
DESKRIPSI DATA 

 

 

A. Ukuran Pemusatan 

Ukuran pemusatan ini digunakan untuk memudahkan peneliti dalam  membuat deskripsi 

sekumpulan data yang sudah dikumpulkan. Ukuran pemusatan dibagi menjadi dua yaitu: 

rata-rata (mean) dan modus 

1. Mean 

Mean adalah  ukuran pemusatan yang sering digunakan. Pada dunia pendidikan, 

mean dianggap salah satu alat yang cukup ampuh dalam mewakili sekumpulan data. 

Misalkan seorang guru ingin mengetahui bagaimana hasil belajar siswa dalam  mata 

pelajaran matematika, maka guru tersebut menggunakan rata-rata nilai matematika 

dari kelas tersebut.  Penghitungan rata-rata itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu 

populasi dan sampel 

Rata-rata populasi 

Misalkan  membentuk suatu populasi , maka rata-rata populasinya 

adalah: 

  

Rata-rata sampel 

Misalkan data  merupakan sampel berukuran , maka rata-rata 

sampelnya adalah: 



  

Pada suatu kondisi kita mungkin dihadapkan pada suatu data yang sudah disajikan dalam 

suatu tabel, kemudian kita diminta menentukan rata-ratanya.  

Contoh 5.1 : 

Tentukan rata-rata skor kuis matakuliah statistika mahasiswa berikut 

Tabel rata-rata skor kuis mahasiswa 

No    

1 20 3 60 

2 33 4 132 

3 45 3 135 

4 30 2 60 

5 23 1 23 

6 50 3 150 

 Jmlh 16 560 

 

Dari tabel distribusi tunggal tersebut, maka nilai rata-ratanya adalah: 

 



Untuk distribusi frekuensi kelompok juga dapat ditentukan nilai rata-ratanya. 

Misalkan diketahui tabel berikut 

Tabel distribusi kelompok 

Kelas     

26 – 40 3 30   

41 – 55  4 20   

56 – 70  5 33   

71 – 85  2 40   

86 – 100  1 45   

Jumlah     

  

Penghitungan mean/rata-rata lebih mudah pada saat menggunakan bantuan 

komputer. Salah satu program yang dapat digunakan adalah Microsoft Excel.  Berikut 

adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan. 

 

 

1. Misalkan diketahui sepuluh skor kuis siswa yang sudah dituliskan 

dalam tabel sebagai berikut. Kita akan menentukan rata-ratanya. 



 

Gambar Skor Kuis siswa 

2. Untuk menentukan rata-ratanya dapat dilakukan dengan 

mengeklik: formula – insert function , sehinggga muncul gambar 

berikut 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar langkah 1 menghitung rata-rata 

 

3. Setelah muncul gambar di atas, maka kita pilih average – klik ok , 

sehingga muncul gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar langkah 2 menghitung rata-rata 

4. Selanjutnya kita input pada number 1, kolom mana yang akan kita 

hitung rata-ratanya. Penulisan dapat dilakukan dengan hanya 

mengisi number 1 saja misalkan dengan mengisi B4:B13 (kolom 

pertama sampai kolom terakhir yan berisi data yang akan kita 

hitung rata-ratanya). Kemudian klik ok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar langkah 3 menghitung rata-rata 

 

 

 

 

 

 

 



5. Berikut adalah hasil akhir dari penghitungan rata-rata tersebut 

 

 

 

 

 

Gambar langkah 4 menghitung rata-rata 

 

b. Modus 

Modus merupakan salah satu cara yang paling cepat dalam mendeskripsikan 

sekumpulan data. Modus adalah alat penaksir yang cukup kasar dan cocok untuk data 

nominal. Modus adalah nilai yang sering muncul atau yang mempunyai frekuensi 

tertinggi.  Ada kalanya suatu data bermodus ganda atau jamak, bahkan ada data yang 

tidak mempunyai modus. Perhatikan contoh berikut 

Contoh 5.2 

Tentukan modus dari setiap data skor kuis pada masing-masing kelompok berikut! 

