahun 2018
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Grup Musik

Persentase

Slank

45 %

Sheila on seven

30 %

Nidji

15 %

Gigi

5%

Lainnya

5%

Jika data dalam bentuk persentase dengan jumlah total 100 % atau
menyatakan bagian dari keseluruhan maka penyajian data tersebut adalah
yang paling cocok dengan diagram lingkaran.
Langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat diagram lingkaran agar
mudah adalah sebagai berikut:
a) buat lingkaran dengan menggunakan alat yaitu jangka, jangan gunakan
koin mata uang untuk membuat lingkaran;
b) tentukan juring sudut dari masing-masing data yang ada dengan rumus:
c) tentukan persentase dari masing-masing data yang ada dengan rumus
d) gambar beberapa juring sudut data sesuai perhitungan di atas;
e) masing-masing juring diberi keterangan sesuai data yang ada;
f) alternatif untuk memudahkan dapat dibuat tabel seperti berikut
Kategori data

Frekuensi

Juring sudut data ( o )

Persen

Untuk membuat diagram lingkaran menggunakan microsoft excel lakukan
langkah-langkah berikut.
1)

Blok data yang diinginkan

2)

Pilih menu insert
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3)

Pilih Pie pada sub-menu chart

4)

Pilih chartlayout sesuai yang dibutuhkan

5)

Edit format chart area seperti judul tabel, legend, dll
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
Soal UN 2018
Diagram berikut menyatakan kegemaran siswa “SMP TARUNA.” Jika banyak
siswa yang gemar voli 54 orang, banyak siswa yang gemar futsal adalah
A.

86 orang

B.

84 orang

C.

83 orang

D.

81 orang

Penyelesaian untuk soal UN 2018 adalah D
Alternatif penyelesaiannya
Seluruh luas daerah lingkaran atau juring besar adalah 360. Sehingga juring
lingkaran untuk futsal = 360° − 60° − 75° − 90° = 135°
Banyak siswa yang gemar futsal=

135
90

× 54 = 81

Jadi banyak siswa yang gemar futsal adalah 81 siswa

51

Soal UN 2018
Buku Matematika SMP/MTs kelas IX Semester I terdiri dari enam(6) BAB yang
semuanya berjumlah 170 halaman dengan rincian:
Judul dan katalog = 2 halaman
Penjelasan Buku = 1 halaman
Kata Sambutan = 1 halaman
Kata Pengantar =1 halaman
Daftar Isi = 1 halaman
Kunci Jawaban =1 halaman
Daftar simbol =1 halaman
Glosarium =1 halaman
Indeks = 2 halaman
Daftar Pustaka = 1 halaman
Tes Kemampuan = 4 halaman
Yang masing masing BAB, jumlah halaman disajikan dalam diagram di bawah
ini
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Banyak halaman pada BAB IV adalah
A. 20
B. 22
C.

28

D. 32

Penyelesaian pada soal UN 2018 ini adalah 22 dengan kunci B
Alternatif penyelesaian
Banyak halaman pada bab IV adalah 170 − 30 − 26 − 32 − 24 − 20 − 2 −
1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 1 − 2 − 4 = 22
Soal UN 2018
Hasil les matematika kelas VIIID sebagai berikut
Nilai

4

5

6

7

8

9

10

Frekuensi 3

4

5

7

6

3

2

Banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 7 adalah
A. 20 orang
B. 12 orang
C. 9 orang
D.

7 orang

Penyelesaian adalah 12 orang jadi kunci adalah B
Alternatif penyelesaian banyak siswa yang mendapat kurang dari 7 adalah
3 + 4 + 5 = 12
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B.

Mengembangkan Soal HOTS

PAKET - …

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
Sekola
h
Kelas
Mata
Pelajar
an

: SMP

Kurikulum

:

: VII

Bentuk Soal

:

: Matematika

Nama
Penyusun

:

Pengeta
Apl
Pen
KOMPETEN Buku
huan/
ikas
alar
SI DASAR
Sumber :
Pemah
i
an
aman
Menganalisis
RUMUSAN BUTIR SOAL
hubungan
1. Perhatikan tabel suhu badan seorang
antara data
anak yang sakit demam.
dengan cara
penyajiannya
Tabel suhu badan seorang anak
(tabel,
Nomor
yang sakit demam
diagram
Soal
garis,
Wakt 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
diagram
batang dan
u
00 00 00 00 00 00 00
diagram
Suhu 37 38 38 40 39, 38, 37
lingkaran)
LINGKUP
bada
5 5
MATERI
n
Statistika
(°C)
MATERI
Penyajian
Data
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INDIKATO
R SOAL
Diberikan
suatu data
dalam bentuk
tabel akan
ditentukan
suatu nilai
yang
diketahui
nilai tertentu
yang
berhubungan
pada soal.

Kunc
i
Jawa
ban

a. Pada

pukul

berapa

anak

tersebut suhu badannya 37,5
°C?
b. Jelaskan pendapat anda!

PAKET - …

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
: Matematika
Pelajaran
KOMPETE
NSI DASAR
Menganalisis
hubungan
Buku
antara data
Sumber :
dengan cara
penyajiannya
(tabel,

Kurikulum

:

Bentuk Soal : Pilhan Ganda
Nama
:
Penyusun

Penget
ahuan/
Pemah
aman

Apl
ikas
i



Pen
alar
an
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diagram
garis,
diagram
batang dan
diagram
lingkaran)

LINGKUP
MATERI
Statistika

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal Diagram data produksi padi di suatu
daerah di tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 digambarkan dengan
diagram batang

MATERI
Penyajian
Data
INDIKATO
R SOAL

Kunc
i
Jawa
ban

Jika akan dijadikan soal Hots maka dapat
digunakan pertanyaan sebagai berikut:
Bagaimana kecenderungan produksi
padi tiap tahun terhadap rata-rata hasil
produksi dari tahun 2010 sampai
dengan 2014.
A. Dua tahun di bawah rata-rata
produksi padi dan dua tahun di
atas rata rata produksi padi
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B. Cenderung naik terus di setiap
tahun
C. Cenderung turun terus di setiap
tahun
D. Satu tahun dibawah rata-rata
produksi padi dan tiga tahun di
atas rata-rata produksi padi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah : SMP
Kurikulum
:
Kelas
: VII
Bentuk Soal
: Uraian
:
Mata
Matemati Nama Penyusun
:
Pelajaran
ka
Pengeta
KOMPETEN Buku
huan/
Apli
Pena
SI DASAR
Sumber :
Pemaha
kasi
laran
man
Menganalisis
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
hubungan
Soal
antara data
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Seorang penyiar TV menunjukkan

dengan cara
penyajiannya(
tabel, diagram
garis, diagram
batang dan
diagram
lingkaran)
LINGKUP
MATERI
Statistika

grafik berikut dan pada grafik tersebut
menunjukkan ada kenaikan yang tajam

MATERI
Penyajian
Data
INDIKATOR
SOAL
Diberikan
suatu data
dalam bentuk
grafik berupa
pernyataan
akan
ditentukan
penjelasan
tentang
pernyataan
tersebut.

Kunci
Jawab
an

terhadap jumlah buah robberi dari
tahun 1998 sampai 1999.”

a. Apakah Anda setuju dengan
pernyataan penyiar TV
tersebut?
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b. Apakah grafik tersebut
mewakili pernyataan penyiar
TV tersebut?
c. Berilah penjelasan untuk
mendukung jawaban Anda

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
Pelajara : Matematika
n
KOMPETEN
SI DASAR
Menganalisis
hubungan
antara data
dengan cara
penyajiannya(
tabel, diagram
garis, diagram
batang dan
diagram
lingkaran)
LINGKUP
MATERI

Buku
Sumber :

Kurikulum

:

Bentuk Soal

:

Nama
Penyusun

:

Pengeta
huan/
Apli
Pena
Pemaha
kasi
laran
man
RUMUSAN BUTIR SOAL

Diagram
lingkaran
berikut
menunjukkan kegemaran 200 siswa
Nomor
dalam
mengikuti
kegiatan
Soal
ekstrakurikuler di suatu sekolah.
a. Berapa persen siswa yang gemar
robotik?
b. Berapa banyak siswa yang gemar
robotik?
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Statistika

