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BAB I   
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru SD sebagai guru kelas perlu berupaya menguasai dengan baik beberapa 

mata pelajaran di SD, termasuk matematika. Berdasarkan Permendiknas Nomor 16 

Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru, khususnya pada kompetensi 

profesional matematika guru SD/MI disebutkan bahwa guru menguasai 

pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks 

materi aritmetika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika 

matematika. Standar kompetensi profesional matematika ini hendaknya dipenuhi 

oleh guru Sekolah Dasar.  

Penguasaan konsep dan prosedur matematika menjadi hal yang sangat 

penting. Guru harus menguasainya agar mampu mengajarkan matematika dengan 

baik. Bila guru keliru memahami konsep maka akan keliru pula konsep yang 

diajarkan dan hal ini akan berakibat pada pemahaman konsep siswa yang keliru 

pula. Demikian halnya dengan prosedur matematika, meskipun konsep telah 

dipahami dengan benar tetapi bila prosedurnya tidak dipahami dengan benar maka 

akan berdampak pada unjuk kerja siswa kelak dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

Selain penguasaan konsep dan prosedur matematika serta keterkaitannya, guru 

harus mampu menggunakannya dalam pemecahan masalah serta penerapannya 

dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berarti, guru SD perlu berupaya meningkatkan 

penguasaannya dari mengetahui dan memahami menjadi mampu menggunakan 

pengetahuan matematika dalam pemecahan masalah dan kehidupan sehari-hari. 

Guru harus mampu memberikan contoh bagaimana menggunakan konsep dan 

prosedur matematika guna menyelesaikan masalah. 

Statistika sebagai salah satu topik bahasan dalam matematika juga perlu 

dipahami konsep dan prosedur serta keterkaitan antara keduanya. Pada dasarnya, 

persoalan statistika sangatlah kontekstual karena pengetahuan ini berkembang 

sebagai cabang matematika yang bersifat terapan. Secara sederhana, persoalan 

statistika terkait dengan pengolahan data, penyajian data dan penerjemahannya. 

Untuk jenjang Sekolah Dasar, materi Statistika diberikan di kelas tinggi karena 
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memerlukan kemampuan berhitung yang memadai, meskipun demikian materinya 

masih bersifat pengantar. Oleh karena itu, statistika SD tidaklah rumit dan tidak 

menuntut kemampuan analisis yang tinggi. 

 

B. Tujuan Penulisan Modul 

Modul ini ditulis sebagai bahan belajar bagi guru Sekolah Dasar guna 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya terkait materi statistika. Setelah 

mempelajari modul ini, diharapkan guru menguasai materi, metode dan media 

pembelajaran tentang penyajian dan pengolahan data serta penerjemahannya. Hal 

ini diharapkan dapat memantapkan guru dalam mengajarkan materi statistika di 

Sekolah Dasar.  

 

C. Sasaran Penulisan Modul 

Sasaran pengguna modul ini adalah guru SD, khususnya guru SD peserta 

Pendidikan dan Pelatihan Pasca Uji Kompetensi Awal. 

 

D. Ruang Lingkup Isi Modul 

Modul ini fokus membahas tentang penyajian dan pengolahan data serta 

penerjemahannya. Penyajian data dalam bentuk berbagai diagram dan pengolahan 

data berupa menghitung nilai rata-rata. Kemudian hal yang tak kalah penting adalah 

tentang bagaimana menerjemahkan hasil perhitungan tersebut. 

 Selain mengenai konsep-konsep dasar statistika dan prosedurnya, dalam 

modul ini juga akan dibahas mengenai aplikasi konsep/prosedur pemecahan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari serta pemanfaatan media untuk mengajarkan 

statistika. Untuk itu, modul ini dibagi dalam dua kegiatan belajar yaitu. 

Kegiatan Belajar 1. Pemecahan Masalah yang Berkaitan dengan Diagram 

Kegiatan Belajar 2. Pemecahan Masalah yang Berkaitan dengan Rata-rata 
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BAB II  

KONSEP STATISTIKA, DIAGRAM DAN RATA-RATA 

 

Banyak kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan statistika. Misalnya di 

lingkungan sekolah, Anda sebagai guru ingin mengetahui berapa banyak siswa yang 

harus remidi. Di lingkungan masyarakat Anda dapat menjumpai terapan statistika 

pada kegiatan pemilihan Kepala Desa dan kegiatan sensus penduduk. Hal ini 

menunjukkan bahwa statistika sangat terkait dengan persoalan kontekstual dan 

bersifat terapan. 

Menurut Anda, apakah statistika itu? Statistika dapat dipandang sebagai metode 

ilmiah mengenai prosedur pengkajian data. Statistika merupakan ilmu pengetahuan 

mengenai proses pengkajian data meliputi lima tahap yang berhubungan, yaitu 

pengajuan masalah, pengumpulan data, penyajian data, analisis data, dan 

penerjemahan hasil analisis. Pengajuan masalah terkait kepentingan informasi apa 

yang ingin diketahui dari suatu data. Misalnya ingin mengetahui banyaknya siswa 

yang harus remidi. Untuk memperoleh informasi tentang hal tersebut maka perlu 

melakukan kegiatan pengumpulan data yaitu mengumpulkan nilai-nilai hasil ulangan 

siswa. Tahap penyajian data bertujuan untuk menyajikan data yang terkumpul, 

misalkan dalam bentuk diagram batang, lingkaran, garis atau tabel. Tahap analisis 

data bertujuan untuk mengolah data yang telah terkumpul tadi sehingga 

menghasilkan informasi yang kita perlukan. Untuk itu, perlu menghitung nilai rata-

rata masing-masing siswa. Tahap akhir yaitu penerjemahan bertujuan untuk 

mengambil kesimpulan guna menjawab masalah berdasarkan hasil analisis data. 

Menentukan banyaknya siswa yang remidi dilakukan dengan membandingkan nilai 

rata-ratanya dengan kriteria ketuntasan minimal. Siswa yang nilai rata-ratanya 

dibawah KKM harus mengikuti remidi. 

Contoh lain, ingin mengetahui siapa kepala desa terpilih. Pengumpulan data 

dengan melakukan pemungutan suara untuk memilih Kepala Desa. Selanjutnya 

adalah menghitung perolehan suara masing-masing kandidat Kepala Desa. 