a. 20,  3,  30,  10,  12,  15,  25,  10   

b. 21, 12, 12, 30, 31, 5, 10, 10, 35  

c. 30, 12, 11, 8, 7, 10, 10, 30, 11, 5, 9  

d. 5, 3, 30, 10, 18, 33, 50  

Penyelesaian: 

a. modusnya adalah 10 

b. ada dua modus yaitu 12 dan 10 



c. Ada tiga modus yaitu 30, 11, dan 10 

d. tidak mempunyai modus 

Untuk data yang sudah dikelompokkan dalam kelas-kelas, maka modusnya adalah 

 

Dengan: 

 Modus 

            = Batas Bawah kelas modus 

=lebar kelas modus 

=frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya 

=frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya 

Untuk lebih jelasnya disajikan pada contoh soal berikut. 

 

 

 

 

 

 

  



Contoh 5.3 Tentukan modus dari data skor UTS dari 15 siswa berikut  

Tabel Skor UTS 15 Siswa 

Kelas Frekuensi 

26 – 40 3 

41 – 55  4 

56 – 70  5 

71 – 85  2 

86 – 100  1 

Jumlah 15 

 

 

                                                           

 

 

 

Untuk menghitung modus dengan menggunakan Microsoft excel, dapat dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut: 

Misalnya dihitung modus dari data kuis 10 siswa yang sudah disajikan pada tabel 

berikut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar langkah 1 menghitung modus 

2. Selanjutnya klik formula – insert function – mode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar langkah 2 menghitung modus 



 

3. Setelah dipilih mode, dapat diinput kolom mana yang akan 

dihitung modusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar langkah 3 menghitung modus 

4. Setelah klik ok, maka dihasilkan nilai dari modusnya yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Langkah 4 menghitung modus 

 



B. Ukuran Letak 

Ukuran letak dibagi menjadi empat yaitu: Median, kuartil, Desil dan persentil 

1. Median 

Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan dari data terkecil 

ke data terbesar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada contoh berikut. 

Contoh 5.4 

Tentukan median dari sekumpulan data nomor sepatu berikut. 

a. 36,  36,  40,  42, 42 

b. 36,  36,  38,  40,  41,  42 

Penyelesaian 

a. Banyaknya data tersebut adalah ganjil, maka nilai tengahnya terletak pada data ke 

, yaitu 40. Hal ini berarti median dari data tersebut adalah 40. 

b. Banyaknya data tersebut adalah  genap, maka nilai tengahnya terletak pada data 

ke  dan   yaitu data ke  dan . Nilai tengah dari 38 dan 40 

yaitu   

Untuk median dari data kelompok, dapat dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut 

 

Dengan, 



= Median 

=Batas bawah kelas median 

= Lebar kelas  

= banyaknya data 

= Frekuensi komulatif sebelum kelas median 

=frekuensi kelas median 

Untuk lebih memahami bagaimana menentukan nilai dari median, perhatikan contoh 

berikut. 

Contoh 5.5 

Tentukan median dari data berikut! 

Kelas Frekuensi Frekuensi 

Komulatif 

26 – 40 3 3 

41 – 55  4 7 

56 – 70  5 12 

71 – 85  2 14 

86 – 100  1 15 

Jumlah 15  

 



Sebelum menyelesaikan soal tersebut, terlebih dahulu kita menentukan dimana letak dari nilai 

median dari sekumpulan data tersebut. Nilai tengahnya terletak pada . Data ke-8 terletak 

pada kelas ke 3, jadi nilai median sekumpulan data tersebut terletak pada kelas ke 3 

 

 

 

 

                                                              

Jadi nilai tengahnya adalah  

 

 

 

 

 

 



Untuk menghitung median dari suatu data menggunakan Microsoft excel, caranya 

hampir sama dengan menghitung mean dan modus. 