MATERI
Penyajian
Data
INDIKATOR
SOAL
Diberikan
suatu data
dalam
bentukdiagra
m lingkaran
akan
ditentukan
suatu nilai
dari salah satu
juring.
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Kunci
Jawa
ban

c. Bagaimanakah perbandingan siswa
yang gemar bela diri dengan seluruh
siswa?
d. Bagaimanakah perbndingan siswa
yang gemar senam dan siswa yang
gemar voli?
e. Kegiatan apakah yang paling sedikit
digemari diantara 6 kegiatan?
f. Kegiatan apakah yang paling
digemari diantara 6 kegiatan?
Bela diri
12 %

Robotik
PMR
13 %

Senam
20 %

Voli
30 %

MIPA
10 %

Unit Pembelajaran
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KESIMPULAN

Kompetensi

dasar

menganalisis

hubungan

antara

data

dengan

cara

penyajiannya(tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran)
diperlukan pemahaman mengenal data dan cara menyajikan data dalam bentuk
tabel, diagram garis, diagram batang dan diagram lingkaran.
Sebelum dapat mengidentikasi suatu data mau disajikan dengan menggunakan
tabel atau diagram maka diperlukan pemahaman terkait dengan mengenal data.
Kata “data” berasal dari bahasa Inggris bersifat majemuk. Datum adalah keterangan
atau informasi yang diperoleh dari suatu obyek/kejadian atau narasumber.
Sedangkan data adalah adalah kumpulan dari datum.
Agar suatu data mempunyai makna maka data harus diolah dan disajikan dalam
berbagai bentuk penyajian misal dalam bentuk tabel atau daftar, diagram batang,
diagram lingkaran ataupun diagram garis.
Diagram batang adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama
dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan.
Diagram batang digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek
dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat untuk menyajikan data yang
variabelnya berbentuk kategori. Dalam membuat diagram batang diperlukan
sumbu mendatar yang menyatakan kategori atau waktu dan sumbu tegak untuk
menyatakan nilai data. Atau sebaliknya.
Diagram lingkaran adalah penyajian data dalam bentuk lingkaran yang digunakan
untuk menyatakan bagian dari keseluruhan.
Diagram garis adalah diagram yang digambarkan berdasarkan data waktu, biasanya
waktu yang digunakan adalah tahun. Pembelajaran yang digunakan untuk
kompetesi dasar ini adalah menggunakan model pembelajaran problem based
leraning(pembelajaran berbasis masalah) serta soal-soal dalam kehidupan seharihari.
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UMPAN BALIK

Selamat, Anda telah selesai mempelajari sub unit pembelajaran penyajian data
bersama kegiatan pembelajarannya menggunakan model pembelajaran based
learning atau pembelajaran berbasis masalah. Sub unit pembelajaran ini
sebagai contoh saja, diharapkan bapak dan ibu guru dapat mengembangkan sub
unit pembelajaran dengan lebih baik melalui kegiatan pembelajaran yang cocok
dan sesuai dengan kondisi siswa di kelas menggunakan 3 model pembelajaran
yang disarankan diantaranya model discovery learning, model pembelajaran
berbasis masalah (problem based learning), dan project based leraning. Refleksi
bagi Anda dalam mempelajari unit pembelajaran di antaranya adalah apa yang
sudah saya pelajari, materi apa yang belum saya pahami, apakah semua materi
sudah saya pahami dengan baik, kesulitan terbesar apa yang saya alami untuk
memahami materi, apakah semua aktivitas sudah saya lakukan, apakah semua
aktivitas dapat saya selesaikan, apakah manfaat pengetahuan dan keterampilan
yang sudah saya dapatkan.
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PENGANTAR

Unit pembelajaran dikembangkan dari hasil pemetaan kompetensi dasar
kurikulum 2013, pemetaan kompetensi Inti Guru sesuai permendiknas nomor
16/2007 yang sudah terpetakan dalam 10 modul PKB Guru dan analisis
UN/USBN.

Materi dikembangkan sesuai amanat kompetensi dasar dan menjadikan
modul PKB sebagai perluasan materi dalam unit serta soal-soal UN/USBN
atau PISA/TIMSS sebagai bahan latihan bagi siswa oleh guru.
Unit pembelajaran statistika ini terdiri dari 2 sub unit pembelajaran yaitu
penyajian data dan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran.
Subunit

pembelajaran

ukuran

pemusatan

dan

ukuran

penyebaran

dipergunakan untuk guru dan aktivitas pembelajaran yang ada pada subunit
ini bisa digunakan untuk siswa.

Dalam sub unit terdiri dari kompetensi dasar, target Kompetensi dan indikator
Pencapaian Kompetensi, Aplikasi di Dunia Nyata, Soal-soal UN/USBN bagi
Mapel bersangkutan atau PISA/TIMSS (Jika ada), Bahan Pembelajaran sesuai
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KD(Bahan Bacaan, Aktivitas Pembelajaran terdiri dari 4(empat)dan Lembar
Kerja Peserta Didik), Pengembangan Penilaian(Pembahasan Soal-soal dan
Mengembangkan Soal HOTS), Kesimpulan dan Umpan Balik.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII:
3.10 Menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median,
modus dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat
keputusan dan membuat prediksi
4.10 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
distribusi data, nilai rata-rata, median, modus dan sebaran data untuk
mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator Pendukung
Indikator Kunci
3.10.1 Menganalisis data berdasarkan distribusi data untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi
3.10.2 Menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi
3.10.3 Menganalisis data berdasarkan median untuk mengambil kesimpulan,
membuat keputusan dan membuat prediksi
3.10.4 Menganalisis data berdasarkan modus untuk mengambil kesimpulan,
membuat keputusan dan membuat prediksi
3.10.5 Menganalisis data berdasarkan modus untuk mengambil kesimpulan,
membuat keputusan dan membuat prediksi

Indikator Kunci
4.10.1 Menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
distribusi data, nilai rata-rata, median, modus dan sebaran data untuk
mengambil kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi
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No
1

Kompetensi Dasar
3.10 Menganalisis data berdasarkan distribusi
data, nilai rata-rata, median, modus dan
sebaran data untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan dan
membuat prediksi

Target Kompetensi
3.10.1 Menganalisis data berdasarkan
distribusi data untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan
dan membuat prediksi
3.10.2 Menganalisis data berdasarkan
nilai rata-rata untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan
dan membuat prediksi
3.10.3 Menganalisis data berdasarkan
median untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan
dan membuat prediksi
3.10.4 Menganalisis berdasarkan modus
untuk mengambil kesimpulan,
membuat keputusan dan membuat
prediksi
3.10.5 Menganalisis berdarakan sebaran
data untuk mengambil kesimpulan,
membuat keputusan dan membuat
prediksi

2

4.10.1 Menyajikan dan menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan distribusi data,
nilai rata-rata, median, modus dan
sebaran data untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan dan
membuat prediksi

4.10.1 Menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan
distribusi data untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan
dan membuat prediksi
4.10.2 Menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan
nilai rata-rata untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan
dan membuat prediksi
4.10.3 Menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan
median untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan
dan membuat prediksi
4.10.4 Menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan
modus untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan
dan membuat prediksi
4.10.5 Menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitan dengan
sebaran data untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan
dan membuat prediksi
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Ukuran Pemusatan
1.

PISA

Pada tahun 1998, rata-rata tinggi remaja putra dan remaja putri di suatu
tempat disajikan pada grafik berikut.

Pertanyaan 1:
Sejak tahun 1980 rata-rata tinggi badan remaja putri usia 20 tahun
mengalami kenaikan sebesar 2,3 cm menuju tinggi badan 170,6 cm.
Berapakah rata-rata tinggi badan remaja putri yang berusia 20 tahun
tersebut?
Jawab: . . . . . . cm

2. Jika diberikan data sejumlah banyak siswa dan rata-rata tingginya,
maka dapat ditentukan banyak siswa pria bila diketahui rata-rata
tinggi sejumlah siswa pria dan rata-rata tinggi siswa wanita.
Seperti contoh berikut ini
Rata-rata tinggi siswa pria 135 cm dan rata-rata tinggi siswa wanita
140 cm. Jika banyak siswa 40 orang dan rata-rata tinggi seluruhnya
137 cm, maka banyak siswa pria adalah …
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Contoh soal ini merupakan aplikasi dunia hyata
3. Jika diberikan data nilai remedial ulangan harian matematika dari 15
siswa maka dapat ditentukan nilai remedial yang paling sering muncul
Perhatikan contoh aplikasi dunia nyata berikut ini
Nilai remedial ulangan harian matematika sebagi berikut:
60, 70,50, 60, 80, 50, 75, 80, 70, 75, 70, 90, 60, 75, 70
Tentukan modus dari nilai nilai tersebut
4. Jika diberikan data dengan nilai ulangan matematikanya 6 ada 3
orang, nilai matematikanya 7 ada 5 orang, nilai matematikanya 8
adalah 2 orang , nilai matematikanya 9 ada 8 orang dan nilai
matematikanya 10 ada 2 orang. Betapakah kecenmderunagn nilai
yang ditengah tengah
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Mean
UN 2017/2018 no 37
Rata-rata tinggi badan 32 orang siswa 170,5. Jika satu siswa 170,5. Jika satu
siswa yang memiliki tinggi badan 154 disertakan, rata-rata tinggi badan
seluruhnya adalah …
A.
B.
C.
D.

