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1 Bagaimana Menyelidiki Kecenderungan Data
Menggunakan Data2

Seorang siswa yang akan 
menangkap penggaris 
meletakkan tangannya 
di bawah tangan siswa 
lain yang memegang 
penggaris. Telapak 
tangan siswa pertama 
dalam keadaan terbuka. 
Sudut antara jari jempol 
dan telunjuk 900. 

Tangkap Penggaris

Anak yang lain 
memegang 
penggaris 50 cm 
di antara jari-jari 
anak pertama. Posisi 
jempol bagian atas 
(anak pertama) 
sejajar dengan titik 0 
penggaris.

Catat posisi jempol menangkap penggaris. 

Setelah mengatakan 
“mulai”, jatuhkan 
penggaris dalam waktu 10 
detik.

Lakukan berpasangan

7
        BAB

Menggunakan Data

Siapa yang dapat menangkap 
dengan jarak terpendek?

Yuni sedang berpikir, seberapa cepat dia dapat bereaksi menangkap 
penggaris yang jatuh dari meja. Untuk menentukan waktu reaksi, dia 
melakukan percobaan yang disebut “tangkap penggaris” untuk menyelidiki 
posisi tangkapannya pendek atau panjang. 
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Tujuan

Dengan "tangkap pengaris", murid dapat ter-
tarik untuk menyelidiki kecenderungan data 
dan menjelaskan serta mengkomunikasikan 
cara memeriksanya melalui eksperimen untuk 
memeriksa apakah satu hasil tangkapan lebih 
panjang atau lebih pendek dalam data.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan pada halaman ini

 Melalui kegiatan di halaman ini, diharapkan 
murid tertarik untuk menyelidiki kecenderungan 
data dan memiliki perspektif tentang apa yang 
akan saya pelajari ke depannya.

 Alangkah baiknya jika eksperimen me-
nangkap penggaris dapat dilakukan di kelas. 
Menggunakan catatan yang diukur sendiri 
sebagai upaya tidak hanya memotivasi murid, 
tetapi tentu saja diharapkan untuk menimbulkan 
pertanyaan bagaimana mengetahui apakah 
posisi yang kita pegang itu panjang atau 
pendek, yang merupakan tugas halaman ini.

2.  Mengukur tangkapan

 Ketika percobaan menangkap penggaris 
dilakukan dan posisi tangkap diukur, bagian atas 
ibu jari jarang berada secara persis pada garis di 
penggaris. Misalnya, pada gambar berikut, bagian 
atas ibu jari lebih dekat ke 10,7 cm daripada 10,6 
cm, jadi catatannya adalah 10,7 cm. Dengan 
mengalami pengalaman seperti ini, pertanyaan 
“Apakah catatan 10,7 cm 
adalah tepat 10,7 cm?” akan 
muncul secara alami, seperti 
yang ditunjukkan pada 
balon di halaman berikutnya, 
dan siswa dapat menyadari 
pentingnya pembelajaran di 
halaman 243. 

(Pembukaan Bab 1 jam)

Menggunakan Data
BAB

7

3.  Penjelasan terhadap percobaan

 Saat melakukan eksperimen menangkap 
penggaris, semua orang diharapkan 
untuk bereksperimen untuk menentukan 
kecenderungan kelas. Dalam buku pelajaran 
misalnya, pelajaran dikembangkan berdasarkan 
catatan kelompok A seperti yang ditunjukkan 
pada halaman berikutnya, namun dengan 
melakukan eksperimen oleh semua anggota 
kelas, pelajaran dapat dikembangkan 
berdasarkan catatan mereka sendiri, dan akan 
lebih mudah diarahkan untuk memotivasi murid.

 Sekalipun percobaan tangkap penggaris 
tidak dapat dilakukan di kelas, seperti yang 
disebutkan di atas, karena dikembangkan 
berdasarkan catatan kelompok A, sehingga 
tidak ada masalah dalam melanjutkan dengan 
pembelajaran, dan akan lebih baik jika dapat 
dikembangkan sesuai dengan situasi siswa dan 
kelasnya.
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Kelas A, yaitu kelasnya Yuni, melakukan percobaan tangkap penggaris dan 
hasilnya dicatat dan menghasilkan data sebagai berikut

Data Yuni adalah 10,7 cm. Apa yang harus kita lakukan untuk mengetahui apakah data 
Yuni termasuk yang pendek atau yang panjang di kelasnya?

233Bab 7　Menggunakan Data

BAB 7
│Penggunaan D

ata

1

Haruskah kita hitung 

rata-rata kelas?
Kira-kira berapa cm 

kebanyakan posisi 

tangkapan yang 

tercatat?

Bagaimana 

dengan kelas 

yang lain?

Jika data disajikan 

dalam tabel, apakah 

memudahkan 

kita dalam 

memahaminya?

10,3      9,7     10,6     12,8     11,5      8,2      9,3      9,0      14,4      15,5      9,2

10,3    14,1     12,3    10,0      10,9      8,0   13,9    12,7      10,5        8,1

11,3    10,5     13,2     11,5     10,7      9,9    11,1     9,3       10,3       9,9

(Satuan : cm)

Hlm.234 Hlm.243

Bagaimana caranya jika kita ingin mengetahui apakah 
10,7 cm termasuk panjang atau pendek dibandingkan 
data lainnya?

Apakah 10,7 cm artinya tepat 
10,7 cm?
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4.  Penjelasan 1  

 Berdasarkan apa yang murid sudah pelajari 
di sekolah dasar dan apa yang mereka pelajari 
dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan 
memikirkan bagaimana cara mengetahui 
apakah rekor Yuni panjang atau pendek di 
kelas. Sebagaimana disebutkan di halaman 
sebelumnya, catatan sebenarnya siswa dapat 
digunakan untuk bahan pembelajaran.

 Di sini, selain menghitung rata-rata dan 
menampilkannya dalam grafik, kemungkinan 
akan muncul juga pendapat  seperti 
meringkasnya dalam tabel, mengurutkan 
catatan dalam urutan menaik, dan mengambil 
perbedaan antara catatan terpanjang dan 
catatan terpendek.

 Bagi siswa yang tidak dapat menemukan 
cara untuk mencarinya, dapat diperlihatkan 
grafik yang dipelajari di sekolah dasar, seperti 

yang tercakup dalam halaman 231, atau 
mengingatkan mereka tentang cara berpikir 
mereka saat mempelajari data di sekolah 
dasar. Dengan begitu, diharapkan mereka bisa 
memikirkannya secara konkret.

 Selain itu, dengan memikirkan tentang 
cara memeriksa catatan Yuni, diharapkan murid  
mengajukan pertanyaan baru seperti apakah 
dapat membandingkan catatan kelas kita 
dengan catatan Grup A.

 Melalui kegiatan dalam kelompok kecil, 
diinginkan agar semua siswa berpikir dengan 
bebas, menjelaskan pemikirannya, dan 
berkomunikasi satu sama lain.

5.  Penjelasan terhadap balon percakapan

 Dengan mempertimbangkan cara mencari 
tahu data, diharapkan dapat menumbuhkan 
pertanyaan dalam diri siswa seperti metode 
penelitian seperti apa yang sesuai, agar siswa 
memiliki bayangan mengenai apa yang 
dipelajari ke depannya. Diinginkan juga untuk 
menciptakan kebutuhan akan pembelajaran 
dalam bab ini di antara siswa sehingga mereka 
memiliki motivasi untuk mempelajarinya.

 Terhadap pertanyaan "apakah ini lebih 
panjang atau lebih pendek dari keseluruhan?," 
buat murid mempertimbangkan keuntungan 
dan masalah dari masing-masing metode 
berdasarkan aktivitas di [1]. Dari sini, diharapkan 
untuk menyambungkan ke pembelajaran di 
halaman berikutnya sambil meningkatkan 
kesadaran murid untuk mencoba menyelidiki 
setiap metode secara lebih rinci.

 Juga, untuk pertanyaan "Apakah 10,7 
cm tepat 10,7 cm?", diharapkan agar murid 
menyadari bahwa mungkin ada kesalahan 
dalam pengukuran dengan cara benar-benar 
mengukurnya. Jika muncul pertanyaan baru, 
seperti bagaimana cara untuk mengetahui 
nilai yang tepat, maka seperti yang telah 
disebutkan di atas, untuk memotivasi siswa ada 
pembelajaran H.243, diharapkan untuk dapat 
menarik pendapat dari para siswa.



Nilai Representatif1

Tujuan

1. Memahami bahwa dengan menggunakan 
nilai representatif, dapat memperlihatkan 
kecenderungan seluruh data dengan 
ringkas dalam satu nilai.

2. Mampu memahami arti dan karakteristik 
mean, median, dan modus, dan memikirkan 
tentang nilai representatif mana yang harus 
digunakan tergantung situasinya.

Jawaban

 (Contoh)

	 Nilai rata-rata catatan rekor
	 Nilai tengah catatan rekor
	 Catatan rekor terpanjang dan terpendek

Soal 1

Dari 339 ÷ 31 = 10,9354…, maka nilai rata-rata 
10,9 cm. Karenanya catatan Yuni yang 10,7 cm 
lebih pendek dari nilai rata-rata.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Memikirkan ciri data secara keseluruhan 
merupakan kegiatan untuk menyadarkan murid 
bahwa nilai representatif dapat dimanfaatkan.
 Karena mereka belajar tentang rata-rata di 
kelas lima sekolah dasar, banyak siswa mungkin 
berpikir bahwa cukup dengan menghitung rata-
rata. Namun demikian, diharapkan nilai-nilai 
representatif lainnya akan keluar melalui diskusi. 
Manfaatkan ide-ide siswa yang disajikan di sini, 
untuk melanjutkan pembelajaran dari masing-
masing nilai representatif.

2.  Nilai representatif

 Nilai representatif dapat dengan mudah 
mewakili karakteristik seluruh data dengan 

Bagaimana Menyelidiki 
Kecenderungan Data

1
6 jam

1 jam

satu nilai numerik, dan terdapat berbagai nilai 
selain nilai rata-rata yang umum digunakan. 
Namun, karena beberapa informasi tidak dapat 
dibaca dari sana, penting untuk memilih nilai 
representatif yang sesuai dengan karakteristik 
seluruh data dan tujuan penggunaan. 
Diharapkan murid dapat memikirkan tidak 
hanya tentang arti dari nilai representatif 
tetapi juga nilai representatif mana yang harus 
digunakan tergantung pada situasinya.

3.  Rata-rata

 Nilai rata-rata paling sering digunakan 
sebagai nilai representatif dan familiar bagi 
siswa. Ini karena data umumnya dianggap 
didistribusikan di sekitar nilai rata-rata. Namun, 
jika distribusinya asimetris atau jika terdapat 
pencilan (nilai yang berjauhan), nilai rata-
rata mudah terpengaruh olehnya, sehingga 
mungkin tidak cocok sebagai nilai representatif. 
Ini akan dibahas pada halaman 246, tetapi 
mungkin disebutkan secara singkat di sini.
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Siswa memahami apakah data seseorang termasuk panjang atau pendek di 
antara data-data lainnya.

Nilai RepresentatifNilai Representatif1

Rata-RataRata-Rata

Rata-rata memiliki arti yang sama dengan rerata 

Dengan acuan apa 
kita menilainya?

No. Posisi tangkap penggaris

1 8,0
2 8,1
3 8,2
4 9,0
5 9,2
6 9,3
7 9,3
8 9,7
9 9,9

10 9,910 9,9
11 10,011 10,0
12 10,312 10,3
13 10,313 10,3
14 10,314 10,3
15 10,515 10,5
16 10,516 10,5
17 10,617 10,6
18 10,718 10,7
19 10,919 10,9
20 11,120 11,1
21 11,321 11,3
22 11,522 11,5
23 11,523 11,5
24 12,324 12,3
25 12,725 12,7
26 12,826 12,8
27 13,227 13,2
28 13,928 13,9
29 14,129 14,1
30 14,430 14,4
31 15,531 15,5

Tabel 1：Data tangkap penggaris  
 siswa Kelas A (cm)

Ulasan

Bagaimana Menyelidiki Kecenderungan Data1

Diskusi

Rata-rata = Jumlah semua nilai data
banyaknya data

SD Kelas V

Tujuan

Tabel 1 menunjukkan data posisi tangkapan 
penggaris siswa Kelas A di halaman 233. 
Data disusun dari yang terpendek ke yang 
terpanjang. Jika data Yuni adalah 10,7, maka 
diskusikan informasi apa yang diperlukan 
agar mengetahui posisinya di Kelas A.

Jika satu nilai dipakai untuk mewakili 
karakteristik keseluruhan data, maka nilai ini 
disebut nilai representatif atau kecenderungan 
pusat. Rata-rata adalah nilai representatif 
yang paling sering digunakan.

Berdasarkan Tabel 1, hitunglah rata-rata data 
posisi tangkapan penggaris siswa Kelas A. 
Selidiki apakah data Yuni 10, 7 termasuk yang 
panjang atau pendek dibandingkan rata-rata 
kelas.

Catatan

Soal 1
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Jawaban

Soal 2

Karena median 10,5 cm, rekor Yuni 10,7 cm 
lebih panjang dari median.

(Contoh hal yang disadari)
	 Rekor Yuni lebih pendek dari rata-rata, 

tetapi lebih panjang dari median.
	 Kesimpulan yang berbeda dapat diambil 

tergantung pada nilai perwakilan 
(representatif ) yang digunakan untuk 
menentukan apakah catatan Yui lebih 
panjang atau lebih pendek di kelas.

Soal 3

Nilai ke-32

Soal 4

Karena jumlah data adalah 89, maka nilai rata-

rata adalah 8,9 dari 
89
10

 = 8,9.

Jika data disortir dalam urutan menaik,
4, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 12, 12, 18
Karena nilai ke-5 adalah 7 dan nilai ke-6 adalah 
9, mediannya adalah 8 dari (7 + 9) ÷ 2 = 8.
Nilai yang banyak muncul adalah 6.
Oleh karena itu, modusnya adalah 6

4.  Median

 Jika data disusun berdasarkan urutan 
ukurannya, nilai median yang terletak di tengah 

adalah nilai ke 
n + 1

2
 bila jumlah n adalah ganjil. 

Sebaliknya, jika n adalah bilangan genap, maka 

median menjadi nilai rata-rata dari nilai ke 
n
2 

 

dan 
n
2

 + 1.

 Ketika mempertimbangkan nilai represen-
tatif dari keseluruhan data, nilai rata-rata mudah 
dipengaruhi oleh pencilan, tetapi nilai median 
tidak mudah dipengaruhi oleh pencilan. Ini 
karena tidak peduli seberapa besar nilai tepi, 
median tidak berubah selama urutannya tidak 
berubah. Oleh karena itu, jika terdapat pencilan, 
mungkin lebih baik menggunakan nilai median 
sebagai nilai representatif daripada nilai rata-
rata.

5.  Penjelasan Soal 2

 Banyak siswa berpikir bahwa mean 
dan median selalu sama, tetapi ini adalah 
masalah untuk disadari bahwa keduanya 
tidak selalu cocok. Perlu diketahui bahwa 
perlu dipertimbangkan mana yang layak 
digunakan, berdasarkan tujuan penggunaan 
dan karakteristik data.

6.  Modus

 Seperti median, modus tidak terlalu 
terpengaruh oleh pencilan. Disini nilai yang 
paling sering muncul adalah modus. Jika ada 
beberapa nilai yang paling sering muncul, 
semuanya ditetapkan sebagai modus.

 Selain itu, dalam situasi aktual, seperti 
yang dipelajari pada halaman 238, nilai kelas 
dari kelas dengan frekuensi tertinggi dalam 
tabel distribusi frekuensi sering kali ditetapkan 
sebagai nilai modus.
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BAB 7
│Penggunaan D

ata

6     12    9    7    6    18    4    9    6    12

Jika banyaknya data genap, maka median adalah 

rata-rata dua nilai di tengah.

Modus

Adakah nilai representatif lainnya?

Saya Bertanya

Hlm.236

Diskusi

Median

No. 1    8,0 cm

No.14   10,3 cm
No.15   10,5 cm
No.16   10,5 cm           median           median

No.17   10,6 cm
No.18   10,7 cm

No.31   15,5 cm

Ketika data diurutkan berdasarkan besarnya, nilai yang ditengah data disebut 
Median.

Contoh 1 Seperti ditunjukkan pada Tabel 1 di 
halaman 234, kita menyusun data 
31 tangkapan penggaris siswa Kelas 
A berdasarkan panjangnya. Nilai ke 
16 adalah 10, 5 cm yang berada di 
tengah-tengah. Inilah mediannya.

Catatan

Berdasarkan Tabel 1 di halaman 234 dan Contoh 1, selidiki apakah data 
Yuni 10, 7 cm termasuk panjang atau pendek dibandingkan median. 
Bandingkan hasilnya dengan jawaban di Soal 1 pada halaman 234. 
Diskusikan hasil temuanmu tersebut. 

Soal 2

Soal 3 Jika terdapat 63 nilai data, di manakah letak median jika data terurut 
berdasarkan besarnya?

Nilai yang paling sering muncul pada data disebut modus.
Berdasarkan Tabel 1 di halaman 234, nilai 10, 3 muncul paling sering. Jadi, 
modus data Kelas A adalah 10, 3 cm.

Soal 4 Ada 10 Sekolah Menengah Pertama di suatu kota. Banyaknya kelas di masing-
masing sekolah ditunjukkan di bawah ini. Hitunglah rata-rata, median, dan 
modusnya.

           median           median
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Jawaban

 (Contoh)

Tabel di sebelah kanan 
menunjukkan catatan 
Grup B yang disusun dalam 
urutan menaik. Dari tabel 
ini, mean, median, dan 
modus dapat dihitung.

<Nilai rata-rata>
339,1 ÷ 31 = 10,938…
maka rata-rata 10,9 cm

<Median>
Karena ini adalah nilai ke-
16, jadi 11,2 cm.

<Modus>
Nilai paling umum adalah 
9,1 cm

<Perbandingan dengan 
Grup A>
	 Nilai rata-rata sama.
	 Nilai median Grup A 

lebih pendek 0,7 cm.
	 Modusnya lebih pen-

dek 1,2 cm di Grup B.

Soal 5  Contoh

	 Karena rekor Yuni 
lebih pendek dari 
rata-rata dan nilai 
median Grup B, maka 
dapat dikatakan 
lebih pendek dalam 
kelompok B.

	 Rekor Yuni hampir 
sama dengan nilai 
rata-rata Grup B, jadi 
tidak bisa dikatakan 
panjang atau pendek.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

7.  Penjelasan   dan Soal 5

 Melalui kegiatan membandingkan dua data 
Kelompok A dan Kelompok B menggunakan 
nilai representatif, merupakan soal untuk 
menyadarkan murid bahwa sulit untuk 

memahami kecenderungan data hanya dengan 
nilai representatif.

 Melihat hanya fakta bahwa nilai rata-rata 
adalah sama, maka dapat dianggap bahwa 
kelompok A dan B memiliki kecenderungan 
yang sama, tetapi median dan modus berbeda. 
untuk memahami kecenderungan data, ingin 
menghindari penilaian bahwa nilai rata-rata 
baik atau nilai median baik dengan alasan 
semata-mata hanya karena ini adalah nilai 
representatif. Diharapkan ini dapat dijadikan 
kesempatan untuk memikirkan tentang nilai 
representatif apa yang tepat.

8.  Penjelasan terhadap balon ucapan

 Melalui [Q] dan [Soal 5], ditegaskan 
sulit untuk memahami kecenderungan data 
hanya dengan nilai yang representatif. Di sini, 
diharapkan murid mengajukan pertanyaan 
tentang apa lagi yang harus dicari, bukan hanya 
nilai-nilai yang representatif. Diinginkan agar 
motivasi siswa untuk mempelajari halaman 
berikutnya tumbuh sambil mengingat kembali 
apa yang telah mereka pelajari di sekolah dasar.

Nomor Rekor

1 8,0

2 8,0

3 8,1

4 8,2

5 8,3

6 8,5

7 8,6

8 9,0

9 9,1

10 9,1

11 9,1

12 9,4

13 9,6

14 10,0

15 10,3

16 11,2

17 11,2

18 11,4

19 11,8

20 12,0

21 12,4

22 12,6

23 12,7

24 12,8

25 13,1

25 13,2

27 13,8

28 13,8

29 14,0

30 14,5

31 15,3

Catatan rekor 
tangkappenggaris 

kelas B
cm
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(Satuan : cm)

Nilai Representatif Lain

Selain rata-rata, median, dan modus, ada nilai representatif lain, seperti 
ditunjukkan di bawah ini.

Setelah data diurutkan berdasarkan 
besarnya, hapus nilai-nilai a dari sisi 
terkecil dan sisi terbesar. Rata-rata 
dari nilai-nilai sisanya disebut rata-
rata disesuaikan. Ketika terdapat 
pengecilan pada data, maka kita 

Rata-rata
disesuaikan

 10,0 8,0 12,8 13,2  8,5 8,1 9,0 14,5 9,1 13,8 9,4

 12,4 12,0 10,3 12,7 8,6 11,2 9,2 11,8 15,3 13,1 11,4

 8,2 12,6 8,3 8,0 13,8 9,1 14,0 9,6 11,2

Jika kita bandingkan nilai representatif 
Kelas A dan B, rata-ratanya sama, namun 
mediannya berbeda.

Contoh

Untuk menyelidiki kecenderungan dua 
kumpulan data, apalagi yang perlu kita 
teliti selain nilai representatif?

dapat menghilangkan pengaruhnya dengan rata-rata disesuaikan.

Rata-rata disesuaikan biasa digunakan dalam menentukan skor dalam 

pertandingan senam pada Olimpiade Olahraga.

Hlm.237Hlm.237

Diskusi

Cermati

2,  2,  5,  6,  ...,  15,  18,  19,  24hapus hapus2,  2,  5,  6,  ...,  15,  18,  19,  242,  2,  5,  6,  ...,  15,  18,  19,  242,  2,  5,  6,  ...,  15,  18,  19,  242,  2,  5,  6,  ...,  15,  18,  19,  242,  2,  5,  6,  ...,  15,  18,  19,  242,  2,  5,  6,  ...,  15,  18,  19,  24

rata-rata bilangan ini   rata-rata disesuaikanrata-rata bilangan ini   rata-rata disesuaikan

Yuni ingin meneliti data posisi tangkapan penggaris kelas lain. Ketika dia 
menyelidiki data Kelas B dengan cara yang sama seperti di Kelas A, data 
yang dikumpulkan adalah sebagai berikut.

Hitunglah rata-rata, median, dan modus. Bandingkan dengan nilai 
representatif  Kelas A.

Diskusikan apakah data Yuni 10,7 cm termasuk panjang atau pendek di 
antara data Kelas B.

Soal 5

rata-rata bilangan ini   rata-rata disesuaikan

Sumber: sport.detik.com
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Mengorganisasikan Data2

Tujuan

1. Memahami jangkauan data dan nilai 
terbesar dan terkecil.

2. Dapat menyusun data ke dalam tabel 
distribusi frekuensi dan memeriksa 
distribusinya.

3. Kecenderungan data dapat dibaca dengan 
menggambar histogram atau garis frekuensi 
berdasarkan tabel distribusi frekuensi.

Jawaban

 

Kelas A: 7,5 cm dari 15,5 - 8,0 = 7,5
Kelas B: 7,3 cm dari 15,3 - 8,0 = 7,3

2 jam

Soal 1

Nilai Tebesar Nilai Terkecil Jangkauan

Kelas A 15,5 cm 8,0 cm 7,5 cm

Kelas B 15,3 cm 8,0 cm 7,3 cm

Nilai minimum dari dua kelas adalah sama, 
namun nilai maksimum dan jangkauan kelas A 
0,2 cm lebih panjang.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Soal untuk memusatkan perhatian murid 
pada jangkauan data.

 Jika Anda menggunakan software 
spreadsheet, Anda dapat dengan mudah 
mengurutkan data dalam urutan naik (urutan 
terkecil) dan urutan turun (urutan terbesar) 
(H.255). Pengurutan semacam ini sangat praktis 
saat membuat tabel distribusi frekuensi.

2.  Tingkat sebaran data

 Varians dan deviasi standar sering diguna-
kan sebagai statistik untuk memperkirakan 
tingkat sebaran data, tetapi itu bukan isi 
pengajaran di sekolah menengah pertama. Di 
sini, tingkat sebaran data diperkirakan dengan 
mencari perbedaan antara nilai maksimum dan 
minimum data, yaitu jangkauan data.

3.  Penjelasan terhadap balon ucapan

 Pada kedua data ni, tidak ada perbedaan 
selain pada jangkauan, nilai terbesar dan nilai 
terkecil, namun dengan memancing pertanyaan 
dari murid seperti bahwa pada Sekolah 
Dasar mencari sebaran data dapat dilakukan 
menggunakan tabel dan diagram batang, 
diharapkan dapat memunculkan motivasi murid 
untuk mempelajari halaman selanjutnya.