1. Misalkan kita akan menghitung median dari data berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar langkah 1 menghitung median 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Berikutnya adalah pilih: formula – insert function – median – ok, 

sehingga muncul gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar langkah 2 menghitung median 

 

3. Kemudian tuliskan pada bagian number 1, kolom mana saja yang akan 

dihitung mediannya, kemudian klik ok sehingga diperoleh nilai 

mediannya 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Kuartil 

Misalkan sekumpulan data telah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai 

terbesar, kemudian dibagi empat bagian yang sama, maka bilangan pembaginya 

disebut kuartil. Sehingga sebutan  adalah pembagi empat/kuartil yang pertama, 

 adalah pembagi empat/kuartil yang kedua dan   adalah pembagi 

empat/kuartil yang ketiga. Letak dari kuartil ke-i adalah data ke , 

dengan  

Kuartil adalah  nilai yang memisahkan tiap-tiap 25 persen dalam distribusi 

frekuensi. Fungsi kuartil untuk menentukan nilai batas tiap 25 persen dalam 

distribusi yang dipersoalkan. Oleh sebab itu teknik ini diterapkan jika analisis 

dilakukan dengan tujuan untuk membagi distribusi menjadi 4 bagian, selanjutnya 

menentukan batas tiap 25 persen distribusi yang dimaksud. Dalam  statistik dikenal 

ada 3 nilai kuartil yakni; kuartil 1 ( ), kuartil 2 ( ) dan kuartil ke 3 ( ).  

i. Kuartil pertama ( ) adalah suatu nilai yang membatasi 25% 

distribusi bagian bawah dan 75 % distribusi bagian atas.  

ii. Kuartil kedua ( ) adalah nilai yang membatasi 50% distribusi 

bagian bawah dan 50% distribusi bagian atas. Dalam hal ini kuartil 

kedua dapat diidentikkan dengan pengukuran median .  

iii. Kuartil ketiga ( ) adalah nilai yang membatasi 75% distribusi 

bagian bawah dan 25% distribusi bagian atas.  

 



a. Kuartil untuk data tunggal 

Untuk lebih memperjelas pemahaman terkait dengan kuartil, perhatikan 

contoh berikut. 

  Contoh 5.6 

  Misalkan berikut ini adalah data tinggi badan 7 orang siswa. 

  148,  149,  150, 150, 150,  151,  152 

  Tentukan nilai dari , , dan ! 

i. Letak dari  adalah data ke . Sehingga nilai dari  adalah 

data ke-2  yaitu 149 

ii. Letak dari  adalah data ke . Sehingga nilai dari  adalah 

data ke-4  yaitu 150 

iii. Letak dari  adalah data ke . Sehingga nilai dari  adalah 

data ke-6  yaitu 151 

 

Berikut juga disajikan jenis soal yang letak dari kuartilnya bukan bilangan bulat.  

  Contoh 5.7 

  Misalkan berikut ini adalah data berat badan 10 orang siswa: 

  30,  30,  30,  33,  35,  36,  36,  37,  38,  40    

  Tentukan nilai , , dan ! 



  Penyelesaian: 

i. Letak dari  adalah data ke . Sehingga nilai dari  

adalah data ke-2 + 0,75 (data ke-3 dikurangi data ke-2) = 

 

ii. Letak dari  adalah data ke . Sehingga nilai dari  

adalah data ke-5 + 0,5 (data ke-6 dikurangi data ke-5) = 

 

iii. Letak dari  adalah data ke . Sehingga nilai dari  

adalah data ke-8 + 0,25 (data ke-9 dikurangi data ke-8) = 

  

 

b. Kuartil pada data berkelompok 

Untuk kuartil pada data berkelompok, pada prinsipnya hampir sama 

dengan menentukan median, karena nilai median adalah sama dengan kuartil 

kedua. Rumus untuk kuartil data berkelompok disajikan berikut 

 

Keterangan 

= Kuartil ke-i 

= Batas bawah kelas kuartil ke-i 



= Lebar kelas  

= banyaknya data 

= Frekuensi komulatif sebelum kelas kuartil ke-i 

=frekuensi kelas kuartil ke-i 

Contoh 5.8 

Tentukan  dari data berikut! 

