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1. Informasi yang dapat diperoleh dari data disebut …. statistik 
2. Ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, dan penafsiran data disebut 

…. statistika 
3. Statistika yang mempelajari tentang pengumpulan dan penyajian data disebut …. statistika deskriptif 
4. Statistika yang mempelajari tentang penarikan kesimpulan disebut .... statistika inferensi 
5. Semua objek yang hendak diteliti disebut …. populasi 
6. Bagian dari populasi disebut …. sampel 
7. Keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian disebut …. datum 
8. Data berupa suatu bilangan yang diperoleh dari hasil mencacah atau mengukur disebut …. data kuantitatif 
9. Data yang diperoleh dari hasil mencacah disebut …. data kuantitatif diskrit 
10. Data yang diperoleh dari hasil mengukur disebut …. data kuantitatif kontinu 
11. Data yang menyatakan keadaan atau karakteristik disebut …. data kualitatif 
12. Teknik pengambilan data dari hasil pengamatan disebut …. observasi 
13. Teknik pengambilan data dari literatur lain disebut …. review 
14. Teknik pengambilan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan disebut …. survei 
15. Sampel yang acak dan representatif disebut …. sampel tak bias 
16. Sampel yang tidak acak atau tidak representatif disebut …. sampel bias 
 
Untuk soal nomor 17 dan 25, perhatikan diagram kotak-garis di samping ini. 
 
17. Datum terkecil dari data di atas adalah ….8 
18. Jangkauan dari data di atas adalah ....38 
19. Kuartil bawah dari data di atas adalah ….24 
20. Median dari data di atas adalah …. 28 
21. Kuartil atas dari data di atas adalah …. 38 
22. Rataan kuartil dari data di atas adalah …. 31 
23. Rataan tiga dari data di atas adalah .... 29,5 
24. Hamparan dari data di atas adalah …. 14 
25. Simpangan kuartil dari data di atas adalah …. 7 

 
Untuk soal nomor 26 sampai dengan nomor 31, perhatikan diagram batang-daun di samping. 

26. Modus dari data di atas adalah  ….22 
27. Kuartil bawah dari data di atas adalah ….9 
28. Median dari data di atas adalah …. 21 
29. Kuartil atas dari data di atas adalah ….30 
30. Jangkauan dari data di atas adalah ….38 
31. Desil ke-4 dari data di atas adalah ….15 
 
Untuk nomor 32  sampai dengan nomor 35, perhatikan ogif di samping. 
32. Banyaknya datum yang nilainya kurang dari atau  

sama dengan 24,5 adalah ....36 
33. Banyaknya datum yang nilainya berada dalam kisaran 

10 – 14 adalah ….10 
34. Banyaknya datum yang nilainya lebih dari 19,5 adalah ….22 
35. Ukuran data dari data pada ogif tersebut adalah ….40 
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36. Apabila suatu data diketahui memiliki hamparan = 20 dan rataan kuartil = 60, maka kuartil atas = ….70 
37. Apabila suatu data diketahui memiliki rataan kuartil = 7 dan rataan tiga = 7,5 maka median = ….8 

 
Data berikut untuk soal nomor 38 – 45. 

10, 14, 18, 21, 23, 28, 30, 32, 34, 40 
38. Rataan hitungnya adalah ….25 
39. Mediannya adalah ….25,5 
40. Kuartil bawahnya adalah ….18 
41. Kuartil atasnya adalah ….32 
42. Desil ke-6 nya adalah …..29,2 
43. Simpangan rataannya adalah ….7,4 
44. Ragamnya adalah ….78,8 
45. Simpangan bakunya adalah ….√78,8 

 
46. Rata-rata dari 2x, 24, 3x, 32, 34, 37, 4x adalah 31 . Nilai x adalah ….10 
47. Rata-rata nilai ulangan siswa laki-laki adalah 70 dan rata-rata ulangan siswa perempuan adalah 60. Jika rata-rata 

ulangan adalah 66 dan banyak siswa laki-laki 30 siswa, maka banyak siswa perempuan adalah ….20 
48. Rata-rata ulangan matematika adalah 68. Jika rata-rata siswa laki-laki adalah 65 dan rata-rata ulangan siswa 

perempuan adalah 70, maka perbandingan banyak siswa laki-laki dan perempuan adalah ….2 : 3 
 
Untuk nomor 49 sampai dengan nomor 55, perhatikan tabel di bawah ini. 

 
49. Rataan hitungnya adalah ….5 
50. Mediannya adalah ….4 
51. Kuartil bawahnya adalah …3,5 
52. Kuartil atasnya adalah ….6 
53. Desil ke-7 nya adalah ….6 
54. Simpangan rataannya adalah …1,72 
55. Ragamnya adalah ….93/25 
56. Simpangan bakunya adalah ….1/5 √93 

 
Nomor 57 sampai dengan nomor 63 perhatikan data tabel di samping.  

57. Rataan hitungnya adalah ….15 
58. Mediannya adalah ….15,33 
59. Kuartil bawahnya adalah ….11,1 
60. Desil ke-8nya adalah ….19,5 
61. Simpangan rataannya adalah ….4,24 
62. Ragamnya adalah ….24 
63. Simpangan bakunya adalah ….2√6 

 