160 cm
165 cm
170 cm
175 cm

UN 2015/2016 No 35
Rata-rata tinggi siswa pria 135 cm dan rata -rata tinggi siswa wanita 140 cm.
Jika banyak siswa 40 orang dan rat-rata tinggi seluruhnya 137 cm, maka
banyak siswa pria adalah …
A.
B.
C.
D.

15 cm
16 cm
24 cm
25 cm

UN 2016/2017
Rata-rata tinggi badan siswa pria dalam sebuah kelas 61 kg dan rata-rata
berat badan siswa wanita 53 kg. Jika rata-rata berat badan seluruh siswa
dalam kelas tersebut 56 kg dan banyak siswa 32 orang, banyak siswa pria
adalah …
A.
B.
C.
D.

18 orang
16 orang
14 orang
12 orang

B. Median
UN 2017/2018 no 36
Perhatikan data berat badan(kg) dari 16 siswa berikut!
63, 58, 46, 57, 64, 52, 60, 46, 54, 55, 58, 65, 46, 46, 62, 56
Median dari data tersebut adalah…
A. 46,0
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B. 50,0
C. 55,5
D. 56,5

UN 2016/2017 no 37
Perhatikan data berikut!
Nilai
Frekuensi

6
3

7
5

8
2

9
8

Median data tersbut adalah…
A.
B.
C.
D.

7,5
8,0
8,5
9,0

C. Modus
UN 2015/2016
Nilai remedial ulangan harian matematika sebagi beikut: 60, 70,
50,60,80,50,75,8,70,75,70,90,60,75,70
Modus dan rata-rata nilai tersebut adalah….
A. 60 dan 69
B. 60 dan 68
C. 70 dan 69
D. 70 dan 68

74

10
2

Unit Pembelajaran
Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data

BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran di bawah ini adalah aktivitas menganalisis penyajian
data yang tepat jika disediakan data dalam bentuk array akan diselesaikan
dengan menggunakan model problem based learning(model berbasis
masalah). Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran
yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara
individu maupun kelompok serta lingkungan nyata untuk mengatasi
permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual . Untuk sintak
model Problem Based Learning adalah
Fase 1
: Klarifikasi Permasalahan
Fase 2
: Brainstorming
Fase 3
: Pengumpulan Informasi dan Data
Fase 4
: Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi
Penyelesaian Masalah
Fase 5
: Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah
Fase 6
: Refleksi
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah melakukan aktivitas pembelajaran diharapkan peserta mampu:
Menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya(tabel, diagram
garis, diagram bantang dan diagram lingkaran)
Fase 1(Klarifikasi Permasalahan)
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 15 menit
1, Guru membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok yang terdiri 4-5
orang
2. Peserta didik mencermati permasalahan yang diberikan guru dalam
bentuk lembar kerja peserta didik.
Permasalahan terkait kompetensi dasar menganalisis data berdasarkan
Permasalahannya sebagai berikut
Data berikut ini menunjukan nilai yang diperoleh 40 siswa
90
80
50
70
40
40
60
60
70
60
70
90
80
50
70
50
80
50
50
70
50
50
80
40
60
70
80

50
70
80

75

60

60

70

60

50

40

60

50

60

60

Dari data nilai tersebut marilah kita analisis data tersebut
A. Apakah nilai rata-ratanya terdapat dalam kumpulan data tersebut?
B. Tahukah Anda cara menentukan nilai rata-rata?
C. Dalam suatu kumpulan data tersebut adakah nilai data yang terkecil
dan nilai data yang terbesar?
D. Bagaimana dengan data yang di bawah nilai rata-rata dan bagaimana
dengan data yang di atas rata rata

Permasalahan terkait kompetensi dasar
Diberikan data tentang sekor yang diperoleh Ita dan Selvi dalam 5(lima) kali
lomba seni pada suatu acara
Lomba ke
Sekor Ita
Sekor Selvi
1
12
10
2
0
13
3
13
9
4
25
8
5
0
10
Misalkan Anda diminta untuk memilih peserta terbaik dari 2 orang itu.
Peserta mana yang dipilih.
Jelaskan

3. Peserta didik dalam kelompok mencermati masalah yang diberikan terkait
hubungan data dengan penyajiannya.
4. Guru membagikan LK peserta didik membaca petunjuk, mengamati LK (LK
berisi tentang permasalahan yang berhubungan dengan hubungan data
dengan penyajiannya
5. Guru memotivasi peserta didik dalam kelompok untuk menuliskan dan
menanyakan permasalahan hal-hal yang belum dipahami dari masalah yang
disajikan dalam LK serta guru mempersilahkan peserta didik dalam
kelompok lain untuk memberikan tanggapan, bila diperlukan guru
memberikan bantuan komentar secara klasikal
Fase 2 Brainstorming
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
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1. Peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok masing-masing
berdasarkan petunjuk yang ada dalam LK (misalkan: dalam LK berisikan
permasalahan dan langkah-langkah pemecahan serta meminta peserta didik
dalam kelompok untuk bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang
diberikan guru)
2. Peserta didik dalam kelompok melakukan brainstorming dengan cara
sharing information, dan klarifikasi informasi tentang permasalahan yang
diberikan.
Fase 3 Pengumpulan Informasi dan Data
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
Peserta didik masing-masing kelompok dalam kelompok juga membahas dan
berdiskusi tentang permasalahan berdasarkan petunjuk LK untuk:
1. Mengidentifikasi penyajian data yang tepat bila diberikan suatu data dalam
bentuk array
2. Menentukan penyajian data yang tepat bila diberikan suatu data dalam
bentuk array.
3. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam kelompok dan
menemukan berbagai kesulitan yang di alami peserta didik dan memberikan
kesempatan untuk mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami
4. Guru memberikan bantuan kepada peserta didik dalam kelompok untuk
masalah-masalah yang dianggap sulit oleh peserta didik
5. Guru mengarahkan peserta didik dalam kelompok untuk menyelesaikan
permasahan dengan cermat dan teliti
Fase 4 Berbagi Informasi dan Berdiskusi untuk Menemukan Solusi
Penyelesaian Masalah
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
1. Guru meminta peserta didik untuk mendiskusikan cara yang digunakan
untuk menemukan semua kemungkinan pemecahan masalah terkait masalah
yang diberikan
2. Peserta didik dalam kelompok masing-masing dengan bimbingan guru
untuk dapat menyimpulkan penyajian data yang tentang nilai keseluruhan,
nilai unit, sebagian, harga jual, dan harga beli serta memberikan bantuan
untuk menyajikan hasil pemecahan masalah yang telah diperoleh
3. Peserta didik dalam kelompok menyusun laporan hasil diskusi
penyelesaian masalah yang diberikan terkait aritmetika sosial
Fase 5: Presentasi Hasil Penyelesaian Masalah
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
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1. Beberapa perwakilan kelompok menyajikan secara tertulis dan lisan hasil
pembelajaran atau apa yang telah dipelajari pada tingkat kelas atau tingkat
kelompok mulai dari apa yang telah dipahami berkaitan dengan permasahan
kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil diskusi dan pengamatan
2. Peserta didik yang lain dan guru memberikan tanggapan dan menganlaisis
hasil presentasi meliputi tanya jawab untuk mengkonfirmasi, memberikan
tambahan informasi, melengkapi informasi ataupun tanggapan lainnya.