Berdasarkan perhitungan perolehan suara pada tahap sebelumnya maka Kepala 

Desa terpilih diketahui dari perolehan suara terbanyak.   
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Apa yang dimaksud dengan data? Statistika berkaitan dengan data, misalnya 

data siswa tahun ajaran baru, data banyaknya siswa laki-laki di sekolah atau data 

banyaknya siswa kelas V dan sebagainya. Data merupakan catatan mengenai suatu 

fakta yang dapat menginformasikan suatu keadaan. Data merupakan bentuk jamak, 

istilah tunggalnya adalah datum. Data dapat berupa angka maupun kata-kata. Data 

berupa kata-kata disebut data kualitatif, contohnya data mengenai jenis kegiatan 

ekstrakurikuler di sekolah, data mengenai mutu suatu barang, data mengenai 

keaktifan siswa di kelas. Data berupa angka-angka disebut data kuantitatif, 

contohnya data nilai ulangan siswa, data mengenai banyaknya siswa kelas V tahun 

ajaran 2011/2012, data jumlah kelahiran di satu kecamatan pada bulan Januari 

2012. 

Jenis data kuantitatif berupa data kontinu dan data diskrit. Data kontinu diperoleh 

dari hasil pengukuran sehingga hasilnya berupa bilangan riil. Contohnya data hasil 

pengukuran tinggi badan siswa satu kelas, data hasil pengukuran tinggi tanaman. 

Data diskrit diperoleh dari hasil membilang sehingga hasilnya berupa bilangan 

cacah. Contohnya data banyaknya peminat sepak bola, data banyaknya peserta 

Ujian Nasional. 

Statistika membicarakan tentang data berupa angka-angka. Kumpulan angka 

akan memiliki makna jika disajikan dan diolah. Misalnya data hasil ulangan siswa 

tentu akan lebih bermakna jika diolah dalam bentuk nilai rata-rata, sehingga Anda 

sebagai guru dapat menentukan apakah siswa tersebut perlu remidi atau tidak. Data 

akan lebih mudah dibaca jika disajikan dalam bentuk yang sistematis. Bayangkan 

jika Anda telah 10 kali mengadakan ulangan untuk 35 siswa di kelas. Berarti Anda 

memiliki kumpulan angka-angka sebanyak 350, betapa sulitnya untuk mengetahui 

berapa siswa yang telah mencapai nilai KKM. Untuk itu data-data tersebut perlu 

disajikan agar mudah dibaca, misalnya dalam diagram dan tabel. 

Kegiatan belajar berikut akan membahas mengenai penyajian data dengan 

diagram dan penggunaannya dalam pemecahan masalah, serta pemecahan 

masalah menggunakan rata-rata. Pembahasan dimulai dengan uraian materi guna 

memantapkan pemahaman konsep bagi Anda sebagai guru. Selain itu juga 

diberikan contoh strategi belajar dan pilihan media belajar untuk mengajarkan 

statistika bagi siswa SD. Contoh strategi belajar dan media diharapkan dapat 

menginspirasi Anda dalam menyiapkan pengajaran statistika pada siswa kelak. 
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A. Kegiatan Belajar 1. Pemecahan Masalah yang Berkaitan dengan Diagram 
1. Tujuan Belajar/Kompetensi 

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan belajar ini adalah: 

a. Guru mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa  cara 

penyajian data dengan diagram batang, diagram garis, dan diagram 

lingkaran 

b. Guru mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa 

tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan diagram batang, 

diagram garis dan diagram lingkaran  

2. Uraian Materi 

Perhatikan ilustrasi berikut ini. 

 

 
Gambar 1. Sumber: http://www.google.co.id/imgres?imgurl=http://www.technologyindonesia.com 

 

 

 

 

 

Bagaimana cara Anda menjawab pertanyaan tersebut? Akan rumit sekali bila 

mencoba menyelesaikan masalah tersebut hanya berdasarkan fakta. Dalam hal 

ini diperlukan data statistika agar lebih informatif. Persoalan di atas merupakan 

persoalan statistika. Selain mengenai banyaknya siswa di sekolah, coba Anda 

Berdasarkan ilustrasi pada gambar 1. Dapatkah Anda menyebutkan berapa 

banyak siswa perempuan dalam gambar tersebut? Berapa banyak siswa laki-

laki? Manakah yang lebih banyak, siswa perempuan atau siswa laki-laki? 
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sebutkan contoh persoalan statistika yang dapat diambil dari permasalahan di 

sekolah. 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, Anda perlu melakukan 

kegiatan pengumpulan data. Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan 

menggunakan angket, isian biodata siswa, melakukan tes dan sebagainya. 

Untuk pembelajaran di kelas, guru dapat menyelenggarakan kegiatan simulasi 

pengumpulan data. Ambilah topik yang menarik bagi siswa, misalnya tempat 

wisata yang ingin mereka kunjungi. Kegiatan simulasi ini penting dilakukan agar 

siswa mengalami langsung kegiatan yang terkait dengan statistika.  

Rancanglah skenario seakan siswa-siswi satu kelas akan berkaryawisata 

Guru perlu melakukan pemungutan suara untuk menentukan tempat wisata yang 

akan dikunjungi. Agar kegiatan simulasi ini berlangsung menarik, guru perlu 

menyiapkan gambar-gambar tempat wisata sebagai pilihan bagi siswa. 

Berdasarkan gambar dan deskripsi singkat tentang tempat wisata tersebut 

kemudian siswa diminta memilih tempat favorit mereka. Pemilihan dapat 

dilakukan dengan cara siswa menunjukkan tangan atau menuliskan nama 

tempat favoritnya pada secarik kertas. Selama kegiatan pemungutan suara 

dilakukan, guru harus mencatatnya dalam bentuk turus. Data yang diperoleh 

kemudian disajikan agar mudah dibaca untuk dianalisis selanjutnya. Penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk tabel dan diagram. Bagaimana cara 

menyajikan data dalam diagram? Ikutilah pembahasan berikut. 

