
Statistik dan Peluang 

 

A. Statistik 

Statistik adalah metode ilmiah yang mempelajari cara pengumpulan, 

penyusunan, pengolahan, dan analisis data, serta cara pengambilan kesimpulan 

berdasarkan data-data tersebut. Data ialah keterangan-keterangan yang berupa 

bilangan atau non bilangan tentang suatu kejadian atau masalah. 

Penyajian Data Statistik 

1. Penyajian data dalam bentuk daftar atau tabel 

a. Penyajian data sederhana / tunggal 

Contoh: nilai rapor mata pelajaran matematika kelas VI SD sebagai berikut: 

2 5 3 6 6 4 5 6 4 2 9 8 7 5 6 

4 6 7 6 9 6 5 3 4 6 7 8 6 7 7 

Data tersebut dapat diatur lebih rapi dengan menggunakan tabel sebaran 

seringan (tabel distributif frekuensi) sebagai berikut: 

Nilai Rapor Turus / Tally Frekuensi 

2 II 2 

3 II 2 

4 IIII 4 

5 IIII 4 

6 IIII IIII 9 

7 IIII 5 

8 II 2 

9 II 2 

Jumlah  30 

 

b. Penyajian data kelompok 

Contoh: Berat badan 30 orang siswa tercatat sebagai berikut: 

41 47 51 56 60 67 43 47 51 56 

60 42 48 53 57 64 44 48 53 57 

64 58 54 45 49 58 57 59 55 43 

Tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut: 

Langkah-langkah untuk membuat distribusi kelompok sebagai berikut: 



Berat badan Turus Frekuensi 

41 – 45 IIII I 6 

46 – 50 IIII 5 

51 – 55 IIII I 6 

56 – 60 IIII III 8 

61 – 65 IIII 4 

66 – 70 I 1 

Jumlah  30 

 

1) Menemukan skor tertinggi (xt) dan skor terendah (xr). xt – xr = 67 – 41 = 

26 

2) Menentukan jarak pengukuran atau range disingkat R dengan rumus R = 

(xt – xr) + 1 = 26 + 1 = 27 

3) Menetapkan jumlah kelompok interval (K) menggunakan pertimbangan 

kelaziman penggunaan K dalam distribusi yaitu berkisar antara 4 sampai 

dengan 10 kelompok. Rumus yang digunakan K = 1 + 3,3 log n; n 

adalah banyaknya data. K = 1 + 3,3 log 30 = 1 + 3,3 (1,48) = 1 + 4,884 

= 5,88. Karena jumlah interval harus bilangan cacah maka nilai yang 

diperoleh dibulatkan dengan pembulatan ke atas. Sehingga jumlah 

interval pada soal tersebut adalah 6. 

4) Menghitung lebar interval (i) pada setiap kelompokinterval dengan 

rumus 𝑖 =
𝑅

𝐾
. Terdapat consensus dalam menentukan lebar interval, jika 

nilai I yang didapatkan merupakan bilangan desimal, berapapun angka 

di belakang koma kecuali nol, maka angka harus ditingkatkan satu 

tingkat diatasnya. Misal diperoleh i = 6,1 harus dibulatkan menjadi 7. 

Nilai I dari data di atas adalah 𝐼 =
𝑅

𝐾
=

27

6
= 4,5. Berdasarkan consensus 

maka diperoleh I = 6. 

5) Menyusun kelompok-kelompok interval ke dalam tabel dengan 

memasukkan nilai terendah pada kelompok paling bawah, dan 

menghitung frekuensi tiap-tiap kelompok interval nilai yang telah 

tersusun. Kelompok interval untuk data di atas dapat dilihat pada tabel. 



 

2. Penyajian data dalam bentuk diagram 

a. Diagram batang daun 

Untuk menunjukkan bagaimana cara menyusun diagram ini, kita 

memperhatikan data skor (interval 0 – 100) ujian matematika mahasiswa 

PGSD sebagai berikut: 

76 63 56 45 82 93 47 

55 60 65 70 65 64 85 

68 72 54 90 75 58 69 

 

Angka pertama dipasang sebagai batang dan angka kedua diapasang 

sebagai daun akan diperoleh diagram batang daun seperti di bawah ini: 

Batang Daun 

4 5 7      

5 6 5 4 8    

6 3 0 5 5 4 8 9 

7 6 0 2 5    

8 2 5      

9 3 0      

 

b. Diagram batang 

Untuk memahami cara menggambar data dalam suatu diagram batang, 

perhatikan jenis pekerjaan orang tua kelas VI SD sebagai berikut: 

Jenis Pekerjaan Frekuensi 

Pedagang 

ABRI 

PNS 

Pegawai Swasta 

Pegawai BUMN 

21 

5 

10 

6 

4 

Jumlah 46 

 

 

 

 

 



 

Diagram batangnya adalah sebagai berikut: 

 

 

c. Diagram garis 

Untuk dapatmelihat gambaran tentang perubahan dalam periode 

tertentu, dapat digunakan diagramgaris. Misalnya kita mempunyai tabel 

kelahiran bayi pada RW VIII Kelurahan Sejahtera” 

Tabel kelahiran bayi pad RW VIII kelurahan Sejahtera 

Tahun Frekuensi 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

3 

5 

20 

10 

15 

23 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

Pedagang ABRI PNS Pegawai Swasta Pegawai BUMN



 

Diagram garis dari data tersebut adalah: 

Tabel kelahiran bayi pada RW VIII Kelurahan Sejahtera 

 