Fase 6 Refleksi
Estimasi waktu aktivitas pembelajaran 20 menit
1. Peserta didik melakukan reflesi, resume dan membuat kesimpulan secara
lengkap, komprehensif dan dibantu guru dari materi yang yang telah
dipelajari terkait nilai keseluruhan, nilai unit, sebagian, harga jual, dan
harga beli
2. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi semua peserta didik
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
Menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata
Tujuan
Siswa dapat menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata
Mapel: Matematika
Petunjuk kerja
Diskusikan permasalahan berikut dalam kelompok yang sudah dibagi.
Lakukan presentasi di depan hasil dari setiap kelompok
Permasalahannya sebagai berikut
Data berikut ini menunjukan nilai yang diperoleh 40 siswa
90
80
50
70
40
40
60
60
70
50
60
70
90
80
50
70
50
80
50
70
50
70
50
50
80
40
60
70
80
80
60
60
70
60
50
40
60
50
60
60
Dari data nilai tersebut marilah kita analisis data tersebut
A. Apakah nilai rata-ratanya terdapat dalam kumpulan data tersebut?
B. Tahukah Anda cara menentukan nilai rata-rata?
C. Dalam suatu kumpulan data tersebut adakah nilai data yang terkecil
dan nilai data yang terbesar?
D. Bagaimana dengan data yang di bawah nilai rata-rata dan bagaimana
dengan data yang di atas rata rata?
E. Tentukan nilai yang mempengaruhi nilai rata-rata

Lembar Kerja Peserta Didik 2
Menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata, modus dan sebaran data
Tujuan
Siswa dapat menganalisis data berdasarkan nilai rata-rata
Mapel: Matematika
Petunjuk kerja
Diskusikan permasalahan berikut dalam kelompok yang sudah dibagi.
Lakukan presentasi di depan hasil dari setiap kelompok

79

Permasalahan
Diberikan data tentang sekor yang diperoleh Ita dan Selvi dalam 5(lima) kali
lomba seni pada suatu acara
Lomba ke
Sekor Ita
Sekor Selvi
1
12
10
2
0
13
3
13
9
4
25
8
5
0
10
Misalkan Anda diminta untuk memilih peserta terbaik dari 2 orang itu.
Peserta mana yang dipilih.
Jelaskan

C. Bahan Bacaan

Menentukan rata-rata
Ukuran pemusatan data merupakan ukuran numerik yang mempunyai
kecenderungan terletak di tengah-tengah data. Suatu data biasanya
mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi atau terpusat pada
ukuran pemusatan ini. Menurut Nugroho Budiyuwono(1990) bahwa salah
satu kegunaan ukuran pemusatan ini adalah untuk membandingkan suatu
kelompok data dengan kelompok data yang lain serta dapat dipergunakan
untuk mewakili data agar dapat memberikan gambaran secara umum
mengenai data tersebut. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan
adalah mean(rata-rata), median, dan modus. Masing-masing ukuran
pemusatan mempunyai keunggulan dan ketepatan penggunaannya
tergantung kepada sifat dari data dan tujuannya.
Ada beberapa syarat agar suatu nilai dapat disebut sebagai ukuran
pemusatan antara lain:
1. dapat mewakili data,
2. perhitungannya didasarkan pada seluruh data,
3. perhitungannya harus obyektif.
Fungsi rata-rata (mean), median, dan modus dari data adalah untuk
mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang data. Jika diberikan data
tunggal (dalam pengertian tidak ada pengelompokan dari data) maka ratarata (mean) dari data merupakan suatu nilai yang diperoleh dari data
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dimana jumlah seluruh nilai dalam data dibagi dengan banyaknya data.
Pasti hasilnya akan mengacu pada suatu nilai tertentu yaitu ratarata(mean). Sedangkan median dari data adalah nilai yang terletak di
tengah-tengah data yang ada setelah diurutkan dari kecil ke besar (atau
dari besar ke kecil). Sedangkan modus dari data adalah data yang yang
sering muncul.
Misal pada permasalahan berikut ini: Dari delapan penduduk suatu RT di
Kelurahan Terban, akan dicari rata-rata (mean) penghasilan delapan
penduduk tersebut, apabila penghasilan setiap bulan dari masing-masing
penduduk di RT tersebut adalah (dalam ratusan ribu rupiah): 7, 9, 9, 19,
50, 60, 100, dan 120. Berapakah rata-rata (mean) penghasilan delapan
penduduk RT tersebut? Apakah rata-rata (mean) penghasilan tersebut
cukup mewakili (representatif) dari delapan penghasilan penduduk RT
tersebut?
Dengan mengikuti pembahasan singkat tahap demi tahap di atas, Anda
sudah mengetahui jawaban dari soal di atas. Ternyata dari soal di atas
diperoleh rata-rata (mean) penghasilan delapan penduduk di RT tersebut
adalah Rp 4.675.000,00 (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu
rupiah). Terlihat bahwa rata-rata (mean) penghasilan dari delapan
penduduk di RT tersebut kurang mewakili dari penghasilan penduduk
yang berpenghasilan Rp 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu
rupiah) ke bawah dan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke atas.
Seringkali nilai rata-rata yang diperoleh tidak terdapat pada data yang
diberikan. Pada contoh ini terdapat nilai data berupa penghasilan yang
besar, sehingga mempengaruhi nilai rata-rata penghasilan. Ukuran
pemusatan sering digunakan untuk memberikan informasi singkat dari
suatu kumpulan data.
Dalam kehidupan sehari-hari jika ada orang mengatakan “rata-rata”
maka kita harus memperhatikan konteks yang sedang dibicarakan.
Mungkin jika Anda pernah membaca surat kabar yang melaporkan bahwa
”rata-rata kehilangan barang di daerah padat pemondokan di suatu
daerah ”X” adalah kehilangan laptop. Berarti kata ”rata-rata” disini
bermakna sebagai yang paling sering terjadi disebut modus. Jika seorang
siswa mengatakan bahwa nilai rata-rata d dari 5(lima) kali penilaian
harian Bahasa Indonesia adalah 7,5. Berarti makna dari kata ”rata-rata”
disini adalah mean. Jika seorang ibu mengatakan bahwa prestasi anaknya
itu ”rata-rata” saja atau ”sedang-sedang” saja. Berarti makna kata ”ratarata” disini ditafsirkan sebaga median. Jadi perlu dipahami dalam
kehidupan sehari-hari, jika ada orang mengatakan ”rata-rata” maka harus
diperhatikan konteks yang sedang dibicarakan karena mungkin saja yang
dimaksud adalah mean, median atau modus.
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Mean dapat digunakan ketika pada data nilai-nilai ekstrim yang besar
maupun nilai-nilai yang kecil hampir tidak ada. Untuk data kategori
(berskala nominal/ordinal) tidak dapat ditentukan nilai meannya.
Beberapa kebaikan dari rata-rata (mean) adalah mudah dihitung,
perhitungan rata-rata (mean) didasarkan pada data keseluruhan sehingga
rata-rata (mean) dapat mewakili suatu data, rata-rata (mean) dapat
dipergunakan untuk perhitungan lebih lanjut artinya dari berbagai ratarata (mean) dapat dihitung rata-rata (mean) keseluruhannya.
Sedangkan kelemahan rata-rata (mean) adalah mudah dipengaruhi oleh
nilai data yang ekstrim (terlalu besar atau terlalu kecil), sehingga rata-rata
(mean) tidak mewakili data. Jika data mempunyai nilai yang ekstrim, maka
seringkali rata-rata (mean) kurang mewakili data tersebut
Sedangkan median lebih cocok digunakan apabila data yang ada memiliki
nilai yang berbeda-beda secara signifikan dalam arti data mempunyai
banyak nilai ekstrim. Median sangat cocok digunakan pada data seperti itu
karena tidak terpengaruh oleh perbedaan nilai data yang besar, karena
median adalah nilai yang terletak ditengah-tengah setelah data diurutkan.
Selanjutnya untuk modus lebih cocok digunakan untuk data kategori yaitu
data nominal atau data ordinal. Data kategori adalah data yang bukan
angka. Data nominal artinya tidak ada urutan yang lebih tinggi antara satu
dengan yang lainnya. Sedangkan data ordinal adalah data kategori yang
bisa diurutkan.