 

a. Cara Menyajikan Data dalam bentuk Diagram 

Data akan lebih mudah dibaca jika disajikan dalam bentuk yang sistematis 

yaitu dikelompokkan dalam tabel, atau disajikan dalam bentuk diagram (batang, 

garis, atau lingkaran). Sebelum menyajikan data dalam bentuk diagram, akan 

lebih mudah bila data telah disajikan secara sistematis dalam bentuk tabel.  

Langkah menyajikan data dalam tabel adalah sebagai berikut. 
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(i) Membuat tabel lalu mencacah data satu persatu 

Tujuan Wisata Turus Banyaknya siswa 

Candi Borobudur    1 

Pantai Marina    3 

Planetarium        6 

Taman Pintar                  8 

Dunia Fantasi                 8 

Kebun Binatang Ragunan    3 

Kebun Raya Bogor    1 

(Tabel tidak dipotong) 

Kolom turus hanya untuk membantu ketika mencacah data, sehingga tabel hasil 

pemilihan tempat wisata hanya berisi tujuan wisata dan banyaknya siswa, 

seperti berikut. 

   Tabel 1. Hasil Pemilihan Tujuan Wisata 

Tujuan Wisata Banyaknya siswa 

Candi Borobudur 1 

Pantai Marina 3 

Planetarium 6 

Taman Pintar 8 

Dunia Fantasi 8 

Kebun Binatang Ragunan 3 

Kebun Raya Bogor 1 

(ii)  Memeriksa kelengkapan data dalam tabel 
Hal penting yang sebaiknya dilakukan adalah memeriksa apakah semua data 

telah tertulis dalam tabel. Caranya antara lain dengan menjumlah banyaknya siswa 

yang tertulis dalam tabel seperti berikut: 

Banyaknya siswa (Total) = 1+3+6+8+8+3+1 = 30 

Misalnya diketahui siswa sekelas seluruhnya ada 30 orang, jadi semua data 

telah tertulis dalam tabel. 

Sajian data dalam bentuk tabel akan menunjukkan pengelompokan data 

berdasar suatu kriteria misalnya menunjukkan kelompok siswa berdasarkan nilai 

ulangannya. Selain berbentuk tabel, data juga dapat disajikan dalam bentuk 
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diagram. Apa manfaat penyajian data dalam diagram? Sajian data dalam bentuk 

diagram membantu kita secara cepat melihat kondisi kelompok-kelompok tersebut 

misalnya untuk dibandingkan dengan kelompok lain.  

Penyajian data dalam diagram meliputi bentuk diagram lingkaran atau pie chart, 

diagram batang atau bar chart, dan diagram garis atau line chart. Penjelasan cara 

menyajikan data untuk masing-masing bentuk diagram sebagai berikut. 

1)   Penyajian Data dengan Diagram Batang/bar chart 

Diagram batang disajikan berdasarkan data berbentuk kategori. Diagram ini 

digunakan untuk membandingkan data atau menunjukkan hubungan suatu data 

dengan data keseluruhan. Diagram batang menggunakan gambar batang untuk 

menunjukkan nilai suatu data. 

Diagram perlu dilengkapi dengan judul, skala maupun penjelasan terhadap 

satuan yang digunakan.  Setiap batang lebarnya harus sama, sedangkan tinggi 

batang harus sesuai dengan banyaknya masing-masing komponen. 

Cara menyajikan data dengan diagram batang adalah. 

(i)    Menggambar sumbu vertikal dan horisontal 

(ii)   Menentukan variabel untuk masing-masing sumbu 

(iii)  Menentukan kisaran bilangan untuk masing-masing sumbu 

(iv) Menggambarkan diagram batang dengan mengikuti data yang ada, akan 

lebih mudah jika data telah tersistematis dalam tabel. 

Misalkan Anda selesai mengoreksi dan memberi nilai hasil ulangan siswa kelas VI 

yang seluruhnya ada 30 orang. Kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk tabel 

berikut. 

   Tabel 2. Nilai Ulangan Siswa Kelas VI 

Nilai Banyaknya siswa 

4 1 

5 3 

6 6 

7 8 

8 8 

9 3 

10 1 
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Sumbu vertikal untuk variabel banyaknya siswa dengan kisaran nilai antara 1 

sampai dengan 10. Sumbu horisontal untuk variabel nilai siswa dengan kisaran nilai 

antara 1 sampai dengan 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara membaca nilai data adalah dengan memperhatikan garis putus-putus yang 

menghubungkan puncak batang dengan angka yang tertera di garis vertikal. 

Penggunaan diagram batang juga memudahkan dalam mengetahui nilai terbanyak, 

terendah sehingga dapat dihitung selisihnya.  

Menggunakan diagram batang dengan mudah dapat diketahui berapa siswa 

yang memperoleh nilai terendah yaitu 1 orang mendapat nilai 4. Banyaknya siswa 

yang mendapat nilai 8 ada 8 orang. 

Dalam pembelajaran, Anda dapat menggunakan alat peraga diagram batang. 

Mintalah siswa membuat diagram batang berdasarkan data yang dikumpulkan 

melalui kegiatan simulasi. Untuk itu Anda perlu menyiapkan peraga tersebut. Peraga 

1        2         3       4        5        6        7       8        9       10 

Banyaknya 
Siswa 

Nilai Siswa 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Diagram 1. Nilai Ulangan Siswa Kelas VI 
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diagram batang berupa potongan kertas/tripleks berbeda-beda warna berbentuk 

batang dengan ketinggian yang berbeda-beda. Adapun sumbu vertikal dan 

horisontal dapat digambarkan pada selembar kertas manila putih. Kegiatan ini dapat 

dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok, jika alat peraga tersedia dalam jumlah 

yang mencukupi. Bila tidak, kegiatan ini dapat dilakukan secara klasikal dimana 

beberapa siswa diminta mendemonstrasikan penyajian data dengan diagram batang 

menggunakan peragaan. 

 

2) Penyajian Data dengan Diagram Garis/line chart 

Ada suatu rentetan peristiwa yang mengalami perubahan yang terus menerus 

tidak putus-putusnya (kontinu) misalnya berat badan bayi yang selalu berubah 

sepanjang waktu, pertumbuhan sebuah tanaman, temperatur/ suhu badan.  Apabila 

perubahan dari data tersebut kontinu, maka pada periode tertentu data itu dapat 

disajikan dengan diagram garis. 