Kelas Frekuensi Frekuensi 

Komulatif 

26 – 40 3 3 

41 – 55  4 7 

56 – 70  5 12 

71 – 85  2 14 

86 – 100  1 15 

Jumlah 15  

 

Penyelesaian: 

Letak dari  adalah data ke . Jadi data ke-12 terletak pada 

kelas ke-3 



 

 

                                                          

Jadi nilai dari  adalah 68,25 

 

6. Desil 

Sekumpulan data yang sudah diurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar, 

kemudian dibagi 10, maka bilangan pembaginya adalah desil. Sehingga sebutan  

adalah pembagi sepuluh/desil yang pertama,  adalah pembagi sepuluh/desil yang 

kedua,  adalah pembagi sepuluh/desil yang ketiga dan yang terakhir adalah  

adalah pembagi sepuluh/desil yang kesembilan. Letak dari desil ke-i adalah data ke 

, dengan  

Desil adalah nilai yang memisahkan tiap-tiap 10 persen dalam distribusi 

frekuensi. Fungsi desil untuk menentukan nilai batas tiap 10 persen dalam distribusi 

yang dipersoalkan. Teknik ini diterapkan jika kelompok atau distribusi data dibagi 

menjadi 10 bagian yang sama, untuk selanjutnya menentukan batas tiap 10 persen 

distribusi dimaksud. Dalam  statistik dikenal ada 9 nilai desil yakni; desil 1 ( ), desil 

2 ( ), desil ke 3 ( ) dan seterusnya sampai dengan desil ke 9 atau . Berikut 

penjelasannya: 



i.  Desil pertama ( ) adalah suatu nilai yang membatasi 10% distribusi bagian 

bawah dan 90 % distribusi bagian atas.  

ii. Desil kedua ( ) adalah nilai yang membatasi 20% distribusi bagian bawah 

dan 80% distribusi bagian atas. 

iii. Desil kelima ( ) adalah nilai yang membatasi 50% distribusi bagian bawah 

dan 50% distribusi bagian atas. Dalam hal ini desil kedua dapat diidentikkan 

dengan pengukuran median  dan kuartil ke 2 ( ). 

iv. Desil kesembilan ( ) adalah nilai yang membatasi 90% distribusi bagian 

bawah dan 10% distribusi bagian atas.  

 

a. Desil untuk data tunggal 

Pada dasarnya teknik penghitungan sama dengan kuartil, yang menjadi 

pembeda hanya bilangan pembaginya.  

 Contoh 5.9 

 Misalkan berikut ini diketahui daftar skor kuis 12 mahasiswa 

 10,  12,  12,  20,  22,  40,  44,  45,  60,  77,  80,  82 

 Tentukan nilai dari  dan  

      Penyelesaian: 

i. Letak dari  adalah data ke . Nilai dari  adalah 

data ke-3 + 0,9 (data ke 4 – data ke 3) = 

 



ii. Letak dari  adalah data ke . Nilai dari  adalah 

data ke-7 + 0,8 (data ke-8 dikurangi data ke-7) 

 

iii. Letak dari  adalah data ke . Nilai dari  adalah 

data ke 11 + 0,7 (data ke 12 dikurangi data ke 11) 

 

 

b. Desil untuk data berkelompok 

Untuk data berkelompok, rumus desil disajikan sebagai berikut. 

 

Keterangan 

=Desil ke-i 

= Batas bawah kelas desil ke-i 

= Lebar kelas  

= banyaknya data 

= Frekuensi komulatif sebelum kelas desil ke-i 

=frekuensi kelas desil ke-i 

Contoh 5.10 



Tentukan  dari data berikut! 

Kelas Frekuensi Frekuensi 

Komulatif 

26 – 40 3 3 

41 – 55  4 7 

56 – 70  5 12 

71 – 85  2 14 

86 – 100  1 15 

Jumlah 15  

 

Penyelesaian: 

Letak dari  adalah pada data ke ke . Data tersebut pada 

kelas ke-3. 