Pengertian data tunggal adalah data yang belum tersusun atau dikelompokkan ke
dalam bentuk kelas-kelas interval, sedangkan data kelompok adalah data yang
sudah disusun dan dikelompokan dalam kelas-kelas interval. biasanya data
kelompok disusun dalam bentuk tabel frekuensi.
Mean atau rata-rata dapat ditentukan dengan cara menjumlahkan semua data yang
ada kemudian membaginya dengan banyak data. Rumus untuk menentukan mean
atau rata-rata data tunggal dengan rumus sebagai berikut: mean(rata-rata) =

x1  x2  ...  xn
n

n

atau

_

x

x
i 1

n

i

n

, dengan

x
i 1

i

= jumlah nilai data, n banyak

data, 𝑋𝑖 = 𝑑𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑒 − 𝑖
Tabel di bawah ini menunjukkan nomor sepatu siswa yang mewakili sekolah dalam
ajang Pekan Olahlaraga di kabupaten
a. Tentukan nilai yang dapat mempengaruhi nilai rata-rata
b. Tentukan rata-rata dengan dan tanpa nilai dari pertanyaan a
40

Nomor Sepatu Anak-anak yang mewakili Pekan Olahraga Kabupaten
37
39
40
42
38
38
37
27
40
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Berdasarkan data dalam tabel kita dapat mengetahui nilai yang dapat
mempengaruhi nilai rata-rata dengan membuat plot data seperti berikut

Nomor sepatu yang berukuran 27 jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran
sepatu lainnya. Jadi nomor sepatu berukuran 27 adalah data yang dapat
mempengaruhi rata-rata.
Untuk menentukan rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata =

x1  x2  ...  xn
n

n

atau

_

x

x
i 1

i

n

, dengan

n

x
i 1

i

= jumlah nilai data n = banyak

data, 𝑥𝑖 = data ke-𝑖
Apabila ditentukan rata-rata dari kumpulan data dengan nomor ukuran sepatu 27
40+37+39+40+42+38+38+37+27+40
dimasukkan diperoleh
= 37,8
10

Apabila ditentukan rata-rata dari kumpulan data tanpa nomor ukuran sepatu 27
40+37+39+40+42+38+38+37+40
dimasukkan diperoleh
= 39
9
Dapat dilhat bahwa rata-rata dengan dan tanpa mengikutsertakan 27 dalam
kumpulan data memiliki nilai yang berbeda. Sehingga rata-rata tanpa nilai 27 lebih
baik untuk mewakili nomor sepatu.
Median
Mengapa jika mencari median yang datanya jumlahnya genap dengan mencari ratarata dua datum yang berada di tengah-tengah? Selanjutnya jika banyaknya data
besar, bagaimanakah cara mudah menentukan median? Jawaban pertanyaan ini
akan dibahas pada berikut ini.
Ukuran pemusatan selain rata-rata adalah median. Median dari sekumpulan data
adalah suatu nilai data yang terletak di tengah setelah nilai data diurutkan dari
kecil ke besar (atau dari besar ke kecil) sehingga membagi dua sama banyak. Jadi
terdapat 50 % dari banyak data yang nilai-nilainya lebih tinggi atau sama dengan
median dan 50 % dari banyak data yang nilai-nilainya kurang dari atau sama
dengan median.
Jika diilustrasikan dengan gambar

Data
Kelompok A

Median

Kelompok B
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Median berfungsi sebagai nilai tertinggi dari kelompok A dan juga berfungsi sebagai
nilai terendah dari kelompok B. Banyak anggota kelompok A sama dengan banyak
angota dari kelompok B. Langkah-langkah untuk menentukan median dari
sekumpulan data ada dua macam cara yaitu
Cara pertama:
1. Urutkan nilai data dari kecil ke besar
Misal terdapat 9 data nilai ulangan bahasa Inggris siswa kelas VI. X1 adalah data
pertama setelah nilai data diurutkan, X2 adalah data kedua setelah nilai data
diurutkan, X3 adalah data ketiga setelah nilai data diurutkan dan seterusnya
hingga Xn adalah kata ke-n setelah diurutkan sehingga kalau diilustrasikan
seperti berikut:
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

X9

2. Menentukan nilai median yaitu dengan mencari nilai data yang terletak di tengah
yaitu dengan bantuan mencoret nilai data yang terletak di tepi kiri dan tepi kanan
sehingga diperoleh nilai data yang terletak di tengah

Cara kedua
1. Urutkan nilai data dari kecil ke besar
2. Tentukan letak median dengan menggunakan rumus=

𝑛+1
2

, n = banyaknya data

3. Tentukan nilai median
Yang sering menjadi bahan diskusi guru adalah menentukan nilai median jika
banyaknya data adalah genap dan jumlah dari data cukup banyak (banyak disini
dalam arti 𝑛  30 , Sudjana, 1986, 177). Untuk menentukan nilai median jika
banyaknya data adalah genap, langkah-langkahnya bisa dilakukan dengan cara
pertama atau cara kedua. Untuk cara kedua lebih bersifat umum karena dapat
diterapkan baik banyak data yang jumlahnya ganjil atau banyak data yang
jumlahnya genap.
Cara ketiga dengan menggunakan plot data
Misal akan ditentukan median dari nomor sepatu anak-anak yang mewakili Pekan
Olahraga Kabupaten
40

Nomor Sepatu Anak-anak yang mewakili Pekan Olahraga Kabupaten
37
39
40
42
38
38
37
27
40
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1.

Buat plot data dari 10 nomor ukuran sepatu dari data yang ada

2.

10 plot data dibagi dua dengan menggunakan garis tegak sehingga diperoleh
5(lima) di kiri dan 5(lima) di kanan

3.

Tentukan nilai mediannya adalah nilai yang terletak pada garis tegak yaitu
anatara nomor ukuran sepatu 38 dan nomor ukuran sepatu 39 sehingg hasilnya
adalah

38+39
2

= 38,5

Modus
Modus adalah nilai data yang mempunyai frekuensi tertinggi atau nilai data yang
sering muncul. Modus dilambangkan dengan Mo. Jika suatu data mempunyai satu
modus disebut unimodus dan bila memiliki dua modus disebut bimodus, sedangkan
jika memiliki lebih dari dua modus disebut multimodus.
Contoh
Berikut ini adalah nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas
78

56

66

70

48

82

80

70

76

70

Modusnya adalah 70 karena nilai matematika 70 muncul tiga kali
Data observasi yang mempunyai 2 modus disebut bimodus
Data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus
Contoh
Berapakah modus dari data berikut : 2
3
4
5
Data tersebut tidak ada modus karena setiap data munculnya hanya satu kali atau
frekuensi munculnya dari data tidak ada yang tertinggi
Contoh:
Berikut ini adalah data nilai ulangan Bahasa Inggris dari 30 siswa kelas X:

Nilai Ulangan
Bahasa Inggris

Frekuensi

4

4

5

10

6

14

7

6

8

6
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Nilai Ulangan
Bahasa Inggris
9

Frekuensi
6

Berdasarkan tabel di atas, nilai yang mempunyai frekuensi tertinggi adalah nilai 6.
Jadi modusnya adalah 6.
Contoh
Berapakah modus dari data berikut : 2 3 4 4 5 6 6 7
Frekuensi terbesar dari data di atas adalah 2 untuk data 4 dan 6 yaitu modusnya 4
dan 6.
Data yang mempunyai dua modus disebut bimodus.
b. Strategi untuk membelajarkan konsep modus kepada siswa
Dengan melakukan demonstrasi pada median di atas maka diperoleh sebagai berikut:
ternyata kartu bilangan 2 muncul dua kali, kartu bilangan 5 muncul satu kali, kartu
bilangan 6 muncul satu kali, kartu bilangan 7 muncul satu kali, kartu bilangan 9
muncul satu kali serta kartu bilangan 14 muncul satu kali. Sehingga dari kegiatan
yang sudah dilakukan di atas maka diperoleh frekuensi terbesar data tersebut adalah
kartu bilangan 2. Dari kegiatan tersebut, guru memberikan penjelasan mengenai
modus yaitu suatu nilai data yang mempunyai frekuensi terbesar. Sehingga dari
kegiatan yang sudah dilakukan di atas maka guru dapat memberikan tambahan
penjelasan untuk mempermudah yaitu digunakan tabel agar dapat mempermudah
untuk melihat modus dari data tersebut, seperti berikut ini:

Kartu
bilangan
2
5
6
7
9
14
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Frekuensi (Banyaknya kartu
yang muncul)
2
1
1
1
1
1
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Ukuran Penyebaran
Nilai sebaran atau dispersi dari sekelompok data merupakan ukuran yang
menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai datanya menyimpang dari nilai rata-rata.
Sebaran atau dispersi digunakan untk menentukan apakah suatu nilai rata-rata
mewakili atau tidak dari suatu kelompok data. Melalui ukuran penyebaran dapat
diketahui seberapa jauh data-data menyebar dari titik pemusatannya.
Penyebaran yang kecil menunjukkan bahwa data tersebut bersifat homogen,
sedangkan penyebaran yang besar akan menu njukkan bahwa nilai tersebut
bersifat heterogen.
Suatu kelompok data dikatakan tidak bervariasi kalau semua nilai dari kelompok
tersebut sama dan dikatakan sangat heterogen kalau nilai-nilai dari kelompok
data tersebut sangat berbeda satu sama lain. Untuk memberikan gambaran
perhatikan contoh 1 berikut ini:
Terdapat 3(tiga) kelompok karyawan suatu perusahaan dimana 𝑌 adalah gaji
dalam juta rupiah.

https://www.google.co.id/search?hl=id&site.
.

