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Perhatikan gambar di atas. Perhatikan papan yang
menempel pada dinding.
1. Pernahkah kamu melihatnya? Adakah gambar

seperti itu di sekolahmu? Kalau tidak ada, carilah di
media massa seperti koran, majalah, atau tabloid.

2. Coba kamu salin gambar tersebut (yang ada di
sekolahmu) dalam selembar kertas.

3. Apa yang dapat kamu temukan? Apakah kamu bisa
membacanya?
Adakah penggunaan Matematika dalam gambar
tersebut? Jelaskan.

Dalam bab ini kamu akan
mempelajari:
1. mengumpulkan data;
2. membaca data yang

disajikan dalam bentuk
diagram garis, diagram
batang, dan diagram
lingkaran;

3. menyajikan data dalam
bentuk tabel; dan

4. menafsirkan sajian data.

Sumber: Dokumen Penerbit
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A. Mengumpulkan dan Membaca Data
1. Mengumpulkan Data

Perhatikan gambar di samping.

Rudi, Eka, dan Indra sedang menanyakan olahraga yang
digemari siswa kelas VI SD Cemerlang.
Hasil yang diperoleh dicatat dalam tabel seperti berikut.

Tahukah kamu apa yang mereka lakukan? Kegiatan yang
mereka lakukan merupakan suatu cara untuk me-
ngumpulkan data.

Sekarang coba kumpulkan data pribadi teman sekelasmu
dalam kegiatan berikut.

Mengumpulkan data
dapat dilakukan dengan
melakukan percobaan,

wawancara, atau mengutip dari
sebuah laporan. Contohnya,
kita ingin mengetahui data

mata pencaharian penduduk.
Kita dapat datang ke kelurahan

atau ke kantor kepala desa.
Kita bisa mencatat data

yang kita perlukan.

Kelasmu akan mengadakan kegiatan pengakraban
terhadap teman sekelas. Setiap empat atau lima anak
membentuk satu kelompok. Tiap kelompok harus
menyerahkan sebuah laporan hasil wawancara yang
dilakukan terhadap teman sekelompok. Laporan
tersebut berupa pengumpulan data berikut.
1. Data bulan kelahiran teman sekelas.
2. Data hobi teman sekelas.
3. Data jumlah saudara teman sekelas.
4. Data cara siswa berangkat ke sekolah.
5. Data mata pencaharian orang tua teman sekelas.

Kumpulkan laporan yang kamu buat kepada bapak atau
ibu gurumu untuk dinilai.

Ambillah sebuah mata dadu
dan lemparkan sebanyak 20
kali. Catatlah sisi yang muncul
pada setiap lemparan tersebut.
Buatlah dalam bentuk tabel.

No. Jenis Olahraga Banyak Siswa

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tenis meja
Bulu tangkis
Renang
Kasti
Sepak bola
Voli

2
3
7
8
6
4
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2. Membaca Data

Data yang terlalu banyak,
lebih mudah disajikan meng-
gunakan:
1. tabel,
2. diagram garis,
3. diagram batang, dan
4. diagram lingkaran.

Perhatikan data olahraga yang digemari siswa kelas VI SD Cemerlang yang disajikan
dalam bentuk tabel di depan.
1. Siswa yang gemar tenis meja ada ___ anak.
2. Siswa yang gemar bulu tangkis ada ___ anak.
3. Siswa yang gemar sepak bola ada ___ anak.
4. Jumlah siswa kelas VI SD Cemerlang ___ anak.
5. Siswa yang gemar olahraga renang dan voli ___ anak.
6. Olahraga yang paling sedikit digemari adalah _____.
7. Olahraga yang paling banyak digemari adalah _____.
8. Urutan olahraga dari yang paling sedikit penggemarnya adalah _____, _____,

_____, _____, _____, dan _____.

2

Dapatkah kamu melengkapinya dengan jawaban yang
benar? Kalau semua jawabanmu benar, berarti kamu
hebat! Secara tidak langsung kamu telah belajar membaca
suatu sajian data dalam kegiatan melengkapi di atas.
Mengumpulkan dan membaca data itu mudah, bukan?