Untuk menggambarkan diagram garis akan lebih mudah jika dikaitkan dengan 

pengertian koordinat titik pada bidang kartesius. Oleh karena itu sebaiknya 

digunakan kertas berpetak atau kertas millimeter. 

Contoh (1) 

Berat badan seorang bayi dicatat setiap  2 (dua) minggu, selama  16 (enam 

belas) minggu pertama. Hasilnya sebagai berikut: 

   Tabel 3. Data Berat Badan Bayi 

Umur dalam minggu 
 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

 
10 

 
12 

 
14 

 
16 

Berat dalam Kg 
 

3,3 
 

3,6 
 

3,9 
 

4,1 
 

4,1 
 

4,4 
 

4,9 
 

5,3 
 

Diagram garis dari tabel tersebut adalah sebagai berikut :  

Sumbu mendatar (horisontal) untuk umur dalam minggu dan sumbu tegak 

(vertikal) untuk menyatakan berat badan dalam kg. Selanjutnya siswa diminta untuk 

memindahkan data dari tabel kedalam kertas berpetak, yaitu:  pada umur 2 minggu 

berat badannya 3,3 kg, pada umur 4 minggu berat badannya 3,6 kg dan seterusnya. 

Kemudian dari masing-masing titik koordinat dihubungkan maka terbentuklah 

gambar diagram garis sebagai berikut. 
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Cara membaca data pada diagram garis adalah dengan memperhatikan titik 

temu antara variabel usia bayi dan variabel berat bayi. Contohnya, berat bayi pada 

usia 10 minggu adalah 4,1 kg. Berdasarkan diagram garis tersebut dapatkah Anda 

menentukan pada usia berapa bayi tersebut memiliki berat 4,9 kg? Ingat, bahwa 

garis yang menghubungkan antar titik menunjukkan adanya kontinuitas 

pertumbuhan bayi. 

Alternatif media belajar untuk membuat diagram garis adalah paku payung 

sebagai pengganti titik dan benang untuk menghubungkan antar titik. Siapkan papan 

yang cukup lunak untuk dipasangi paku payung, misalnya papan terbuat dari spons 

yang pada permukaannya dilapisi kertas manila putih. 

 

3) Penyajian Data dengan Diagram Lingkaran (pie chart) 

Diagram 2. Berat badan bayi  pada  16  minggu pertama 

Usia bayi 

 
 

   
   

Berat bayi (kg) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

 

7 

2 4 6 8 10 12 14 16 



 13 

Jika ingin melihat perbandingan dari beberapa macam data yang berbeda tanpa 

melihat besarnya tiap-tiap data , maka kita cukup menggunakan diagram lingkaran.  

Sehingga diagram lingkaran hanya mempunyai visual saja.  Untuk menggambar 

diagram lingkaran yang baik diperlukan pengertian sudut pusat juring lingkaran, 

sudut pusat suatu lingkaran (3600 ), penggaris, jangka, dan busur derajad. 

 

Contoh (2) 

Sebagai contoh akan dibuat diagram lingkaran dari data kegemaran olah raga siswa 

kelas V berikut. 
Tabel 4. Data kegemaran olah raga siswa kelas  V 

Kegemaran Banyaknya 

Bulu tangkis 

Volly 

Sepak bola 

Basket 

16 

10 

12 

2 

J u m l a h 40 

 

Untuk membuat diagram lingkaran, sebelumnya harus dilakukan perhitungan 

terlebih dahulu. Jumlah seluruh siswa  40, maka tiap jenis kegemaran siswa harus 

dibandingkan dengan jumlah siswa. Maka didapat nilai-nilai perbandingannya.  

Selanjutnya nilai-nilai perbandingan untuk tiap jenis kegemaran  dikalikan dengan  

3600. Jadi dengan demikian didapat ukuran sudut-sudut pusat dari juring-juring 

lingkaran untuk setiap jenis kegemaran siswa sebagai berikut : 

Bulu tangkis  = 
40
16

  3600   =  1440    ;      Volly  = 
40
10

  3600   =  900  

Sepak bola  =
40
12

  3600   = 1080       ;    Basket = 
40
2

  3600  = 180  

 

Jika dihitung persentasenya  : 

Bulu tangkis  = 
40
16

  100 %   =  40 %  ;  Volly  = 
40
10

  100 %  = 25 % 

Sepak bola   = 
40
12

  100 %   = 30  %   ;   Basket  = 
40
2

  100 %  =  5 % 
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Dengan menggunakan busur derajat  sudut-sudut pusat di titik  O  ditentukan 

berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas. Maka didapat diagram lingkaran 

sebagai berikut : 

 

Judul Diagram 

3, dikeluarkan 

Diletakkan  

dibawah gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3. Kegemaran Olahraga Keals V SD 

Cara membaca data pada diagram lingkaran adalah dengan memperhatikan 

luas daerah juring yang terbentuk. Misalnya pada juring yang menunjukkan 

kegemaran bulutangkis, dapat dilihat bahwa juring tersebut terluas dibandingkan 

lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penggemar olah raga bulutangkis 

paling banyak di kalangan siswa kelas V SD tersebut. Adapun cabang olahraga 

basket memiliki penggemar paling sedikit. 

Dalam pembelajaran di kelas, Anda juga dapat menggunakan alat peraga. 

Namun memerlukan keterampilan dalam membuatnya. Alat peraga berupa 

lingkaran-lingkaran berwarna-warni yang ditumpuk pada selembar karton/papan 

tripleks agak tipis. Pasang mur pada titik pusat lingkaran sehingga masing-masing 

lingkaran dapat digeser untuk membentuk juring tertentu. 

Dalam pembelajaran statistika, rancanglah kegiatan simulasi pengumpulan data 

dengan topik yang menarik bagi siswa. Ajak siswa mengalami langsung kegiatan 

statistika. Kegiatan simulasi untuk pengumpulan data kemudian data yang diperoleh 

tersebut digunakan untuk kegiatan penyajian dan pengolahan data. Dengan 

demikian, siswa akan mengalami kegiatan statistika secara utuh. 