Kelompok I

Kelompok
II

Karyawan

Besarnya Penghasilan
Kelompok I
(𝑌)

A
B
C
D
E
Jumlah
Rata-rata

5
5
5
5
5
25
5

Karyawan

Besarnya Penghasilan
Kelompok II
(𝑌)

F
G
H
I

6
5
4
3

Kelompok
III
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J
Jumlah
Rata-rata

7
25
5

Karyawan

Besarnya Penghasilan
Kelompok III
(𝑌)

K
L
M
N
O
Jumlah
Rata-rata

10
2
1
4
8
25
5

Walaupun rata-rata penghasilan karyawan dari kelompok I, II dan III masingmasing kelompok adalah sebesar 5 juta rupiah, akan tetapi rata-rata dari
kelompok I mewakili kelompok I dengan sempurna, sedangkan rata-rata
kelompok II agak mewakili dengan cukup, sebab nilai gaji mendekati 5 juta
rupiah dan rata-rata kelompok III tidak mewakili kelompok tersebut. Nilai ratarata sangat dipengaruhi nilai ekstrim(besar sekali atau kecil sekali). Perbedaan
nilai data individual dari masing-masing kelompok ini disebut dispersi atau
penyebaran data. Untuk melihat tingkat sebaran nilai data individual terhadap
suatu kelompok data dapat ditentukan salah satunya dengan menentukan
jangkauan atau range data.Penyebaran data merupakan ukuran yang
menjelaskan distribusi dari suatu kumpulan data
Contoh 2
Misal diberikan suatu pengujian dua merek kompor gas A dan B untuk
mengetahui berapa lama ketahanan sparepart(onderdil) dari setiap merek.
Dimana dilakukan pengujian lima kompor gas setiap merek. Diperoleh data
pengamatan(dalam bulanan) sebagai berikut:

Merek A
(bulan)
12
30
50
40
62

88

Merek B
(bulan)
30
35
50
45
25
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Kompor gas merek A memiliki jangkauan = 62 12= 50. Sedangkan kompor gas
merek B memiliki jangkauan = 50 – 25 =25. Dari penghitungan jangkauan dari
kompor gas merek A dan kompor gas merek B, dapat ditafsirkan bahwa kompor
gas merek A memiliki ukuran penyebaran yang tidak lebih baik dari pada kompor
gas merek B.
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari tiga kelompok siswa
adalah sama yaitu 50 tetapi menunjukkan adanya perbedaan dengan nilai pada
masing-masing kelompok. Perbedaan ini disebut penyebaran dari data. Ukuran
penyebaran ini menggambarkan bagaimana berpencarnya data kuantitatif. Melalui
ukuran penyebaran dapat diketahui seberapa jauh data-data menyebar dari titik
pemusatannya. Suatu kumpulan data yang bersifat homogen adalah yang
mempunyai penyebaran kecil, sedang kumpulan data yang bersifat heterogen
mempunyai penyebarannya besar. Salah satu ukuran penyebaran yang diuraikan
disini adalah rentang (jangkauan/range).
Ukuran penyebaran dapat digunakan untuk menentukan apakah nilai rata-rata
dapat mewakili suatu kumpulan data ataukah tidak. Untuk mengambil kesimpulan
ini kita dapat melihat dari besarnya penyebarannya. Apabila suatu kumpulan data
mempunyai penyebaran yang besar terhadap nilai rata-rata maka kita dapat
mengatakan bahwa nilai rata-rata itu tidak mewakili suatu kumpulan data. Selain
itu ukran penyebaran sangat penting digunakan pada statistika inferensial yaitu
dalam pengujian suatu hipotesa yaitu apakah 2 sampel berasal dari populasi yang
sama atau tidak.
Dari tabel di atas kelompok I mempunyai range = 0, kelompok II mempunyai range
= 32, kelompok III mempunyai range = 90. jadi dari data di atas maka range terbesar
adalah dipunyai kelompok III. Maka kumpulan data yang heterogen adalah
kelompok III dibanding kelompok I dan kelimpok II.
Beberapa syarat untuk ukuran penyebaran yaitu:
1. Perhitungan ukuran penyebaran data didasarkan pada data keseluruhan
2. Ukuran penyebaran harus mudah dibandingkan
3. Ukuran penyebaran tidak mudah dipengaruhi oleh fluktuasi sampel satu
dengan yang lain.
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Kegunaan dari ukuran penyebaran
1. Ukuran penyebaran dapat dipergunakan untuk menentukan apakah nilai
rata-ratanya dapat mewakili sekelompok data atau tidak.
2. Ukuran penyebaran dapat dipergunakan untuk mengadakan perbandingan
terhadap variabilitas data.

3. Ukuran penyebaran dapat membantu penggunaan ukuran statistika misalnya
dalam membandingkan antara ukuran sampel terhadap ukuran populasi atau
dalam pengujian hipotesa apakah 2 sampel berasal dari populasi yang sama
atau tidak.

Range(rentang/jangkauan)
Range merupakan selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Range
termasuk ukuran penyebaran yang paling sederhana atau kasar.
Range(rentang/jangkauan) data tunggal diberikan simbol J = selisih data terbesar
dengan data terkecil

Diberikan suatu data penilaian harian(ulangan harian) bahas Indonesi

60 65

70

75

80

90

60

95

90

80

50 65

75

60

80

80

90

85

60

70

75 75

80

90

70

85

90

85

75

90

1) Tentukan nilai tertinggi dan nilai terendah
2) Tentukan range(jangkauan)
Penyelesaian
Untuk menentukan nilai tertinggi dan terendah dapat menggunakan cara dengan
menggunakan diagram batang dan daun. Dalam diagram batang daun, data yang
ada diurutkan lebih dulu dari data ukuran terkecil sampai dengan ukuran yang
terbesar dengan menggunakan diagram batang dan daun. Bagian batang memuat
angka puluhannya sedangkan bagian daunnya memuat angka satuan. Dari data di
atas kita lihat bilangan yang ada, bilangan pulhan yang terendah adalah 50. Maka
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kita tulis nilai 50 pada diagram batang dan daun dengan meletakkan angka 5 di
batang dan angka 0 di daun, selanjutnya untuk bilangan 60 ditulis angka 6 di
batang dan angka 0 di daun.

Batang

Daun

5

0

6

0 0005 5

7

0005 5 5 5 5

8

0 0 0 0 0 5 5 5

9

0 0 0 0 0 0 0 5

Diperoleh nilai terendah adalah 50 dan nilai tertinggi 95, maka rangenya adalah 95 –
50 = 45
Dalam pengumpulan data tinggi badan (dalam cm) dari 25 siswa melalui
pengamatan langsung selanjutnya disusun dalam tabel berikut ini.

Nama
siswa
Andi
Ari
Siti
Anto
Adit
Misro
Meta
Sinta
Santi
Adi
Trogon
Bayu
Titi

Tinggi
badan(dalam cm)
170
168
156
160
160
160
180
160
150
150
154
154
156

Nama
siswa
Budi
Bari
Ali
Tuti
Tari
Wiwik
Wiras
Sari
Joi
Maryam
Winda
Denti

Tinggi
badan(dalam cm)
155
170
150
168
156
160
156
156
178
170
160
160
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Dari tabel tinggi badan yang ada, berapakah nilai terendahnya dan nilai tertingginya
serta berapakah nilai rangenya?

Dengan menggunakan diagram batang dan daun data tinggi badan di atas
dapat diurutkan dengan cara melihat bilangan ratusan dan puluhan yang kecil
sebagai batang dan satuan menjadi daun.