Data olahraga yang digemari siswa kelas VI di depan
disajikan dalam bentuk tabel. Selain dalam bentuk tabel,
data dapat disajikan dalam bentuk diagram. Bentuk dia-
gram yang biasa digunakan yaitu diagram garis, diagram
batang, dan diagram lingkaran. Bagaimana bentuk dan
cara membaca diagram-diagram tersebut?

Contoh:
Tabel dan diagram berikut menyajikan banyak siswa yang
tidak masuk sekolah dari bulan Januari sampai dengan Juni.

1. Tabel 2. Diagram Garis
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3. Diagram Batang
B
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Jan. Feb. Mar. Apr. Mei Jun.
Bulan

Lakukan diskusi ini dengan teman sebangku.

1. Perhatikan diagram garis, diagram batang, dan
diagram lingkaran di depan. Manakah dari ketiga
diagram tersebut yang ada di sekolahmu?

2. Perhatikan diagram garis di depan.
a. Pada bulan apa titik tertinggi tercapai? Apa

artinya?
b. Pada bulan apa titik terendah tercapai? Apa

artinya?

3. Perhatikan diagram batang di atas.
a. Pada bulan apa batang tertinggi tercapai?

Apa artinya?
b. Pada bulan apa batang terendah tercapai?

Apa artinya?

4. Perhatikan diagram lingkaran di atas.
a. Pada bulan apa sudut terbesar tercapai? Apa

artinya?
b. Pada bulan apa sudut terkecil tercapai? Apa

artinya?

Ingat.
Kerjakan di

bukumu!

4. Diagram Lingkaran

Dari diagram-diagram di atas dapat diketahui siswa yang
tidak masuk sekolah setiap bulannya.
Contoh:
1. Pada bulan Januari siswa yang tidak masuk 2 orang.
2. Pada bulan April siswa yang tidak masuk 6 orang.
3. Pada bulan Maret terjadi penurunan siswa yang tidak

masuk dari bulan Februari.

Ja
n.

Maret

April

Feb.

Juni

84° 24°

48°

36°72°

96°Mei

Cobalah membuat diagram
garis, diagram batang, dan
diagram lingkaran meng-
gunakan program komputer
Microsoft Excel. Mintalah
bimbingan bapak atau ibu
gurumu.
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Apakah kamu dapat membaca diagram tersebut dengan
benar? Kalau kamu belum bisa, jangan khawatir. Mari
melanjutkan dengan melengkapi latihan berikut.

Perhatikan diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran berikut.
Diagram garis dan diagram batang berikut menyajikan jumlah penjualan beras toko
Makmur dalam 6 tahun terakhir.

1. Diagram Garis
Perhatikan diagram garis di samping.
Jumlah penjualan beras pada tahun 2003
sebanyak ___ ton.
Jumlah penjualan beras pada tahun 2004
sebanyak ___ ton.
Penjualan beras paling banyak terjadi pada
tahun ___.
Pada tahun 2006 terjadi penurunan jumlah
penjualan beras.

2. Diagram Batang
Perhatikan diagram batang di samping.
Jumlah penjualan beras pada tahun 2006
sebanyak ___ ton.
Jumlah penjualan beras pada tahun 2007
sebanyak ___ ton.
Jumlah penjualan beras paling sedikit
terjadi pada tahun ___.
Pada tahun 2005 terjadi ___ jumlah pen-
jualan beras.

3. Diagram Lingkaran
Diagram lingkaran berikut menyajikan data jenis
pekerjaan orang tua dari 40 siswa kelas VI SD
Cemerlang.
Jumlah siswa kelas VI = 40
Banyak siswa yang orang tuanya sebagai PNS

= 
besar sudut pada daerahPNS

360°
 × 40

= 
90
360

°
°  × 40

= 10 siswa.
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B. Mengolah dan Menyajikan Data dalam Bentuk Tabel

Banyak siswa yang orang tuanya sebagai petani

= 
besar sudut pada daerah petani

360°  × 40 = . . .
360°

 × 40 = ___ siswa.

Orang tua siswa kelas VI paling banyak bekerja sebagai ___ yaitu ada ___ orang.

Orang tua siswa kelas VI yang bekerja sebagai ___ jumlahnya paling sedikit
yaitu ___ orang.