Referensi Sebaran Data
 

 Deviasi, varians, dan deviasi standar dari 
data dapat dihitung dengan rumus berikut.
Deviasi = (nilai numerik dalam data) - (nilai rata-
rata)
Varians = {total dari (deviasi kuadrat)} ÷ (jumlah 
data)
Deviasi standar = akar kuadrat dari varians 
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Berdasarkan Tabel 2, temukan nilai terbesar 
dan terkecil, serta jangkauan data Kelas B. 
Selanjutnya, bagaimana jika dibandingkan 
dengan jangkauan data Kelas A? 

Siswa memahami perbedaan kecenderungan dua kumpulan data.

Mengorganisasikan Data Mengorganisasikan Data 2

Pada Tabel 2, data posisi tangkapan penggaris 
siswa Kelas A dan Kelas B disusun berdasarkan 
panjangnya. Tentukan perbedaan antara data 
terkecil dan terbesar dalam setiap kelas.
Berdasarkan Tabel 2, nilai terbesar data Kelas A 
adalah 15, 5 cm dan nilai terkecilnya adalah 8,0 
cm.

JangkauanJangkauan

Penyebaran data seperti di atas disebut distribusi.

No. Kelas A Kelas BNo. Kelas A Kelas BNo. Kelas A Kelas B

1 8,0 8,01 8,0 8,01 8,0 8,0
2 8,1 8,02 8,1 8,02 8,1 8,0
3 8,2 8,13 8,2 8,13 8,2 8,1
4 9,0 8,24 9,0 8,24 9,0 8,2
5 9,2 8,35 9,2 8,35 9,2 8,3
6 9,3 8,56 9,3 8,56 9,3 8,5
7 9,3 8,67 9,3 8,67 9,3 8,6
8 9,7 9,08 9,7 9,08 9,7 9,0
9 9,9 9,19 9,9 9,19 9,9 9,1

10 9,9 9,110 9,9 9,110 9,9 9,1
11 10,0 9,211 10,0 9,211 10,0 9,2
12 10,3 9,412 10,3 9,412 10,3 9,4
13 10,3 9,613 10,3 9,613 10,3 9,6
14 10,3 10,014 10,3 10,014 10,3 10,0
15 10,5 10,315 10,5 10,315 10,5 10,3
16 10,5 11,216 10,5 11,216 10,5 11,2
17 10,6 11,217 10,6 11,217 10,6 11,2
18 10,7 11,418 10,7 11,418 10,7 11,4
19 10,9 11,819 10,9 11,819 10,9 11,8
20 11,1 12,020 11,1 12,020 11,1 12,0
21 11,3 12,421 11,3 12,421 11,3 12,4
22 11,5 12,622 11,5 12,622 11,5 12,6
23 11,5 12,723 11,5 12,723 11,5 12,7
24 12,3 12,824 12,3 12,824 12,3 12,8
25 12,7 13,125 12,7 13,125 12,7 13,1
26 12,8 13,226 12,8 13,226 12,8 13,2
27 13,2 13,827 13,2 13,827 13,2 13,8
28 13,9 13,828 13,9 13,828 13,9 13,8
29 14,1 14,029 14,1 14,029 14,1 14,0
30 14,4 14,530 14,4 14,530 14,4 14,5
31 15,5 15,331 15,5 15,331 15,5 15,3

Tabel 2 : Data posisi tangkapan   
penggaris (cm)

Hlm.238Hlm.238

Tujuan

Kita dapat menggunakan perbedaan nilai terbesar 
dan terkecil untuk menyatakan penyebaran 
(dispersi(dispersi( ) data. Nilai ini disebut jangkauan data.
Jangkauan data Kelas A adalah 7, 5 cm, karena 
  15, 5 – 8, 0 = 7, 5

Apakah ada perbedaan antara 
dua kumpulan data selain 
jangkauan, nilai terbesar, dan nilai 
terkecil?

Di Sekolah Dasar, kita menggunakan tabel 
dan grafik untuk meneliti penyebaran data. 
Dapatkah kita meneliti dengan cara yang 
sama?

Soal 1

Bab 7  Menggunakan Data 237



Jawaban

Soal 2

(1) Dari atas tabel secara berurutan, 
 7, 6, 2, 4, 5, 4, 2, 1
 Total 31

(2) Kelas A
 Kelas 10 cm atau lebih dan kurang dari 11 cm
 Nilai kelas 10,5 cm
 Kelas B
 Kelas 8 cm atau lebih dan kurang dari 9 cm
 Nilai kelas 8,5 cm
(3) Kelas A...10 orang, kelas B...13 orang
(4) .....
	 Distribusi di grup B lebih banyak pada 

kurang dari 10 cm
	 Distribusi di atas 14 cm adalah sama

Soal 3

Karena kelas dengan frekuensi tertinggi adalah 
lebih dari 8 cm dan kurang dari 9 cm maka nilai 
modusnya adalah 8,5 cm yang merupakan nilai 
kelas.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

4.  Cara mengambil kelas

 Jumlah kelas bervariasi tergantung pada 
frekuensi total data, tetapi biasanya sekitar 6 
sampai 10. Lebar kelas dapat ditentukan dari 
ragam data dan banyak kelas. Selain itu, banyak 
kelas tersebut harus berupa bilangan bulat 
agar pemrosesan selanjutnya dapat dilakukan 
dengan mudah.

5.  Cara menghitung frekuensi

 Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2 di 
halaman sebelumnya, lebih mudah menghitung 
frekuensi jika data dalam urutan menaik. Selain 
itu, jika menghitung frekuensi langsung dari 
catatan di halaman 233 dan 236 buku pelajaran, 
cukup dihitung menggunakan turus seperti 
yang dipelajari di sekolah dasar.

6.  Penjelasan Soal 2

 Di (4), yang ingin dilakukan adalah kegiatan 
membaca tabel distribusi frekuensi, menjelaskan 

hasil perbandingan kedua data, dan melakukan 
kegiatan untuk saling berdiskusi. Meskipun 
nilai rata-rata dari kedua data tersebut sama, 
jika membandingkan frekuensi masing-masing 
kelas, maka akan tampak adanya perbedaan 
dalam distribusinya.

7.  Modus dalam tabel distribusi frekuensi

 Sebagaimana disebutkan pada halaman 
235 buku ini, modus umumnya mengacu pada 
nilai kelas dari kelas dengan frekuensi tertinggi 
dalam tabel distribusi frekuensi. Modus dalam 
hal ini tergantung pada bagaimana kelas 
tersebut diambil. Dengan kata lain, selain data 
terpisah dengan sedikit nilai yang didapatkan, 
seringkali tidak ada artinya menemukan modus 
dari data individual. Jika nilai masing-masing 
data berbeda (dalam kasus frekuensi 1), modus 
tidak dapat didefinisikan.
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Siswa dapat menyatakan distribusi data sehingga mudah dipahami.

Perhatikan Tabel 2 di halaman 237.  Kita kelompokkan nilai-nilai data di Kelas 
A ke dalam interval-interval yang panjangnya 1 cm, kemudian kita hitung 
banyaknya siswa pada setiap kelompok seperti yang telah kita lakukan di 
Sekolah Dasar, sehingga diperoleh Tabel 3.

     Tabel Distribusi Frekuensi

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan menggunakan Tabel 3.

1

Sebuah interval seperti “paling kecil 8 dan kurang 
dari 9” disebut kelas. Panjang setiap interval 
disebut interval kelas. Nilai tengah interval kelas 
disebut nilai kelas. Sebagai contoh, nilai kelas 
untuk interval kelas “paling kecil 8 dan kurang dari 
9” adalah 8,5 cm. Banyaknya data dalam setiap 
kelas disebut frekuensi kelas. 
Tabel 3 menunjukkan penyebaran data 
menggunakan kelas dan frekuensi, dan disebut 
sebagai tabel distribusi frekuensi.

2

3

4

Berdasarkan Tabel 3, tentukan modus untuk data Kelas B.

Tabel 3 :
Data posisi tangkapan penggaris

Diskusi

Kelas (cm)
Frekuensi (Orang)

Kelas A Kelas B

8 ~ 9 3
9 ~ 10 7

10 ~ 11 9
11 ~ 12 4
12 ~ 13 3
13 ~ 14 2
14 ~ 15 2
15 ~ 16 1

Total 31

Paling 
Kecil

Kurang 
Dari

Tujuan

Soal 2 Berdasarkan Tabel 2 di halaman 237, selidiki frekuensi setiap kelas untuk 
data siswa Kelas B, kemudian tuliskan pada Tabel 3. 
Untuk setiap data Kelas A dan kelas B, kelas manakah yang memiliki 
frekuensi tertinggi? Berapakah nilainya?
Hitunglah banyaknya siswa di setiap kelas yang posisi tangkapannya 
kurang dari 10 cm. 
Apa yang kamu simpulkan ketika membandingkan frekuensi data dua 
kelas?

Soal 3

Pada tabel distribusi frekuensi, nilai kelas yang memiliki frekuensi tertinggi 
disebut modus. Pada umumnya, ketika menggunakan modus sebagai nilai 
representatif, maka nilai kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi yang 
digunakan, bukan nilai yang paling sering muncul pada kumpulan data.
Sebagai contoh, berdasarkan Tabel 3, modus data Kelas A adalah 10, 5 cm karena 
kelas yang memiliki frekuensi tertinggi adalah “paling kecil 10 cm dan kurang 
dari 11 cm.”
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Jawaban

Soal 4
(Orang)

Gambar 2: Data Posisi Tangkap
Penggaris Siswa Kelas B

Soal 5

(Orang)

Gambar 4: Data Posisi Tangkap
Penggaris Siswa Kelas B

8.  Histogram

 Histogram adalah jenis grafik batang. 
Dalam hal perbandingan antara hal yang 
bersifat nominal, batang-batang tersebut 
sering kali terpisah satu sama lain, tetapi ketika 
menyatakan tabel distribusi frekuensi kuantitas 
kontinu dalam grafik batang, persegi panjang 
disusun membentuk sebuah histogram seperti 
yang ditunjukkan gambar di atas. Di kala 
lebar kelas adalah 1, Histogram menunjukkan 
frekuensi sebagai luas persegi panjang.

 Menggunakan histogram membuat 
lebih mudah untuk secara intuitif memahami 
keseluruhan bentuk data, rentang penyebaran 
horizontal, dan simetri.

 Selain itu, saat membuat dan memeriksa 
sejumlah histogram dari kelas yang berbeda, 
dimungkinkan untuk menghemat waktu 
dengan cara  tidak hanya meggunakan kerja 
manual tetapi juga dengan menggunakan 
komputer.

6.  Penjelasan Soal 5  dan Soal 6

 Bahkan jika histogram dibuat dari data yang 
sama, kesan keseluruhan dan kecenderungan 
yang dapat dibaca mungkin berbeda tergantung 
pada bagaimana kelas tersebut diambil.

 Di sini, lebar kelas diubah dari 1 cm 
menjadi 2 cm, sehingga tidak ada perbedaan 
besar pada garis bentuk histogram. Namun, 
karena bertambahnya lebar kelas, karakteristik 
distribusi tetap tidak dapat dibaca dari Gambar 
3 dan Gambar 4.

 Garis besar histogram dan kecenderungan 
untuk membacanya dapat berubah bergantung 
pada bagaimana data diklasifikasikan. Oleh 
karena itu, untuk membaca kecenderungan 
data dari histogram secara akurat, diharapkan 
untuk membandingkan histogram dengan 
lebar kelas yang berbeda sehingga dapat 
menemukan lebar kelas yang sesuai.
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Kita dapat menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk menggambar grafik 
dengan persegi panjang yang lebarnya menunjukkan interval kelas, dan 
tingginya menunjukkan frekuensi. Grafik seperti ini disebut histogram atau 
diagram batang. 

Jika kita menggunakan histogram untuk menyajikan data posisi tangkapan 
penggaris siswa Kelas A seperti ditunjukkan pada Tabel 3, maka diperoleh 
Gambar 1. Jika kita menggunakan tabel distribusi frekuensi untuk menggambar 
diagram batang, maka data akan mudah dipahami.

Gambar 3 di bawah ini adalah histogram untuk data posisi tangkap penggaris 
siswa Kelas A dengan interval kelas 2 cm. Gambarlah  histogram untuk data 
posisi tangkap penggaris siswa Kelas B dengan interval kelas 2 cm pada 
Gambar 4.

Berdasarkan Tabel 3 di halaman 238, gambarlah histogram untuk data 
“Gambar 2: Data posisi tangkap penggaris siswa Kelas B.

(Interval kelas 1 cm)

Gambar 1 : Data Posisi Tangkap   
       Penggaris Siswa Kelas A
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Gambar 2 : Data Posisi Tangkap   
       Penggaris Siswa Kelas B

Soal 4

Soal 5

Gambar 3 : Data Posisi Tangkap   
       Penggaris Siswa Kelas A

Gambar 4 : Data Posisi Tangkap   
      Penggaris Siswa Kelas B
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Soal 6

Dari Gambar 1 terlihat bahwa jumlah orang 10 
cm atau lebih dan kurang dari 11 cm adalah 9, 
yaitu sekitar 30% dari seluruh kelas, tetapi tidak 
dapat dibaca dari Gambar 3.

Gambar 2 dan Gambar 4 (contoh)
	 Dapat dilihat dari Gambar 2 bahwa jumlah 

orang antara 10 cm sampai kurang dari 
11 cm adalah kecil dengan hanya 2 orang, 
tetapi tidak dapat dibaca dari Gambar 4.

	 Dapat dilihat dari Gambar 2 bahwa jumlah 
orang antara 8 cm sampai 9 cm adalah 
yang terbesar, namun tidak dapat dilihat 
dari Gambar 4.

Soal 7

(Orang)

Gambar 5: Data Posisi Tangkap Penggaris
Siswa Kelas B

	 Kelas A memiliki satu puncak gunung, Kelas 
B memiliki dua

	 Pada kelas 10 cm atau lebih dan kurang 
dari 11 cm, kelompok A memiliki frekuensi 
paling tinggi, tetapi kelompok B memiliki 
frekuensi paling rendah.

Soal 8  (Contoh)

Karena grafik tahun 2013 bergeser ke kanan 
secara keseluruhan dibandingkan grafik tahun 
1963, terlihat bahwa suhu tahun 2013 secara 
umum lebih tinggi dibandingkan tahun 1963.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

10.  Penjelasan Soal 7

 Melalui kegiatan membandingkan 
garis frekuensi dari kedua data dan meng-
komunikasikan apa yang telah diperhatikan, 
murid akan dapat menyadari bahwa akan 
lebih mudah untuk membandingkan kedua 
data tersebut dengan menggunakan tabel 

dan grafik distribusi frekuensi. Di sini, bisa juga 
membiarkan murid memikirkan hubungan 
dengan mean dan median.

11.  Penjelasan Soal 8

 Dengan menyatakan distribusi sebagai 
garis frekuensi, beberapa grafik dapat 
digabungkan menjadi satu gambar, sehingga 
lebih mudah untuk membandingkan distribusi.

 Selain perbandingan grafik secara 
keseluruhan, disarankan untuk melakukan 
aktivitas untuk mendiskusikan apa yang dapat 
dibaca tentang suhu maksimum harian pada 
bulan Agustus di Tokyo.

12.  Penjelasan untuk balon ucapan
 Sejauh ini, telah dibahas mengenai 
menangani data dengan jumlah data yang 
sama. Dengan mengajukan pertanyaan apakah 
kecenderungan distribusi data dapat diselidiki 
dengan cara yang sama meskipun jumlah data 
berbeda, saya ingin menyadarkan murid akan 
perlunya frekuensi relatif dan menggunakannya 
untuk pembelajaran selanjutnya pada halaman 
241. 
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Jika kita menggunakan tabel 
distribusi frekuensi atau histogram, 
maka lebih mudah memahami 
perbedaan kecenderungan dua 
kumpulan data.

Gambar 6 : Suhu maksimum harian di   
                       Tokyo bulan Agustus
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Soal 6 Apa perbedaan antara informasi yang dapat kita baca dari histogram di 
Gambar 1 dan Gambar 3 di halaman sebelumnya? Selanjutnya, bagaimana 
dengan Gambar 2 dan Gambar 4?

Meskipun kita menggunakan data yang sama, jika kita gambar histogram 
dengan interval kelas berbeda, maka sifat data yang dapat kita amati dapat 
berubah. Ketika menyelidiki distribusi data, maka penting untuk diperhatikan 
beberapa histogram dengan interval kelas berbeda. 

Pada histogram Gambar 1 pada 
halaman 239,  j ik a  k i ta  ambi l 
nilai tengah di setiap ujung atas 
empat persegi panjang kemudian 
dihubungkan, maka kita peroleh 
grafik pada Gambar 5.

Soal 7 Berdasarkan histogram pada Soal 4 di halaman sebelumnya, gambarlah 
grafik frekuensi garis pada Gambar 2 di halaman sebelumnya. Bandingkanlah 
Gambar 5 dengan grafik frekuensi garis di Gambar 2 dan diskusikan hasil 
pengamatanmu.

Soal 8 Gambar 6 menunjukkan suhu 
maksimum harian di Tokyo pada 
bulan Agustus 1963 dan 2013. 
Bandingkanlah dua grafik tersebut 
dan diskusikan apa yang dapat kamu 
baca dan simpulkan dari grafik-grafik 
tersebut.

Marilah kita pikirkan bagaimana 
menyelidiki kecenderungan distribusi 
data ketika  banyaknya data berbeda.
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Frekuensi Relatif3

Tujuan

Pahami frekuensi relatif dan gunakan frekuensi 
relatif untuk menangkap kecenderungan kedua 
data.

Jawaban

 
Perbandingan untuk 8 cm atau lebih dan kurang 
dari 9 cm adalah
 Kelas VII A...3 : 31 = 0,096
 Murid kelas VII ...7 : 124 = 0,056
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa banyak 
orang yang rekornya pendek pada kelompok 
kelas VII A.

1 jam

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan   
 Merupakan masalah untuk membuat murid 
menyadari bahwa tidak ada artinya hanya 
membandingkan besaran frekuensi dalam data 
dengan frekuensi total yang berbeda.
 Ide tentang proporsi sudah dipelajari di 
kelas V sekolah dasar, namun karena tidak bisa 
dikatakan banyak siswa yang mengetahui ide 
tersebut di sini, alangkah baiknya jika pendapat 
seperti itu dapat diungkapkan dalam diskusi.

2.  Frekuensi relatif
 Frekuensi relatif adalah nilai yang 
menunjukkan rasio frekuensi tiap kelas terhadap 
keseluruhan data, dan dapat dikatakan sebagai 
frekuensi tiap kelas. Ketika membicarakan 
perbandingan, persentase muncul di pikiran, 
dan banyak murid yang mungkin berpikir 
bahwa banyak seluruh data adalah 100, tetapi 
perhatikan bahwa frekuensi relatif dianggap 1 
untuk keseluruhan materi.
 Selain itu, frekuensi relatif tidak hanya 
berguna untuk membandingkan data dengan 
frekuensi total yang berbeda. Penggunaan 
frekuensi relatif memudahkan untuk memahami 
rasio keseluruhan di kelas tertentu dan rasio 
keseluruhan di kelas tertentu atau lebih tinggi.
 Di sini, saya ingin dibahas kembali cara 
menghitung rasio dan cara memproses 
pecahan dengan pembulatan.

Referensi Hubungan antara frekuensi 
relatif dan probabilitas  

Frekuensi relatif adalah nilai yang menunjukkan 
rasio frekuensi tiap kelas terhadap keseluruhan 
data, dan dianggap sebagai frekuensi tiap kelas. 
Probabilitas yang dipelajari di kelas 2 adalah 
hal yang memnunjukkan kerentanan terjadinya 
suatu hal, oleh karena itu frekuensi relatif adalah 
dasar untuk mempelajari probabilitas.
 Misalnya, gulirkan dadu beberapa kali dan 
pikirkan kemungkinan muncul angka 1. Rasio 
ini adalah frekuensi relatif. Ketika dadu dilempar 
berkali-kali, frekuensi relatif, munculnya angka 
1 akan mendekati nilai tertentu. Frekuensi 
relatif ini disebut probabilitas.
 Probabilitas yang dipikirkan di sini adalah 
probabilitas matematis, tetapi untuk memahami 
arti probabilitas dengan benar, metode untuk 
memperoleh probabilitas statistik, dengan kata lain 
gagasan tentang frekuensi relatif adalah dasarnya.
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Siswa mampu membandingkan kumpulan-kumpulan data yang banyaknya 
data berbeda.

Frekuensi Relatif Frekuensi Relatif 3

Kelas VIIA Siswa Kelas VII

3 7

Frekuensi relatif adalah frekuensi kelas dibagi frekuensi totalFrekuensi relatif adalah frekuensi kelas dibagi frekuensi totalFrekuensi relatif

Tabel 4 : Data posisi tangkapan 

 penggaris

Kelas  (cm)
Frekuensi (orang)

Kelas VIIA Kelas VII

8 ~ 9 3 78 ~ 9 3 78 ~ 9 3 7

9 ~ 10 7 129 ~ 10 7 129 ~ 10 7 12

10 ~ 11 9 3810 ~ 11 9 3810 ~ 11 9 38

11 ~ 12 4 4311 ~ 12 4 4311 ~ 12 4 43

12 ~ 13 3 1412 ~ 13 3 1412 ~ 13 3 14

13 ~ 14 2 413 ~ 14 2 413 ~ 14 2 4

14 ~ 15 2 314 ~ 15 2 314 ~ 15 2 3

15 ~ 16 115 ~ 16 1 3

Total 31 12431 124

paling 
kecil

kurang 
dari

Tujuan

Tabel di sebelah kanan menunjukkan 
banyaknya siswa yang posisi tangkap 
penggarisnya paling sedikit 8 cm dan kurang 
dari 9 cm di antara 31 siswa Kelas VIIA dan 
di antara 124 siswa kelas VII. Dapatkah kita 
menyimpulkan bahwa banyak siswa kelas VIIA  
datanya lebih pendek dibandingkan seluruh 
siswa kelas VII?

Bagaimana 
cara kita
membandingkannya?

Pada Tabel 4, data posisi tangkap penggaris 
siswa Kelas VIIA dan siswa kelas VII secara 
keseluruhan disusun dalam tabel distribusi 
frekuensi. Berdasarkan Tabel 4, terdapat 3 
siswa Kelas VIIA dan 7 siswa dari seluruh 
siswa kelas VII yang masuk dalam interval 
kelas “paling sedikit 8 cm dan kurang dari 9 
cm.” Banyaknya siswa kelas VIIA adalah 31 
orang, dan banyaknya seluruh siswa Kelas 
VII adalah 124 orang. Tidak masuk akal jika 
kita membandingkan frekuensinya. Jadi, kita 
bandingkan rasionya terhadap banyaknya 
siswa Kelas VIIA, 3 : 31 = 0,096…. Adapun 
untuk seluruh siswa kelas VII, rasionya adalah 

7 : 124 = 0,065… Artinya, rasio banyaknya siswa  dalam interval kelas “paling 
sedikit 8 cm dan kurang dari 9 cm”, maka siswa Kelas VIIA mempunyai rasio lebih 
besar dibandingkan dengan rasio siswa kelas VII secara keseluruhan. Hasil bagi 
frekuensi kelas dibandingkan frekueansi total disebut frekuensi relatif kelas. 
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Jawaban

Soal 1

Secara berurutan dari atas tabel, 0,06, 0,10, 0,31, 
0,35, 0,11, 0,03, 0,02, 0,02, total 1,00

Soal 2

	 Kelas VIIA...0,29  Murid kelas VII...0,31
 Maka, murid kelas VII lebih banyak
	 Kelas VII A...0,10 + 0,23 = 0,33

 Murid kelas VII...0,06 + 0,10 = 0,16
 Maka, Kelas VII A lebih banyak

Soal 3  

Gambar 7: Data Posisi Tangkap Penggaris

Kelas A
Kelas 1

Soal 4  

Kesamaan (contoh)
	 Jangkauan data hampir sama.
	 Ada satu puncak.

Perbedaan (contoh)
	 Puncak distribusi adalah 10 cm atau lebih 

dan kurang dari 11 cm pada kelompok 
kelas 1 A, dan 11 cm atau lebih dan kurang 
dari 12 cm pada kelompok kelas 1.

	 Distribusi siswa kelas 1 lebih terkonsentrasi 
di sekitar modus daripada distribusi 
kelompok kelas 1 A.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

3.  Hal yang perlu diperhatikan saat meng-
hitung frekuensi relatif

 Saat membulatkan untuk mendapatkan 
frekuensi relatif, ada kalanya jumlah frekuensi 
relatif bukanlah 1. Dalam hal ini, sesuaikan nilai 
maksimum frekuensi relatif sehingga jumlahnya 
menjadi 1.

 Juga, saat menghitung frekuensi relatif 
hingga tempat desimal kedua, bahkan jika 
posisi desimal kedua adalah 0, bisa ditulis 
sebagaimana adanya karena hingga posisi 
desimal kedua masih dapat diandalkan 

sebagai angka signifikan. Angka signifikan 
akan dipelajari pada H.244, tetapi bisa juga 
menyentuhnya secara singkat di sini.

4.  Penjelasan Soal 4

 Di sini, diharapkan agar murid memban-
dingkan dan mendiskusikan distribusi dari kedua 
data tersebut. Berikan juga berbagai sudut 
pandang seperti membandingkan jangkauan 
dan modus, memperhatikan bentuk keseluruhan 
distribusi, posisi puncak, dan simetrinya.