18
17
16
15

0
0
8
6

0

0
0

8
0
0 4

0
0
4

0
0
6

0
5

0

66

60

0

Selanjutnya data di atas diurutkan daunnya

18
17
16
15

0
0
0
0

0

0
0

0
0
0 0

0
0
0

8
0
4

8
4 5

6

6 66

6

Terlihat nilai tertinggi adalah 180 dan nilai terendah adalah 150, maka nilai
rangenya adalah 180 – 150= 30.
Jaadi range tinggi badan siswa adalah 30 cm.
Kebaikan dari range
a. Range mudah dan cepat dihitung
b. Range mudah dimengerti

Beberapa kelemahan dari range diantaranya
a. Perhitungan range tidak didasarkan pada seluruh nilai data tetapi hanya dari
2(dua) nilai data yang ekstrim
b. Nilai range sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim
c. Nilai range sangat dipengaruhi oleh fluktuasi sampel
d. Hanya dengan mengetahui nilai range tidak dapat diketahui distribusinya
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
UN 2017/2018 no 37
Rata-rata tinggi badan 32 orang siswa 170,5. Jika satu siswa 170,5. Jika satu
siswa yang memiliki tinggi badan 154 disertakan, rata-rata tinggi badan
seluruhnya adalah …
A. 160 cm
B. 165 cm
C. 170 cm
D. 175 cm

Alternatif Penyelesaian:
Soal ini untuk meraih kompetensi dasar 4.10 menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitandengan dengan distribusi data, nilai rata-rata,
median, modus dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat
kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi.
Dari soal diketahui bahwa rata-rata tinggi badan =170,5 cm dan banyak
siswa 32. Terdapat satu siswa memiliki tinggi badan 154 cm.
Selanjutnya ditentukan rata-rata tinggi badan seluruhnya yaitu 33 orang
siswa.
𝐽
170,5 = dengan J = adalah jumlah 32 tinggi badan siswa.
32
𝐽 = 170,5 × 32 = 5.456
5.456+154
Rata-rata tinggi badan seluruhnya =
= 170
33
Jawaban adalah C

UN 2015/2016 No 35
Rata-rata tinggi siswa pria 135 cm dan rata -rata tinggi siswa wanita 140 cm.
Jika banyak siswa 40 orang dan rata-rata tinggi seluruhnya 137 cm, maka
banyak siswa pria adalah …
A. 15 cm
B. 16 cm
C. 24 cm
D. 25 cm

Alternatif penyelesaian:
Soal ini untuk meraih kompetensi dasar 4.10 menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitandengan dengan distribusi data, nilai rata-rata,
median, modus dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat
kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi.
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Diketahui bahwa ̅̅̅=135
𝑥𝑝
𝑥𝑤 = 140, n=40, 𝑥̅ =137
̅̅̅̅
𝑛𝑝 . 𝑥̅𝑝 + 𝑛𝑤 . 𝑥̅𝑤
= 137
40
𝑛𝑝 = 𝑢
𝑛𝑤 = 40 − 𝑢
𝑢. 135 + (40 − 𝑢). 140 = 5.480
−5 𝑢 = −120
𝑢 = 24
UN 2016/2017
Rata-rata berat i badan siswa pria dalam sebuah kelas 61 kg dan rata-rata
berat badan siswa wanita 53 kg. Jika rata-rata berat badan seluruh siswa
dalam kelas tersebut 56 kg dan banyak siswa 32 orang, banyak siswa pria
adalah …
A.
B.
C.
D.

18 orang
16 orang
14 orang
12 orang

Alternatif penyelesaian:
Soal ini untuk meraih kompetensi dasar 4.10 menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitandengan dengan distribusi data, nilai rata-rata,
median, modus dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat
kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi.
Diketahui bahwa 𝑥̅𝑝 = 61
𝑥̅𝑤 = 53
𝑥̅ = 56
𝑛 = 32
𝑛𝑝 = 𝑢
𝑛𝑤 = 32 − 𝑢
𝑛𝑝 . 𝑥̅𝑝 + 𝑛𝑤 . 𝑥̅𝑤
= 56
32
𝑢. 61 + (32 − 𝑢). 53
= 56
32
61 𝑢 + 1696 − 53 𝑢 = 1792 − 1696
8 𝑢 = 96
𝑢 = 12
Median
UN 2017/2018 no 36
Perhatikan data berat badan(kg) dari 16 siswa berikut!
63, 58, 46, 57, 64, 52, 60, 46, 54, 55, 58, 65, 46, 46, 62, 56
Median dari data tersebut adalah…
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A.
B.
C.
D.

46,0
50,0
55,5
56,5

Alternatif penyelesaian:
Soal ini untuk meraih kompetensi dasar 4.10 menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitandengan dengan distribusi data, nilai rata-rata,
median, modus dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat
kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi.
Dengan memahami pengertian median maka data diurutkan dulu dari kecil
ke besar
a.

Urutkan nilai data dari kecil ke besar

b.

46, 46, 46, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 60, 62, 63, 64, 65
𝑛+1
Tentukan letak median dengan menggunakan rumus=
,n=
2

banyaknya data
𝑛+1
16+1
Letak median = 2 = 2 = 8,5

c.
Tentukan nilai median
Nilai Mediannya adalah nilai data ke 8 dan nilai data ke-9 setelah diurutkan
56+57
selanjutnya dibagi 2 yaitu 2 = 56,5
N 2016/2017 no 37
Perhatikan data berikut!
Nilai
Frekuensi

6
3

7
5

8
2

9
8

10
2

Median data tersebut adalah…
A.
B.
C.
D.

7,5
8,0
8,5
9,0

Alternatif penyelesaian:
Soal ini untuk meraih kompetensi dasar 4.10 menyajikan dan menyelesaikan
masalah yang berkaitandengan dengan distribusi data, nilai rata-rata,
median, modus dan sebaran data untuk mengambil keputusan, membuat
kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi.
Dengan memahami pengertian median maka data diurutkan dulu dari kecil
ke besar
a.

Urutkan nilai data dari kecil ke besar
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b.

Tentukan letak median dengan menggunakan rumus=

banyaknya data
𝑛+1
20+1
Letak median = 2 = 2 = 11,5

𝑛+1
2

,n=

c. Tentukan nilai median
Nilai Mediannya adalah nilai data ke 11 dan nilai data ke-12 setelah
9 +9
diurutkan selanjutnya dibagi 2 yaitu 2 = 9

B. Mengembangkan Soal HOTS
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
Pelajara : Matematika
n
KOMPETE
NSI
DASAR
Menganalisi
s data
berdasarkan
distribusi
data, nilai
Buku
rata-raa,
Sumber
median,
:
modus dan
sebaran data
untuk
mengambil
kesimpulan,
membuat
keputusan
dan
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Kurikulum

:

Bentuk Soal

: Uraian

Nama
Penyusun

:

Pengetah
uan/
Pemaha
man

Apli
kasi
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PAKET - …
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membuat
prediksi

LINGKUP
MATERI
Statistika

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal Nilai rata-rata matematika dalam suatu
kelas 72, sedangkan nilai rata-rata siswa
pria 69 dan nilai rata-rata siswa wanita 74.
Jika banyak siswa dalam kelas 40 orang,
maka tentukan banyak siswa pria.

MATERI
Ukuran
Penusatan
INDIKATO
R SOAL
Memecahka
n masalah
rata-rata

Kunci
Jawab
an
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
Pelajara : Matematika
n
KOMPETE
NSI
DASAR
Menganalis
is data
berdasarkan
distribusi
data, nilai
rata-raa,
Buku
median,
Sumber
modus dan
:
sebaran
data untuk
mengambil
kesimpulan,
membuat
keputusan
dan
membuat
prediksi

LINGKUP
MATERI
Statistika
MATERI
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Kurikulum

:

Bentuk Soal

: Uraian

Nama
Penyusun

:

Pengetahua
n/
Pemahama
n

Apli
kasi
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RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal Pada suatu RT terdapat 8(delapan) orang
yang penghasilan setiap bulannya dalam
tabel berikut(dalam jutaan rupiah)
Tabel penghasilan setiap bulan dari 8
orang di suatu RT

PAKET - …
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Nama

Ukuran
Penusatan
INDIKATO
R SOAL
Memecahka
n masalah
rata-rata

Kunci
Jawab
an

Pak Amin
Pak Beni
Pak Catur
Pak Didik
Pak Emon
Pak Fauzi
Pak Gatot
Pak Hary

Penghasilan(juta
rupiah)
2
2
3
3
3
3
3
41

a. Tentukan rata-rata penghasilan
8(delapan) orang tersebut.
b. Apa yang dapat Anda sampaikan
dari perolehan rata-rata
penghasilan 8 orang tersebut
terhadap data yang ada?
c. Apabila penghasilan pak Hary
sebesar Rp 41.000.00,00
dikeluarkan dari data,
bagaimanakah rata-rata
penghasilan dari ke tujuh orang
tersebut?
d. Saran Anda sebaiknya
menggunakan ukuran pemusatan
apakah sehingga dapat mewakili
data yang ada?
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
Pelajara : Matematika
n
KOMPETE
NSI
DASAR
Menganalisi
s data
berdasarkan
distribusi
data, nilai
rata-raa,
Buku
median,
Sumber
modus dan
:
sebaran data
untuk
mengambil
kesimpulan,
membuat
keputusan
dan
membuat
prediksi