Berikut ini data hasil pengukuran tinggi badan 40 siswa
kelas VI SD Cemerlang.
135 135 136 132 133 132 130 134 131 135
132 135 133 131 140 134 135 133 130 135
135 136 137 138 138 132 131 134 133 134
139 136 137 138 133 131 136 137 138 134

Langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel.

1. Urutkan data tersebut mulai dari yang terkecil.
130 130 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 139 140

131 132
133 134 134

135 135 136
136 138 138

Agar kamu tidak bingung,
kamu bisa mencacah seperti
berikut. Caranya cacahlah
satu per satu urut dari depan.

Cara ini lebih mudah dan
lebih teliti.

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Tinggi Badan Banyak Siswa

11
1111
1111
1111
1111
1111 1l
1111
111
1111
1
1

131 131 131 132 132 132

138 138

Aku mempunyai data pengukuran tinggi badan
40 siswa kelas VI. Bagaimana ya, cara menulis data

itu agar lebih ringkas?

Caranya mudah, kok.
Kamu bisa menyajikan data itu

dalam bentuk tabel. Urutkan
data tersebut kemudian
masukkan dalam tabel.
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130
131
132
133
134
135
136
137
138
140

No. Tinggi Badan Banyak Anak

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Dari tabel
dapat diketahui banyak

anak dengan tinggi
130 cm ada 2, tinggi 135 cm

ada 7 anak. Anak dengan
tinggi 135 cm paling banyak.
Tinggi anak paling pendek

130 cm. Tinggi anak
paling tinggi 140 cm.

2
4

2. Menyajikan data dalam tabel.

Buatlah tabel dengan kolom seperti berikut.
Setelah itu isikan sesuai data yang telah diurutkan.

Tabel tinggi badan siswa kelas VI SD Cemerlang.

Selesaikan permasalahan berikut.

1. Berat badan 20 siswa kelas VI dalam
kg tercatat sebagai berikut.

38 36 39 37 38 37 38 39 38 37
40 37 38 39 40 39 36 38 37 36
a. Urutkan data tersebut mulai dari

yang paling ringan.
b. Buatlah tabel berat badan siswa

kelas VI tersebut.
c. Berapa banyak siswa yang

beratnya 38 kg?

2. Keuntungan koperasi sekolah selama
6 hari tercatat seperti di bawah ini.

a. Berapakah keuntungan koperasi
sekolah pada hari ketiga?

b. Urutkan data tersebut dari yang
terbesar sampai yang terkecil.

c. Berapakah keuntungan terbesar
yang diperoleh koperasi sekolah?

d. Berapakah keuntungan terkecil
yang diperoleh koperasi sekolah?

3. Waktu yang dibutuhkan 10 siswa
untuk berlari mengelilingi lapangan
dalam satuan menit seperti berikut.
4, 6, 5, 7, 8, 4, 5, 8, 6, 6
a. Susunlah data tersebut ke dalam

tabel.
b. Berapa banyak siswa yang

membutuhkan waktu 6 menit
untuk mengelilingi lapangan?

c. Berapakah waktu tercepat?
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Sabtu

Rp13.200,00
Rp12.000,00
Rp15.000,00
Rp20.000,00
Rp10.500,00
Rp18.800,00

Hari Besar Keuntungan
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Lakukan kegiatan ini secara berkelompok.
1. Siapkan alat penimbang berat badan dan pengukur

tinggi badan.
2. Bagilah kelas menjadi 5 kelompok.
3. Tugas setiap kelompok sama, yaitu mencari data

tentang seluruh siswa. Data siswa yang diinginkan
yaitu bulan kelahiran, berat badan, tinggi badan,
jumlah anggota keluarga, dan olahraga yang digemari.
Semua siswa harus memberi data tersebut.

4. Langkah kegiatan sebagai berikut.
a. Wakil dari kelompok I mencatat bulan kelahiran.
b. Wakil dari kelompok II mencatat berat badan.
c. Wakil dari kelompok III mencatat tinggi badan.
d. Wakil dari kelompok IV mencatat jumlah anggota keluarga.
e. Wakil dari kelompok V mencatat olahraga yang digemari.