 

 

                                                                      

                                                                       



 

 

7. Persentil 

Sekumpulan data yang sudah diurutkan dari data terkecil ke data yang terbesar, 

kemudian dibagi 100, maka bilangan pembaginya adalah persentil. Sehingga sebutan 

 adalah pembagi seratus/persentil yang pertama,  adalah pembagi seratus/persentil 

yang kedua,  adalah pembagi seratus/persentil yang ketiga dan yang terakhir adalah 

 adalah pembagi seratus/persentil yang kesembilan puluh sembilan. Letak dari 

persentil ke-i adalah data ke , dengan  

Dalam  statistik dikenal ada 99 nilai persentil yakni; persentil 1 ( ), persentil 2 

( ), persentil ke 3 ( ) dan seterusnya sampai dengan persentil ke 99 atau .  

i. Persentil pertama ( ) adalah suatu nilai yang membatasi 1% distribusi 

bagian bawah dan 99 % distribusi bagian atas. 

ii. Persentil kedua ( ) adalah nilai yang membatasi 2% distribusi bagian 

bawah dan 98% distribusi bagian atas.  

iii. Persentil ke 50 ( ) adalah nilai yang membatasi 50% distribusi bagian 

bawah dan 50% distribusi bagian atas. Dalam hal ini persentil 50 dapat 

diidentikkan dengan pengukuran median (Me) dan kuartil ke 2 ( ) serta 

desil ke 5 atau .  

iv. Persentil ke 99  ( ) adalah nilai yang membatasi 99% distribusi bagian 

bawah dan 1% distribusi bagian atas.  

 



a. Persentil untuk data tunggal 

Pada dasarnya teknik penghitungan sama dengan kuartil dan desil, yang menjadi 

pembeda hanya bilangan pembaginya. 

Contoh 5.11 

 Misalkan berikut ini diketahui daftar skor kuis 20 mahasiswa 

 10, 10, 11, 12, 12, 15, 15, 16, 20, 21,  21,  22,  40,  44,  45,  60,  77, 78,  80,  82 

 Tentukan nilai dari  dan  

      Penyelesaian: 

i. Letak dari  adalah data ke . Nilai dari  

adalah data ke-2 + 0,31 (data ke 3 – data ke 2) = 

 

ii. Letak dari  adalah data ke . Nilai dari  

adalah data ke-16 + 0,17 (data ke 17 – data ke 16) = 

 

iii. Letak dari  adalah data ke . Nilai dari  

adalah data ke-18 + 0,9 (data ke 19 – data ke 18) = 

 

 

b. Persentil untuk data kelompok 

 

Untuk data berkelompok, rumus persentil disajikan sebagai berikut. 



 

Keterangan 

=Persentil ke-i 

= Batas bawah kelas persentil ke-i 

= Lebar kelas  

= banyaknya data 

= Frekuensi komulatif sebelum kelas persentil ke-i 

=frekuensi kelas persentil ke-i 

Contoh 5.12 

Tentukan  dari data berikut! 

Kelas Frekuensi Frekuensi 

Komulatif 

26 – 40 3 3 

41 – 55  4 7 

56 – 70  5 12 

71 – 85  2 14 

86 – 100  1 15 

Jumlah 15  



 

Penyelesaian: 

Letak dari  adalah pada data ke ke . Data tersebut 

pada kelas ke-5. 

 

 

                                                                      

                                                                       

 

C. Ukuran Penyebaran 

Ukuran penyebaran data diperlukan apabila ukuran pemusatan belum dapat 

memberikan penjelasan yang cukup untuk sekumpulan data. Misalkan dua perusahaan 

minyak goreng sama-sama menjanjikan nilai gizi yang cukup dengan harga yang 

terjangkau. Berdasarkan hasil pengukuran (dalam liter) yang dilakukan terhadap kedua 

jenis minyak goreng tersebut diperoleh data berikut. 