LINGKUP
MATERI
Statistika
MATERI
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Kurikulum

:

Bentuk Soal

: Uraian

Nama
Penyusun

:

Pengetah
uan/
Pemaha
man

Apli
kasi



Penal
aran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal Memecahkan masalah rata-rata dan
median
Diberikan dua data berikut ini
Data X :
4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10,
10, 12
Data Y :
4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10,
10, 16

Unit Pembelajaran
Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data

Ukuran
Penusatan
INDIKATO
R SOAL
Memecahka
n masalah
rata-rata

Kunci
Jawab
an

d. Tentukan mean, median dan
modus untuk tiap data X
maupun data Y
e. Jelaskan mengapa mean
data Y lebih besar dari data
X
f. Jelaskan mengapa median
data X dan data Y sama

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
Pelajara : Matematika
n
KOMPETE
NSI
DASAR
Menganalisi
s data
Buku
berdasarkan Sumber
distribusi
:
data, nilai
rata-raa,
median,
modus dan

Kurikulum

:

Bentuk Soal

: Uraian

Nama
Penyusun

:

Pengetah
uan/
Pemaha
man

Apli
kasi



Penal
aran
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PAKET - …

sebaran data
untuk
mengambil
kesimpulan,
membuat
keputusan
dan
membuat
prediksi

LINGKUP
MATERI
Statistika
MATERI
Ukuran
Penusatan
INDIKATO
R SOAL
Memecahka
n masalah
rata-rata
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RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal Soal ini menguji kemampuan siswa
untuk memecahkan masalah rata-rata.
Nilai rata-rata matematika dalam suatu
kelas 72, sedangkan nilai rata-rata siswa
pria 69 dan nilai rata-rata siswa wanita
74.
Jika banyak siswa dalam kelas 40 orang,
tentukan banyak siswa pria

Kunci
Jawab
an

Unit Pembelajaran
Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VII
Mata
Pelajara : Matematika
n
KOMPETE
NSI
DASAR
Menganalisi
s data
berdasarkan
distribusi
data, nilai
rata-raa,
Buku
median,
Sumber
modus dan
:
sebaran data
untuk
mengambil
kesimpulan,
membuat
keputusan
dan
membuat
prediksi

LINGKUP
MATERI
Statistika
MATERI

Kurikulum

:

Bentuk Soal

: Uraian

Nama
Penyusun

:

Pengetah
uan/
Pemaha
man

Apli
kasi



Penal
aran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal 1. Memecahkan masalah median
Diketahui bahwa median dari 8 bilangan
adalah 4 1/2. Jika diketahui 7 bilangan
di antaranya adalah 10, 2, 3, 5, 11, 14
dan 1. Tentukan bilangan ke delapan
dan jelaskan
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Ukuran
Penusatan
INDIKATO
R SOAL
Memecahka
n masalah
rata-rata
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Kunci
Jawab
an

Unit Pembelajaran
Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis
:
Sekolah
Kelas
:
Mata
:
Pelajaran
KOMPETE
NSI
DASAR
Menganalis
is data
berdasarka
n distribusi
data, nilai
rata-raa,
median,
modus dan
sebaran
data untuk
mengambil
kesimpulan
, membuat
keputusan
dan
membuat
prediksi

LINGKUP
MATERI
Statistika

MATERI
Ukuran
Penusatan

SMP

Kurikulum

:

VII

Bentuk Soal

: Uraian

Matematika

Nama Penyusun

:

Buku
Sumber
:

Pengetahua
n/
Pemahaman

Apli
kasi



Pena
laran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal 1. Memecahkan masalah ukuran
penyebaran
Misal diberikan suatu pengujian dua
merek kompor gas A dan B untuk
mengetahui berapa lama ketahanan
sparepart(onderdil) dari setiap merek.
Dimana dilakukan pengujian lima
kompor gas setiap merek. Diperoleh data
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INDIKATOR
SOAL
Memecahkan
masalah ratarata

pengamatan(dalam bulanan) sebagai

Kunci
berikut:
Jawaban

Merek A
(bulan)
12
30
50
40
62

Merek B
(bulan)
30
35
50
45
25

Bagaimana pendapat Anda kompor gas
merek apa yang lebih baik. Jelaskan!
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Unit Pembelajaran
Ukuran Pemusatan dan Penyebaran Data

KESIMPULAN

Kompetensi dasar menganalisis menganalisis data berdasarkan distribusi
data, nilai rata-rata, median, modus dan sebaran data untuk mengambil
kesimpulan, membuat keputusan dan membuat prediksi diperlukan
merupakan pembahasan untuk unit pemebelajaran ini.
Ukuran pemusatan data merupakan ukuran numerik yang mempunyai
kecenderungan terletak di tengah-tengah data.

Suatu data biasanya

mempunyai kecenderungan untuk terkonsentrasi atau terpusat pada ukuran
pemusatan ini. Ukuran pemusatan data yang sering digunakan adalah
mean(rata-rata), median, dan modus. Masing-masing ukuran pemusatan
mempunyai keunggulan dan ketepatan penggunaannya tergantung kepada
sifat dari data dan tujuannya.
Pembelajaran

yang

digunakan

untuk

kompetesi

dasar

ini

adalah

menggunakan model pembelajaran problem based leraning(pembelajaran
berbasis masalah) serta soal-soal dalam kehidupan sehari-hari.
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UMPAN BALIK

Selamat, Anda telah selesai mempelajari sub unit pembelajaran ukuran
pemusatan dan ukuran penyebaran bersama kegiatan pembelajarannya
menggunakan model pembelajaran based learning atau pembelajaran
berbasis masalah. Sub unit pembelajaran ini sebagai contoh saja, diharapkan
bapak dan ibu guru dapat mengembangkan sub unit pembelajaran dengan
lebih baik melalui kegiatan pembelajaran yang cocok dan sesuai dengan
kondisi siswa di kelas menggunakan 3 model pembelajaran yang disarankan
diantaranya model discovery learning, model pembelajaran berbasis masalah
(problem based learning), dan project based leraning. Refleksi bagi Anda
dalam mempelajari unit pembelajaran di antaranya adalah apa yang sudah
saya pelajari, materi apa yang belum saya pahami, apakah semua materi sudah
saya pahami dengan baik, kesulitan terbesar apa yang saya alami untuk
memahami materi, apakah semua aktivitas sudah saya lakukan, apakah semua
aktivitas

dapat saya selesaikan, apakah manfaat pengetahuan dan

keterampilan yang sudah saya dapatkan.
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Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Statistika

PENUTUP

Paket Unit Pembelajaran Statistika ini terdiri atas 2 unit pembelajaran, yaitu
Unit Pembelajaran Penyjian Data dan Unit Pembelajaran Ukuran Pemusatan
dan Penyebaran Data. Saudara telah mempelajari dua Unit Pembelajaran
tersebut yang masing-masing terdiri atas aplikasi kompetensi dasar (KD)
dalam dunia nyata, soal-soal UN, PISA, dan atau TIMSS yang terkait dengan
KD, aktivitas-aktivitas pembelajaran disertai lembar kerja peserta didik
(LKPD) yang dapat Saudara adopsi atau adaptasi untuk pembelajaran di
kelas. Untuk mengukur ketercapaian KD sekaligus mengembangkan
keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa, Saudara diharapkan dapat
mengembangkan soal-soal yang berorientasi keterampilan berpikir tingkat
tinggi. Pada masing-masing Unit Pembelajaran telah diberikan contoh
pengembangan soal berorientasi keterampilan berpikir tingkat tinggi.
Pada akhirnya, diharapkan Paket Unit Pembelajaran Statistika ini dapat
bermanfaat bagi pengembangan keprofesian guru melalui peningkatan
kompetensi pembelajaran menjadi lebih berorientasi pada pengembangan
keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Pada muaranya nanti diharapkan
generasi muda Indonesia memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada abad
ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan komunikatif.
Segala saran demi perbaikan Paket Unit Pembelajaran Statistika ini dapat
dikirimkan

melalui

surat

elektronik

ke

alamat

penulis,

yaitu

widterban@yahoo.com
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