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Content Curriculum 
KelasVI semester 1

Pengolahan Data

4. Mengumpulkan dan 

mengolah data

4.1   Mengumpulkan dan membaca data

4.2   Mengolah dan menyajikan data dalam 

bentuk tabel

4.3   Menafsirkan sajian data

KelasVI semester 2

Pengolahan Data

7. Menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan 

data

7.1   Menyajikan data ke bentuk tabel dan 

diagram gambar, batang dan lingkaran

7.2   Menentukan rata-rata hitung dan modus 

sekumpulan data

7.3   Mengurutkan data termasuk 

menentukan nilai tertinggi dan terendah

7.4   Menafsirkan hasil pengolahan data



Kelas IX Semester 1

Statistika dan Peluang

3. Melakukan pengolahan dan 

penyajian data

1. Menentukan rata-rata, median, dan modus data 

tunggal serta penafsirannya

2. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram 

batang, garis, dan lingkaran

4. Memahami peluang 

kejadian sederhana

1. Menentukan ruang sampel suatu percobaan

2. Menentukan peluang suatu kejadian sederhana

Kelas XI Semester 1

Statistika dan Peluang

1. Menggunakan 

aturan statistika, 

kaidah pencacahan, 

dan sifat-sifat 

peluang dalam 

pemecahan masalah

1. Membaca data dalam bentuk tabel dan diagram batang, 

garis, lingkaran, dan ogive 

2. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang, 

garis, lingkaran, dan ogive serta penafsirannya  

3. Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran 

penyebaran data, serta penafsirannya

4. Menggunakan aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi 

dalam pemecahan masalah

5. Menentukan ruang sampel suatu percobaan

6. Menentukan peluang suatu kejadian dan penafsirannya



Aktivitas-Aktivitas Statistika
Aktivitas Statistika di kelas meliputi :

1. Mengumpulkan data

2. Mengorganisasikan data

3. Menyajikan data

4. Menginterpretasikan data 

Pengertian Statistik
• Statistik: ukuran yang mendeskripsikan data dengan bilangan

• Statistik: Data ringkasan berbentuk angka

• Statistika: ilmu yang  mempelajari cara

pengumpulan/pengolahan, penyajian dan analisis serta

pengambilan keputusan .



Mengumpulkan Data

 Tujuan mengumpulkan data? Menjawab

pertanyaan

- Berikan siswa kesempatan untuk membuat

pertanyaan mereka sendiri

- Bantu mereka menentukan jenis data yang

dibutuhkan dan metode pengumpulan data

- Hindari kegiatan pengumpulan data hanya

sekadar untuk membuat grafik!



 Arahkan siswa untuk membuat pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan diri

mereka dan lingkungannya (eksplorasi dalam

kelas)

 Buat hubungan dengan mata pelajaran lain,

atau lingkungan masyarakat/sosial

(eksplorasi luar kelas)

 Ajarkan pula memanfaatkan data yang sudah

dikumpulkan oleh pihak lain

Mengumpulkan Data



Bagaimana Cara Mengumpulkan

Data?
 Data dapat merupakan hasil perhitungan

 Data dapat merupakan hasil pengukuran

 Buatlah contoh tentang kegiatan

pengumpulan data yang berupa hasil

perhitungan dan hasil pengukuran!



Pengelompokkan dan Analisis Data

 Kegiatan membuat keputusan bagaimana

data akan dikelompokkan

 Pengelompokkan data berpengaruh besar

terhadap proses analisis data

- Memahami sifat-sifat dari suatu objek

dimulai dari memahami sifat-sifat dari

benda

- Mensortir objek berdasarkan sifat-sifatnya



Contoh

No Data A Data B

1 155 cm 38

2 150 cm 36

3 165 cm 40

4 153 cm 39

5 170 cm 41

6 163 cm 39

7 154 cm 36

8 168 cm 38

9 166 cm 37

10 151 cm 37

Data apakah yang digambarkan dalam tabel di atas?



Istilah tentang Data

 Data mentah adalah hasil pencatatan
peristiwa atau karakteristik elemen yang
dilakukan pada proses pengumpulan data

 Pengolahan data : proses memperoleh
data/angka ringkasan(proporsi, prosentase,
jumlah total, dsb) berdasarkan kelompok
data mentah

 Data statistik: angka-angka ringkasan dari
hasil pengolahan berdasarkan data mentah



Analisis Data

 Mengetahui dan memahami bagaimana

data tersebar atau

terkelompokkan/terkonsentrasi

(mengumpul)

 Statistik yang paling sederhana: jangkauan,

rerata, modus, median, standar deviasi

(SMA) salah satu alat untuk

menganalisis data



Penyajian Data

 Penyajian data : Bentuk Tabel dan grafik.

 Ajari siswa memilih bentuk penyajian data

yang paling efektif sesuai dengan bentuk

data dan tujuannya

 Tabel merupakan kumpulan angka-angka

yang disusun menurut kategori

 Grafik merupakan gambar-gambar yang

menunjukkan secara visual data berupa

angka



Beberapa Macam Grafik

1. Grafik Garis grafik garis tunggal, grafik

garis ganda, garfik garis prosentase

berganda, grafik garis berimbang

2. Grafik Batangan (bar chart,histogram)

garfik batangan tunggal, grafik batangan

berganda,

3. Garfik lingkaran (pie chart)

4. Garfik Gambar (Pictogram)

5. Grafik Peta (cartogram)
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Grafik garis berganda 3D
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Grafik lingkaran
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Diskusi Kelompok

 Buat Kelompok yang terdiri dari 5 orang!

Jawab Pertanyaan:

1. Mengapa data perlu disajikan dalam

betuk tabel atau diagram?

2. Analisislah perbedaan bentuk penyajian

data dalam berbagai bentuk grafik

tersebut!



Konfirmasi:

1. Penyajian data dengan tabel memberikan
angka-angka yang lebih teliti namun tidak
dapat dengan cepat mengambil
kesimpulan, sedangkan penyajian data
dengan grafik mempercepat dalam
proses pengambilan kesimpulan namun
tidak memberikan ketelitian yang baik.

2. Jenis data: data tunggal, data
bergolong, cross section data, dan data
berkala



Diskusi 2

1. Deskripsikan sebuah grafik garis dan diagram garis.
Berikan contoh data yang mungkin tepat untuk
grafik-grafik ini. Apamanfaat unik masing-masing
grafik tersebut?

2. Bagaimana cara membuat diagram lingkaran? Apa
yang dapat dijelaskan oleh diagram lingkaran namun
tidak dapat dijelaskan oleh diagram batang?

3. Deskripsikan dua konsep berbeda tentang rata-rata!
Bagaimana tiap konsep dikembangkan? Ide mana
yang mengarah ke metode menghitung mean?

4. Bagaimana memanfaatkan media pembelajaran
berbasis komputer untuk mengajarkan statistika?