5.  Penjelasan untuk balon ucapan

 Sejauh ini, murid telah belajar 
menggunakan nilai-nilai representatif dan 
untuk merepresentasikan distribusi dalam 
tabel distribusi frekuensi dan histogram untuk 
menyelidiki kecenderungan data. Sambil 
mengulas kembali hal ini, diharapkan untuk 
memotivasi siswa agar mempelajari buku 
pelajaran H.246 dengan mengajak mereka 
untuk melihat apakah mereka benar-benar 
dapat membaca kecenderungan berbagai data 
di sekitar mereka.
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Frekuensi relatif untuk setiap kelas VIIA pada 
Tabel 4 dihitung dan dibulatkan dua angka di 
belakang koma, maka diperoleh Tabel 5. Tabel 
seperti ini disebut tabel distribusi frekuensi 
relatif.

Berdasarkan Tabel 4 di halaman 241, hitunglah frekuensi relatif setiap kelas 
untuk keseluruhan siswa kelas VII, bulatkan sampai dua angka. Tuliskan pada 
Tabel 5 di kolom terakhir. 

Distribusi frekuensi relatif  data siswa Kelas 
VIIA pada Tabel 5 disajikan dalam grafik 
frekuensi garis pada Gambar 7. Nyatakanlah 
distribusi frekuensi relatif  data seluruh siswa 
kelas VII menggunakan grafik frekuensi 
garis, gambarlah pada Gambar 7.

Jumlah frekuensi relatif sama dengan 1. Dalam 

pembulatan sampai 2 desimal, ketika desimal kedua 

adalah 0 , maka ditulis 0.

Jawablah 1  dan 2  berdasarkan tabel 5.

Untuk siswa Kelas VIIA dan untuk keseluruhan siswa Kelas VII, manakah 
rasio yang lebih besar untuk kelas “paling sedikit 10 cm dan kurang dari 
11 cm"?
Untuk siswa Kelas VIIA dan untuk keseluruhan siswa Kelas VII, manakah 
rasio yang lebih besar untuk posisi tangkap penggaris kurang dari 10 
cm?

Tabel 5 :    Data posisi tangkapan   
 pengggaris

Dari penyelidikan kita sejauh ini, frekuensi relatif sering digunakan untuk 
membandingkan data yang sama namun memiliki frekuensi total yang 
berbeda.

Berdasarkan Tabel 5 dan Gambar 7, bandingkanlah distribusi data Kelas VIIA 

dengan data seluruh siswa Kelas VII. Identifikasi persamaan dan perbedaannya.

Gambar 7 Data Posisi Tangkap Penggaris

(ｃｍ)
0

8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,05

Kelas A

0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40

Hlm.246Hlm.246

Diskusi

1

2

Kelas (cm)
Frekuensi Relatif

Kelas VIIA Kelas VII

8 ~ 9 0,108 ~ 9 0,10
9 ~ 10 0,239 ~ 10 0,23

10 ~ 11 0,2910 ~ 11 0,29
11 ~ 12 0,1311 ~ 12 0,13
12 ~ 13 0,1012 ~ 13 0,10
13 ~ 14 0,0613 ~ 14 0,06
14 ~ 15 0,0614 ~ 15 0,06
15 ~ 16 0,0315 ~ 16 0,03

Total 1,00

Lebih 
kecil

Kurang 
Dari

Catatan

Soal 1

Soal 2

Soal 3

Soal 4

Berdasarkan metode penyelidikan kecenderungan data yang telah kita pelajari, 
marilah kita terapkan untuk membaca kecenderungan data yang ada di sekitar 
kita.
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Tujuan

Memahami nilai pendekatan dan galat, arti dari 
angka-angka signifikan, dan cara menyatakan 
nilai perkiraan a × 10n.

Jawaban

 

Karena skala penggaris minimum adalah mm, 
maka dapat dikatakan mewakili 10,65 cm atau 
lebih dan kurang dari 10,75 cm.

Soal 1  

Dari 300 - 296 = 4 , maka galatnya adalah 4 orang

1,5 jam

Soal 2  

(1) 25,55 ≤	a < 25,65
 Nilai absolut galat adalah 0,05 m atau kurang
(2) 1,825 ≤	a < 1,835
 Nilai absolut dari galat adalah 0,005 m atau 

kurang

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan   

 Adalah soal untuk menegaskan bahwa  
seperti yang dipastikan pada halaman 232-
233,  bahwa selalu ada galat dalam pengukuran 
panjang dan berat.

 Dalam eksperimen menangkap penggaris, 
nilai yang lebih dekat ke bagian atas ibu jari 
dicatat. Karena tidak pas secara sempurna, 
secara otomatis dibulatkan. Oleh karena 
itu, rekor 10,7 cm mewakili lebih dari 10,65 
cm dan kurang dari 10,75 cm. Diharaplan 
dengan melakukan pengukuran ini, murid 
mendapatkan pemahaman sesuai dengan apa 
yang dialaminya.

2.  Jangkauan nilai sebenarnya dan nilai 
kesalahan absolut

 Jika nilai sebenarnya dari nilai pengukuran 
10,7cm adalah acm, maka jangkauan a ditulis 
sebagai 0,65 ≤	a < 10,75, namun ada juga murid 
yang dikarenakan tidak mempertimbangkan 
mengenai kontinuitas bilangan, menganggap 
bagian yang digaris bawah sebagai “<10,74” 
atau “≤10,74”. Dengan menggunakan bilangan 
saat memikirkan bagaimana cara menyatakan 
nilai pengukuran, misal  jika nilai sebenarnya 
adalah 10,745, maka diharapkan murid akan 
memahami mengapa dinyatakan dengan 
“10,75”.

 Selain itu dari definisi “(Galat) = (Nilai 
pendekatan)-(Nilai sebenarnya), pada galat 
terdapat positif dan negatif, dan nilai sebenarnya 
ada pada jangkauan yang dinyatakan dalam 
pertidaksamaan, karenanya, dibahas mengenai 
ungkapan ”nilai absolut galat”.
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BAB 7
│Penggunaan D

ata

Siswa dapat menyelidiki nilai-nilai pengukuran.

25, 6 ｍ1 1, 83 ｍ2

Nilai Pendekatan dan Angka Signifikan4

Nilai Pendekatan dan Galat

10,810,7510,710,6510,6

0,05

Jangkauan dari a

0,05

Tujuan

Pada percobaan tangkap penggaris pada halaman 232 dan 233, data Yuni 
adalah 10,7 cm. Seberapa panjang “10,7 cm”?

Ketika mengukur sesuatu seperti panjang atau berat, meskipun berbeda 
dengan nilai sebenarnya, kita dapat memperoleh nilai yang dekat dengan nilai 
sebenarnya. Nilai yang dekat dengan nilai sebenarnya disebut nilai pendekatan. 
Pembulatan bilangan yang telah kita pelajari di Sekolah Dasar juga merupakan 
nilai pendekatan. Sebagai contoh, nilai 3,14 yang kita gunakan sebagai rasio 
keliling juga merupakan nilai pendekatan dari rasio keliling π. Selisih yang 
diperoleh dengan mengurangkan nilai sebenarnya dari nilai pendekatan 
disebut galat.

(Galat) = (Nilai pendekatan) – (Nilai sebenarnya)

Ketika menggunakan pembulatan bilangan 300 untuk menyatakan 
banyaknya siswa SMP sebanyak 296 siswa, berapakah galatnya?

Soal 1

Ketika mengukur suatu besaran dengan suatu instrumen atau alat, biasanya 
kita tidak dapat menemukan nilai sebenarnya, namun kita dapat menemukan 
rentang nilai sebenarnya. Contohnya, pengukuran 10,7 cm dapat dipikirkan 
sebagai nilai pendekatan hasil pembulatan sampai dua desimal. Jadi, andaikan 
nilai sebenarnya adalah a cm, jangkauan dari a adalah 
  10, 65 ≤ a < 10, 75

Nilai-nilai pada (1) dan (2) berikut ini merupakan nilai pendekatan 
yang dibulatkan. Misalkan masing-masing nilai sebenarnya adalah a m, 
nyatakanlah jangkauan dari a menggunakan tanda pertidaksamaan. 
Berapakah nilai mutlak galat terbesar?

Soal 2
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Nilai Pendekatan dan Angka 
Signifikan

4



Jawaban

Soal 3

1, 2, 6

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

3.  Angka Signifikan

 Perkiraan jumlah orang dengan populasi 
47.379.389, dibulatkan pada besaran ribuan, 
adalah 47.379.000. Di sini, angka pertama 4, 7, 
3, 7, dan 9 disebut sebagai angka signifikan.

 Di sini, mudah bagi siswa untuk salah 
paham bahwa angka 4, 7, 3, 7, dan 9 ini adalah 
angka yang signifikan. Jika murid dikondisikan 
untuk memikirkan perkiraan jumlah 47.378.601 
orang dibulatkan menjadi ribuan sebagai 
contoh, kesalah pahaman ini tentu akan lebih 
mudah disadari. Dengan kata lain, kenyataan 
bahwa jumlah angka penting dari 47.379.000 
penduduk adalah lima digit menunjukkan 
bahwa jumlah penduduk adalah lebih dari 
47.378.500 dan kurang dari 47.379.500. 
Perhatikanlah hal ini pada saat mengajar pada 
murid.

 Diinginkan agar memperdalam pemaham-
an murid tentang angka-angka penting dengan 
menemukan nilai pendekatan dan menemukan 
jangkauan nilai sebenarnya serta galat dari nilai 
perkiraan yang diberikan.

4.  Penjelasan Contoh 1    dan Soal 3   

 Ini menunjukkan konsep angka signifikan 
dari nilai yang diukur. Di bidang teknik, hingga 
1

10
 dari skala minimum sering dibaca sebagai 

angka penting, tetapi di sini, hingga skala 
terkecil dibaca dan digunakan sebagai angka 
penting.

 Angka penting dalam [Contoh 1] sebesar 
1, 0, dan 7 berarti bahwa nilai sebenarnya dari 
rekaman tersebut lebih besar atau sama dengan 
10,65 cm dan kurang dari 10,75 cm.

 Dalam [Soal 3], karena skala minimum 
adalah 10 g, 1260 g adalah nilai terukur yang 
diperoleh dengan membulatkan digit satuan, 

dan menunjukkan bahwa berat sebenarnya 
adalah 1255 g atau lebih dan kurang dari 1265 g.

5.  Cara menyatakan angka signifikan

 Untuk memperjelas angka penting, angka 
signifikan diwakili oleh angka desimal dengan 
satu digit di bagian bilangan bulat, dan pangkat 
10 diterapkan untuk menunjukkan skala. 
Dengan menyatakan 1,4960 × 108 km, bilangan 
0 pada 1,4960 juga dapat dinyatakan sebagai 
angka signifikan.

6.  Penjelasan Catatan

 Diinginkan untuk memperdalam pemaham-
an murid tentang cara merepresentasikan angka 
penting dengan memikirkan perbedaan antara 
nilai perkiraan 65 g dan 65,0 g. 65 g adalah nilai 
yang diperoleh dengan membulatkan tempat 
desimal pertama, sedangkan 65,0 g adalah nilai 
yang diperoleh dengan membulatkan tempat 
desimal kedua. Penjelasan ini harus dilakukan 
dengan baik karena mudah bagi siswa untuk 
melakukan kesalahan.
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(Desimal dengan hanya satu tempat bilangan bulat) × (perpangkatan 10)

(Desimal dengan hanya satu tempat bilangan bulat) × 
1

perpangkatan 10perpangkatan 10

Jika 0 adalah angka signifikan, meskipun merupakan desimal terakhir jangan 
dihilangkan.

Angka Signifikan

Populasi Jawa Barat adalah 47.379.389 berdasarkan sensus tahun 2016. Dapat 
dibulatkan menjadi nilai pendekatan 47.379.000. Angka 0 ribuan dan yang 
lebih kecil merupakan pembawa nilai. Adapun 4, 7, 3, 7, dan 9 di awal adalah 
angka-angka yang signifikan. Angka-angka tersebut dinamakan angka-angka 
signifikan.

Pada percobaan tangkap penggaris, Data Yuni 
adalah 10,7 cm karena dia menangkap penggaris 
pada posisi seperti ditunjukkan pada gambar di 
samping kanan ini. Bilangan 10,7 dapat dipandang 
sebagai hasil pembulatan sampai dua desimal. 
Jadi, angka 1, 0, dan 7 merupakan angka-angka 
signifikan.

Ketika mengukur menggunakan timbangan dengan kenaikan terkecil 10 
gram, berat sebuah benda adalah 1.260 gram. Identifikasi angka-angka 
signifikan dalam pengukuran tersebut. 

Seringkali kita mendekati nilai pendekatan seperti “jarak bumi ke matahari 
adalah 149.600.000 km.” Dalam hal ini, sangat sulit untuk menyatakan berapa 
angka signifikannya. Oleh karena itu, untuk membuat angka signifikan jelas kita 
dapat menyatakan bilangan dalam bentuk baku menjadi

Sebagai contoh, nilai pendekatan 149.600.000 km yang merupakan jarak bumi 
ke matahari yang memiliki 5 angka signifikan 1, 4, 9, 6, 0 dapat dinyatakan 
dalam bentuk baku sebagai "1,4960 × 108 km."

Catatan

Contoh 1

Soal 3
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Jawaban

Soal 4

(1) 2,5 × 102 g   (3) 8,0 ×	
1

10
	m

(2) 6,0 × 103 km

Soal 5

3,776 × 103 m = 3776 m
Saat ini, jika nilai sebenarnya adalah a m, 
jangkauan a adalah 3775,5 ≤ a <3776,5, oleh 
karena itu, nilai absolut galat adalah 0,5 m atau 
kurang. 

Mari Kita Periksa

Jawaban

1
(1) 2oC
(2) 

Suhu maksimum harian di Sapporo, 
selama Februari 2013

(Hari)

(3) Frekuensi ... 5 hari
 Karena total frekuensinya adalah 28,
 Dari 5 ÷ 28 = 0,178 ..., frekuensi relatifnya 

adalah 0,18
(4) Nilai kelas dari kelas termasuk modus dan 

median adalah -1oC.

2
(1) 3,19 × 103 m 
 Nilai kesalahan absolut adalah 5 m atau 

kurang

(2) 5,26 ×	
1

10
	kg

 Nilai absolut kesalahan adalah 0,0005 kg 
atau kurang (0,5 g atau kurang)

7.  Cara menemukan pangkat 10

 Untuk memperjelas angka signifikan, saat 
mengonversi ke bentuk a ×	 10n, pergerakan 
koma desimal harus dipertimbangkan sebagai 
berikut.

kiri 8 kali ⇒ 1,4960 × 108

1 4 9 6 0 0 0 0 0 .

0 , 0 4 7

2 kali kanan ⇒ 4,7 ×	
1

102

0,5 jam
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BAB 7
│Penggunaan D

ata

Nilai-nilai
Representatif
[Hlm.235]

Tabel Distribusi 
Frekuensi
[Hlm.238]
Histogram
[Hlm.240]

Frekuensi
Relatif
[Hlm.242]

250 ｇ 6.000 km21

              1
4,7  ×  

102

0,80 ｍ3

Mari Kita Periksa 1
Bagaimana Menyelidiki 
Kecenderungan Data

Nilai Pendekatan dan 
Galat
[Hlm.243]
Bilangan-bilangan
Signifikan
[Hlm.245]

2 Nyatakanlah nilai pendekatan berikut dengan memakai 3 angka signifikan,  
kemudian tentukan nilai absolut (mutlak) galat terbesar.

3,190 m1 2

S 4

S 2

1
Gambar di samping kanan 
merupakan histogram yang 
menunjukkan suhu maksimum 
harian di Sapporo sepanjang bulan 
Februari 2013. Sebagai contoh, 
interval kelas pertama adalah “paling 
sedikit –6°C dan kurang dari –4°C.” 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan 
berikut ini.
1 Berapa °C interval kelas pada histogram?

Gambarlah grafik frekuensi garis pada gambar di atas.
Identifikasi frekuensi kelas “paling sedikit 0°C dan kurang dari 2°C.” 
Kemudian, hitunglah frekuensi relatif kelas tersebut.
Identifikasi modus. Identifikasi juga nilai kelas dari kelas yang memuat 
median.

S 4

S 7

S 1

2

3

4

Diberikan nilai pendekatan 3,776 ×103 m. Dalam hal ini, berapakah nilai 
absolut galat terbesar?

Nyatakanlah bilangan hasil pendekatan berikut dalam bentuk baku dengan 
memakai 2 angka signifikan. 

（Hari）

Suhu maksimum harian di Sapporo, selama 
Februari 2013

0
6

2

4

6

8

10

8420–2–4–6 (0)

S 2

Contoh 2 Jika angka signifikan dari nilai pendekatan 0,047 gram adalah 4 dan 7, maka 
dapat dinyatakan dalam bentuk baku sebagai 

Soal 4

Soal 5

0,526 kg
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Bagaimana Cara Membaca 
Kecenderungan Data

1

Tujuan

1. Murid bisa membaca kecenderungan dan 
karakteristik dari data di sekitar.

2. Dapat menghitung nilai rata-rata dari tabel 
distribusi frekuensi menggunakan nilai kelas.

Jawaban

 (Contoh)

Nilai median (1,71 juta orang) harus digunakan 
sebagai nilai representatif untuk mengetahui 
apakah terletak di paruh pertama (lebih besar) 
atau paruh kedua (lebih kecil) ketika diurutkan 
dalam urutan populasi.

Soal 1

Modus (1,5 juta orang)

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan  

 Tujuannya adalah untuk memahami 
perlunya menggunakan nilai-nilai representatif 
(mean, median, modus) yang dipelajari sejauh 
ini secara tepat sesuai dengan tujuannya.
 Nilai perwakilan mungkin tidak sesuai ter-
gantung pada tujuannya karena ada informasi 
yang hilang seperti bentuk distribusi data. Oleh 
karena itu, agar dapat menggunakan nilai-nilai 
representatif secara tepat, perlu juga diketahui 
karakteristik dari keseluruhan data.

 Di sini, karena tujuan membaca data adalah 
"apakah daerah tempat diri sendiri tinggal 
adalah daerah dengan populasi terbesar atau 
salah satu dengan populasi terkecil di antara 
47 daerah", maka ingin diperiksa apakah nilai 
mediannya sesuai sebagai nilai representatif. 
Bergantung pada situasi siswa, bisa juga untuk 
meminta mereka untuk memikirkan tentang 
apa yang diperlukan sebagai kriteria penilaian, 
seperti dengan menyajikan daftar populasi dari 
47 daerah. Selain itu, dengan menunjukkan 

Menggunakan Data2
5 jam

2 jam

daftar, nilai maksimum dan minimum dapat 
diketahui. Ini juga bermakna untuk memahami 
karakteristik seluruh data.

 Dengan cara ini, diberitahukan pada murid 
bahwa ketika membaca ciri-ciri dari satu data, 
bahwa perlu juga menilai secara komprehensif 
apa yang telah ditemukan dari berbagai 
perspektif.

2.  Penjelasan Soal 1   

 Ingin meyakinkan bahwa modus layak 
digunakan sebagai nilai representatif dalam 
kasus ini.

 Di sini, 1 juta orang adalah lebar kelas 
histogram, dan modus saat itu adalah 1,5 juta 
orang. Perlu dicatat bahwa tidak seperti mean 
dan median, modus dapat berbeda jika lebar 
kelas diubah.

 Dengan membuat histogram dengan 
berbagai lebar kelas, tentunya perspektif yang 
ada juga akan berubah.

 Misalnya, jika lebar kelas adalah 500.000, 
modusnya akan menjadi 1,25 juta.
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Pada , meskipun  rata-rata populasi 47 daerah adalah 2,72 juta, hanya 12 
daerah yang populasinya melebihi rata-rata.

Jika terdapat pencilan pada data, maka rata-rata akan mudah terpengaruh 
oleh pencilan tersebut, sehingga tidak sesuai sebagai nilai representatif. Di 
sisi lain, median dan modus kemungkinan tidak terlalu terpengaruh oleh 
pengecilan. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut, modus dan median dapat 
digunakan sebagai nilai representatif.

Ketika memikirkan nilai apa yang dapat digunakan sebagai nilai representatif, 
maka perlu memperhatikan distribusi data dan tujuan penggunaan data.

Pada  ketika menyelidiki “populasi 47 daerah” nilai apa yang harus 
digunakan sebagai nilai representatif?

Siswa mampu membaca kecenderungan data di sekitarnya.

Bagaimana Cara Membaca Kecenderungan Data1

Menggunakan Data2
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Gambar 8 : Populasi pada 47 daerah

Modus 1,5 juta orang

Median 1,7 juta orang

Rata-rata 2,72 juta orang

13
〜
14

Daerah dengan populasi tertinggi 13,16 juta orang

Gambar 8 merupakan histogram yang menunjukkan populasi 47 daerah 
dengan panjang interval kelas 1 juta orang. Untuk menjawab pertanyaan, 
“apakah daerahku termasuk populasinya tinggi atau rendah di antara 47 
daerah,” nilai representatif apa yang digunakan?

Soal 1

Tujuan
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Soal 2

Lihat bagian Penjelasan dan hal-hal yang perlu 
diperhatikan 3. .

3.  Penjelasan Soal 2   

 Tujuan membaca materi di sini adalah 
"Berapa kilometer per jam saya harus berlatih 
melempar, dengan asumsi saya akan bermain 
melawan pelempar ini?"

 Dari histogram terlihat bahwa lebar kelas 
adalah 2 km/jam dan terdapat dua buah gunung.

 Dalam kasus seperti itu, pertama-tama bagi 
data menjadi dua bagian, dan perlakukan setiap 
gunung sebagai satu data untuk membaca 
kecenderungan distribusinya. Setelah itu, 
dengan membandingkan kecenderungan 

persebaran masing-masing gunung, maka 
dimungkinkan untuk meringkas ciri-ciri 
sebaran sebagai satu data. Dengan demikian, 
perbedaan kualitas lemparan menjadi jelas, 
dan semakin mudah untuk mempersempit 
karakteristik keseluruhan data.

 Selain itu, pada soal ini, ada kemungkinan 
karakteristik dan kecenderungan yang 
dapat dibaca akan berbeda tergantung dari 
pengalaman dan pengetahuan siswa tentang 
baseball.

 Misalnya, seorang siswa yang memiliki 
pengalaman dan pengetahuan tentang 
baseball mungkin berkata, "Saya pikir lemparan 
pelempar ini (bola lambat) berpusat di sekitar 
bola yang sedang berubah." Saat itu, dasar 
kesimpulan menjadi sulit dipahami bagi 
siswa yang memiliki sedikit pengalaman atau 
pengetahuan tentang baseball.

 Seperti demikianlah, ada kalanya saat 
menangani data aktual, mungkin diperlukan 
kemampuan yang sangat tinggi untuk 
membaca data.

 Oleh karena itu, perlu diperhatikan di sini 
bahwa isi pembahasan harus dipersempit 
menjadi ciri dan kecenderungan yang bisa 
dibaca walaupun dengan sedikit pengalaman 
atau pengetahuan tentang baseball.

 Namun, meskipun isinya dipersempit, 
diperkirakan beberapa siswa tidak memiliki 
gambaran sama sekali tentang baseball. 
Misalnya, mereka mungkin tidak bisa 
membayangkan seberapa besar perbedaan 
antara kecepatan maksimum 147 km/jam, nilai 
minimum 105 km/jam, dan kecepatan rata-rata 
131 km/jam. Oleh karenanya, mungkin menjadi 
tidak mungkin untuk memahami mengapa 
ada pemisahan bola lambat dan bola cepat 
di sini. Oleh karenanya, sebelum pengajaran 
dimulai, ada baiknya memperlihatkan situasi 
sebenarnya di mana pelempar melempar bola, 
dan bagi pemukul, seberapa besar perbedaan 
yang muncul dari perbedaan kecepatan, dan 
kemudian mendiskusikannya dengan seluruh 
kelas.
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Histogram pada Gambar 9 memperlihatkan kecepatan lemparan yang 
dilakukan seorang atlet dalam pertandingan baseball. Kecepatan tertinggi 
adalah 147 km per jam, kecepatan terendah adalah 105 km per jam, dan rata-
rata kecepatan adalah 131 km per jam.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 9, terdapat dua bentuk gunung 
dalam histogram. Mungkin kelompok-kelompok data dapat disatukan 
sehingga mempunyai sifat yang berbeda. Dalam hal ini, kita dapat 
memisahkan data sesuai kebutuhan, sehingga hanya ada satu bentuk 
gunung. Setelah itu, diselidiki kecenderungan data. 

Dalam kasus yang ditunjukkan Gambar 9, kemungkinan ada lemparan 
pelan dan lemparan cepat. Jika kita pisah data menjadi dua bagian seperti 
ditunjukkan pada gambar-gambar berikut ini, maka kecenderungan 
distribusi lebih mudah dilihat. 

Jika kita ingin menang melawan atlet pelempar ini, berapakah seharusnya 
kecepatan lemparan kita?