 

40 % 

25 % 

30 % 

5 % 

Diagram 3. Kegemaran Olah Raga  Kelas  V  SD 

volly 

Bulu tangkis 

Sepak bola 

Basket 
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Ada beberapa bentuk penyajian data berbentuk diagram. Anda perlu 

menjelaskan pada siswa agar mereka dapat memilih bentuk penyajian yang tepat. 

Misalnya data mengenai tinggi badan seorang anak bernama Amir selama 1 tahun, 

lebih tepat disajikan dengan diagram garis. Hal ini karena tinggi badan Amir pasti 

mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan dan ini dapat ditunjukkan dengan garis 

yang menghubungkan antar titik. Data mengenai jenis pekerjaan warga di satu 

kecamatan, lebih tepat disajikan dengan diagram lingkaran. Penggunaan diagram 

lingkaran dapat menunjukkan distribusi pekerjaan warga pada satu kecamatan. Data 

mengenai jenjang pendidikan dan jumlah penduduk lebih tepat disajikan dengan 

diagram batang. Hal ini karena diagram batang dapat menunjukkan kelompok-

kelompok penduduk berdasarkan jenjang pendidikan sehingga dapat mengetahui 

dengan cepat mayoritas atau minoritas pendidikan warga. 

 

b. Penggunaan Diagram dalam Penyelesaian Masalah 

Perhatikan ilustrasi berikut. 

 
Gambar 2. Sumber: http://seputaraceh.com/read/3356/2010/02/23/pasar-ikan-keudah 

 

Ilustrasi pada gambar 2 memperlihatkan aktivitas jual beli di pasar ikan. Seorang 

penjual ikan bernama pak Badrun sangat senang sekali karena ikan dagangannya 

banyak terbeli. Pak Badrun ingin mengetahui jenis ikan apakah yang paling laku 

dibeli hari itu. Bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut? 

 

Berikut adalah data penjualan ikan di kios Pak Badrun dalam bentuk diagram 

lingkaran. 
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Diagram 4. Hasil Penjualan Ikan Pak Badrun 

 

Untuk membaca diagram lingkaran, harus mengingat kembali konsep lingkaran. 

Luas juring menggambarkan banyaknya data. Misalnya untuk penjualan ikan Kakap 

digambarkan dengan juring yang terbesar maka penjualannya merupakan yang 

terbanyak. Anda perlu ”membaca” bentuk gambar dan tidak terpaku pada hitungan-

hitungan semata, misalnya juring yang menggambarkan data penjualan ikan kakap 

dan ikan bandeng digabung akan membentuk setengah lingkaran. Ini berarti jumlah 

penjualan ikan kakap dan ikan bandeng adalah setengah total penjualan. 

Kemampuan ”membaca” gambar ini akan sangat membantu menyelesaikan soal 

dengan menghemat waktu karena mereka tidak perlu banyak menghitung. Nah, 

sekarang dapatkah Anda sebutkan jenis ikan apa yang paling laku dibeli? 

Pada diagram di atas, belum diketahui persentase penjualan ikan bawal. Jika 

total penjualan ikan pada hari itu adalah 50 kg, maka berapa kilo ikan bawal yang 

terjual? Untuk menyelesaikan masalah ini maka tahap awal yang perlu dilakukan 

adalah mencari persentase penjualan ikan bawal, yaitu. 

100% - (25% + 10% + 30% + 20%) = 15% 

Selanjutnya mencari banyaknya ikan bawal yang terjual dalam kilogram, yaitu. 

15% × 50 = 7,5 

Jadi banyaknya ikan bawal yang terjual hari itu adalah 7,5 kg. 

 

Mari kita coba untuk persoalan yang berbeda menggunakan data penjualan ikan 

pak Badrun. Jika banyaknya ikan kakap yang terjual adalah 12 kg, berapa 

kilogramkah penjualan ikan bawal hari itu? 

Kakap 
30% Gurameh 

25 % 

Nila 
10% 

Bawal 

Bandeng 
20% 
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Tahap pertama penyelesaian soal tersebut sama dengan persoalan sebelumnya 

yaitu mencari persentase penjualan ikan bawal. Telah didapat dari perhitungan 

sebelumnya yaitu 15%. 

Selanjutnya mencari banyaknya ikan bawal yang terjual dalam kilogram, yaitu. 

15
30

 × 12 = 6 

Jadi banyaknya ikan bawal yang terjual hari itu adalah 6 kg. 

 

Penggunaan diagram dalam penyelesaian masalah memerlukan kemampuan 

membaca diagram, penguasaan hitung pecahan, persen dan derajat. Dalam 

pembelajaran di kelas, Anda perlu memperhatikan kemampuan hitung dasar siswa 

seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian bilangan pecahan. 

Selain itu juga memahami makna juring lingkaran terkait dengan nilai pecahannya 

dan besar sudutnya terutama bentuk juring istimewa. Misalnya seperempat 

lingkaran sama dengan 25% atau 90°, setengah lingkaran sama dengan 50% atau 

180°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Evaluasi Belajar  

Untuk mengetahui pencapaian Anda dalam mempelajari modul ini, kerjakan evaluasi 

belajar berikut ini. 
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1). Diagram hasil panen padi di desa Makmur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Selisih hasil padi tahun 2005 dan tahun 2009 adalah .... 

a. 5 ton 

b. 10 ton 

c. 15 ton 

d. 20 ton 

 

 

 

 

 

 

2). Perhatikan diagram lingkaran berikut. Jika hasil panen kacang 900 ton maka 

hasil panen jagung adalah.... 

 

Data hasil panen pertanian di desa Sentosa tahun 2008 

Tahun panen 
2005 2006 2007 2008 2009 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 
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3). Diagram di bawah menunjukkan hasil penjualan bunga di sebuah toko bunga 

selama seminggu. Banyak bunga aster yang terjual 78 tangkai, berapa tangkai 

selisih penjualan bunga mawar dengan bunga tulip? 

    

a. 26 tangkai 

b. 156 tangkai 

c. 294 tangkai 

d. 372 tangkai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4). Seorang pasien dipantau perubahan suhu badannya secara rutin. Pengukuran 

suhu badan dilakukan sebanyak sembilan kali dengan hasil sebagai berikut. 