5. Setelah data diperoleh, setiap kelompok menyajikan data sesuai yang dicatat
oleh wakil kelompok. Dalam kegiatan ini setiap kelompok mengajukan data dalam
bentuk tabel.

6. Tulislah hasil pekerjaanmu dalam selembar kertas. Kemudian serahkan kepada
bapak atau ibu guru untuk dinilai.

4.

Volume air dalam botol yang dibawa
oleh 10 siswa dalam m  sebagai
berikut.
400, 500, 250, 400, 400, 500, 250,
400, 250, 300
a. Urutkan data tersebut dari

volume yang paling kecil.
b. Susunlah dalam bentuk tabel.
c. Berapa volume air dalam botol

yang paling sedikit dibawa
siswa?

d. Berapa volume air dalam botol
yang paling banyak dibawa
siswa?

5. Panjang penggaris yang dimiliki oleh
20 siswa dalam cm sebagai berikut.

30, 20, 10, 15, 30, 30, 40, 20, 15, 30
20, 20, 15, 20, 15, 30, 30, 40, 30, 20
a. Urutkan data tersebut dari yang

terpendek sampai yang ter-
panjang.

b. Susunlah data tersebut dalam
bentuk tabel.

c. Berapakah panjang penggaris
yang paling banyak dipunyai
siswa?

d. Berapa siswa yang mempunyai
penggaris terpendek?
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C. Menafsirkan Sajian Data
Di depan kamu telah mengetahui tentang membaca

data. Selanjutnya kamu akan mempelajari tentang
menafsirkan data. Jika sudah paham membaca data,
kamu akan mudah menafsirkan data.

50 50 70 80 90

Nilai matematikaku
hanya 60. Aku harus lebih

giat belajar.

2

Perhatikan data berikut.
Nilai Matematika dari 10 siswa yaitu:
60, 50, 70, 80, 50, 90, 60, 70, 80, 60
Urutan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar yaitu
____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____.

Tabel dari data di atas sebagai berikut.

Nilai     Banyak Siswa

50 ____

60 ____

70 ____

80 ____

90 ____

Dari tabel dapat diketahui sebagai berikut.
Nilai Matematika tertinggi yang diperoleh siswa ___.
Nilai 50 dicapai oleh ___ siswa.
Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah ___ karena ada ___ siswa yang
memperoleh nilai tersebut.
Siswa yang memperoleh nilai kurang dari 70 ada 2 + ___ = 5 anak.

90

Jawablah pertanyaan berikut bersama teman sebangkumu.
1. Perhatikan diagram garis tentang banyak siswa

kelas I sampai dengan kelas VI SD Mulia 9 di
samping.
a. Berapa banyak siswa kelas IV?
b. Kelas berapa yang siswanya paling sedikit?
c. Kelas berapa yang mempunyai siswa

paling banyak?
d. Berapakah jumlah seluruh siswa SD Mulia 9?
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2. Diagram di samping merupakan diagram
batang tentang tinggi badan siswa kelas
VI dalam satuan cm.
a. Berapa banyak siswa yang tinggi

badannya 150 cm?
b. Berapa cm tinggi badan siswa yang

paling tinggi?
c. Berapakah tinggi badan siswa yang

paling banyak?
d. Berapakah banyak siswa yang diukur

tinggi badannya?

3. Gaji Pak Toni Rp600.000,00. Pengguna-
an gaji tersebut digambarkan dengan dia-
gram lingkaran di samping.
a. Untuk keperluan apakah penggunaan

gaji terbesar?
b. Berapa rupiah penggunaan untuk

biaya sekolah?
c. Ada dua penggunaan uang yang

sama besarnya. Berapa rupiah
besarnya?

4. Perhatikan gambar di samping.
a. Berapa kg hasil panen pada tahun

2003?
b. Berapa kg hasil panen pada tahun

2005?
c. Berapa peningkatan hasil panen dari

tahun 2005 ke 2006?
d. Pada tahun berapa hasil panen

terbanyak dicapai?
e. Hasil panen 85.000 kg dicapai pada

tahun berapa?