Gambar  9 : Lemparan seorang atlet
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Gambar 10 : Lemparan Seorang Atlet (Lemparan Pelan)
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Gambar 11 : Lemparan Seorang Atlet (Lemparan Cepat)
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Soal 2

Bab 7  Menggunakan Data 247



Jawaban

 (Contoh)

 Di Semarang, ada banyak hari antara 32°C 
sampai di bawah 34°C, dan tidak ada hari di 
bawah 30°C, jadi bisa dikatakan Semarang 
lebih panas.

  Di Jakarta, ada 12 hari yang suhunya diatas 
34o, jadi bisa dibilang Jakarta lebih panas.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

4.  Penjelasan  

 Di saat mencoba untuk menilai mana 
yang lebih panas dengan membandingkan 
dua data yang diwakili oleh tabel distribusi 
frekuensi, mungkin sulit untuk menilai dari 
distribusinya saja. Oleh karena itu, buat murid 
mempertanyakan apakah nilai rata-rata dapat 
diperoleh dari tabel distribusi frekuensi dan 
menyadari kebutuhan akan hal tersebut.

5.  Temukan nilai rata-rata dari tabel distri-
busi frekuensi

 Sejauh ini, saat menghitung nilai rata-rata, 
murid telah mengalami menangani kejadian 
di mana nilai setiap data diketahui dan jumlah 
total atau jumlah data diketahui.

 Di sini, hanya tabel distribusi frekuensi 
yang diberikan, dan dibahas mengenai metode 
penghitungan nilai rata-rata ketika nilai 
individual tidak diketahui.

 Misalnya, tiga nilai di kelas Jakarta 28°C 
atau lebih tinggi dan lebih rendah dari 30°C 
adalah salah satu nilai dari 28,0 hingga 29,9. 
Oleh karena itu, dianggap bahwa ketiga nilai 
dalam kelas tersebut terdistribusi merata, dan 
menganggapnya sebagai nilai kelas 29°C yang 
merepresentasikan karakteristik seluruh kelas.

 Dalam data statistik seperti statistik 
pemerintah, data individu tidak dipublikasikan, 
dan data umumnya diberikan hanya dalam bentuk 
keseluruhan, dan perlu untuk mendapatkan nilai 
rata-rata dari informasi tersebut.

 Sambil mengonfirmasi arti dari langkah 
(1) hingga (4) untuk mendapatkan nilai rata-

rata dari tabel distribusi frekuensi, hubungkan 
dengan [Pertanyaan 3] di halaman berikutnya.

 Selain itu, terkait dengan langkah ini, dengan 
menyajikan daftar nilai aktual seperti yang 
ditunjukkan pada tabel berikut, murid dapat 
memeriksanya sambil membandingkannya 
dengan metode penghitungan nilai rata-rata 
selama ini, dan diharapkan dapat memperdalam 
pemahaman murid tentang arti langkah ini

Suhu tertinggi Jakarta pada Agustus 2013

Suhu
(oC)

Frekuensi
(Hari)

Suhu
(oC)

Frekuensi
(Hari)

Suhu
(oC)

Frekuensi
(Hari)

28,5 1 32,6 1 34,2 1

29,1 1 32,8 1 34,3 1

29,6 1 32,9 1 34,5 2

30,5 1 33,0 1 34,7 1

30,8 1 33,2 1 34,9 1

30,9 1 33,3 1 35,3 1

31,3 1 33,4 1 35,8 1

32,0 1 33,5 1 36,8 1

32,1 1 33,9 1 37,4 1

32,2 1 34,1 1 38,3 1
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Tabel 6 adalah distribusi frekuensi yang 
dirangkum dari suhu maksimum harian di 
Jakarta dan Semarang sepanjang bulan 
Agustus 2013. Berdasarkan tabel tersebut, 
kota manakah yang terpanas?

Bagaimana Membaca Rata-Rata dari Tabel Distribusi Frekuensi

Meskipun kita tidak mengetahui nilai-nilai data sebenarnya, kita dapat 
menentukan rata-rata pendekatan dari tabel distribusi frekuensi.
Sebagai contoh, pada Tabel 6, terdapat tiga nilai yang masuk dalam kelas 
paling sedikit 280C dan kurang dari 300C di Jakarta. Namun, kita tidak tahu 
suhu sebenarnya. Jadi, kita dapat mengambil nilai kelas sebagai nilai-

Jika dibandingkan 
dengan Jakarta, di 
Semarang lebih banyak 
hari yang suhunya paling 
sedikit 320C dan kurang 
dari 340C. 

Jika dibandingkan banyaknya 
hari dengan suhu paling 
sedikit 340C, Jakarta 
mempunyai lebih banyak 
dibanding Semarang.

Tentukan nilai kelas.
Tentukan hasil kali nilai kelas 
dengan frekuensinya.

Jumlahkan semua nilai hasil 
perhitungan 2 ....

Nilai yang dihasilkan di 3 dibagi dengan frekuensi total untuk 
mendapatkan rata-rata.

1

2

3

4

nilai yang termasuk dalam kelas 
tersebut. Oleh karena itu, nilai yang 
digunakan adalah nilai kelas dan 
bukan nilai sebenarnya. Selanjutnya, 
dihitung rata-rata nilai kelas. Untuk 
menghitung rata-rata dari tabel 
distribusi frekuensi, maka ikutilah 
langkah-langkah berikut ini.

Kelas (0C)
Frekuensi (Hari)

Jakarta Semarang

28 ~ 30 3 028 ~ 30 3 028 ~ 30 3 0

30 ~ 32 4 630 ~ 32 4 630 ~ 32 4 6

32 ~ 34 12 2132 ~ 34 12 2132 ~ 34 12 21

34 ~ 36 9 434 ~ 36 9 434 ~ 36 9 4

36 ~ 38 2 036 ~ 38 2 036 ~ 38 2 0

38 ~ 40 1 038 ~ 40 1 038 ~ 40 1 0

Total 31 3131 31

Tabel  6 : Suhu Maksimum Harian 
 pada Agustus 2013

Kelas (0C)
Nilai Kelas 

(0C)

Frekuensi 

(Hari)
(Nilai kelas) x 
(Frekuensi)

28 ~ 30 29 3 8728 ~ 30 29 3 8728 ~ 30 29 3 8728 ~ 30 29 3 87

30 ~ 32 31 430 ~ 32 31 430 ~ 32 31 4

32 ~ 34 33 1232 ~ 34 33 1232 ~ 34 33 12

34 ~ 36 35 934 ~ 36 35 934 ~ 36 35 9

36 ~ 38 37 236 ~ 38 37 236 ~ 38 37 2

38 ~ 40 39 138 ~ 40 39 138 ~ 40 39 1

Total 31

Tabel 7 :  Suhu maksimum harian 
 di Jakarta pada Agustus 2013

Paling 
kecil

Paling 
kecil

Kurang 
dari

Kurang 
dari
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Soal 3

Tabel 7 Suhu tertinggi di Jakarta pada Agustus 2013

Kelas (oC) Nilai Kelas
(oC)

Frekuensi 
(Hari)

(Nilai Kelas) × 
(Frekuensi) 

28 ~ 30
30 ~ 32
32 ~ 34
34 ~ 36
36 ~ 38
38 ~ 40

29
31
33
35
37
39

0
6

21
4
0
0

0
186
693
140

0
0

Jumlah 31 1019

Dari 1035 ÷ 31 = 33,38…, maka, 33,4oC

Suhu tertinggi di Semarang pada Agustus 2013

Kelas (oC) Nilai Kelas
(oC)

Frekuensi 
(Hari)

(Nilai Kelas) × 
(Frekuensi) 

28 ~ 30
30 ~ 32
32 ~ 34
34 ~ 36
36 ~ 38
38 ~ 40

29
31
33
35
37
39

0
6

21
4
0
0

0
186
693
140

0
0

Jumlah 31 1019

Nilai
Terkecil

Nilai
Terkecil

Nilai
Terbesar

Nilai
Terbesar

Dari 1019 ÷ 31 = 32,87…, maka, 32,9oC
Soal 4

Meski ada galat pada keduanya, Jakarta dan 
Semarang dianggap hampir sama.
(Nilai rata-rata sebenarnya adalah 33.238 ... di 
Jakarta, 32.906 ... di Semarang)

6.  Penjelasan Soal 3   dan Soal 4    

 Nilai rata-rata yang diperoleh dari tabel 
distribusi frekuensi mungkin memiliki galat 
sehubungan dengan nilai rata-rata sebenarnya, 
tetapi dipastikan bahwa nilai yang mendekati 
nilai rata-rata sebenarnya dapat diperoleh.

 Saat menghitung nilai rata-rata dari 
tabel distribusi frekuensi, terdapat metode 
menggunakan rata-rata sementara untuk 
menyederhanakan penghitungan, namun 
saat ini proses penghitungan sering dilakukan 
dengan software spreadsheet, sehingga tidak 
ditampilkan di sini.

7.  Penjelasan terhadap balon ucapan

 Diharapkan untuk memotivasi siswa untuk 
mempelajari data di sekitar mereka dengan 
memanfaatkan apa yang telah mereka pelajari 
selama ini, dan memotivasi mereka untuk 
belajar di halaman berikutnya.

8.  Bias Distribusi dan Nilai Representatif

 Nilai rata-rata merupakan nilai representatif 
yang familiar bagi siswa, tetapi seperti yang 
dibahas dalam buku pelajaran P.246, jika 
terdapat pencilan, ia akan terpengaruh dan 
oleh karenanya tidak cocok digunakan sebagai 
nilai representatif.

 Di sini tujuannya adalah untuk menegaskan 
kembali perlunya mengambil keputusan 
berdasarkan tujuan, dengan menangkap akan 
ada di posisi manakah masing-masing nilai 
representatif dengan bias distribusi. 

Referensi Cara mencari median dari 
tabel distribusi frekuensi  

Ada dua cara untuk mencari median dari data 
yang ditampilkan di tabel frekuensi:
①	 Gunakan nilai kelas dari kelas yang berisi 

median.
② Lebar kelas yang memuat median 

ditentukan oleh distribusi proporsional 
sesuai dengan posisi median.
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Lengkapilah Tabel 7 di halaman sebelumnya dan hitunglah rata-rata suhu 
maksimum harian di Jakarta selama bulan Agustus 2013. Selanjutnya, 
berdasarkan Tabel 6 di halaman 248, hitunglah rata-rata suhu maksimum 
harian di Semarang selama bulan Agustus 2013.

Rata-rata suhu maksimum harian yang sebenarnya di Jakarta adalah 33,20C 
dan di Semarang 32,90C. Bandingkanlah dengan rata-rata hasil perhitungan 
di Soal 3.

Sebagaimana kita pelajari di Soal 3 dan Soal 4, meskipun kita menghitung 
rata-rata berdasarkan tabel frekuensi, namun ternyata hasilnya cukup dekat 
dengan rata-rata yang kita hitung langsung dari datanya.

Histogram dan grafik frekuensi garis mengikuti berbagai bentuk tergantung pada 

bias distribusi data. Posisi nilai representatif dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, 

seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Sangat penting untuk menentukan nilai representatif mana yang paling sesuai 

kebutuhan dengan mempertimbangkan bentuk histogram. 

Sebagai contoh, pendapatan dari seluruh penduduk di suatu negara disajikan 

dalam histogram yang condong ke kiri, seperti pada Gambar 3. Dalam hal ini, jika 

kita menilai hanya berdasarkan rata-rata, kesimpulan kita dapat salah tergantung 

pada kebutuhan.  Jadi, perlu mengetahui distribusi keseluruhan data.

Rata-Rata
Median
Modus

Rata-
rata

Median Modus Rata-
rata

Median Modus

Gambar 1 : Distribusi  
Condong ke Kanan

Gambar 2 : Distribusi  
     Simetris

Gambar 3 : Distribusi Condong 
ke kiri  

Hlm.250Hlm.250

Cermati

Bias Distribusi dan Nilai Representatif

Mengacu pada yang telah kita pelajari sejauh ini, kita dapat memutuskan apa 
yang ingin kita selidiki, kemudian mengumpulkan data untuk diteliti bagaimana 
kecenderungannya. 

Soal 3

Soal 4

Bab 7  Menggunakan Data 249



Penggunaan Data2

Tujuan

Murid dapat membuat tema, mengumpulkan 
dan mengatur data dengan tepat, membaca 
kecenderungan, mengklarifikasi alasan, 
menjelaskan dan mengkomunikasikan apa 
yang mereka baca.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Kegiatan matematis saat ini

 Saat ini, sebagai kesempatan untuk 
mengerjakan kegiatan matematika yang 
ditunjukkan oleh kurikulum, akan membahas 
mengenai "kegiatan untuk menyelidiki tren 
data menggunakan nilai dan histogram yang 
representatif, dan untuk menjelaskan dan 
mengkomunikasikan apa yang telah dibaca. "

 Dengan mempelajari nilai-nilai 
representatif dan histogram selangkah demi 
selangkah, murid memahami pentingnya 
menggunakannya dalam cara yang kompleks 
dan makna materi untuk pertama kalinya. Di 
sini, tujuannya adalah untuk memanfaatkannya 
dengan tepat dalam situasi aktual.

 Bisa diarahkan agar mereka bekerja sendiri-
sendiri maupun dengan kelompok kecil.

2.  Penjelasan  1  

 Bahan penelitian ada di mana-mana 
di sekitar, dan bahkan jika kita telah 
mengabaikannya selama ini, bisa menjadi 
bahan penelitian baru dan berharga 
dengan melihatnya melalui sudut pandang 
permasalahan. Selain itu, dengan membuat 
prediksi tentang masalah, dimungkinkan untuk 
membuat prospek data yang diperlukan dan 
bagaimana cara untuk menyusunnya.

Namun, instruksikan mereka untuk memilih 
data yang dapat "menangkap tren data 
berdasarkan nilai representatif dan histogram." 
Tentunya pada tahap pengorganisasian 
data, siswa dipersilahkan untuk mencari dan 
memikirkan sendiri metode penyajian yang 

2,5 jam

tidak terikat dengan kerangka pembelajaran 
konvensional.

3.  Melakukan survei dengan kuesioner

 Saat melakukan survei dengan kuesioner, 
hal-hal berikut perlu diperhatikan.
 Tujuan survei harus tertulis dengan jelas.
	 Buat pertanyaan mudah untuk dijawab dan 

ditabulasi.
	 Sudah mendapat izin sebelumnya.

4.  Menggunakan internet

 Saat menggunakan internet, penting 
untuk mengajarkan etika informasi. Untuk 
memastikan keaslian data, perlu untuk 
memeriksa sumbernya. Jika pengirimnya 
adalah lembaga publik, dianggap hampir 
tidak ada penyampaian informasi yang tidak 
bertanggung jawab. Selain itu, membandingkan 
materi dari berbagai sumber juga merupakan 
elemen yang meningkatkan kredibilitas.
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Siswa mampu mengumpulkan data di sekitarnya dan mengidentifikasi 
kecenderungannya.

Menggunakan DataMenggunakan Data2

Tentukan kecenderungan atau sifat-sifat apa yang ingin diselidiki atau 
bandingkan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keseharian di sekolah, di 
rumah, fenomena alam, lingkungan masyarakat, dan sebagainya. Perhatikan 
apakah dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan ketika memutuskan 
subyek penelitian.

1
Tentukan apa yang ingin diselidiki, kemudian pikirkan “pertanyaan” dan 
“harapan atau ekspektasi.”

Kumpulkan data dengan pengukuran, melakukan survei, atau mencari di buku 
atau internet.

2 Tentukan metode dan aturan pengumpulan data, dan buatlah perencanaan.

Pikirkan bagaimana mengorganisasikan data yang telah dikumpulkan untuk 
mempermudah penyelidikan. Kemudian rangkumlah data dalam tabel dan 
grafik, serta hitung nilai representatifnya. Kamu dapat menggunakan piranti 
seperti spreadsheet.

5 Simpulkan dan sajikan temuanmu.

3 Kumpulkan dan susunlah data sehingga mudah diolah.

Gunakanlah grafik, tabel, dan nilai representatif untuk menyimpulkan 
kecenderungan data.

4 Bacalah kecenderungan data.

Rangkumlah metode penyelidikan dan temuanmu menggunakan buku 
catatan atau dalam makalah laporan. Kamu dapat menambahkan kesanmu. 
Jika data diambil dari sumber seperti buku tahunan atau internet, pastikan 
menuliskan sumbernya, misalnya judul buku atau alamat situs. 
Je lask an temuanmu kepada teman-temanmu dalam kelompok 
sekelas. Upayakan untuk mudah dipahami. Dengarkanlah pendapat 
teman-temanmu. Jika diperlukan, lakukan perbaikan bagaimana 
mengorganisasikan dan menganalisis data.

Jika mengambil data dari internet, perhatikan reliabilitas data (apakah data dapat dipercaya).

Penerapan

［ Kegiatan Matematika ］

Catatan

Tujuan
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1
(1) Berarti 7,6 poin, median 8 poin,
 Mode 9 poin, jarak 6 poin
(2) Median

5.  Penjelasan  3  

 Sulit untuk memahami kecenderungan 
hanya dengan meringkas data dalam tabel. 
Menemukan nilai yang representatif atau meng-
ekspresikannya dalam grafik memudahkan 
untuk menemukan karakteristiknya.

 Histogram cocok untuk membandingkan 
frekuensi, dan diagram lingkaran atau grafik 
pita cocok untuk membandingkan frekuensi 
relatif. Ajarkan murid untuk memutuskan 
metode ekspresi apa yang yang tepat dan 
sesuai dengan "apa yang ingin disampaikan".

0,5 jam

6.  Menggunakan komputer

 Bergantung pada keadaan lingkungan 
penggunaan komputer, jika bisa, diinginkan 
untuk dapat menitikberatkan pelajaran untuk 
membaca kecenderungan data dengan 
berdasarkan data yang telah diproses secara 
lebih efektif dengan proses menggunakan 
piranti lunak kalkulasi di komputer secara aktif 
pada situasi pengolahan informasi, seperti 
pembuatan tabel dan grafik.

 Silakan merujuk ke halaman 255-257 untuk 
informasi tentang bagaimana menggunakan 
perangkat lunak spreadsheet, seperti 
menyortir data, membuat tabel dan grafik, dan 
menemukan nilai perwakilan. Selain itu, penting 
untuk memahami pengalaman menggunakan 
komputer di sekolah dasar dan bekerja sama 
dengan bimbingan dari orang yang menguasai 
teknologi informasi guna meningkatkan 
efisiensi pembinaan.

7.  Penjelasan  4  

 Jika metode pengorganisasian data tidak 
sesuai dan kecenderungan serta karakteristik 
data tidak dapat sepenuhnya dipahami, maka 
perlu dilakukan pertimbangan ulang dan 
penyempurnaan metode pengorganisasian data.

8.  Penjelasan  5  

 Saat meringkas, penting untuk menun-
jukkan dengan jelas apa dasar dari kesimpulan 
yang telah dibuat.

 Pertama, susun ke dalam buku catatan dan 
kertas laporan satu per satu, kemudian susun 
di kertas kalkir sambil berkonsultasi di dalam 
kelompok, dan mempresentasikannya di kelas. 
Tidak ada format khusus untuk meringkas, 
tetapi diharapkan murid dapat menemukan 
cara untuk membuatnya mudah dipahami dan 
disajikan. Bisa juga menggunakan foto dan 
ilustrasi sesuai kebutuhan.

 Pada saat presentasi, sebaiknya tentukan 
terlebih dahulu pembagian peran di dalam kelompok 
dan dapat berlatih berkali-kali dengan mengubah 
orang dan peran yang akan dipresentasikan.

 Setelah melakukan presentasi, arahkan 
murid untuk akan saling berbagi pemikiran dan 
pendapat mereka, dan jika perlu, instruksikan 
mereka untuk memperbaiki cara penyusunan 
dan analisis data.
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BAB 7
│Penggunaan D

ata

1 Data di bawah ini merupakan skor yang diperoleh dari 15 siswa termasuk 
Tomi dalam ujian menulis yang terdiri atas 10 soal.

Penggunaan
Data
[Hlm.246]

1

2

Mari Kita Mari Kita Periksaeriksa 2
Penggunaan Data

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

 4,  5,  5,  6,  7,  7,  8,  8,  8,  9,  9,  9,  9,  10,  10

Hitunglah rata-rata, median, modus, dan jangkauan.
Ketika menyelidiki apakah nilai Tomi termasuk tinggi atau rendah 
dibandingkan teman-temannya, nilai representatif apa yang 
digunakan sebagai rujukan?

Situs yang menjadi Sumber 
Pengumpulan Data 

Berikut ini adalah situs yang dapat dijadikan sumber pengumpulan data.

Badan Pusat Statistik

https://www.bps.go.id/

Pusdatin - Kementerian Pertanian - Pusat Data dan Sistem Informasi ...

pusdatin.setjen.pertanian.go.id/kategori1-42-statistik-pertanian.html

Kementerian Perdagangan - Organisasi - Portal Data Indonesia - data ...

data.go.id/organization/kementerian-perdagangan

Kementerian Perindustrian

www.kemenperin.go.id/

Portal Data APBN - Ministry of Finance - Republic of Indonesia

www.data-apbn.kemenkeu.go.id/

SRV1 PDDIKTI : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi

https://forlap.ristekdikti.go.id/

Data Referensi Pendidikan

referensi.data.kemdikbud.go.id/

Kementerian tenaga kerja

naker.go.id/

Cermati
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BAB 7 Soal Ringkasan 
2 jam

Jawaban

Gagasan Pokok

1
(1) Modus
 (Contoh)
 Ukuran yang paling laris tahun ini diharapkan 

laris tahun depan, sehingga digunakanlah 
modus.

(2) Rata-rata
 (Contoh)
 Tim dengan catatan anggota rata-rata yang 

baik juga akan memiliki waktu estafet total 
yang lebih baik, jadi gunakan nilai rata-rata.

(3) Median
 (Contoh)
 Dalam hal ini, median adalah rekor 

kedelapan dari yang terbaik. Jika rekor 
tersebut di atas median, dapat dinilai 
bahwa termasuk dalam 7 orang teratas, jadi 
di sini digunakan median. 

2
(1) 5,10 × 108 km2

 Nilai absolut galat adalah 500000 km2 atau 
kurang

(2) 3,50 × 1
102

 mm

 Nilai absolut dari galat adalah 0,00005 mm 
atau kurang

Penerapan

1
(1) Jika dihitung frekuensi relatif tiap kelas B 

SMP, diurutkan dari atas
 0,050, 0,225, 0,200, 0,150,
 0,125, 0,100, 0,100, 0,050

 Oleh karena itu, garis poligonal frekuensinya 
adalah sebagai berikut.

Sekolah B Sekolah A

Menit

(2) (Contoh)
 Di sekolah menengah pertama A, 

puncak (modus) lebih dekat ke kanan.
 Distribusi sekolah menengah pertama 

B tersebar di jangkauan yang lebih 
luas.

 Ada lebih banyak siswa di SMP B yang 
menghabiskan lebih banyak waktu 
untuk pergi ke sekolah.

252 Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama Kelas VII

2 Nyatakanlah bilangan-bilangan signifikan dari nilai pendekatan berikut ini. 
Berapakah nilai absolut (mutlak) galat terbesar?

510.000.000 km2 
(luas permukaan Bumi)

0,0350 mm 
(ukuran serbuk sari cemara)

21

1
Nilai manakah yang sesuai digunakan sebagai nilai representatif pada (1) - (3) 
Jelaskan alasanmu.

1 Berdasarkan data banyaknya penjualan baju setiap ukuran per tahun, 
sebuah perusahaan baju akan memutuskan ukuran baju yang mana yang 
perlu diproduksi lebih banyak pada tahun depan.
Berdasarkan data sebelumnya mengenai hasil pertandingan lari 500 m 
beregu antara dua tim, buatlah perkiraan tim mana yang akan menang 
pada pertandingan mendatang.
15 siswa dalam suatu kelas bermain lempar bola tangan. Hasil lemparannya 
diukur dan dicatat. Berdasarkan catatan tersebut, selidiki apakah 
lemparanmu termasuk dalam 7 terbaik.

2

3

1 Tabel distribusi frekuensi di samping 
ini merangkum waktu tempuh dari 
rumah ke sekolah siswa-siswa kelas VII 
dari Sekolah A dan Sekolah B. Frekuensi 
relatif untuk setiap interval kelas dari 
Sekolah A disajikan dengan diagram 
garis pada gambar di bawah. 
Jawablah pertanyaan berikut ini.

1 Tentukan frekuensi relatif 
untuk setiap kelas di Sekolah B 
dan gambarlah grafik garis di 
samping kanan ini. 
Apa perbedaan antara dua 
kumpulan data? Berikan paling 
sedikit dua perbedaan.