 

 

Sagu  30° Padi 

Jagung 

Kacang 

a. 150 ton 

b. 300 ton 

c. 600 ton 

d. 900 ton 

 

 Diagram penjualan bunga  

selama seminggu 

Mawar 

Aster 
13% 

Sedap 
Malam 
25% 

Tulip 18% 

Suhu Badan ( 0C) 
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Setelah pengukuran ke berapa pasien tersebut mengalami penurunan suhu paling 

banyak? 

a. Pengukuran ke-3 

b. Pengukuran ke-4 

c. Pengukuran ke-6 

d. Pengukuran ke-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Kegiatan Belajar 2. Pemecahan Masalah yang Berkaitan dengan Rata-rata 
1. Tujuan Belajar/Kompetensi 

Tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan belajar ini adalah: 

1        2         3        4        5        6        7       8        9        
Pengukuran ke- 

 

41 

40 

39 

38 

37 

36 
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a. Guru mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa  

cara menghitung nilai rata-rata 

b. Guru mampu memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa 

tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan rata-rata 

2. Uraian Materi 

Perhatikan kutipan berita berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

  
Sumber: http://jogja.tribunnews.com/2012/05/03/gaji-pemain-barca-rata-rata-rp6-milliar 

Pada kutipan berita tersebut disebutkan bahwa rata-rata pendapatan pemain 

sepak bola dunia Barcelona adalah Rp 1,5 miliar. Apa yang dimaksud dengan 

pendapatan rata-rata? Istilah rata-rata merupakan istilah statistika. Mengapa kita 

perlu memahami konsep rata-rata? Rata-rata merupakan salah satu pengolahan 

data guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Misalnya pada contoh 

pendapatan pemain sepak bola tersebut maka berdasarkan rata-rata pendapatan 

kita mendapatkan informasi tingkat kesejahteraan mereka secara kelompok. Hal ini 

berarti rata-rata diperlukan sebagai dasar pengambilan kesimpulan tentang keadaan 

suatu kelompok berbasis data. Dengan demikian pengambilan kesimpulan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Contoh lain, di kecamatan Harapan terdapat 5 warga berpenghasilan 100 juta 

rupiah per bulan. Informasi ini belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan 

bahwa warga di kecamatan Harapan telah sangat sejahtera. Bagaimana bila jumlah 

warga di kecamatan Harapan ada 15.000 jiwa? Maka perlu dipertanyakan besar 

penghasilan 14.995 warga lainnya. Kemudian, kesimpulan tingkat kesejahteraan 

warga se-kecamatan Harapan ditentukan berdasarkan hitungan rata-rata. 

 

a. Cara Menghitung Rata-rata 

TRIBUNJOGJA.COM - PARA pemain Barcelona menikmati gaji tertinggi 

di dunia, di antara pemain sepakbola yang tergabung di sejumlah klub 

lain. Sebagaimana dilansir www.sportingintelligence.com, Selasa (1/4) 

waktu setempat, rata-rata pendapatan anak asuh Pep Guardiola itu 

mencapai Rp 1,5 miliar per pekan atau Rp 6 Miliar per bulan.... 
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Mean atau rerata atau rata-rata merupakan jumlah semua nilai data dibagi 

banyaknya data dan dalam matematika sering ditulis M (= singkatan dari Mean) atau 

X ( baca x bar = rata-rata dari x data). Jika data pertama, kedua, ketiga sampai ke n 

masing-masing adalah  adalah x1, x2, x3, ,.... xn, maka jumlah nilai semua data ditulis 

dengan x1 +x2 + x3 +,.... +xn = 


n

i
ix

1

 dan banyaknya data adalah n.  Adapun rumus 

untuk mencari rata-ratanya ada dua cara yaitu  (1) rata-rata untuk penyajian data 

tunggal, (2) rata-rata untuk penyajian data kelompok. 

 

1). Rata-rata untuk  penyajian data tunggal  

Perhitungan rata-rata pada penyajian data tunggal tidak memperhitungkan 

frekuansi. Untuk menghitung rata-rata n data x1, x2, x3, ,.... xn digunakan  rumus  

X =
n

x
n

i
i

1  atau     
databanyaknya

datanilaisemuajumlah
   

Dalam pembelajaran di kelas, Anda dapat melakukan kegiatan simulasi 

pengumpulan data untuk kemudian menghitung nilai rata-rata berdasarkan data 

yang diperoleh sebelumnya. Ingat bahwa tahap awal kegiatan statistika adalah 

pengajuan masalah, maka rancanglah permasalahan yang menarik bagi siswa. 

Berikut diberikan ilustrasi kegiatan pembelajaran tentang rata-rata. 

Contoh (1) 

Untuk melakukan kegiatan simulasi ini, Anda perlu menyediakan sekantung permen. 

Minta 10 siswa maju ke depan kelas untuk melakukan peragaan pengumpulan data. 

Guru membagi sejumlah permen pada masing-masing anak. Usahakan banyak 

permen yang diterima anak berbeda-beda. Setelah kegiatan ini, ajukan 

permasalahan yang harus dijawab dengan rata-rata. Pertanyaannya adalah, berapa 

rata-rata banyaknya permen yang diterima kelompok siswa tersebut? 

Misalkan,siswa pertama dan kedua mendapat masing-masing 5 permen, siswa 

ketiga, keempat dan kelima masing-masing mendapat 6 permen, siswa ke enam 

dan ketujuh masing-masing mendapat 2 permen, siswa ke delapan mendapat 8 

permen, siswa ke sembilan dan ke sepuluh masing-masing mendapat 10 permen. 
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Kegiatan simulasi menggunakan permen ini merupakan tahap enaktif dimana siswa 

menggunakan objek nyata di awal pembelajaran. Tahap selanjutnya, Anda boleh 

saja menggunakan ilustrasi gambar (tahap ikonik) untuk menjelaskan pada siswa 

sebelum membahas mengenai rata-rata. Berikut sekedar ilustrasi gambar yang 

dimaksud. 

 

              

 

                  

        

                                   
.... dst 

Gambar 3.  

