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BAB II 
DISTRIBUSI FREKUENSI 

 
 
  

Data pertama yang diperoleh pada suatu observasi disebut dengan data mentah 
(raw data).  Data ini belum tersusun secara numerik. Sebagai contoh data mengenai tinggi 
badan siswa yang penyajiannya masih dalam bentuk presensi kehadiran yang biasanya 
hanya diurutkan berdasarkan alphabet nama siswa. Terkadang data mentah disajikan 
berdasarkan urutan naik (ascending) atau urutan turun (descending). Bentuk penyajian 
seperti ini disebut array. Selisih antara nilai data terbesar dan terkecil disebut rentang 
(range).   

Dalam bekerja dengan jumlah data yang cukup besar, biasanya lebih 
menguntungkan jika data ini disajikan dalam kelas-kelas atau kategori tertentu bersamaan 
dengan frekuensi yang bersesuaian. Frekuensi yang dimaksud adalah banyaknya kejadian 
yang ada pada kelas-kelas tertentu.  Suatu tabel yang menyajikan kelas-kelas data beserta 
frekuensinya disebut distribusi frekuensi atau tabel frekuensi.  
 
CONTOH: Berikut distibusi frekuensi tinggi badan 100 siswa SMA XYZ 
 

Tabel 2.1 Tinggi 100 siswa SMA XYZ 
Tinggi badan (in) frekuensi 

60–62 5 
63–65 18 
66–68 42 
69–71 27 
72–74 8 

 100 
 
 
Berdasarkan tabel di atas, banyak siswa yang tingginya berada dalam rentang 66 in dan 68 
in adalah 42 orang. Salah satu kelemahan penyajian data dalam tabel frekuensi adalah tidak 
terlihatnya data asli atau data mentahnya.  
 
2.1 Beberapa istilah pada tabel frekuensi 
 
INTERVAL KELAS adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam 
distribusi. Pada tabel 2.1, interval kelasnya adalah 60-62, 63-65, 66-68, 69-71 dan 72-74. 
Interval kelas 66-68 secara matematis merupakan interval tertutup [66, 68], ia memuat 
semua bilangan dari 66 sampai dengan 68. Bilangan 60 dan 62 pada interval 60-62 disebut 
limit kelas, dimana angka 60 disebut limit kelas bawah dan angka 62 disebut limit kelas 
atas.   
 
BATAS KELAS adalah bilangan terkecil dan terbesar sesungguhnya yang masuk dalam 
kelas interval tertentu. Misalnya jika dalam pengukuran tinggi badan di atas dilakukan 
dengan ketelitian 0.5 in maka tinggi badan 59.5 in dan 62.5 in dimasukkan ke dalam kelas 
60 – 62. Bilangan 59.5 dan 62.5 ini disebut batas kelas atau limit kelas sesungguhnya, 
dimana bilangan 59.5 disebut batas kelas bawah dan 62.5 disebut batas kelas atas. Pada 
prakteknya batas kelas interval ini ditentukan berdasarkan rata-rata limit kelas atas suatu 
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interval kelas dan limit kelas bawah interval kelas berikutnya. Misalnya batas kelas 62.5 
diperoleh dari (62+63)/2. Pemahaman yang sama untuk interval kelas lainnya. 
 
LEBAR INTERVAL KELAS adalah selisih antara batas atas dan batas bawah batas 
kelas. Misalnya lebar intervl kelas 60-62 adalah 62.5–59.5 = 3.  
 
TANDA KELAS adalah titik tengah interval kelas.  Ia diperoleh dengan cara membagi 
dua jumlah dari limit bawah dan limit atas suatu interval kelas. Contoh tanda kelas untuk 
kelas interval 66-68 adalah (66+68)/2 = 67.  
 
2.2 Prosedur umum membuat tabel frekuensi 
 
Berikut langkah-langkah untuk membuat tabel frekuensi: 
 

1. Tetapkan data terbesar dan data terkecil, kemudian tentukan rangenya. 
2. Bagilah range ini ke dalam sejumlah interval kelas yang mempunyai ukuran 

sama. Jika tidak mungkin, gunakan interval kelas dengan ukuran berbeda. 
Biasanya banyak interval kelas yang digunakan antara 5 dan 20, bergantung 
pada data mentahnya. Diupayakan agar tanda kelas merupakan data observasi 
sesungguhnya. Hal ini untuk mengurangi apa yang disebut dengan grouping-
error.  Namun batas kelas sebaiknya tidak sama dengan data observasi. 

3. Hitung lebar interval kelas 
kelasintervalbanyak

range
=d . Kalau diperlukan dapat 

dibulatkan. 
4. Starting point: mulailah dengan bilangan limit bawah untuk kelas interval 

pertama. Dapat dipilih sebagai data terkecil dari observasi atau bilangan di 
bawahnya.  