2

(menit)
0

0

0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30

5 10 15 20 25 30 35 40

Sekolah A

Kelas (menit)
Frekuensi (orang)

Sekolah A Sekolah B 

0 ~ 5 5 4
5 ~ 10 9 18

10 ~ 15 12 16
15 ~ 20 17 12
20 ~ 25 10 10
25 ~ 30 7 8
30 ~ 35 0 8
35 ~ 40 0 4

Total 60 80

BAB 7 Jawaban di hlm.289, 290

Lebih 
Kecil

Kurang 
Dari

Gagasan Utama

Penerapan

Soal Ringkasan 
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Penerapan

1
(1) 20 kali
(2) Tabel berikut menunjukkan catatan atlet A 

dan atlet B dalam tabel distribusi frekuensi.
Catatan Atlet A

Kelas (m) Nilai Kelas
(m)

Frekuensi
(Kali)

Nilai Kelas) × 
(Frekuensi)

65 ~ 70
70 ~ 75
75 ~ 80
80 ~ 85
85 ~ 90
90 ~ 95

95 ~ 100
100 ~ 105
105 ~ 110
110 ~ 115
115 ~ 120
120 ~ 125
125 ~ 130
130 ~ 135
135 ~ 140

67,5
72,5
77,5
82,5
87,5
92,5
97,5

102,5
107,5
112,5
117,5
122,5
127,5
132,5
137,5

1
0
1
0
1
0
0
1
3
3
3
4
1
0
2

67,5
0,0

77,5
0,0

87,5
0,0
0,0

102,5
322,5
337,5
352,5
490,0
127,5

0,0
275,0

Total 20 2240,0

Dari 2240 : 20 = 112, maka 112 m
Catatan Atlet B

Kelas (m) Nilai Kelas
(m)

Frekuensi
(Kali)

Nilai Kelas) × 
(Frekuensi)

65 ~ 70
70 ~ 75
75 ~ 80
80 ~ 85
85 ~ 90
90 ~ 95

95 ~ 100
100 ~ 105
105 ~ 110
110 ~ 115
115 ~ 120
120 ~ 125
125 ~ 130
130 ~ 135
135 ~ 140

67,5
72,5
77,5
82,5
87,5
92,5
97,5

102,5
107,5
112,5
117,5
122,5
127,5
132,5
137,5

0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
7
4
2
1
0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

322,5
337,5
822,5
490,0
255,0
132,5

0,0

Total 20 2360,0

Dari 2360 : 20 = 118, maka 118 m

(3) Contoh

 Jika memilih atlet A
 Meski terdapat sebaran pada catatan hasil 

atlet A, nilai kelas terbesar yang mana 
termasuk kelas di mana ada nilai terbesar 
adalah 137,5m. Nilai tersebut adalah lebih 
besar dari nilai kelas terbesar yang mana 
termasuk kelas di mana ada nilai terbesar 
pada kelas B yaitu 132,5 m, oleh karenanya 
dapat dipikir bahwa pada pertandingan 
selanjutnya ada kemungkinan bisa lompat 
lebih jauh, menjadi alasannya.

 Jika Anda memilih Atlet B.
 Karena nilai rata-rata 118 m untuk 

pemain B lebih baik daripada nilai rata-
rata 112 m untuk pemain A, hasil yang 
stabil dan baik dapat diharapkan.

 Nilai kelas yang temasuk di dalamnya 
nilai terkecil pada atlet B yaitu 107,5m 
adalah lebih besar dari nilai kelas yang 
termasuk di dalamnya nilai terkecil 
atlet A, yaitu 67,5 m, oleh karena 
itu dapat dipikirkan bahwa pada 
pertandingan selanjutnya akan dapat 
melompat lebih jauh.

Di atas Kurang 
dari

Di atas Kurang 
dari

Sumber: liputan6.com

253

BAB 7
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ata

1 Di antara dua pemain A dan 
B dipilih yang akan diajukan 
untuk pertandingan lompat ski 
berikutnya. Histogram berikut ini 
merangkum data lompatan pada 
kompetisi yang telah dilakukan 
selama ini. Jawablah (1) – (3).

1 Berdasarkan dua histogram di atas, nampak bahwa banyaknya lompatan 
kedua pemain ini sama banyak. Hitunglah berapa kali mereka melompat.
Berdasarkan dua histogram tersebut, hitunglah rata-rata jarak lompatan 
setiap pemain.
Bandingkanlah dua histogram tersebut. Berdasarkan sifat-sifatnya, jika 
akan dipilih satu pemain untuk pertandingan berikutnya, siapa yang 
dipilih? Jelaskan alasanmu dengan membandingkan sifat-sifat dua 
histogram tersebut.

2

3

(ｍ)

Data lompatan pemain A

0

(Frekuensi)

65

5

10

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

(ｍ)

Data lompatan pemain B

0

(Frekuensi)

65

5

10

70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140

Penggunaan Praktis
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Tujuan

Dengan mengamati piramida penduduk 
dari dua tahun yang berbeda, murid dapat 
membayangkan peralihan penduduk dan 
penurunan angka kelahiran.

Jawaban

1
1950 ... 0-4 tahun baik untuk pria maupun 
wanita
2000 ... 50-54 tahun baik untuk pria maupun 
wanita

2
Persentase penduduk di bawah usia 14 tahun
<1950>
2979 ÷ 8411 = 0,3541 ... (sekitar 35%)
<tahun 2000>
1846 ÷ 12693 = 0,1454 ... (sekitar 15%)
Pada tahun 2000 proporsi penduduk di bawah 
usia 14 tahun mengalami penurunan yang 
cukup signifikan dibandingkan tahun 1950.
<1950>
416 ÷ 8411 = 0,0494 ... (sekitar 5%)
<tahun 2000>
2201 ÷ 12693 = 0,1734 ... (sekitar 17%)
Pada tahun 2000, proporsi penduduk usia 65 
tahun ke atas meningkat secara signifikan 
dibandingkan tahun 1950.

3
Dapat diperkirakan menjadi segitiga terbalik.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan 1
 Saat membaca histogram, perlu diperhati-
kan bahwa karena usia adalah besaran kontinu 
yang berbeda dari besaran kontinu seperti 
suhu, maka lebar kelasnya juga berbeda. 
2.  Penjelasan 2 dan 3

 Biasanya jumlah kelahiran besar, dan seiring 
bertambahnya usia, populasinya menurun 
karena kematian. Karena alasan ini, grafik 
tersebut menjadi piramida segitiga, yang disebut 
"piramida penduduk". Namun, yang sering 
terlihat di negara maju seperti Jepang bukanlah 

Piramida Populasi

jenis piramida melainkan jenis pot karena 
pengaruh angka kelahiran yang menurun.
 Mereka yang berusia 0-4 tahun pada tahun 
1950 berusia 50-54 tahun pada tahun 2000. 
Pada grafik tahun 2000, fenomena “menurunnya 
angka kelahiran” dapat dilihat dari kenyataan 
bahwa jumlah penduduk di bawah kelompok 
umur ini semakin menurun. Selain itu, ada 
gunung yang memuncak pada kelompok umur 
25-29 tahun yang dianggap sebagai generasi 
anak-anak pada kelompok umur 50-54 tahun. 
Mereka juga disebut "generasi baby boomer" 
dan "baby boomer junior".
 Diperkirakan bahwa angka kelahiran akan 
terus menurun dalam 50 tahun, dan angka 
kelahiran akan mendekati bentuk segitiga terbalik.
 Di Institut Riset Kependudukan dan 
Jaminan Sosial Nasional Jepang<http://www.
ipss.go.jp>, kita dapat melihat tren piramida 
populasi di masa lalu dan masa depan dalam 
animasi. Selain itu, berbagai informasi dapat 
diperoleh dari "Biro Statistik, Kementerian 
Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang" <http://
www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/index.htm>.

Pendalaman 

Materi
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Histogram di bawah ini menunjukkan populasi berdasarkan kelompok umur di Jepang tahun 
1950 dan 2000. Dalam tabel dipisahkan juga berdasarkan jenis kelamin. Histogram di bawah 
ini disebut “piramida populasi.”
Data tahun 1950 menunjukkan ’piramida ekspansif’ (melebar ke bawah) disebabkan 
menurunnya laju kelahiran. Di sisi lain, piramida populasi tahun 2000 merupakan ‘piramida 
konstruktif ‘ (melebar di tengah). 

Pada distribusi populasi tahun 1950 dan tahun 2000, bandingkan kelompok usia 
yang mempunyai frekuensi terbesar.

1

2 Bandingkanlah rasio populasi usia sampai 14 tahun dengan masing-masing 
kelompok usia lainnya. Bandingkanlah rasio populasi yang usianya paling 
sedikit 65 tahun.

Populasi keseluruhan dan jumlah total laki-laki maupun perempuan 
sudah termasuk orang-orang yang usianya belum diketahui

Jika laju kelahiran terus menurun, dapatkah kamu perkirakan bagaimana 
bentuk histogram tahun 2050?

3

*

(Usia)

(Usia)

80 〜
75 〜 79
70 〜 74
65 〜 69
60 〜 64
55 〜 59
50 〜 54
45 〜 49
40 〜 44
35 〜 39
30 〜 34
25 〜 29
20 〜 24
15 〜 19
10 〜 14

5 〜 9
0 〜 4

0100200300400500600 6005004003002001000

2000

Seluruh populasi 
126,3 juta

Laki-laki 62,11 juta Wanita  64,82 juta

157
163

267
336

375
429

521
447

392
410

444
497

431
383

335
308
302

328
252

323
375

399
444

523
445

388
402

434
483

411
365

319
294
288

80 〜
75 〜 79
70 〜 74
65 〜 69
60 〜 64
55 〜 59
50 〜 54
45 〜 49
40 〜 44
35 〜 39
30 〜 34
25 〜 29
20 〜 24
15 〜 19
10 〜 14

5 〜 9
0 〜 4

0100200300400500600 6005004003002001000 (10.000 orang)

(10000  orang)

(10.000 orang)

(10000 orang)

1950

Seluruh populasi  
84,11 juta

Laki-laki 41,24 juta Wanita  42,87 juta

13
27

55
80

112
139

173
204

222
240
238

285
387

437
446

488
579

25
42

75
99

121
139

169
201

231
270

287
340

393
430
435

475
556

* Berdasarkan Sensus Nasional Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang.

Piramida Populasi
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Jawaban

1
Tabel di bawah ini menunjukkan catatan hasil 
tangkapan penggaris Kelompok B.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan untuk halaman ini

 Memperkenalkan cara menggunakan 
perangkat lunak spreadsheet agar data dapat 
diproses secara efisien dalam pembelajaran 
membaca kecenderungan data. Di sini, "Excel® 
2013" adalah perngkat lunak yang digunakan. 
Harap dicatat bahwa mungkin ada perbedaan 
pengoperasian dengan Excel® versi lain dan 
perangkat lunak lain.

2.  Menyusun data

 Dalam buku teks, ypenggantian susunan 
dilakukan dengan memilih seluruh sel terlebih 
dahulu, namun,  misalnya meskipun hanya sel 
rekor (B4 hingga B34) saja yang dipilih pun, sel 
tetap dapat diurutkan, sebagai berikut.

 Pertama, pilih B4 sampai B34 dan klik "Data" 
→ "Sort" untuk menampilkan tampilan jendela 
berikut ini.

 

 Di sini, jika Anda mencentang "expand 
selection" dan klik "Sort", Anda dapat 
mengurutkan dengan langkah yang sama 
seperti buku teks.

 Selain itu, jika Anda mencentang "sort 
currently selected range", yang diurutkan 
akan menjadi bagian yang telah dipilih saja. 
Harap perhatikan karena jika demikian, 
posisi nomor dan rekor akan menjadi tidak 
berkesinambungan.

Urutan Naik (Ascending) Urutan Turun (Descending)
No NoRekor Rekor
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ata

Kita dapat menggunakan spreadsheet ketika mengorganisasikan data atau spreadsheet ketika mengorganisasikan data atau spreadsheet
menggambar histogram berdasarkan tabel distribusi frekuensi.

Data posisi tangkap penggaris pada halaman 233 dimasukkan dalam 
spreadsheet di samping kanan.spreadsheet di samping kanan.spreadsheet

Spreadsheet terdiri atas kotak-kotak yang Spreadsheet terdiri atas kotak-kotak yang Spreadsheet
disebut sel, seperti ditunjukkan pada gambar 
di samping. Sebagai contoh sel yang dipilih 
pada gambar di samping adalah B4.

 Pilih “Ascending Pilih “Ascending Pilih “ ” ketika mengurutkan dari yang terkecil ke 
yang terbesar. Pilih “Descending” untuk mengurutkan dari yang 
terbesar ke yang terkecil. 

Masukkan data posisi tangkap penggaris siswa Kelas A pada spreadsheet, spreadsheet, spreadsheet

susunlah dalam urutan dari kecil ke besar dan dari besar ke kecil. Berdasarkan 

data di  halaman 236, inputkan data posisi tangkap penggaris siswa Kelas 

B dan susunlah dengan cara yang sama.

Ketik a menomori  dan menyusun data 
berdasarkan nilainya mulai dari yang terkecil, 
pilih sel A4 – A34 –B4 –B34, klik “Data”→ “ Sort” 
pada menu, kemudian lakukan “Sort by” kolom 
B (data), dan klik “OK.”

Menyusun Data1

Jika kita susun nilai-nilainya, maka  8,0 
berada di paling atas yang merupakan 
nilai terkecil; 15,5 berada di paling bawah 
sebagai nilai terbesar.

Mari Menggunakan Spreadsheet   

11

Data posisi tangkap penggaris Kelas A (cm)

RecordNo.

Catatan
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Jawaban

2
Tabel di bawah ini menunjukkan catatan hasil 
tangkapan penggaris Kelompok B.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan 2

 Pengurutan data dalam urutan menaik 
memudahkan penghitungan frekuensi setiap 
kelas. Di sini, frekuensi dihitung dari tabel yang 
dibuat pada angka [1] di halaman sebelumnya 
untuk membuat tabel distribusi frekuensi.

 Selain itu, "Rekaman data tangkapan 
penggaris grup A (cm)" dan "Frekuensi" 
menjangkau beberapa sel, tetapi sebaiknya 
dipahami di sini bahwa proses "Gabung sel" 
harus dilakukan. 

4.  Penjelasan 2

 Setelah membuat grafik, Anda dapat 
memasukkan judul grafik dan label pada 
sumbu vertikal dan horizontal seperti yang 
ditunjukkan pada gambar kanan bawah buku 
teks sebagai berikut.

① Klik area grafik dan pilih  "Layout" → "Graph 
title" →	"Upper graph" dari menu.

② Masukkan judul di kotak teks yang 
ditampilkan di area grafik.

<Memasukkan label pada sumbu vertikal>
①	 Klik area grafik dan pilih "Layout" →	 "Axis 

label" → "Main vertical axis label" →	
"Arrange axis label horizontally" dari menu.

②	 Masukkan label vertikal di kotak teks yang 
ditampilkan di area grafik.

 Dengan cara yang sama, label pada sumbu 
horizontal juga dapat dimasukkan.

 Selain itu, kita juga dapat mengubah 
warna bingkai dan mengisi warna grafik di 
"Format seri data". Selain itu, dengan mengklik 
kanan garis skala atau sumbu, kita dapat 
mengubah "pengaturan format garis skala" 
dan "pengaturan format sumbu", sehingga kita 
dapat menggunakannya sesuai dengan tujuan 
yang diinginkan.

sama dengan/
lebih dari

kurang 
dari

Kelas Frekuensi

Kelas A Kelas B

8 ~ 9 3 7

9 ~ 10 7 6

10 ~ 11 9 2

11 ~ 12 4 4

12 ~ 13 3 5

13 ~ 14 2 4

14 ~ 15 2 2

15 ~ 16 1 1
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Membuat Tabel Distribusi Frekuensi dan Grafik2

Seperti ditunjukkan pada tabel distribusi 
frekuensi data Kelas A pada halaman 238 
dapat dibuat dengan menginputkan kata-
kata dan bilangan ke dalam sel.

Buatlah tabel pada Contoh 1. Inputkan frekuensi kelas B menggunakan tabel 
yang dibuat di 1 pada halaman sebelumnya.

Buatlah histogram menggunakan tabel distribusi frekuensi yang dibuat di 2.

Setelah membuat grafik seperti pada Contoh 2, klik kanan pada grafik, pilih 
“Gap Width” pada “Series Option”dalam “Format data Series” pilih 0, atau 
ubahlah format menggunakan piranti grafik. Kemudian, grafik dapat diubah 
dalam histogram seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Pilih sel yang akan dibuat 
histogramnya (E4-F11)

Pilih “insert” →
“Histogram” pada 
menu.

Grafik terbentuk

22

Ruler catch records of Class A （cm（
Class FrequencyFrequency

At least Less than Class A Class B

Class
At least Less than Class A

Ruler catch records of Class A （cm（
Frequency

Ruler catch records of Class A

Vert.

2-D Vert. Bar

3-D Vert. Bar

Line Pie Hor.

leqendleqend

Contoh 1

Contoh 2
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Jawaban

3
Disingkat

4

Kelas A Kelas B

Nilai Terbesar 15,5 cm 15,3 cm

Nilai Tekecil 8,0 cm 8,0 cm

Rata-Rata 10,9 cm 10,9 cm

Median 10,5 cm 11,2 cm

5.  Penjelasan 3

 Di sini, histogram dan garis frekuensi 
dibuat dengan mengacu pada Contoh 2 di 
halaman sebelumnya. Jika histogram dapat 
dibuat, histogram dapat dengan mudah diubah 
menjadi garis frekuensi.

 Untuk membuat grafik untuk Grup B dari 
Tabel 2, pilih E4 hingga E11, lalu tahan tombol 
"Ctrl" dan pilih G4 hingga G11, dan Anda dapat 

membuatnya dengan prosedur yang sama 
seperti untuk Grup A.

 Mengenai garis frekuensi, umumnya 
diasumsikan bahwa terdapat kelas dengan 
frekuensi 0 di kiri dan kanan kelas di kedua 
ujungnya, dan menghubungkannya dengan 
mengambil titik pada sumbu horizontal. Seperti 
yang ditunjukkan pada gambar di atas, grafik 
dapat dibuat dengan menambahkan kelas 
dengan frekuensi 0 ke atas dan bawah frekuensi 
pada tabel distribusi frekuensi.

Kelas Frekuensi

Kelas A Kelas B

0 0

8 ~ 9 3 7

9 ~ 10 7 6

10 ~ 11 9 2

11 ~ 12 4 4

12 ~ 13 3 5

13 ~ 14 2 4

14 ~ 15 2 2

15 ~ 16 1 1

0 0

Sama dengan/
lebih dari

Kurang 
dari

6.  Rumus kalkulasi, fungsi

 Di Excel®, kita bisa mendapatkan hasil per-
hitungan secara otomatis dengan memasukkan 
rumus atau fungsi perhitungan. Gunakan 
simbol berikut dalam rumus

Pertambahan + Pengurangan –
Perkalian  * Pembagian  /

(Contoh 1) Rumus kalkulasi untuk menghitung 
jumlah A1 sampai A5
 = A1 + A2 + A3 + A4 + A5

(Contoh 2) Rumus kalkulasi untuk menghitung 
rata-rata dari A1 sampai A5
 = (A1 + A2 + A3 + A4 + A5) / 5

 "Fungsi" adalah alat untuk memperoleh 
hasil perhitungan dengan mudah tanpa 
memasukkan rumus perhitungan. Perhitungan 
seperti yang ditunjukkan pada contoh di atas 
juga dapat dengan mudah diperoleh dengan 
menggunakan "fungsi". Ada berbagai fungsi 
selain yang ditampilkan di buku teks, jadi ada 
baiknya untuk mencobanya sendiri.
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│Penggunaan D

ata

Untuk membuat grafik frekuensi garis dari histogram, klik kanan pada grafik 
dan pilih “Line” pada “Change Series Chart Type.”

Pada data posisi tangkap penggaris masing-masing Kelas A dan kelas B, 

temukan nilai terbesar, nilai terkecil, rata-rata, dan median. Bandingkanlah 

hasilnya.

Menentukan Nilai-Nilai Representatif 3

Gambarlah histogram dan grafik frekuensi garis dari data posisi tangkap garis 
Kelas A. Lakukan hal yang sama untuk data Kelas B.

33

44

Terdapat fungsi dalam spreadsheet yang disebut “function.” Dengan fungsi 
ini kita dapat dengan mudah menentukan nilai terbesar, nilai terkecil, rata-
rata, median, modus, jumlah, dan sebagainya. Pilih sel untuk memunculkan 
“function”, inputkan 

    = Nama fungsi (sel awal : sel akhir)= Nama fungsi (sel awal : sel akhir)

Sebagai contoh, untuk data posisi tangkap penggaris di halaman 233, dengan 
menginputkan seperti di bawah ini, maka nilai-nilai yang dimaksud dapat 
dihasilkan.

Nilai terbesar  = MAXMAX (B4 : B34)

Rata-rata = AVERAGEAVERAGE (B4 : B34)

Modus = MODEMODE (B4 : B34)

Nilai terkecil = = MIN (B4 : B34)

Median = MEDIANMEDIAN (B4 : B34)

Jumlah = SUMSUM (B4 : B34)

Ruler catch records of Class A Ruler catch records of Class A

Bab 7  Menggunakan Data 257
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Matematika Lanjut
- Halaman untuk Belajar Kelompok -

Pada halaman ini kita akan 
belajar menyusun dan 
menyajikan laporan hasil 
belajar, mengaitkan dengan 
mata pelajaran lain, dan 
masalah di sekitar kita. 
Pilihlah topik bahasan yang 
menarik dan sesuai minatmu.
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Menyiapkan Laporan

Contoh Laporan

Bagaimana Menyajikan

Mari Menyelidiki

Komachizan

Persegi Ajaib

Kesalahan Besar Hideyoshi

Menghitung Luas Bangun Tidak Beraturan

Menghitung Jari-Jari Jalan Melingkar

Kursi Roda dan Tangga

Cerita Tentang  π

Penampang Melintang Kubus yang Dipotong Bidang
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Menyajikan Penyelidikan Kita

Eksplorasi Matematika

Tingkatkan

Sumber: Dokumen Puskurbuk
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1.  Melatih kemampuan untuk menyatakan 
hasil penyelidikan

 Dalam "Pelajari kekuatan untuk 
mengekspresikan", siswa melakukan 
"pemanfaatan/penyelidikan", "kolaborasi", dan 
"ekspresi matematika". Melalui ini, "kemampuan 
pemanfaatan/pemecahan masalah", "kerja 
tim/kepemimpinan", "kemampuan menyusun 
kalimat logis/kemampuan presentasi", dan lain-
lain akan dikembangkan. Pada saat yang sama, 
dicapai dengan melihat kembali ekspresi dan 
memperdalam sudut pandang matematika dan 
cara berpikir. Kegiatan pembelajaran diharapkan 
dapat bertumpu pada kemampuan dan minat 
siswa, seperti penemuan dalam kehidupan 
sehari-hari dan pengembangan lebih lanjut dari 
apa yang telah dipelajari.

 Khususnya bagi murid kelas VII, penting 
untuk "mempertimbangkan dan mengungkap-
kan peristiwa secara logis dengan perspektif 
matematika."

2.  Tugas/belajar mandiri

 "Tugas/belajar mandiri" mencakup konten 
yang dapat digunakan untuk memperdalam 
materi pembelajaran yang dikerjakan di kelas 
dengan didampingi oleh guru atau dikerjakan 
oleh siswa secara mandiri dalam pembelajaran 
di rumah.

 Secara kongkritnya, yang terkait adalah
A. Soal pemanfaatan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari dan masyarakat 
(lingkungan, kesejahteraan, dan lain-lain).

B. Tugas lintas disiplin dan tugas lintas kurikuler.
C. Masalah yang berkaitan dengan sejarah 

matematika.

 Isi ini dianggap memainkan peran penting 
dalam meningkatkan keingintahuan dan 
pembelajaran pemecahan masalah siswa dan 
memperdalam sudut pandang matematika dan 
cara berpikir mereka.

 Diharapkan hal ini dapat dilaksanakan 
misalnya pada liburan musim panas, setelah 

murid menyelesaikan penelaahan tentang unit 
terkait.

 Referensi Pemberian tugas dan 
posisinya

Kurikulum pembelajaran menyatakan hal berikut 
tentang pemberian tugas.

Pemberian tugas ditujukan mendorong siswa 
untuk terlibat dalam kegiatan matematika dan 
untuk mengembangkan pemikiran, penilaian, 
dan ekspresi mereka, melalui pembelajaran 
yang memecahkan masalah yang ditemukan 
dengan mengintegrasikan isi setiap bidang 
dan mengaitkannya dengan kejadian sehari-
hari dan pembelajaran dalam mata pelajaran 
lain, dan karenanya, dalam melaksanakan hal 
ini, harus ditempatkan secara tepat dalam 
rencana pengajaran di setiap kelas.

Matematika Lanjut
- Halaman untuk Belajar Kelompok -



Menyajikan Penyelidikan Kita   
- Mengorganisasikan Ide Kita -

Tujuan

Mempertimbangkan dan mengungkapkan hal-
hal yang menarik bagi kita secara matematis 
dan logis berdasarkan pengetahuan dan 
keterampilan matematika yang telah dipelajari 
selama ini, seperti penemuan-penemuan dalam 
kehidupan sehari-hari dan perkembangan 
selanjutnya dari isi pembelajaran.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Menyiapkan Laporan
 Dalam membuat laporan sebagai pem-
belajaran matematik, ada keharusan untuk 
dibuat dalam bentuk yang matematis dan 
logis. Dalam laporan yang matematis dan logis, 
memiliki pendapat sendiri yang didasarkan 
pada data dan pemikiran matematis, kemudian 

membuat prediksi dan memverifikasinya adalah 
hal yang sangat penting.