Bila siswa tidak mengalami kesulitan dalam memahami maksud kegiatan di atas, 

maka Anda bisa langsung meminta siswa merekap data ke dalam tabel. Ajukan 

kembali permasalahan di awal yaitu, berapa rata-rata banyaknya permen yang 

diterima 10 siswa tersebut? 

Dengan  menggunakan rumus rata-rata data tunggal maka rata-rata permen yang 

diterima oleh setiap siswa  adalah sebagai berikut: 

 

X = 
10

101087766655 
 = 

10
70

= 7 

 

2). Rata-rata untuk penyajian data kelompok  

Perhitungan rata-rata pada penyajian data kelompok memperhatikan frekuensi, dari 

pembagian permen diatas maka rata-ratanya adalah sebagai berikut: 
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 Tabel 5. Data Pembagian Permen 

Banyaknya permen (x) Banyaknya siswa (f) f.x 

5 2 10 

6 3 18 

7 2 14 

8 1 8 

10 2 20 

Jumlah 10 70 

 

X = 
databanyaknya

datanilaisemuajumlah  = 
frekuensijumlah

frekuensixdatanilaijumlah )(   

      =  



i

ii

f
xf

 = 
10
70

= 7 

 

b.  Penggunaan Rata-rata dalam penyelesaian masalah 

Dalam kehidupan sehari-hari, rata-rata digunakan sebagai dasar untuk menarik 

kesimpulan. Misalnya untuk menentukan banyak siswa yang harus remidi maka 

guru perlu menghitung nilai rata-rata masing-masing siswa kemudian 

membandingkannya dengan kriteria ketuntasan minimal (KKM). 

Berikut adalah contoh masalah yang diselesaikan dengan rata-rata. 

 

Contoh (2) 

Ada sembilan siswa SD mengikuti tes matematika. Jika salah satu di antara 

kesembilan siswa yang skornya  paling rendah yaitu 2  di buang, maka rata-rata skor 

kedelapan siswa  adalah 6,5. Berapakah rata-rata skor sembilan siswa mula-mula? 

Jawab: 

Diketahui :  5,6
8

2)(
9

1 


i
ix
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Ditanyakan: 
9

)(
9

1

i

ix
 ? 

Jawab: 

5,6
8

2)(
9

1 


i
ix

       


9

1i
ix -2 = 52    



9

1i
ix  = 54    

9

)(
9

1

i

ix
 = 

9
54 = 6 

Jadi rata-rata skor matematika dari 9 siswa mula-mula adalah 6 

 

Contoh (3): 

Rata-rata skor tes matematika 19 siswa adalah 60, karena ada satu siswa yang 

mengikuti tes susulan rata-ratanya menjadi 62. Berapakah skor siswa yang ikut tes 

susulan? 

Jawab:  

Diketahui :   

Rata-rata skor tes matematika 19 siswa adalah 60 ditulis: 60
19

)(
19

1 

i

ix
.............1) 

Dari persamaan 1) maka 


19

1

)(
i

ix =1140 

Karena ada satu siswa yang mengikuti tes susulan, maka  rata-ratanya menjadi 62. 

Maka 62
20

)(
19

1 


i
i xx

..........2) 

Dari persamaan 2) maka   


19

1

)(
i

ix  + x  = 1240   x = 1240 - 


19

1

)(
i

ix  = 1240-1140= 

100 

Jadi skor siswa yang ikut tes susulan = 100 

3. Evaluasi Belajar  

Untuk mengetahui pencapaian Anda dalam mempelajari modul ini, kerjakan evaluasi 

belajar berikut ini. 
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1). Nilai rata-rata 5 besar OSN tahun lalu adalah 77, sedangkan nilai rata-rata 6 

besar OSN adalah 75. Nilai peserta OSN pada peringkat ke-6 adalah. . . . 

a. 60,5     c. 64 

b. 63,5                                d. 65 

 

2) Sebuah keluarga memiliki empat orang anak. Umur anak tertua tiga tahun lebih 

tua dari dua kali umur anak termuda. Dua anak lainnya berturut-turut berusia lima 

tahun lebih muda dari dua kali umur anak termuda dan empat tahun lebih tua dari 

anak termuda. Jika rata-rata usia keempat anak tersebut adalah 20 tahun, maka 

usia anak yang kedua adalah . . . . tahun. 

a. 17  c. 21 

b. 19  d. 23 

 

3)   Dari sekelompok siswa peserta ujian matematika diperoleh data sebagai berikut: 

20 siswa mendapat nilai 5,5 

10 siswa mendapat nilai 5 

4 siswa mendapat nilai 6,5 

Lainnya mendapat nilai 7 

Jika nilai rata-rata keseluruhan adalah 6, maka banyaknya siswa yang 

mendapat nilai 7 adalah . . . . 

a    18 siswa  c.   22 siswa 

c. 20 siswa  d.   24 siswa 
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BAB  III PENUTUP 

 
A. Simpulan 

1. Penyajian data dapat menggunakan diagram dan tabel. Macam-macam 

bentuk diagram diantaranya adalah diagram batang/bar chart, diagram 

garis/line chart, dan diagram lingkaran/pie chart. 

2. Pemilihan bentuk diagram hendaknya disesuaikan dengan karakteristik data 

karena tujuan penyajian data agar lebih informatif 

3. Penyajian data dengan diagram bertujuan untuk memudahkan dalam 

membaca data misalnya mengetahui nilai tertinggi, nilai terendah, dan 

selisih. 

4. Penerapan diagram dalam pemecahan masalah memerlukan kemampuan 

membaca data dan kemampuan berhitung dasar 

5. Untuk menyelesaikan masalah dengan diagram lingkaran, perlu memahami 

dan menguasai operasi hitung yang melibatkan pecahan biasa, pecahan 

desimal dan pecahan persen, mengubah bentuk pecahan biasa kedalam 

bentuk persen dan mengubah pecahan biasa kedalam besar sudut, serta 

memahami makna juring lingkaran terkait dengan nilai pecahannya dan 

besar sudutnya terutama juring dengan sudut istimewa. 

6. Mean atau rerata atau rata-rata merupakan jumlah semua nilai data dibagi 

banyaknya data 

7. Kegiatan belajar statistika bagi siswa dapat dilakukan melalui simulasi, 

demonstrasi dan diskusi kelompok. Hal ini bertujuan agar siswa mendapat 

pengalaman langsung melakukan kegiatan statistika. 