5. Setiap hari Minggu, penjual buah menerima
kiriman buah apel. Pada bulan Januari
penjual buah tersebut menerima kiriman
sebanyak 5 kali. Banyaknya kiriman tertera
dalam diagram batang di samping.
a. Berapa kg kiriman apel pada minggu

ke-4?
b. Pada minggu ke berapa kiriman apel

paling sedikit?
c. Berapa kg kiriman apel selama bulan

Januari?
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1. Data dapat dikumpulkan dengan wawancara, pengukuran, atau mengambil dari
suatu hasil laporan yang telah dibuat.

2. Tabel dan diagram berguna untuk memudahkan membaca data yang terlalu
banyak. Ada tiga jenis diagram yaitu diagram garis, diagram batang, dan dia-
gram lingkaran.

3. Langkah-langkah menyajikan data dalam tabel.
a. Mengurutkan data.
b. Membuat tabel sesuai dengan data yang diurutkan.

4. Dari data yang disajikan dalam tabel/diagram dapat diketahui beberapa hal
sebagai berikut.
a. Nilai terendah.
b. Nilai tertinggi.
c. Data yang paling banyak muncul.
d. Jumlah data.

1. Apa yang harus kamu persiapkan ketika akan mengumpulkan data?

2. Bagaimana sikap dan cara kamu ketika wawancara dalam mencari data?

3. Bagaimana cara membuat tabel dari data tentang banyak buku yang dibawa
oleh teman sekelasmu?

4. Apa yang harus kamu perhatikan ketika menafsirkan data?

Kami ingin mencatat
data yang ada di desa

ini, Pak.

1. Bersama kelompokmu, datanglah ke kantor
desa atau kelurahan terdekat.

2. Carilah data dalam bentuk diagram garis,
diagram batang, dan diagram lingkaran di sana.

3. Dengan kelompokmu, baca data dari diagram
tersebut. Setelah itu, tulislah dalam selembar
kertas.

4. Serahkan hasil kerja kelompokmu kepada
bapak atau ibu guru untuk dinilai.

Adik-adik,
ada yang bisa saya

bantu?
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Jenis Olahraga

Sepak bola
Kasti
Lari
Senam

Banyak Siswa

17
10
11
7

Kerjakan soal-soal berikut ini.
1. Tinggi badan dari 10 siswa dalam

sentimeter (cm) sebagai berikut.
145, 144, 146, 145, 148, 150, 149,
148, 146, 145
a. Urutkan data itu dari yang ter-

pendek.
b. Buatlah tabel dari data tersebut.
c. Berapa cm tinggi badan siswa

yang paling pendek?
d. Berapa cm tinggi badan siswa

yang paling tinggi?

2. Diagram lingkaran di bawah meng-
gambarkan kegiatan Bagus dalam
satu hari. (1 hari = 24 jam)

a. Kegiatan apa yang memerlukan
waktu paling lama?

b. Sebutkan dua kegiatan yang lama-
nya sama. Berapa jam lamanya?

c. Berapa jam waktu yang diguna-
kan Bagus untuk belajar?

3. Nilai yang diperoleh 10 siswa dalam
ulangan Matematika sebagai berikut.
6, 5, 7, 9, 7, 6, 8, 4, 8, 5
a. Buatlah tabel nilai ulangan

Matematika tersebut.
b. Berapa siswa yang mendapat-

kan nilai 8?
c. Berapakah nilai tertinggi?

4. Pak Hasan seorang peternak ayam.
Setiap hari ayamnya bertelur. Dia-
gram batang di bawah menggambar-
kan banyaknya telur yang dihasilkan
selama satu minggu.

a. Pada hari apa ayam Pak Hasan
bertelur paling banyak? Berapa
banyak telurnya?

b. Pada hari apa ayam Pak Hasan
bertelur paling sedikit? Berapa
banyak telurnya?

c. Berapakah jumlah telur yang
dihasilkan selama satu minggu?

d. Berapa besar kenaikan jumlah
telur yang dihasilkan dari hari
Senin dengan hari Selasa?

e. Berapa besar penurunan telur
yang dihasilkan pada hari Kamis
dan Jumat?

5. Di bawah ini merupakan tabel data
jenis-jenis olahraga yang disukai oleh
siswa kelas VI SD Cemara.

a. Jenis olahraga apakah yang
paling disukai?

b. Berapakah jumlah siswa kelas VI?
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