 Selain itu, laporan dapat dibuat secara 
individu atau kelompok. Baik juga untuk 
memberlakukan tahapan dalam pembelajaran, 
seperti misalnya tahun pertama dibuat oleh 
perorangan, tahun kedua dibuat dengan cara 
bekerja sama dan berbagi peran dalam kelompok, 
dan tahun ketiga dibuat oleh perorangan, namun 
saling menyarankan bagian yang perlu diperbaiki 
dan saling bertukar informasi yang dibutuhkan 
dalam pembuatan laporan. Tentu, alangkah 
baiknya dapat mengatur kegiatan sesuai dengan 
situasi siswa dan program sekolah.

2.  Buatlah dengan tema yang dirasa familiar 
dan menarik

 Jika siswa sendiri tidak memiliki minat, maka 
kegiatan belajar menjadi pasif dan membosankan. 
Padahal, murid dapat menemukan materi baru 
dengan melihat hal-hal yang biasa saja dengan 
kesadaran untuk melihat masalah di dalamnya. 
Namun, beberapa siswa mungkin mengalami 
kesulitan dalam menetapkan tema karena 
mereka tidak terbiasa menangkap peristiwa di 
sekitar mereka secara matematis.

 Jika demikian, bisa juga diselesaikan 
dengan cara mengatur suatu kegiatan untuk 
menganalisis dan mengoreksi kesalahan 
seperti isi pelajaran dan tes, atau mengerjakan 
sesuatu masalah yang telah diselesaikan dalam 
pelajaran dengan mengubah kondisinya, dan 
melaporkannya. Bagaimanapun, kemampuan 
siswa untuk menemukan tema dan tugas 
mereka sendiri akan menjadi semakin 
diperlukan di masa depan. Tidak terbatas pada 
pembelajaran laporan ini, diinginkan untuk 
memperkenalkan kegiatan merangkum tidak 
hanya pada tugas-tugas yang diberikan oleh 
guru tetapi juga tugas-tugas yang ditemukan 
oleh siswa sendiri dari pelajaran biasa, dan 
membuat mereka sadar akan kesenangan 
belajar mandiri dan matematika.

 Juga, jika murid memutuskan tema mereka 
sendiri, ada kalanya mereka memilih tema yang 
melebihi apa yang telah mereka pelajari, jadi di 
sini harus diberi perhatian. Tentunya pada tahap 
pengorganisasian materi, siswa dipersilahkan 
untuk mencari dan memikirkan sendiri metode 
penyajian yang tidak terikat dengan kerangka 
pembelajaran konvensional.

259Matematika Lanjut

Pilihlah topik bahasan berdasarkan minatmu dalam belajar matematika atau dalam 
kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, mulailah dengan bertanya pada diri sendiri: 
Mengapa?” “Bagaimana jika kondisinya diubah?” atau “Saya ingin tahu lebih lanjut”. 
Permasalahan sehari-hari yang menarik perhatian kita juga dapat membantu dalam 
memilih topik.

Pilihlah topik yang menarik dan ingin diketahui.1

Lakukan analisis terhadap informasi atau data yang telah dikumpulkan. Cobalah untuk 
mengidentifikasi kecenderungannya. Perhatikan reliabilitas sumber informasi. Kamu 
dapat menemukan banyak sekali informasi dari internet. Namun, perlu disadari bahwa 
ada yang tidak dapat dipercaya. Perlu hati-hati dalam memilah dan memilih data.

Kumpulkan informasi, susun, organisasikan, kemudian dianalisis.3

Susun dan organisasikan dengan baik metode yang diterapkan dan temuanmu, 
sehingga kamu dapat berbagi pengetahuan dan nilai-nilai yang menarik bagi teman-
temanmu. Kamu tidak perlu terlalu terpaku pada bentuk laporan. Pilihlah bentuk yang 
paling sesuai dengan media presentasimu, misalnya koran, majalah dinding, atau 
poster.

Organisasikan Idemu.4

M e n y i a p k a n  l a p o r a n  h a s i l  b e l a j a r  d a p a t  m e m b a n t u  k i t a 
mengorganisasikan pemahaman dan ide. Dengan menuliskan laporan, 
kamu dapat menemukan hal baru atau menanyakan yang belum 
dipelajari. Hal inilah yang paling menarik dari belajar matematika.

Mari membuat perencanaan metode pengumpulan data2

Menyajikan Penyelidikan Kita   

Menyiapkan LaporanMenyiapkan Laporan

- Mengorganisasikan Ide Kita -

Perlu diperhatikan untuk tidak mengambil kesimpulan sendiri. Kamu harus 
mengikuti petunjuk berikut ini.
Lakukan percobaan, pengamatan, dan penyelidikan.
Lakukan survei.
Kumpulkan informasi dari buku atau koran yang tersedia di perpustakaan, dan dari 
internet.
Pengumpulan data harus direncanakan dengan saksama agar tujuan tercapai.
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3.  Survei menggunakan kuesioner

 Hal-hal berikut harus diingat saat melakukan 
survei kuesioner.
	 Tujuan survei tertulis jelas.

	 Buat pertanyaan yang mudah dijawab dan 
mudah ditabulasi.

	 Saat meminta bantuan pihak lain, harap 
meminta izin terlebih dahulu.

	 Pertimbangkan apakah pertanyaan 
tersebut terkait dengan masalah secara 
logis.

4.  Menggunakan internet

 Saat menggunakan internet, penting 
untuk mengajarkan etika informasi. Misalnya, 
berkenaan dengan kredibilitas informasi, setelah 
perkembangan internet memungkinkan siapa 
pun di dunia untuk mengirimkan informasi, 
informasi tersebut mungkin salah atau inferior. 
Oleh karena itu, perlu dilakukan konfirmasi 
terhadap sumber informasinya. Jika pengirim 
informasi adalah lembaga publik, maka dianggap 
hampir tidak ada penyampaian informasi 
yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, 
membandingkan materi dari berbagai sumber 
juga merupakan elemen yang meningkatkan 
kredibilitas.

5.  Kumpulkan, atur, dan analisis data

 Materi akan dikumpulkan berdasarkan 
rencana di 2 di halaman sebelumnya, tetapi 
disarankan agar siswa mengajukan rencana 
terlebih dahulu. Pastikanlah bahwa rencana 
tersebut sesuai, dan berikanlah saran jika dirasa 
perlu.

 Sulit untuk memahami kecenderungan 
hanya dengan meringkas data numerik dalam 
sebuah tabel. Untuk data numerik, buat 
agar murid mempertimbangkan bahwa tren 
dan karakteristik data dapat dibaca dengan 
menganalisis nilai representatif, tabel, dan 
grafik yang dipelajari di "Bab 7 Pemanfaatan 
Data."

 Selain itu, pencatatan sumber rujukan 
informasi, adalah aktivitas penting di mana kita 
membedakan mana yang merupakan hal yang 
telah dipelajari dan mana yang merupakan 
pemikiran sendiri, juga mencegah adanya 
plagiarisme.

6.  Susun dan simpulkan pemikiran sendiri!

 Pada kelas VII tentunya banyak murid yang 
baru pertama kali membuat laporan. Tanpa 
menitikberatkan pada presentasi, pertama-tama 
yang ingin ditekankan adalah bahwa murid 
menyusun laporan mengenai hal-hal yang sesuai 
minatnya dengan bahasanya sendiri. Pada saat 
itu, buat murid berhadapan dengan tantangan 
untuk merangkum pemikirannya sendiri dengan 
data dan pemikiran matematis sebagai dasarnya.

 Bergantung pada kondisi murid, ada 
baiknya dibuat agar siswa akan dapat 
mempresentasikan laporan yang dibuat dalam 
kelompok  dan memperoleh kemampuan untuk 
menyampaikannya kepada orang lain.

 Selain itu, meskipun contoh laporan 
diperlihatkan pada halaman 260-261, namun 
cara penyajiannya dapat berupa surat kabar atau 
poster.



261Matematika Lanjut

Tu
lis

la
h 

re
fe

re
ns

i y
an

g 
ka

m
u 

ru
ju

k 
at

au
 g

un
ak

an
, j

ik
a 

ad
a.

Se
ba

ga
i c

on
to

h,

• 
Pe

ng
ar

an
g.

 (t
ah

un
). 

Ju
du

l B
uk

u.
 P

en
er

bi
t. 

H
lm

.

Se
ka

ra
ng

 s
ay

a 
m

em
bu

at
 p

ol
ig

on
 b

er
at

ur
an

 d
al

am
 p

en
ye

lid
ik

an
 s

ay
a.

 S
ay

a 
in

gi
n 

ta
hu

 
ba

ga
im

an
a 

m
en

em
uk

an
 b

an
ya

kn
ya

 li
di

 y
an

g 
di

bu
tu

hk
an

 u
nt

uk
 m

em
be

nt
uk

 b
an

gu
n 

be
rd

im
en

si
 ti

ga
 d

en
ga

n 
m

en
gg

un
ak

an
 b

en
tu

k 
al

ja
ba

r. 
Ja

di
, s

ay
a 

in
gi

n 
m

el
aj

ut
ka

n 
pe

ny
el

id
ik

an
.

U
nt

uk
 m

en
em

uk
an

 b
an

ya
kn

ya
 li

di
 y

an
g 

di
gu

na
ka

n 
da

la
m

 m
em

be
nt

uk
 k

ub
us

 
m

en
gg

un
ak

an
 b

en
tu

k 
al

ja
ba

r, 
sa

ya
 m

en
gg

un
ak

an
 b

en
da

 p
ej

al
 (b

en
da

 ru
an

g)
. 

N
am

un
, s

ay
a 

tid
ak

 d
ap

at
 m

em
bu

at
 b

an
gu

n 
be

rd
im

en
si

 ti
ga

 h
an

ya
 d

en
ga

n 
m

en
gg

un
ak

an
 li

di
-li

di
 s

aj
a.

 S
ay

a 
be

ru
sa

ha
 m

em
ik

irk
an

 b
ag

ai
m

an
a 

m
en

ya
jik

an
ny

a 
m

en
gg

un
ak

an
 p

er
sa

m
aa

n 
al

ja
ba

r, 
na

m
un

 s
ay

a 
be

lu
m

 b
er

ha
si

l.

Ya
ng

 m
as

ih
 b

el
um

 d
ik

et
ah

ui
:

Ji
ka

 b
er

hu
bu

ng
an

 d
en

ga
n 

po
lig

on
 b

er
at

ur
an

, m
ak

a 
m

ud
ah

 m
en

gh
ub

un
gk

an
 li

di
 

un
tu

k 
m

em
bu

at
 b

an
gu

n,
 s

eh
in

gg
a 

m
em

ba
nt

u 
m

en
em

uk
an

 b
en

tu
k 

al
ja

ba
r. 

N
am

un
, 

jik
a 

be
rh

ad
ap

an
 d

en
ga

n 
ba

ng
un

 b
er

di
m

en
si

 ti
ga

, s
ul

it 
m

en
em

uk
an

 p
er

sa
m

aa
n 

al
ja

ba
r; 

ba
hk

an
 m

en
gg

am
ba

rn
ya

 p
un

 ti
da

k 
m

ud
ah

. J
ad

i, 
sa

ya
 b

el
um

 b
er

ha
si

l. 
La

in
 

ka
li 

sa
ya

 a
ka

n 
m

em
bu

at
 k

ub
us

-k
ub

us
 te

rs
us

un
 y

an
g 

be
rir

is
an

 p
ad

a 
sa

la
h 

sa
tu

 si
si

ny
a,

 
ke

m
ud

ia
n 

m
en

en
tu

ka
n 

be
nt

uk
 a

lja
ba

rn
ya

.

Ko
m

en
ta
r:

Pr
es

en
ta

si
ka

n 
ha

si
l p

en
ye

lid
ik

an
m

u 
da

la
m

 

ke
lo

m
po

k.
 B

ac
al

ah
 ‘B

ag
ai

m
an

a 
M

en
ya

jik
an

’ d
i 

ha
la

m
an

 2
2.

Ba
ny

ak
ny

a 
lid

i y
an

g 
di

pe
rlu

ka
n 

un
tu

k 
m

en
yu

su
n 

be
nt

uk
-b

en
tu

k 
la

in
 ju

ga
 d

ap
at

 
di

pe
ro

le
h 

de
ng

an
 m

ud
ah

 m
en

gg
un

ak
an

 b
en

tu
k 

al
ja

ba
r.

4 5

Bu
at

la
h 

la
po

ra
nm

u 
m

ud
ah

 d
ip

ah
am

i s
ek

ila
s 

de
ng

an
 m

en
gg

un
ak

an
 

di
ag

ra
m

, t
ab

el
, 

gr
afi

k,
 il

us
tr

as
i, 

da
n 

se
ba

ga
in

ya
. 

Tu
lis

la
h 

ke
su

lit
an

 
ya

ng
 k

am
u 

al
am

i d
an

 
la

ng
ka

h 
ya

ng
 s

ud
ah

 
di

la
ku

ka
n 

da
la

m
 

pe
ny

el
id

ik
an

. 

Tu
lis

la
h 

ga
ga

sa
nm

u 
 

be
rd

as
ar

ka
n 

pe
ny

el
id

ik
an

m
u.

 

Tu
lis

la
h 

ap
a 

ya
ng

 b
el

um
 

da
pa

t k
am

u 
te

m
uk

an
 

da
ri 

pe
ne

lit
ia

nm
u,

 ji
ka

 
ad

a.
 

Tu
lis

la
h 

ap
a 

ya
ng

 
m

em
ic

u 
pe

ny
el

id
ik

an
 

le
bi

h 
la

nj
ut

. 

261Matematika Lanjut

7.  Contoh laporan

 Siswa yang memiliki sedikit pengalaman 
dalam menulis laporan akan gentar hanya 
dengan mendengar diminta membuat laporan. 
Oleh karena itu, diberikan contoh laporannya. 
Bergantung pada isi yang diteliti, isinya 
dapat berubah, tetapi menunjukkan contoh 
memudahkan murid untuk mendapatkan 
gambaran. Bisa juga dengan cara merujuk pada 
laporan karya siswa di masa lalu.

 Selain itu, siswa perlu memahami tujuan 
penulisan laporan. Penting untuk meyakinkan 
siswa bahwa tujuan penulisan laporan adalah 
untuk “menggabungkan pemikiran mereka 
dengan kata-kata mereka sendiri sehingga 
mereka dapat memperdalam pemahaman 
mereka tentang matematika dan meningkatkan 
kemampuan berpikir mereka.”

8.  Gambar, tabel, grafik dan ilustrasi

 Data numerik dan informasi linguistik dapat 
dengan mudah dipahami dengan menyusunnya 
dalam bagan, yang membantu murid 
menciptakan ide sendiri. Selain itu, laporan harus 
disajikan kepada orang lain dengan cara yang 
mudah dipahami, bukan hanya catatan yang 
hanya dapat dimengerti diri sendiri. Dianjurkan 
untuk mengajari murid untuk menggunakan 
gambar, tabel, grafik, dan ilustrasi agar laporan 
mereka lebih mudah dibaca oleh orang lain.

 Pada saat itu, ilustrasi mungkin dibuat 
dengan tangan bebas, tetapi terutama untuk 
gambar, ajarkan murid agar menggunakan 
penggaris, dan lain-lain agar hasil gambarnya 
menjadi akurat.

9.  Gambar, tabel, grafik dan ilustrasi

 Instruksikan mereka untuk menulis secara 
konkret apa yang telah mereka pelajari dan 
apa yang telah mereka perhatikan, dan untuk 
menuliskan pemikiran mereka dengan, misalnya,  
memikirkan hubungan dengan apa yang telah 
mereka pelajari, sehingga kesan mereka tidak 
hanya kata-kata singkat“menarik”.

 Namun, perlu juga diajarkan agar mereka 
hati-hati terutama agar tidak terlalu menekankan 
kesimpulan mengenai membaca tren dan 
karakteristik data. Sebenarnya, adalah sulit untuk 
menyimpulkan fenomena dengan berbagai 
elemen hanya melalui satu variabel. Oleh karena 
itu, perlu juga dipikirkan bahwa kesimpulan 
tersebut hanyalah sebuah kesan.

 Selain itu, murid yang tidak dapat mencapai 
kesimpulan mungkin mengalami kesulitan 
untuk menulis laporan. Oleh karena itu, 
sebelum memberikan tugas laporan, beri tahu 
mereka bahwa menulis apa yang tidak mereka 
pahami juga merupakan laporan yang baik, dan 
perintahkan mereka untuk menjelaskan dengan 
jelas apa yang mereka pahami dan apa yang 
tidak mereka pahami.
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Penyaji harus:

menyajikan sedemikian hingga orang lain mengerti dengan baik 
harapan, gagasan, dan pemikiran penyaji. 

Sampaikan secara jelas temuanmu dan apa yang penting untuk disampaikan 
pada orang lain. Sebelumnya, pikirkan urutan penyampaian.
Upayakan agar hadirin mudah memahami laporanmu, misalnya dengan 
membagikan bahan (ringkasan atau laporan) dalam bentuk cetak. 
Pilihlah kata-kata yang mudah dimengerti, perhatikan volume suara, 
kecepatan, dan intonasi.
Bedakan bagian paparan yang merupakan pendapat pribadi dan bagian yang 
merupakan hasil penyelidikan.

Penyaji harus:Penyaji harus:Penyaji harus:

Bagaimana Menyajikan
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10.  Cara presentasi

 Presentasi laporan memerlukan waktu, oleh 
karenanya, seringkali kegiatan berakhir semata 
dengan membuat murid menulis laporan dan 
mengumpulkan, atau memperlihatkan dan 
memeriksanya saja. Namun, kegiatan presentasi 
secara lisan, mendengarkan presentasi orang 
lain, dan saling bertukar pendapat adalah hal 
yang sangat penting.

 Dengan presentasi secara lisan, murid 
akan dapat belajar berbicara secara logis 
yang tidak diperoleh hanya dengan menulis 
dalam kalimat, dan mereka juga akan dapat 
memperoleh cara berbicara yang mudah untuk 
disampaikan kepada pihak lain. Kemudian 
dengan menyimak baik-baik presentasi pihak 
lain, murid  bisa menyadari seperti apa struktur 
logis yang harus digunakan agar pendengar 
lebih mudah memahaminya, dan mereka bisa 
belajar dengan melihat, mengenai bagaimana 
membuat presentasi yang baik. Dengan 
bertukar pendapat, dimungkinkan untuk 
menemukan perbaikan dalam laporan masing-
masing dan memperoleh kemampuan untuk 
mengajukan pertanyaan.

 Dianjurkan agar memastikan siswa paham 
pentingnya hal ini sebelum melanjutkan 
dengan kegiatan presentasi.

 Di sisi lain, melakukan presentasi di depan 
seluruh kelas dari awal merupakan rintangan 
yang tinggi bagi siswa yang kurang pandai 
matematika, dan tidak menutup kemungkinan 
bahwa hanya siswa yang itu-itu saja yang 
akan selalu melakukan presentasi. Selain itu, 
dibutuhkan banyak waktu bagi setiap orang 
di kelas untuk melakukan presentasi di depan 
setiap orang, sehingga sulit untuk berlatih. 
Oleh karena itu, buku teks ini disusun agar isi 
laporannya sendiri dapat berkembang dengan 
membiasakan diri dengan penyajian laporan 
selama tiga tahun, berdasarkan gaya penyajian 
yang beragam.

 Sasaran untuk setiap kelas ditetapkan 
sebagai berikut. Namun, alangkah baiknya 
dapat menetapkan tujuan sesuai dengan situasi 
siswa dan program sekolah.

 Kelas 1
 Presentasi dengan sedikit anggota (berpa-
sangan, grup 4 orang, dsb)

 Pendengar presentasi menyampaikan 
kepada yang melakukan presentasi, mengenai 
apa yang baik dari presentasi yang dilakukannya.

 Kelas 2
 Melakukan presentasi di dalam kelompok 
atau seluruh anggota kelas.

 Menjadikan presentasi orag lain sebagai acuan, 
memeriksa kembali laporan sendiri kemudian 
memperbaikinya agar menjadi lebih baik.

 Kelas 3
 Presentasi melibatkan seluruh anggota 
kelas. Alternatifnya, presentasi akan diseleng-
garakan bersama oleh beberapa kelas dalam 
bentuk presentasi poster.

 Menjadikan presentasi orang lain dan 
saran yang diberikan orang lain sebagai 
acuan untuk memeriksa laporan sendiri dan 
memperbaikinya.
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mendengarkan dan berupaya memahami harapan, 
gagasan, dan temuan penyaji. 

Berusaha memahami tujuan dan isi paparan.
Memanfaatkan kata-kata kunci yang diberikan dan  cara presenter 
merangkum data sebagai referensimu.
Perhatikan bagaimana presenter menjelaskan grafik dan gambar serta 
memaknainya.
Pikirkan, kemudian catat apabila kamu mempunyai pendapat yang sama 
atau berbeda. 
Sampaikan jika ada pertanyaan.

Hadirin harus:
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11.  Orang yang melakukan presentasi

 Hal yang disampaikan di sini adalah hal 
yang perlu diperhatikan dalam presentasi secara 
umum, dan dapat dimanfaatkan tidak hanya 
pada saat belajar matematika, namun juga pada 
berbagai bidang ilmu maupun pembelajaran 
komprehensif dan kegiatan khusus. Tentu 
saja, karena saat ini yang dilakukan adalah 
presentasi dalam mata pelajaran matematika, 
selain hal-hal yang diperlihatkan di sini, juga 
diinginkan agar sedikit membahas mengenai di 
antara hal-hal yang sudah dipelajari di pelajaran 
matematika, mana yang dimanfaatkan untuk 
berpikir dan digunakan dalam bentuk seperti 
apa.

 Selain itu, meskipun tidak disebutkan 
secara spesifik dalam buku teks, penting 
untuk memastikan adanya sikap”mengajak 
berbicara pendengar  dan membuat orang 
lain mau mendengar” daripada hanya 
membaca laporan dengan suara keras. Seiring 

dengan meningkatnya kemampuan siswa,  
dimungkinkan untuk merancang pengajaran 
agar membuat siswa berpikir tentang metode 
presentasi yang membuat pendengar ingin 
mendengar, dan mampu melakukan presentasi 
dengan mengalihkan pandangan mereka ke 
pendengar tanpa melihat ke catatan.

12.  Yang mendengarkan presentasi

 Siswa mungkin tidak tahu apa yang 
harus diperhatikan, karena mereka memiliki 
sedikit kesempatan untuk belajar bagaimana 
mendengarkan presentasi.

 Hal yang disampaikan di sini adalah 
hal yang perlu diperhatikan pada saat 
menyimak presentasi secara umum, dan dapat 
dimanfaatkan tidak hanya pada saat belajar 
matematika, namun juga pada berbagai bidang 
ilmu maupun pembelajaran komprehensif dan 
kegiatan khusus. Tentu saja, karena saat ini yang 
dilakukan adalah menyimak presentasi dalam 
mata pelajaran matematika, selain hal-hal 
yang diperlihatkan di sini, juga diinginkan agar 
sedikit membahas mengenai apakah sebagai 
pendengar dapat memahami di antara hal-hal 
yang sudah dipelajari di pelajaran matematika, 
mana yang dimanfaatkan untuk berpikir dan 
digunakan dalam bentuk seperti apa. Dari 
situlah, kegiatan mendengarkan laporan yang 
dibuat oleh pihak lain akan terhubung dengan 
perbaikan untuk membuat laporan sendiri 
menjadi lebih baik.

 Selain itu, meski tidak dituliskan pada 
buku pelajaran penting untuk memeriksa 
bahwa murid tidak hanya mendengarkan 
presentasi saja, melainkan juga memiliki sikap 
”Ingin berkontribusi pada laporan sendiri”, 
dan sikap ”Ingin membantu pihak pembicara, 
juga berlaku hormat.” Dengan membuat murid 
memperhatikan cara mencatat, anggukan dan 
basa-basi serta arah pandangan mata, lalu seiring 
dengan meningkatnya kelas murid, diharapkan 
untuk dapat membuat murid berpikir mengenai 
cara bertanya yang bermanfaat bagi laporan 
sendiri, serta cara bertanya dan mendengarkan 
yang membuat pembicara merasa senang telah 
melakukan presentasi.
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Petunjuk:

Pilihlah salah satu topik berikut yang menarik bagimu. Lakukan penyelidikan dan susunlah 
laporannya. 

Di seluruh dunia, hampir semua penutup got 
bentuknya lingkaran. Mengapa tutup got tidak 

Gambar di samping ini namanya segitiga 
Reuleaux. Bangun ini dibentuk oleh tali busur 
lingkaran dengan jari-jari sama dan berpusat 
di titik sudut segitiga.  Bangun ini memiliki sifat 
yang sama dengan lingkaran, sehingga dapat 
digunakan sebagai bentuk tutup got karena tidak 
akan jatuh.

Di Jepang dan di Indonesia ditemui pola-pola 
tradisional pada kimono atau batik. Kawung 

jatuh ketika bentuknya lingkaran? Marilah kita selidiki 
berdasarkan petunjuk di bawah ini.

adalah salah satu corak batik berupa pengulangan motif 
pada kain. 
Seorang pelukis dari Netherland yang bernama Maurits 
Cornelis Escher (1898-1972) menemukan pola artistik 
berulang seperti ditunjukkan pada gambar di samping 
ini. Gambar tersebut memperlihatkan pola berulang di 
berbagai sisi. Pola apakah yang berulang?