8. Pilih topik yang menarik seputar kehidupan anak/siswa, kemudian lakukan 

kegiatan simulasi pengumpulan data untuk topik tersebut. Manfaatkan data 

yang diperoleh untuk pembelajaran tentang penyajian data dan pengolahan 

data. Dengan demikian siswa mengalami kegiatan statistika secara utuh. 

Penerjemahan hasil analisis juga akan lebih bermakna bagi siswa. 

9. Proses belajar statistika mengikuti teori Bruner yaitu melalui tahap enaktif 

(kegiatan nyata atau benda nyata), kemudian ikonik (menggunakan gambar 

objek), dan simbolik (menggunakan lambang-lambang matematika). 
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10. Manfaatkan media belajar seperti alat peraga berbahan sederhana yang 

dapat Anda buat sendiri. 

 

B. Kunci Jawaban 

 

Evaluasi Kegiatan Belajar 1 

1. Jawaban: d 

Pembahasan: 

Diketahui: Hasil padi tahun 2009 adalah 35 ton 

  Hasil padi tahun 2005 adalah 15 ton 

Ditanya: Selisih hasil padi tahun 2005 dan tahun 2009 

Jawab: 35 ton - 15 ton = 20 ton  

 

2. Jawaban: c 

Pembahasan: 

Diketahui: Hasil panen kacang 900 ton 

  Sagu 300, padi 1800, dan kacang 90° 
Ditanya: hasil panen jagung dalam ton 

Jawab: 

Hasil panen kacang 900 ton disajikan dalam bentuk juring lingkaran dengan sudut  

90°, maka satu derajat mewakili nilai 10 ton. 

Dari diagram lingkaran diketahui bahwa jagung dan sagu membentuk juring 

lingkaran dengan sudut  90°, maka besar sudut juring lingkaran untuk jagung 

adalah. 

90°− 30° = 60° 

Dengan demikian, hasil panen jagung adalah 600 ton  

 

3. Jawaban: b 

Pembahasan: 

Diketahui: Penjualan bunga aster 78 tangkai atau 13% 

  Tulip 18% 

  Sedap malam 25% 
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Ditanya: Selisih penjualan bunga mawar dan tulip dalam tangkai 

Jawab: 

Penjualan bunga mawar = 100% - (13%+25%+18%) = 100% - 56% = 44% 

Selisih penjualan bunga mawar dengan bunga tulip = 44% - 18% = 26% 

Banyak bunga aster yang terjual adalah 13% = 78 tangkai  

Selisih penjualan bunga mawar dan tulip adalah 26%= .... tangkai 

26%  = 2×13%  

= 2×78 tangkai =156 tangkai 

Jadi selisih penjualan bunga mawar dengan bunga tulip adalah 156 tangkai 

  

4. Jawaban: c   

Pembahasan : 

Diketahui: pengukuran ke-3 suhu badan pasien 410C 

      pengukuran ke-4 suhu badan pasien 400C 

      pengukuran ke-5 suhu badan pasien 390C 

     pengukuran ke-6 suhu badan pasien 400C 

      pengukuran ke-7 suhu badan pasien 380C 

      pengukuran ke-8 suhu badan pasien 370C 

Ditanya: Setelah pengukuran ke berapa pasien tersebut mengalami penurunan suhu 

paling banyak? 

Jawab :  

Dengan memperhatikan diagram garis, maka: 

Penurunan suhu badan antara pengukuran ke-3 dan ke-4 adalah 410C-400C= 10C 

Penurunan suhu badan antara pengukuran ke-4 dan ke-5 adalah 400C-390C= 10C 

Penurunan suhu badan antara pengukuran ke-6 dan ke-7 adalah 400C-380C= 20C 

Penurunan suhu badan antara pengukuran ke-7 dan ke-8 adalah 380C-370C= 10C 

Jadi, suhu badan pasien tersebut mengalami penurunan suhu paling banyak setelah 

pengukuran ke-6 yaitu 20C. 
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Evaluasi Kegiatan Belajar 2. 

1. Jawaban : d 

Pembahasan :  

Diketahui : Nilai rata-rata 5 besar OSN tahun lalu = 77 

 Nilai rata-rata 6 besar OSN tahun lalu = 75 

Ditanya    :  Nilai peserta OSN pada peringkat ke-6 ? 

Jawab : 

Misal :  

Nilai rata-rata 5 besar OSN tahun lalu = xa 

Nilai rata-rata 6 besar OSN tahun lalu = xb 

Jumlah nilai 5 besar OSN = 5 × xa  = 5 × 77 = 385 

Jumlah nilai 6 besar OSN = 6 × xb  = 6 × 75 = 450 

Nilai peringkat ke-6 OSN  
 = Jumlah nilai 6 besar OSN – Jumlah nilai 5 besar OSN 

 = 450 – 385 

 = 65 

 

2. Jawaban : c 
Pembahasan   
Misal : Anak termuda = x 

Rata-rata usia 4 anak = 20 tahun, berarti : 
Anak tertua = tiga tahun lebih tua dari dua kali umur anak termuda 
                  = 2x + 3 
 Anak kedua = lima tahun lebih muda dari dua kali umur anak termuda 
                    = 2x – 5  
Anak ketiga = empat tahun lebih tua dari anak termuda 
                    = x + 4 
 Maka, rata-rata usia 4 anak tersebut adalah: 
     = 20   
    6x + 2  = 80 
     6x  = 80 – 2 
     6x   =  78 
      x  = 13 
Jadi usia anak kedua adalah = 2x-5 = 2(13)-5 = 21 tahun 
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3. Jawaban : a 

Pembahasan  

Misal : n = banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 

 Rata-rata=  
 

  

6    = (  × ,  )  (  ×  ) (  × ,  ) (  × )  

      204 + 6n  = 110 + 50 + 26 + 7n 

      204 + 6n  = 186 + 7n 

      6n – 7n    = 186 – 204 

                  -n = -18 

                   n = 18  

Jadi, banyaknya siswa yang mendapat nilai 7 adalah 18 siswa. 
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