 

 

 



Tabel pengukuran minyak A dan B 

Minyak 

A 

1,94 1,97 2,00 2,03 2,11 

Minyak 

B 

1,14 1.88 1.91 2,01 2,06 

 

Jika kita menggunakan ukuran pemusatan yaitu rata rata, diperoleh rata-rata dari minyak 

A adalah : 2,01. Sedangkan rata-rata dari minyak B adalah 1,8 . Rata-rata keduanya 

memiliki nilai yang mendekati 2 liter, sesuai dengan yang diiklankan oleh perusahaan 

minyak tersebut. Kemudian apabila kita menghitung nilai tengahnya juga mendekati 2 

liter. Kemudian mana yang dapat kita percaya dari kedua ukuran pemusatan tersebut? 

 Pada kasus seperti inilah diperlukan ukuran penyebaran, misalnya variansi dan 

rentangan. 

1. Rentangan 

Rentangan adalah beda antara data yang terbesar dan data yang terkecil dari 

sekumpulan data. Misalkan suatu perusahaan perakitan sepeda motor mempunyai 

rentangan untuk mengendalikan proses produksinya. Apabila  semua pengukuran 

suatu produk yang dihasilkan masih ada dalam rentangan tersebut, proses 

produksinya dikatakan terkendali. 

 Rentangan juga mempunyai kelemahan, apabila datanya cukup besar. Hal ini 

dikarenakan, rentangan hanya memperhatikan data yang terbesar dan data yang 

terkecil. Pada tabel minyak goreng di atas, diperoleh rentangan minyak A adalah 



0,17. Sedangkan rentangan minyak B adalah 0,92. Hal ini menunjukkan data minyak 

goreng B lebih menyebar.  

Contoh 5.13 

Misalkan diketahui data penjualan merek HP X dan Y dari sebuah toko. Tentukan 

rentangan datanya! 

Penyelesaian: 

 Tabel data penjulan merek HP X dan Y 

HP X 6 8 10 12 16 18 20 24 30 

HP Y 6 14 14 14 16 16 16 18 30 

Rentangan dari HP X dan HP Y adalah 30 – 6 = 14. Hal ini berarti bahwa penyebaran 

HP X dan Y sama. Perhatikan bahwa pada HP X, bilangannya bervariasi diantara 

selang 6 dan 30. Untuk HP Y bilangan-bilangannya mendekati pusat data.  Untuk 

mengatasi kelemahan dari rentangan data, digunakan variansi. 

 

2. Rentangan Interkuartil  

Jarak antara kuartil pertama/  dan kuartil ketiga/  disebut dengan rentangan 

interkuartil. Makin kecil jarak tersebut makin tinggi tingkat konsentasi distribusi 

tengah seluas 50% dari seluruh distribusi.  

Simpangan kuartil adalah  

Contoh 5.14 

Misalkan diketahui sekumpulan data penjualan HP dari suatu toko selama 1 minggu 

setelah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar sebagai berikut. 

3,  5,  5,  5,  6,  7,  8 



Tentukan rentangan interkuartil dan simpangan kuartilnya! 

Penyelesaian: 

Letak dari  adalah pada data ke .  

Sehingga nilai dari  adalah 5.  

Letak dari  adalah pada data ke .  

Sehingga nilai dari  adalah 7. 

Jadi rentangan interkuartilnya adalah   

Simpangan kuartil =  

 

3. Simpangan Rataan 

Simpangan rataan dari seluruh nilai-nilai pengamatan dapat dirumuskan 

 

Dengan  

= simpangan rataan 

=data yang ke-i 

= rata-rata 

= banyaknya data 

 

4. Variansi dan Simpangan Baku 

Variansi populasi dari data  didefinisikan sebagai  

 

Dengan  



  =variansi populasi 

=Banyaknya data/populasi 

=data yang ke i 

=rata-rata populasi 

Simpangan bakunya adalah  

Sedangkan untuk sampel didefinisikan sebagai 

 

Dengan 

                        =variansi sampel 

=Banyaknya data/sampel 

=data yang ke i 

=rata-rata sampel 

Simpangan baku adalah akar pangkat dua dari variansi 

Contoh 5.15 

Tentukan variansi dari sekumpulan data berikut 

5,  6,  6,  7,  9,  9,  10 

Penyelesaian: 

 



 

 

 

 

 

 