Mari Menyelidiki   

Mengapa Penutup Lobang Got Tidak Jatuh?

Mencermati Pola

Membatik
Sumber: Dokumen Puskurbuk

Pegasus
Sumber: https://www.wikiart.org/en/m-c-
escher/pegasus-no-105-1959
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13.  Mari Menyelidiki

 Jika ada murid yang kelihatannya merasa 
kesulitan untuk menemukan tema, bisa merujuk 
ke tema yang terdapat di sini.

 Di sini, terdapat penjelasan yang dapat 
digunakan untuk pelajaran meneliti.

14.  Mengapa Penutup Lobang Got Tidak Jatuh?

 Pembelajaran mengenai bangun datar 
berpusat pada bangun yang terbentuk dari 
garis lurus. Bentuk garis lengkung yag dipelajari 
di SMP adalah lingkaran dan elips, dan yang 
dibahas sebagai sebuah bentuk geometris 
hanya lingkaran. Ditambah lagi, geometri lebih 
berpusat pada argumentasi, oleh karena itu 
hanya sedikit kesempatan untuk menyentuh 
hubungan antara matematika dan kehidupan 
sehari-hari. Di sini, yang menjadi tujuan adalah 
menggunakan lingkaran sebagai titik awal 
untuk memperdalam pemahaman mengenai 
bangun garis lengkung.

 Bangun yang lebarnya konstan terlepas 
dari arahnya, seperti lingkaran atau segitiga 
Reuleaux, disebut "kurva dengan lebar konstan". 
Segitiga Reuleaux juga digunakan di ujung 
mata bor dan mesin putar untuk mobil.

15.  Mencermati pola

 Seperti yang ditunjukkan pada gambar 
di sebelah kanan, Pegasus Escher dibagi 
menjadi beberapa kotak dengan menggambar 
garis lurus yang melewati titik-titik di ujung 
telinga Pegasus yang vertikal, horizontal, dan 
horizontal. Dapat dilihat bahwa pola dibuat 
dengan translasi bagian dalam persegi ke 
luar, dan dibuat dengan mengulanginya pada 
bidang.
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Bilangan yang kita gunakan sekarang, seperti 1, 2, 3, 4, 5, …, dipakai di seluruh 
dunia. Dengan demikian, kita dapat belanja di luar negeri meskipun kita tidak 

Komputer membuktikan bahwa 
4 warna cukup untuk mewarnai 

Di Mesir, gambar digunakan sebagai lambang bilangan. Tebaklah, gambar berikut ini 
menyajikan bilangan berapa!

SM 3200 Angka Mesir

2400 Angka Babilonia

600 Angka Romawi

600 Angka Yunani

200 Angka Cina

M 950 Angka India

dapat mengerti bahasa yang digunakan. Tahukah kamu bahwa dahulu banyak sistem 
bilangan yang digunakan.

peta serumit apapun. Benarkah cukup 4 
warna untuk mewarnai peta? Warnailah 
peta di samping ini hingga dua daerah yang 
berdampingan diwarnai dengan warna 
berbeda.

Berbagai Bilangan di Dunia

Paling Sedikit Berapa Warna Kita Butuhkan untuk Mewarnai Peta?
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16.  Berbagai Bilangan di Dunia

 Tujuannya adalah melalui sejarah bilangan 
yang kita gunakan sehari-hari, memperdalam 
pemahaman lintas kurikuler melalui hubungan 
dengan tempat lahir peradaban dan fakta 
bahwa bilangan muncul karena kebutuhan 
dalam kehidupan yang dipelajari dalam ilmu 
sosial.

 Di tempat kelahiran peradaban di dunia, 
lingkungannya berbeda-beda, tetapi kita akan 
membandingkan angka-angka yang dibuat 
secara unik oleh mereka.

 Kecuali India, bentuk angka bilangan kecil 
pada enam angka yang ditampilkan di buku 
teks mirip. Angka Babilonia adalah sexagesimal, 
jadi angka yang lebih besar dari 60 akan 
membingungkan.

 Angka di India memiliki perbedaan yang 
cukup signifikan dibandingkan tempat asal 

peradaban lainnya. Pada masa di mana belum 
ada percetakan, terdapat kekurangan di mana 
bentuk tulisan tidak seragam, namun digunakan 
10 angka yang mewakili 1 sampai 9 dan 0 untuk 
menunjukkan kosong untuk menyatakan semua 
bilangan. Dengan kata lain, menggunakan 
sistem desimal. Angka ini diperkenalkan ke Arab 
pada abad ke-8, kemudian dari sana menyebar 
ke Eropa melalui Italia, dan masih digunakan 
hingga saat ini. Alasan mengapa sistem angka 
India dipergunakan adalah, selain karena 
menggunakan sistem desimal, perkembangan 
teknik percetakan juga memegang peranan 
penting. Inilah yang menjadi dasar kesejahteraan 
kehidupan kita di masa kini.

 Angka Mesir sekitar 3200 SM dikatakan 
sebagai karakter suci dan diwakili oleh gambar 
binatang dan benda yang akrab bagi orang Mesir.

 Gambar orang melambangkan 1 juta, 
gambar burung adalah 100.000  dan bunga 
adalah 1000, oleh karenanya deretan angka yang 
tertulis di dalam buku adalah 3602000.

17.  Paling Sedikit Berapa Warna Kita Butuhkan 
untuk Mewarnai Peta?

 Tujuannya adalah membuat murid menjadi 
tertarik pada sejarah matematika melalui 
pembahasan teorema empat warna yang 
tidak terpecahkan selama bertahun-tahun 
serta menyelidiki upaya dan kecerdikan para 
pendahulu kita.

 Teorema empat warna adalah teori bahwa 
peta apa pun dapat diberi kode warna dengan 
empat warna. Awal mula teorema ini menjadi 
soal matematika adalah sebuah teka-teki 
yang diberikan pada tahun 1852 dari seorang 
mahasiswa pascasarjana di London kepada 
adik laki-lakinya. Setelah itu, beragam ahli 
matematika mencoba pembuktian tersebut 
tetapi tidak menyelesaikannya, dan akhirnya, 
komputer menyelesaikan pembuktiannya pada 
tahun 1976.

 Saat ini, teorema empat warna diterapkan 
tidak hanya untuk mewarnai peta tetapi juga 
untuk membuat BTS ponsel.



Eksplorasi Matematika

Tujuan

Murid dapat memahami 4 operasi aritmetika pada 
bilangan negatif dan positif sambil bermain puzzle.

Jawaban

1

(1) 100   (2) 100

2

(1) –, +   (3) –, –, +
(2) ×, ×   (4) +, +, –, ×

 Contoh 

1 + 2 + 3 – 4 + 5 +6 + 78 + 9
1 + 2 + 34 – 5 + 67 – 8 + 9
12 – 3 – 4 + 5 – 6 + 7 + 89
1+ 23 – 4 + 56 + 7 + 8 + 9
12 + 3 – 4 + 5 +67 + 8 + 9
12 + 3 + 4 + 5 – 6 – 7 + 89
123 – 4 – 5 – 6 – 7 + 8 – 9
123 + 4 – 5 + 67 – 89
123 + 45 – 67 + 8 – 9
1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 × 9
12 ÷ 3 + 4  × 5 – 6 –7 + 89
1 × 2 + 34 + 5 – 6 + 78 – 9

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Asal muasal istilah Komachizan
 Tidak ada catatan pasti mengenai asal 
muasal komachizan, namun ada teori yang 
menyatakan seperti di bawah ini.

 Pada masa Heian, Ono-no-Komachi yang 
disebut-sebut sebagai wanita cantik, berjanji 
akan menikahi Laksamana Fukakusa yang jatuh 
cinta padanya, jika bisa menemuinya selama 
100 malam. Laksamana Fusakusa berhasil 
menemuinya selama 99 malam, namun pada 
saat di mana hanya tersisa satu malam lagi, ia 
mendadak meninggal dunia. Ono-no-Komachi 
kemudian memikirkan sebuah  perhitungan 
untuk menghasilkan 100 dengan menggunakan 
angka dari 1 hingga 9, untuk mengenang 
Laksamana Fukakusa.

Komachizan

 Karena ini adalah teka-teki yang menuntut 
dihasilkannya angka 100, secara internasional 
disebut sebagai "Century Puzle"

2.   Penanganan

 Ditemukan lebih dari 100 cara untuk 
menjawab Komachizan, namun jawaban yang 
hanya menggunakan + dan – hanya ada 12 cara, 
yaitu 3 cara yang muncul di dalam soal di buku 
pelajaran, , dan rumus yang ditunjukkan pada 
jawaban di kiri atas, hingga nomor ke-9. Karena 
jika angka 1 sampai 9 semuanya dijumlahkan 
pun hanya akan menghasilan 45, maka pasti 
harus ada yang dijadikan 2 atau 3 angka.
 Menjawab dengan menggunakan 
metode mencoba-coba memasukkan paksa 
angka hingga ada yang cocok (trial and 
eror) sangat memakan waktu. Pertama-tama 
buatlah formula yang jumlah jawabannya bisa 
mendekati 100, lalu dari sana, sempurnakanlah 
formula tersebut dengan cara memikirkan 
bagaimana cara untuk meningkatkan jumlah 
jawaban yang dapat muncul.
 Selain itu, banyak sekali website yang 
memperkenalkan jawaban untuk komachizan.
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Sekarang sudah 
lebih dari 100 
contoh ditemukan.

Nama “Komachizan” 
berasal dari Komachi 
Onono, nama seorang 
penulis puisi wanita yang 
hidup pada era Heian, 
Jepang.

Hitunglah.

Komachizan adalah jenis perhitungan, dengan menyisipkan tanda seperti +,  –, × , : , dan            
( ) sehingga hasilnya sama dengan 100. 

1
1 + 23 – 4 + 5 + 6 + 78 – 9 =1 –123  –  4 + 5 × 6 × 7 + 8 + 9 =2

Komachizan

E ksplorasi  M atematik a

Buatlah contoh-contoh Komachizan yang lain.

Lengkapilah perhitungan Komachizan berikut ini dengan mengisi kotak dengan 
simbol +,  –, ×, : .2

-1 + 2         3 + 4 + 5 + 6          78 + 9 = 100

123          45         67           89 = 100

1 + 2           3 + 4 × 5 – 6 + 7 + 8         9 = 100

-1 + 2         3 + 4 + 5 + 6          78 + 9 = 100-1 + 2         3 + 4 + 5 + 6          78 + 9 = 100

1 + 2           3 + 4 × 5  6 + 7 + 8         9 = 100

123          45         67           89 = 100123          45         67           89 = 100123          45         67           89 = 100

1

2

3

1 + 2           3 + 4 + (5          6 + 7            8)           9 = 1004 1 + 2           3 + 4 + (5          6 + 7            8)           9 = 1001 + 2           3 + 4 + (5          6 + 7            8)           9 = 1001 + 2           3 + 4 + (5          6 + 7            8)           9 = 1001 + 2           3 + 4 + (5          6 + 7            8)           9 = 100
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Tujuan

Menemukan cara kerja persegi ajaib dan bisa 
membuat persegi ajaib dengan baik dengan 
menggunakan bilangan positif dan negatif.

Jawaban

1

Jumlah deretan angka mendatar, tegak lurus, 
dan diagonal semuanya adalah 3

2

-1 4 3

6 2 -2

1 0 5

-4 3 -2

- -1 -3

0 -5 2

Persegi Ajaib

-9 -2 0 5

4 1 -5 -6

-3 -8 6 -1

2 3 -7 -4

3

-3 4 -1

2 0 -2

1 -4 3

-4 10 0

6 2 -2

4 -6 8

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Penjelasan 2  dan 3

 Pada awalnya, mungkin murid akan 
mencoba menemukan jumlahnya dengan 
memasukkan angka secara acak, tetapi 
diharapkan agar mereka memperhatikan hal-
hal berikut melalui proses mencoba tersebut.

(Contoh: persegi ajaib 3 ×	3)
 Untuk penjumlahan ketiga angka, vertikal, 

horizontal, dan diagonal, carilah jumlah 
kesembilan angka penyusun tersebut dan 
hasilnya dibagi tiga. 

 Kolom tengah berisi nomor sentral dari 
sembilan angka.

 Dalam [3],  kotak ajaib dapat dibuat dengan 8 
cara, tetapi mereka dapat dianggap sebagai 
satu kotak ajaib (dengan struktur yang sama) 
dengan memutar atau membalikkannya.

Referensi Cara membuat persegi ajaib 
ganjil

(Contoh: lingkaran ajaib 3 ×	3)
① Angka-angka tersebut ditu-

lis secara diagonal dari kiri 
ke atas, termasuk pada 
kotak terluar yang mencuat 
(Gambar 1).

② Masukkan angka pada kotak 
yang mencuat ke kolom 
kosong yang posisinya  
berseberangan dengannya 
(gambar 2).

 Kotak ajaib aneh lainnya 
seperti 5 ×	 5 dapat dibuat 
dengan cara yang sama.

Gambar 1

Gambar 2
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–9 5

4 1 –64 1 –64 1 –64 1 –64 1 –64 1 –64 1 –64 1 –6

6

2 3 –42 3 –42 3 –42 3 –42 3 –42 3 –42 3 –42 3 –4

2 –3 42 –3 42 –3 4

3 1 –13 1 –13 1 –1

–2 5 0–2 5 0–2 5 0

Seperti ditunjukkan pada gambar di samping, 
menjumlahkan setiap baris secara vertikal, horisontal, 
dan diagonal dalam kotak disebut ‘Maho-jin’.  

Gambar dinding di samping kanan ini merupakan 
contoh persegi ajaib berukuran 4 × 4. Persegi ajaib 
tersebut dirancang sedemikian hingga jumlah total 
dalam setiap baris, kolom, dan diagonal adalah 34 
ketika persegi bergambar diisi dengan bilangan yang 
sesuai.

Marilah kita membuat persegi ajaib menggunakan bilangan 
dalam (  ).

3

Lengkapilan persegi ajaib berikut 
ini dengan bilangan yang sesuai.

2

(–4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4)

–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3–1 3

2

5

–2

0 –5 20 –5 20 –5 2

(–6, –4, –2, 0, 2, 4, 6, 8, 10)

Akan lebih mudah jika 
kamu mulai dengan 
menghitung jumlah 
semua bilangan 
dalam kurung.

Persegi Ajaib

Hitunglah jumlah tiga bilangan dalam setiap 
garis vertikal, horisontal, dan diagonal pada 
gambar di samping ini.

1

267Matematika Lanjut



Tujuan

Melalui anekdot historis terkait eksponen dan  
dapat menemukan bahwa nilai "2n" meningkat 
secara eksplosif dengan meningkatnya eksponen 
n.

Jawaban

1

 Pada lembar ke-4 terdapat 23 butir, dan 
berganda kemudian berganda lagi... dan terus 
bertambah dengan cara tersebut, sehingga

 Lembar ke-5... 23  × 2 = 24  

 Lembar ke-6... 24  × 2 = 25  

 Di sini, eksponennya lebih kecil 1 dari 
urutan tikar tatami, maka

 lembar n... 2n - 1

Karenanya,

 Lembar ke-100... 2100-1 = 299  

Kesalahan Besar Hideyoshi

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Sosori Shinzaemon
 Sosori Shinzaemon aktif sebagai bawahan Toyotomi Hideyoshi pada zaman Azuchi-Momoyama. 
Menurut satu teori, ia pertama kali diundang oleh Hideyoshi sebagai pengrajin, dan karena dia 
adalah pembicara yang baik, dia dinaikkan jabatannya.

2.  Penjelasan 1

 Murid akan menyelidiki secara fungsional, bagaimana jumlah butir beras meningkat. Karena 
jumlah bulir beras bertambah menjadi dua kali lipat dari satu butir, dua kali lipat jumlahnya, dan 
seterusnya, mudah untuk melihat bahwa ia dinyatakan sebagai pangkat dua. Kemudian, dalam 
kasus soal ini, perhatikan fakta bahwa eksponen pangkat adalah 1 angka lebih kecil dari urutan 
tikar tatami, maka rumus lembar ke-n dan ke-100 diperoleh secara induktif.

Referensi Masalah terkait (soal lipatan dua)

 Lipat koran menjadi dua. Kemudian lipat menjadi dua. Jika ini diulangi berkali-kali, koran yang 
terlipat akan menjadi lebih tinggi (lebih tebal). Sekarang, berapa kali kita harus melipatnya agar sama 
tingginya dengan bangunan lima lantai? Juga, berapa kali saya harus terus melipat untuk mencapai 
ketinggian Gunung Fuji dan bulan?

 Dalam percobaannya melipat hanya bisa dilakukan 7 sampai 8 kali. Oleh karena itu, diasumsikan 
bahwa pelipatan dapat dilanjutkan tanpa batas setelah itu. Ini juga berlaku untuk "kesalahan 
Hideyoshi."
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Cerita tentang pangkat sempurna

Mulai dari tatami pertama, marilah kita memahami bagaimana menemukan berapa 
butir beras yang diletakkan di atas masing-masing tatami.

1

Banyaknya beras meningkat dua kali lipat, 
yang dapat dinyatakan sebagai 2 pangkat n. 
Tentukanlah hubungan antara banyaknya tatami 
dan n. 

ke-3  

ke-4 

ke-5 

2
2
2 

ke-3  

ke-4 

ke-5 

Banyaknya Beras (butir)

pertama

kedua

ketiga

keempat

kelima

keenam

ke-n

ke-100

                       1
1  ×  2 =  2
2  × 2 =  22

22 × 2 =  23

         × 2 =
                  × 2 =
         

Tatami

Kesalahan Besar Hideyoshi

22

23

Rumah ini adalah 
tatami-100 (tikar Jepang). 
Saya ingin sebutir beras 
pada tatami pertama.

Katakan apakah 
yang kau inginkan 
sebagai hadiah.

sebelumnya, yaitu 4 butir,… terus 
menerus. Saya ingin beras yang 
diletakkan pada semua tatami.

hahahaaa, kamu tidak 
serakah.

Tuanku, beras kita 
tidak mencukupi 
permintaannya.

apa?

Untuk tatami berikutnya, 
saya ingin banyaknya 
beras dua kali lipat 
sebelumnya, yaitu 2. 
Untuk tatami ketiga, 
saya ingin dua kali 

Hideyoshi Toyotomi Shinzaemon Sorori
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Jawaban

2

Lembar ke-4... 24  - 1

Lembar ke-5... 31  = 25  - 1

Lembar ke-6... 63  = 26  - 1

     = 2n  - 1

3

2100 -1

4  (Nilai percobaan adalah contoh)

1  Saat saya bereksperimen dengan beras 
di rumah, jumlah bulir beras 100 g beras 
adalah 4650. Oleh karena itu, jumlah bulir 
beras per kg beras dianggap sekitar 46.500.

2  Dari 46500 × (861 × 107), sekitar 4 × 1014

 Oleh karena itu, ini dianggap sekitar                   
(4 × 1014) butir

3  1268 × 1027

4 × 1014

 Saat dihitung, sekitar 3,17 × 1015 kali. Dapat 
dilihat bahwa Shinzaemon membuat 
permintaan yang luar biasa meskipun dia 
mengumpulkan beras dari seluruh Jepang.

3.  Penjelasan 2  dan 3

 Dengan cara yang sama seperti 1, 
murid secara induktif mendapatkan rumus 
untuk menghitung total bulir beras. Akan 
mengejutkan bagi siswa bahwa jumlah pangkat 
2 dinyatakan dengan rumus 2n - 1.
Ketika S = 1 + 2 + 22 + ... + 2n -1

Dapat dibuktikan bahwa S = 2n -1 sebagai berikut.
 S = 2S - S
  = 2 × (1 + 2 + 22 + … + 2n -1

      -(1 + 2 + 22 +… + 2n -1)
  = 2n -1

4.  Penjelasan 4  

 Karena jumlah bulir beras dalam 100 g 
beras cukup banyak, pada percobaan bisa juga 
hanya menggunakan beras sekitar 20 g untuk 
dihitung jumlah bulirnya, lalu digunakan untuk 
menghitung perkiraan jumlah bulir beras untuk 
1 kg beras.

 Selain itu, perlu diperhatikan bahwa bobot 
gabah berbeda-beda tergantung jenis dan 
musim karena pengaruh kelembaban dan 
sejenisnya.

 Salah satu kearifan kuno yang diturunkan 
dari zaman kuno di Jepang adalah "Banyaknya 
bulir beras dalam satu sho adalah Musiyafuna." 
Musiyafuna adalah permainan kata untuk 
angka 64827, dan jika diubah menjadi 1 kg 
beras, sekitar 43000 butir.

Referensi Eksponensial y = ax

Fungsi eksponensial seperti y = 2x diajarkan 
pada buku Matematika II Sekolah Menengah 
Atas. Ada banyak kuantitas yang berubah 
secara eksponensial di sekitar kita. Misalnya, 
saat Anda memasukkan air panas ke dalam 
cangkir dan membiarkannya di dalam ruangan, 
penurunan suhu dinyatakan sebagai fungsi 
waktu eksponensial.
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Temukan jumlah beras dari tatami pertama sampai tatami terakhir, kemudian 
nyatakanlah dalam bentuk aljabar.

Dari hasil hitungan di atas, nyatakanlah banyaknya beras.
3

2

Bandingkan banyaknya beras yang dijanjikan Hideyoshi dengan banyaknya beras 
sebenarnya.

4

Hitunglah banyaknya butir beras yang 
beratnya 100 g. Berdasarkan hasil 
hitunganmu, tentukan ada berapa butir 
beras yang beratnya 1 kg.

Pada tahun 2013, banyaknya panen 
adalah 8.610.000 ton atau sama dengan 
8.610.000.000 kg. Dari data ini, hitung hasil 
panen sama dengan berapa butir beras.

1

2

2 tatami

3 tatami

4 tatami

5 tatami

6 tatami

ke-n

Banyaknya berasJumlah Tatami

3 Ketika menghitung banyaknya butir beras dari 100 
tatami, berdasarkan bentuk aljabar  pada nomor 3, 
maka diperoleh 12676506002282295014967032053

75, kira-kira sama dengan 1268 × 1027. Bandingkanlah 
dengan banyaknya beras yang diperoleh dari hitungan 2. 
Jelaskan alasan kesalahan besar Hideyoshi. 

1+2

1+2+22

1+2+22+23

1+2+22+23+24

1+2+22+23+24+25

1+2+22+23+ ... +2n-1

=   3   = 22 - 1

=   7   = 23 - 1

= 15   =        - 1

=        =        - 1

=        =        - 1

　　    = -1
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Tujuan

Murid dapat memahami cara mencari luas 
area tertentu dari berat kertas tebal dengan 
menggunakan gagasan perbandingan, dan 
mereka  dapat mencari luas berdasarkan 
metode tersebut.

Jawaban

3

Ini memanfaatkan fakta bahwa luas kertas tebal 
sebanding dengan beratnya.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Menghitung Luas Daerah

 Dalam 1 dan 2, disarankan untuk melakukan 
percobaan menggunakan salinan peta yang 
diperbesar yang ditunjukkan di buku teks.

Berat kertas (g) 0,5                           1.6

Luas (km2) 25

 Dari tabel ini, kita dapat mengetahui luas 
D.I. Yogyakarta adalah 3.186 km2, dengan fokus 
pada fakta bahwa luas tersebut sebanding 
dengan beratnya.

 Buku teks membahas daerah tertentu, 
tapi bisa juga meminta murid mengukur luas 
wilayah tempat tinggal mereka.

Referensi Temukan area menggunakan 
kisi-kisi (contoh praktis)

 Menggunakan peta 1/50.000, untuk 
menghitung luas kota dengan peta kota seperti 
gambar di samping kanan. 

 Tempatkan kertas kalkir berkisi 1 cm pada 
peta dan hitung jumlah kisi-kisinya. Bingkai 
yang sempurna adalah 1 cm2, tetapi bingkai 
yang tidak lengkap dianggap 0,5 cm2.

 Percobaan dilakukan untuk masing-
masing kelompok, dan dihitung rata-rata kelas, 
sehingga jumlah grid 329. Pada peta 1 / 50.000, 
1 cm sama dengan 500 m dan 1 cm2 sama 
dengan 0,25 km2. Oleh karena itu, jika Anda 
yang dicari adalah luas kota, maka

0,25 × 329 = 82,25 km2

Menghitung Luas Bangun Tidak Beraturan

 Luas kota yang sebenarnya adalah 82,33 
km2, yang berarti bahwa hitungan tersebut 
mendekati aslinya
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Marilah kita menemukan cara bagaimana 
menghitung luas bangun tidak beraturan 
seperti pada gambar di samping kanan ini.

Luas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 3.186 km². Bandingkan 
dengan hasil hitungan di 1 .

2

Metode apa yang diterapkan di 1 ?3

Gambar ulang peta Daerah Ist imewa 
Yogyakarta menggunakan spidol pada 
kertas tebal.
Potong luasan peta, kemudian timbanglah.

Dengan menggunakan kertas tebal yang 

Hitunglah luas provinsi di atas dengan cara 
sebagai berikut.