 

d. Diagram lingkaran 

Bila macam datanya tidak banyak, kita dapat menyajikan data itu 

dalam bentuk lingkaran. Diagram lingkaran merupakan cara lain untuk 

membuat kesimpulan secara visual. Lingkaran digunakan untuk menyatakan 

suatu yang utuh dan juring lingkaran merupakan proporsi dari bentuk 

utuhnya. Misalnya hasil pertanian suatu daerah B adalah sebagai berikut: 

60% beras, 15% jagung, 25% sayuran. Untuk menghitung diagram 

lingkarannya, kita hitung terlebih dahulu: 

Untuk beras 60% dari 360° = 
60

100
× 360° = 216° 

Untuk jagung 15% dari 360° = 
15

100
× 360° = 54° 

Untuk sayuran 25% dari 360° = 
25

100
× 360° = 90° 

Diagram lingkarannya adalah sebagai berikut: 
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3. Ukuran tendensi pusat 

a. Rata-rata 

Rata-rata disebut juga mean. Mean merupakan ukuran tendensi pusat 

yang banyak digunakan. Untuk menghitung mean tidak berkelompok 

ditentukan sebagai berikut: 

𝑥 =
 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1

𝑛
=
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 + ⋯+ 𝑥𝑛

𝑛
 

Jika x1, x2, x3, ..., xn mempunyai frekuensi berturut-turut f1, f2, f3, ..., fn maka 

rata-ratanya adalah: 

𝑥 =
 𝑓𝑖𝑥𝑖𝑛
𝑖=1

 𝑓𝑖𝑛
𝑖=1

=
𝑓1𝑥1 + 𝑓2𝑥2 + 𝑓3𝑥3 + ⋯+ 𝑓𝑛𝑥𝑛

𝑓1 + 𝑓2 + 𝑓3 + ⋯+ 𝑓𝑛
 

 

b. Median 

Median merupakan bilangan yang berada ditengah-tengah deretan data 

itu setelah menurut besarnya. Jika x1, x2, x3, ..., xn adalah data yang 

diurutkan menurut besarnya, maka mediannya adalah bilangan yang terdapat 

Beras

Jagung

Sayuran



ditengah jika n ganjil, jika n genap mediannya adalah rata-rata dari dua 

bilangan yang terdapat di tengah deretan data. 

 

c. Modus 

Modus merupakan bilangan yang paling sering muncul. Jika masing-

masing bilangan muncul satu kali, maka data tersebut tidak mempunyai 

modus. Jika ada dua bilangan yang muncul dengan jumlah (frekuensi) 

muncul lebih dari dua, maka banyaknya nilai modeus juga lebih dari dua. 

 

B. Peluang 

Peluang atau kemungkinan digunakan untuk menyatakan atau 

memperkirakan suatu kejadian yang akan berlangsung. 

1. Kejadian atau tindakan acak 

Jika kita melemparkan sebuah uang logam, maka ada dua hasil yang 

mungkin muncul yaitu “angka” atau “gambar”. Begitu juga melemparkan 

sebuah dadu, hasil yang mungkin muncul yaitu mata dadu 1, 2, 3, 4, 5,dan 6. 

Dua kegiatan tersebut yang hasilnya tidak dapat dipastikan disebut tindakan 

acak atau kejadian acak. 

 

2. Frekuensi relatif 

Pada percobaan melemparkan sebuah uang logam, ada dua hasil yang 

mungkin muncul, misalkan munculnya angka disebut kejadian A dan 

munculnya gambar disebut kejadian B. Dapat dirumuskan: 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑓 𝐵 =
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐴

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛
 

 

3. Notasi himpunan dalam hitung peluang 

Ruang sampel adalah himpunan yang anggotanya merupakan hasil yang 

mungkin dari suatu percobaan. Sedangkan anggota-anggota dari ruang sampel 



tersebut disebut titik sampel. Himpunan dari semua hasil yang mungkin dalam 

suatu percobaan disebut ruang sampel dengan notasi “S”, pelemparan mata 

uang sekali, maka S=(angka,gambar). Titik sampelnya adalah angka dan 

gambar. Penentuan ruang sampel dari percobaan dapat dilakukan dengan cara 

mendaftar, diagram pohon atau tabel. 

 

4. Kisaran nilai peluang 

Pada frekuensi relatif suatu kejadian dilakukan jika banyaknya percobaan 

yang dilakukan hanya beberapa kali, tetapi jika banyaknya percobaan semakin 

banyak dilakukan ternyata nilai frekuensi relatif akan mendekati nilai ½. Nilai 

½ tersebut menyatakan peluang suatu kejadian. Peluang dilambangkan P. 

Misalnya kita melemparkan sebuah dadu berarti: 

Peluang muncul dadu angka 3 adalah 
1

6
 

1

6
, 1 = kejadian menunjuk angka, 6 = kejadian yang muncul secara keseluruhan 

Peluang kejadian A = 
𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛 𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛  𝐴

𝐵𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎  𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛
=

𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
 

Peluang sebuah kejadian berkisar antara 0 dan 1. Kejadian peluang 1 disebut 

kepastian, sedangkan jika peluangnya 0 disebut kemustahilan. 

 

5. Frekuensi harapan 

Frekuensi harapan dari suatu kejadian ialah harapan banyaknya muncul 

satu kejadian yang diamati dari sejumlah percobaan yang dilakukan. 

Fh = P (A) x N 

Dengan P(A)  = Peluang kejadian A 

  N = Banyaknya percobaan 
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