5. Dengan menggunakan limit bawah interval kelas pertama dan lebar interval 
kelas, tentukan limit bawah interval kelas lainnya. 

6. Susunlah semua limit bawah interval kelas secara vertikal, kemudian tentukan 
limit atas yang bersesuaian. 

7. Kembalilah ke data mentah dan gunakan turus untuk memasukkan data pada 
interval kelas yang ada. 

 
 
CONTOH: Berikut nilai 80 siswa pada ujian akhir mata pelajaran matematika: 
 

68  84  75  82  68  90  62 88 76  93 
73  79  88  73  60  93  71  59  85 75 
61  65   75  87  74  62  95  78  63  72 
66  78  82  75  94  77  69  74  68  60 
96  78  89  61  75  95  60  79  83  71 
79  62  67  97  78  85  76  65  71  75 
65  80  73  57  88  78  62  76  53  74 
86  67  73  81  72  63  76  75  85  77 

 
Langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi dilakukan sebagai berikut: 
 

1. Nilai tertinggi = 97 dan nilai terendah 53. Jadi range = 97-53 = 44. 
2. Tetapkan jumlah kelas; dalam hal ini diambil 10. 
3. Lebar interval kelas d = 44/10 = 4.4 dibulatkan menjadi 5. 
4. Diambil bilangan 50 sebagai limit bawah untuk kelas pertama.  
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5. Selanjutnya, limit bawah untuk kelas kedua adalah 50+5 = 55, limit bawah kelas 
ketiga 55+5 = 60 dan seterusnya. 

6. Limit atas kelas interval yang bersesuaian adalah 54 untuk kelas pertama, 59 untuk 
kelas kedua, dan seterusnya. 

7. Gunakan turus untuk memasukkan data ke dalam interval kelas. 
 
Hasilnya seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut: 

 
 
Akhirnya diperoleh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut: 
  
 

Tabel 2.4 Distribusi nilai matematika 80 siswa SMA XYZ 
 

Rentang nilai frekuensi 
50-54 1 
55-59 2 
60-64 11 
65-69 10 
70-74 12 
75-79 21 
80-84 6 
85-89 9 
90-94 4 
95-99 4 

 80 
 
Melalui tabel ini kita dapat mengetahui pola penyebaran nilai siswa. Paling banyak nilai 
siswa mengumpul pada interval 75-79, paling sedikit data termuat dalam interval 50-54. 
Sedangkan siswa yang mendapat nilai istimewa atau di atas 90 hanya ada 8 orang.  
 
Pola penyebaran ini akan tampak lebih jelas jika digambarkan dengan menggunakan 
histogram. Penyajian data dengan menggunakan grafik dan diagram akan dibicarakan 
minggu depan. 
 
LATIHAN UNTUK MEMANTAPKAN PEMAHAMAN: 
 
Untuk data nilai matematika siswa:  
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a. Buatlah tabel distibusi frekuensi dengan mengambil banyak kelas 8. 
b. Hitung rata-rata nilai siswa dari data mentahnya. 
c. Hitung rata-rata nilai siswa dari tabel distribusi frekuensinya dengan menggunakan 

rumus 
∑
∑=

i

ii
d f

df
x   dimana if  adalah frekuensi kelas ke i  dan id  adalah tanda kelas 

ke i .  
d. Lakukan seperti pertanyaan c tetapi untuk tabel distribusi dengan 10 kelas seperti yang 

diperoleh sebelumnya.  
e. Simpulkan, rata-rata mana dari hasil c dan d yang lebih mendekati rata-rata 

sesungguhnya. 
 
CATATAN : Mahasiswa diharuskan memahami materi ini sampai tuntas karena materi ini 
tidak diulang lagi. Buku acuan pokok “STATISTICS 4th ed” oleh Murray Spiegel dan 
Larry Stephens harus sudah dimiliki dan soal-soalnya dikerjakan dan pahami. 
 
 
2.3 Histogram dan poligon frekuensi 
 
  Histogram dan poligon frekuensi merupakan representasi grafik untuk distribusi 
frekuensi.  
 
Histogram berupa sekumpulan persegi panjang dengan  

1. Alas pada sumbu X, pusat alasnya adalah tanda kelas dan lebar alasnya 
      adalah lebar kelas interval. 
2. Tinggi merupakan frekuensi pada kelas yang bersangkutan. 

 
Poligon frekuensi  grafik garis yang mengaitkan frekuensi kelas dengan tanda kelas. Ia 
dapat digambarkan dengan menghubungkan garis lurus yang melalui titik-titik pasangan 
frekuensi kelas dan titik tengah (tanda) interval kelas. 
 

Histogram nilai 80 siswa
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Poligon frekuensi nilai siswa
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PENGGUNAAN EXCEL untuk membuat tabel frekuensi, histogram dan poligon 
frekuensi.  
 