1

11

22

33

44

Daerah Istimewa Yogyakarta

25 km2

5ｋｍ0

SakurajimaSakurajimaSakurajimaSakurajimaSakurajimaSakurajimaSakurajima

OkikojimaOkikojimaOkikojima

OntakeOntakeOntakeOntakeOntakeOntake

Hitunglah luas 
daerah tempat 
tinggalmu dengan 
menggunakan cara 
yang sama.

Menghitung Luas Bangun Tidak Beraturan

sama dengan di 1, potonglah sebuah persegi yang setara dengan skala 5 km. 
Timbanglah kertas tersebut.
Tentukan luas provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan 
hasil penimbangan di 1  dan  dan 3 . 
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Tujuan

Gambar dapat digunakan untuk menentukan 
radius busur yang digunakan pada kurva jalan 
raya dan rel kereta api.

Jawaban

1

1  Dari ruas garis AB, BC, dan AC, gambarlah 
sebuah garis-berat dua ruas garis, dan 
biarkan perpotongan menjadi pusat O dari 
lingkaran.

2  Pada peta buku teks, panjang jari-jari OA 
sekitar 3,2 cm.

2  Dari 3,2 × 10000 = 32000, jari-jari tikungan 
sebenarnya adalah sekitar 320 m.

Menghitung Jari-Jari Jalan Melingkar

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Tikungan jalan

 Jalan bebas hambatan terdiri dari tiga jenis 
garis: garis lurus, busur, dan kurva clothoid. 
Kurva clothoid adalah lokus perjalanan ketika 
roda kemudi diputar dengan kecepatan konstan 
sementara mobil melaju pada kecepatan 
konstan (kurva clothoid juga digunakan di 
perkeretaapian).

 Tanda jalan "R = 600" menunjukkan bahwa 
tikungan tersebut berbentuk busur dengan 
radius 600 m. Sangat menarik untuk menyelidiki 
radius di jalan-jalan berkelok seperti Irohazaka 
di Nikko.

Referensi Jari-jari tikungan jalur kereta 
JR Sanyo Honsen

 Gambar di sebelah atas sebelah kanan 
adalah karya seorang siswa yang menyelidiki 
lekukan Jalur Utama JR Sanyo.

 Radius 3,2 cm pada peta dengan skala 
1/25.000 diperoleh
Dari 3,2 × 25000 = 80.000 cm = 800 m.

 Faktanya, radius minimum kurva adalah 1,2 
cm di peta
Dari 1,2 × 25000 = 30.000 cm = 300 m. 

 Di Jalur Utama Sanyo, belokan dengan 
radius lebih kecil dari 300 m berbahaya dan 
dilarang.

Sumber: otomotif.kompas.com
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Pada jalan yang melingkar, kita menemukan rambu 
lalu lintas berupa tulisan R = 600. Rambu tersebut 
menunjukkan bahwa tikungan menyerupai tali busur 
berjari-jari 600 m. 

Peta berikut ini menunjukkan jalan tol Cipularang yang menghubungkan Jakarta 
dan Bandung. Pada KM 90 – 100 terdapat tikungan melingkar. Marilah kita temukan 
jari-jari tikungan tersebut menggunakan cara berikut ini.

1

Kita tetapkan lingkaran berpusat di O dan melalui tiga titik A, B, dan C.

Hitung jari-jari OA.

Dengan skala 1
10.000 , hitunglah jari-jari tikungan.3

1

2

Cermati jalan tikungan di sekitar tempat tinggalmu dengan menggunakan 
peta. Hitunglah jari-jari tikungan, kemudian bandingkan dengan jari-jari 
tikungan yang tertera pada rambu di jalan tersebut.

Menghitung Jari-jari Jalan Melingkar

因島大橋
1 : 10000

因島 向島

Ａ

Ｂ

Ｃ
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Tujuan

1. Siswa dapat memahami pergerakan kursi 
roda saat menaiki anak tangga dari sudut 
pandang pergerakan gambar.

2. Siswa tertarik dan memperdalam pema-
haman terhadap kebutuhan jalan dan pem-
bangunan kota yang mudah digunakan 
bahkan oleh pengguna kursi roda.

Jawaban

1

Kaitan antara kursi roda dan tangga.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Kursi Roda dan Tangga

 Kursi roda sangat hemat energi saat 
digunakan di jalan datar, hal tersebut dapat 
dipahami dari fakta bahwa mengendarai sepeda 
membuat kita merasakan hal yang sama. 

 Saat berjalan kaki, menaikkan dan menu-
runkan kaki akan membutuhkan energi ekstra 
untuk melawan gravitasi, dan juga perlu 
menghentikan kaki yang terayun ke depan 
dan menggunakan energi saat mengubah arah 
dan mengayunkan kaki ke belakang. Namun 
untuk gerakan rotasi roda, tidak ada gerakan 
vertikal, arah putaran konstan, dan tidak perlu 
menggunakan tenaga ekstra. 

 Namun, situasinya berubah total saat jalan 
berada dalam kondisi tidak rata. Contohnya 
saat menggunakan stroller bayi ketika menaiki 
tangga, di jalan berkerikil dan jalan berlumpur, 
kita harus mengangkatnya. Kursi roda berjalan 
dengan baik di atas jalan yang rata dan keras, 
namun tidak terlalu berguna saat digunakan di 
jalan yang rusak atau tidak keras.

 Seperti yang ditunjukkan di buku teks, 
seberapa banyak anak tangga yang dapat 
dinaiki kursi roda adalah momentum yang 
diperoleh dengan menggerakkan tubuh maju 
mundur dan menggerakkan pusat gravitasi 

kursi roda jika tinggi satu tangga 
1
4

 atau kurang 

dari 
1
4

 dari diameter roda.

Kursi Roda dan Tangga

 Jika tinggi tangga melebihi 
1
2

 dari diameter 

roda, sekuat apapun kursi roda didorong, 
gaya tarik ke atas tidak akan bekerja pada titik 
kontak antara roda dan anak tangga, sehingga 
kusi roda tidak mungkin dapat melewati anak 
tangga.
(Referensi) Tatsuo Motokawa (1992) “Zou no 
jikan, Nezumi no Jikan”, Chuokoronsha. 

2.  Penjelasan 1

 Memikirkan perbedaan pergerakan roda 
saat berjalan di jalan datar dan saat menaiki 
anak tangga. 

 Dengan fokus pada pergerakan bagian 
tengah roda, terlihat bahwa roda bergerak 
secara paralel di jalan datar. Dan saat menaiki 
anak tangga, ia berputar di sekitar titik kontak 
antara roda dan anak tangga. 
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Masih banyak ditemukan bangunan yang tidak ramah 
terhadap kaum disabilitas. Misalnya, dengan adanya 
tangga antar ruang dan tidak ada jalan untuk kursi roda. 
Perlu tenaga besar untuk naik tangga menggunakan kursi 
roda, bahkan dalam beberapa kasus tidaklah mungkin 
menaiki tangga tinggi menggunakan kursi roda.

Bagian roda yang manakah yang tidak bergerak ketika roda naik dari titik B ke C?1

Seperti ditunjukkan pada gambar berikutnya, ketika roda bergerak pada permukaan 
datar dari A ke B, maka roda berputar ke arah horisontal. Ketika naik dari titik B ke titik C, 
bagaimana pergerakannya? Marilah kita perhatikan pertanyaan  1  dan 2. .

Masih mungkin menaiki tangga dengan kursi roda apabila tinggi satu tangga kurang dari 
1
4

garis tengah roda, dan tergantung pada besarnya tenaga yang digunakan. Sangat sulit 

untuk menaiki tangga yang lebih tinggi dari itu, dan secara teknis, tidak mungkin menaiki 

tangga dengan ketinggian lebih dari  

1
2

garis tengah roda.

Tinggi satu tangga 

lebih dari 
1
2 garis tengah roda.

Tinggi satu tangga 

kurang dari 
1
4 garis tengah roda.

Ａ Ｂ
Ｃ

Kursi Roda dan Tangga 

Sumber: Dokumen Puskurbuk
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Jawaban

2

diameter 1
4

3
4.  Penjelasan dan hal yang perlu diingat. Lihat 
gambar 4. 

3.  Penjelasan 2

 Dari gambar 1, kita dapat mengetahui 
bahwa ketika roda menaiki sebuah anak tangga, 
ia berputar di sekitar titik kontak. Kemudian, 

saat pusat O dari lingkaran berada tepat di atas 
titik kontak, itu adalah momen saat anak tangga 
sepenuhnya dinaiki.

 Prediksikan sudut rotasi secara intuitif 
dan konfirmasikan dengan menggambarnya. 
Dari gambar berikut yang menunjukkan 
bahwa pusat O lingkaran berada pada keliling 
lingkaran O, dapat diketahui bahwa sudut 
rotasinya adalah ∠OTO '= 60°.

diameter 1
4

4.  Penjelasan 3

 Fokuskan pada pergerakan pusat O, dan 
pikirkan lintasannya. Dari apa telah dipelajari 
sejauh ini, dapat diketahui bahwa pusat O 
mengulangi gerakan translasi dan rotasi seperti 
pada gambar berikut.

Kemudian saat mencari panjangnya, maka akan 
menjadi
(50 - 15 3 ) + 10π + 200 + 10π + (100 - 153)
-20π = 350 - 30 3  = 360,9 (cm)

Perhitungan ini membutuhkan pengetahuan 
tentang akar kuadrat dan teorema kuadrat tiga.

5.  Pembahasan 

 Ini adalah soal yang bertujuan untuk 
mengulas barrier-free dari sudut pandang 
matematis. Soal ini juga dapat dikembangkan 
menjadi pembelajaran komprehensif. 

 Berkaitan dengan topik ini, pada bagian 
“Kemiringan Lereng” yang ada di buku teks 
kelas 2 SMP halaman 76, dibahas standar 
pemeliharaan yang ditetapkan dalam peraturan 
di perfektur Chiba.
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Marilah kita perkirakan berapa kali roda perlu berputar dari ujung tangga dengan 

tinggi 1
4

garis tengah agar dapat naik? Gambarlah lingkaran yang naik satu tangga, 

dan hitunglah sudut rotasinya.

Pada jalan yang dilalui (pada gambar berikut ini), ketika roda bergerak dari A ke B, 
bagaimana pusat lingkaran bergerak? Gambarlah lintasan pusat lingkaran.

3

2

Besar sekali tenaga yang diperlukan agar roda menaiki tangga. Karena kursi roda memiliki 
empat roda, garis tengah roda depan dan belakang berbeda, maka kita memerlukan lebih 
banyak tenaga dari yang kita duga.

Inovasi apa yang dilakukan institusi publik 
dan dinas perhubungan agar fasilitas umum 
ramah terhadap pengguna kursi roda? 
Pikirkanlah.

5

O

1
4 diameter 

O 30 cm

15 cm
50 cmA

2 m

1 m 
B

Sumber: pu.go.id
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Tujuan

Mengetahui upaya dan kecerdasan para 
pendahulu kita untuk menemukan nilai pi, dan 
tertarik pada hubungan antara matematika dan 
manusia.

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Perhitungan π dan sejarahnya

 Pi ditentukan oleh diameter lingkaran dan 
panjang kelilingnya. Oleh karena itu, pertama-
tama kita harus menyadari bahwa rasio ini sama 
untuk semua lingkaran dan merupakan besaran 
yang sama untuk semua lingkaran.

 Keberadaan pi telah dikenal sejak lama 
sejak sebelum masehi, dan nilai perkiraan pi 
bahkan diperoleh dan digunakan di Babilonia 
kuno dan Mesir kuno. Saat itu, kita dapat 
memahami bahwa mengetahui pi secara akurat 
diperlukan dalam teknik sipil dan konstruksi. 
Halaman ini memperkenalkan pencapaian 
orang-orang di belahan timur dan barat yang 
terus mencari nilai akurat dari pi, dan upaya 
mencari nilai π yang merupakan desimal tak 
terhingga seakurat mungkin, serta membuat 
siswa memahami bahwa hal tersebut masih 
terus dilakukan hingga saat ini.

Referensi Persamaan yang berkaitan 
dengan unit radian dan π

 Panjang keliling 1 radius 
(keliling) adalah 2π. Besarnya 
sudut pusat terhadap busur 
dengan panjang a dapat 
dinyatakan dengan panjang 
ini. 

 Metode untuk menyatakan ukuran sudut 
dengan cara seperti ini disebut metode radian. 
Satuan dari metode derajat busur disebut 
radian, dan hubungan antara sudut normal 
dengan radian adalah sebagai berikut.

 360° = 2π radian, 180° = π radian

 1o = 
2π
360

 radian

Sejarah π

Radian

 Penerapan unit radian telah dimungkinkan 
untuk menangani perhitungan berbagai angka 
secara analitis dengan menggunakan kerangka 
kalkulus. Ini akan dibahas setelah materi 
matematika tingkat SMA.

 Kita memperkenalkan 2 buah rumus 
penting yang berkaitan dengan π.

(1) 1

2
12

�
e d
�

��

�
��

2x
x  

(2) 1 + 
1
22

 + 
1
32

 + 
1
42

 + ... = 
π2

6
 

 Rumus (1) sangat penting dalam teori 
kemungkinan dan merupakan perhitungan 
integral dari fungsi distribusi normal. Kemudian 
rumus (2) adalah rumus yang diprediksi oleh 
Bernoulli dan telah dibuktikan oleh Euler (buku 
teks hal 275).
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Orang yang pertama kali menemukan nilai yang cukup dekat dengan π yang sekarang 
digunakan adalah Archimedes (287 - 212 SM). Archimedes menemukan nilai π dengan 
menggunakan sifat-sifat garis keliling lingkaran yang dibatasi oleh dua segi enam 
beraturan. Keliling lingkaran lebih dari keliling segi enam dalam dan kurang dari keliling 
segi enam luar. 
Kemudian dia menemukan nilai π dengan meningkatkan banyaknya segi poligon, 

Manusia telah berusaha mencari rasio keliling dengan garis tengah lingkaran π sejak 4000 

tahun yang lalu.

Sekitar 2000 SM, orang-orang Babilonia menggunakan  3 atau
25
8 Pada saat yang hampir 

bersamaan, orang-orang Mesir menggunakan 256
81 = 3,16049 ....

mulai dari segi enam, segi delapan, sampai segi 96. 
Hasil hitungannya menunjukkan 3 < π < 3. Hasilnya 
dikonversikan ke desimal menjadi 3,1408 .…

Simbol “π” yang menyatakan konstanta lingkaran 
diambil dari huruf Yunani “perimetros”. Ludolph (1540-
1610) dari Kerajaan Belanda menggunakan hampir 
seluruh waktu hidupnya meningkatkan jumlah sisi 
poligon untuk menghitung π, dan dapat menemukan 
35 tempat desimal. Dia menggunakan cara yang sama 
dengan cara Archimedes.
(Gambar lingkaran dan segi enam, Teks dalam gambar 
“Archimedes” “untuk segi enam beraturan, 
3 < π < 3,464 ..”)
Di Jepang, pada era Edo, matematika asli Jepang ‘Wasan’ 
dikembangkan, dan beberapa orang mulai menghitung 
nilai π. Takakazu Seki (sekitar 1640 - 1708) menemukan 
sampai 10 desimal menggunakan poligon segi 131072. 
Selanjutnya, Katahiro Takebe (1664 - 1739) menemukan 
sampai 41 tempat desimal.

Untuk heksagon biasa adalah 

3 < π < 3,464…

Archimedes

Dia menggali matematika sendiri dan 

mengembangkan ‘Wasan’ (Matematika 

Jepang)

Takakazu Seki

Sejarah π

Su
m

be
r: 

st
or

yo
fm

at
he

m
at

ic
.c

om
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Jawaban

1

Contoh percobaan menggunakan koin 500 yen.
① Saat menggunakan 10 keping koin 500 yen 

dan mengukur diameternya menggunakan 
metode yang ada pada gambar, 
diameternya sekitar 2,64 cm.

②	 Memberi tanda di dekat lingkar koin 500 
yen dan mengukur keliling koin dengan 
metode yang ditunjukkan pada gambar, 
didapat ukuran keliling sekitar 8,32 cm 
(Lakukan percobaan sebanyak 3 kali dan 
gunakan nilai rata-ratanya).

 Oleh karena itu, sebagai perkiraan, diperoleh
8,32 ÷ 2,64 = 3,15151515…

2.  Penggunaan progresi tak terhingga

 Sebelum abad ke-7, seperti yang 
disebutkan di halaman sebelumnya, nilai 
perkiraan π dihitung dari keliling poligon 

beraturan yang digambarkan dalam lingkaran. 
Saat ini, dengan perkembangan kalkulus 
diferensial, dimungkinkan untuk menyatakan 
π secara analitis dengan deret tak hingga, 
dan jumlahnya dihitung dengan komputer 
berkinerja tinggi.

 Sisi kanan pada rumus yang ditunjukkan 
dalam buku teks

π
4

 =  
1
1

 - 
1
3

 + 
1
5

 - 
1
7

 + 
1
9

 - ... 

disebut deret ganti tanda.

 Jika kita menghitung 4 kali jumlah suku 
genapnya, hasilnya adalah sebagai berikut.
 Hingga suku 20  3.091624…
 Hingga suku 100  3.131593…
 Hingga suku 200  3.136593…

 Jika seperti ini, nilai perkiraan 3,14 tidak 
dapat diperoleh. Hasil 3,14 kan kita peroleh 
hanya jika kita menghitung hingga suku  
628. Dari situ, dapat diketahui bahwa 3,14 
merupakan perkiraan yang akurat.

3.  Penjelasan 1

 Berdasarkan percetakan  uang logam 
Jepang, diameter koin 500 yen adalah 2,65 cm. 
Terdapat kesalahan dari hasil pengukuran pada 
contoh penyelesaian  yaitu meleset 0,01 cm.

 Jika mencoba mengulang percobaan ini 
hingga beberapa kali, akan didapat nilai yang 
paling mendekati  π yaitu dari 3,13 sampai 3,14. 

 Rupanya perkiraan yang cukup akurat 
dapat diperoleh bahkan dengan percobaan 
sederhana.  Namun, dalam percobaan di 
mana skala dibaca secara visual, sulit untuk 
secara akurat membaca nilai yang lebih kecil 

dari 
1

100
 cm.

 Terdapat banyak cara lain untuk 
menemukan nilai π. Sebagai contoh, ada 
metode yang disebut metode Monte Carlo 
yang berdasarkan teori probabilitas, tetapi 
keakuratan nilai π sebagai metode perhitungan 
perkiraannya kurang bagus (Cara mencari π 
berdasarkan metode Monte Carlo terdapat 
pada buku teks kelas 2 SMP hal. 216). 

Sumber: Dokumen Puskurbuk
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Sejak Abad ke-17, rumus untuk menemukan nilai π telah ditemukan menggunakan 
jumlahan dan perkalian bilangan-bilangan yang tak terhingga terus-menerus tanpa 
berhenti. Salah satu rumusnya adalah sebagai berikut.

Rumus di atas tidak membantu menemukan nilai akurat π berapapun panjang hitungan. 
Namun, rumus di atas memberikan kontribusi pada penemuan cara-cara lain yang lebih 
efektif, sebagai contoh berikut ini.

Pada tahun 1946, nilai phi dihitung sampai 620 empat desimal.

Komputer mulai muncul pertengahan abad 20 dan perhitungan π maju dengan cepat. 10 
trilyun digit telah ditemukan dari seseorang di daerah Nagano menggunakan komputer 
yang dirakit sendiri.

Hitung garis tengah dan keliling lingkaran uang logam. Seberapa akurat nilai yang 
diperoleh?

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

① コインの直径を測る ② コインの周囲を測る
コイン\10\個を並べて測り，
その値を\10\でわるとよい（ （ コインを\3\～\5\回転させ，\1\回

転分の平均を求めるとよい（ （

Carilah informasi di buku-buku dan internet 
tentang sejarah dan cara penghitungan π. 
Hitunglah π dengan mengacu pada salah satu cara 
tersebut.

Hitunglah keliling satu uang logam.
Gelindingkan uang logam 3 sampai 
lima kali, hitunglah rata-rata garis 
tengah hasil hitungan tersebut.

Ukurlah garis tengah uang logam.
Letakkan 10 uang logam yang sama 
pada sebuah garis. Hitunglah garis 
tengah seluruh uang logan kemudian 
bagilah dengan 10.

1 2

π
4

=
1
1

–
1
3

+
1
5

–
1
7

+
1
9

–
  1
 11

+
  1
 13

–
  1
 15

+ ...

π2

4
=

  1
  12

+   1
  22

+   1
  32

+
  1
  42

+   1
  52

+  1
  62

+ ...
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Tujuan

Melalui kegiatan menyelidiki bentuk potongan 
saat sebuah kubus dipotong pada sebuah 
bidang, dapat memperdalam cara pandang 
siswa terhadap bangun ruang.

Jawaban

1

b) segitiga sama kaki
c) segitiga sama sisi
d) trapesium

b

d

c

2  Contoh

e

g h

f

Penjelasan dan Hal yang Perlu Diingat

1.  Memotong permukaan melewati titik A 
dan C

 Ada banyak sekali bidang yang melewati dua 
titik A dan C, namun ketika menentukan titik ketiga, 
pastikan hanya satu bidang yang ditentukan. 
 Kemudian, dengan mengubah kemiringan 
bidang yang melewati dua titik A dan C, 
bentuk potongan ujung kubus akan terlihat. 
Dengan kata lain, d jika memiringkan bidang 
ke arah kita dari potongan ㋐ yang tegak lurus 
ke permukaan bawah, maka akan berubah 
urutannya menjadi ㋐ → ㋓ → ㋒ → ㋑, dan 
bentuk potongannya akan berubah dari persegi 

Penampang Melintang Kubus yang 
Dipotong Bidang Datar

→ trapesium sama kaki →  segitiga sama sisi →  
segitiga sama kaki.
 Jika kita memiliki wadah transparan 
dengan penutup, kita dapat memasukkan air 
berwarna ke dalamnya dan memiringkannya 
untuk memastikan bentuk ujung potongannya.

2.  Memotong berbagai bidang

 Selanjutnya, pikirkan bentuk potongan 
saat memotong kubus pada bidang sembarang. 
Jika kita memotongnya dalam satu bidang 
sehingga melewati keenam sisi kubus, kita 
akan memiliki enam segmen garis sebagai 
perpotongan, sehingga potongan dari poligon 
dibatasi menjadi segi enam. Karena sulit untuk 
memahami bentuk potongan hanya dengan 
mengoperasikannya di dalam kepala, kita dapat 
memasukkan aktivitas seperti memotong kubus 
yang terbuat dari tanah liat, dll. Dan dapat juga 
dengan cara menonton bahan ajar berupa 
video simulasi menggunakan  komputer.
 Selain itu, bentuk potongannya bisa berupa 
jajaran genjang atau segi enam (bukan segi enam 
biasa), sehingga akan lebih baik jika membuat 
siswa memikirkan bagaimana cara memotongnya.
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Kubus dipotong melalui garis AC. Seperti yang 
ditunjukkan pada gambar a , bentuk permukaan 
berupa empat persegi panjang jika dipotong melalui A, 
C, dan E.

Hanya ada satu bidang yang melalui tiga titik tidak 
segaris. Berdasarkan hal tersebut, perhatikan bentuk 
permukaan ketika sebuah kubus dipotong oleh bidang 
datar.

Potonglah kubus melalui titik-titik A dan C dan juga titik M, F, dan N berturut-turut 
pada gambar b , c , dan d . Bagaimana bentuk bidang potongnya?

Bagaimanakah cara memotong permukaan kubus agar diperoleh bangun 
datar pada e, f, g, dan h. Gambarlah garis-garis potongnya pada gambar kubus 
di bawahnya.

1

Mari kita perhatikan kasus ketika memotong berbagai jenis permukaan kubus.

2

a

b         Titik M pada Rusuk BF d         Titik N pada Rusuk EFc       Titik F      Titik F

Ｄ
ＣＡ Ｂ

ＭＨ ＭＨ ＭＨ ＭＨ ＭＨ ＭＨ
Ｇ

Ｆ
Ｅ

Ｃ
Ｄ

ＡＡＡＡ

Ｇ

Ｆ

Ｈ

ＥＥ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

ＡＡ

Ｇ

Ｆ

Ｈ

ＥＥＥＥＥＥＥ
Ｎ

Ｂ

Ｄ
ＣＡＡ

ＥＥＥ Ｇ

Ｆ

Ｈ Ｂ

ＤＤ
Ｃ

ＧＥ

Ａ

Ｆ

Ｈ Ｂ

e         Persegi gg     Segilima Beraturanf        Belah Ketupat h     Segienam Beraturan    Segienam Beraturan

Ｄ
ＣＡ Ｂ

Ｈ
Ｇ

Ｆ
Ｅ

Ｄ
ＣＡ Ｂ

Ｈ
Ｇ

Ｆ
Ｅ

Ｄ
ＣＡ Ｂ

Ｈ
Ｇ

Ｆ
Ｅ

Ｄ
ＣＡ Ｂ

Ｈ
Ｇ

Ｆ
ＥＥ

Penampang Melintang Kubus yang Dipotong Bidang 
Datar

Tingkatkan
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