 Bila kita bekerja dengan data dalam jumlah besar, katakan lebih dari 1000 data 
maka menyusun tabel distribusi frekuensi denga metoda klasik yaitu dengan menggunakan 
turus bukanlah ide yang bagus. Selain waktunya lama juga ketelitiannya pantas diragukan. 
Oleh karena itu penggunaan teknologi komputer mutlak diperlukan. Salah satu program 
aplikasi yang dapat digunakan adalah microsoft excel atau disingkat excel saja. Program 
aplikasi ini sangat sederhana dan ia terpadu satu paket pada microsoft excel. Jadi hampir 
setiap komputer terinstal program ini. Agar penggunaan excel dalam analisis data dapat 
maksimal maka harus diinstalkan paket statistiknya yang biasanya sebagai opsional pada 
CD asalnya. Langkah-langkah mengupdate excel dengan paket analisis data statistik: 

1. Siapkan CD dari mana office diinstall 
2. Pada menu pilih Tools -  Add-Ins. 
3. Pada papan dialog Add-Ins, pilih Analysis ToolPak dan Analysis ToolPak-

VBA. 
4. Klik OK. 

 
 Kalau sekedar membuat tabel distribusi frekuensi, anda dapat menggunakan 
petunjuk pada modul pelatihan excel oleh Dr. Julan HERNADI dan tidak perlu paket 
khusus ini. Tetapi bila ingin lebih enak anda disarankan untuk melengkapi excel dengan 
add-Ins ini.  
 Dengan asumsi anda sudah bisa bekerja dengan excel paling tidak sudah dapat 
memasukkan data ke dalam lembar kerja excel, maka berikut ini diberikan langkah-
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langkah membuat tabel distrubusi frekuensi, histogram dan poligon frekuensi dalam satu 
paket. 
 
Langkah-langkah: 
 

1. Buka Excel dan masukkan data mentah ke dalam sel-sel yang tersedia, misalnya 
terlihat pada tampilan berikut. 

2. Buat array terpisah untuk memasukkan limit atas masing-masing interval seperti 
terlihat pada tampilan berikut. 

 

 
 

3. Lakukan langkah-langkah analisis data sebagai berikut: 
a. Melalui menu Tools, pilih Data analysis, kemudian muncul pilihan berikut.  
b. Pilih Histogram, klik Ok. 

 

         
 
 Diperolehlah tampilan berikut: 
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c. Pada baris Input Range, isilah dengan semua data dari sel A1 s.d. sel J8. 
Untuk mudahnya sorot semua sel tersebut. 

d. Pada Bin Range, sorot semua array limit atas interval kelas. Pada Output 
option, pilih seperti tampilan berukt.  

 

                         
  

e. Klik Ok. Setelah itu akan muncul tampilan berikut: 
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f. Dengan melakukan editing pada histogram yang ada seperti memperbesar, 
menggeser, mengubah label, font, warna dan lain-lain maka akan diperoleh 
histogram yang diinginkan. Lakukanlah dengan coba-coba sambil 
mempelajari materi excel lebih lanjut. 

g. Untuk menampilkan tanda kelas (titik tengah interval) pada sumbu X seperti 
pada teorinya maka angka pada kolom Bin diganti dengan tanda kelas, yaitu 
52, 57, 62, dan seterusnya. 

 
Coba lakukan langkah-langkah di atas dan berimprovisasilah sesuka anda sehingga 
diperoleh histogram yang persis gambar histogram pada halaman 4.   Untuk membuat 
poligon frekuensi dilakukan langkah-langkah lanjutan berikut: 
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h. Melalui menu Chart, pilih Chart Type. Diperolehlah tampilan berikut.  
i. Pilihlah sub-type sesuai dengan tampilan yang ada. 
j. Ok. 

Akhirnya, diperoleh poligon yang dimaksud. Selanjutnya lakukan editing, misalnya judul 
histogram diganti dengan poligon frekuensi, dan lain-lain yang dianggap perlu.  

 

 
 
 

2.4  Distribusi frekuensi kumulatif, relatif  dan ogive 
 
 
 DISTRIBUSI FREKUENSI RELATIF merupakan frekuensi kelas interval relatif 
terhadap total frekuensi. Formula untuk distribusi frekuensi relatif diberikan oleh: 

  
frekuensi semuajumlah 
intervalkelasfrekuensi:relatiffrekuensi = . 

 
DISTRIBUSI FREKUENSI KUMULATIF untuk suatu kelas adalah jumlah frekuensi 
pada kelas tersebut dan semua frekuensi yang terdapat pada kelas sebelumnya. Biasanya 
digunakan batas atas kelas untuk membuat distribusi frekuensi kumulatif. 
 
CONTOH: Diperhatikan kembali tabel 2.4 sebelumnya. 
 

Tabel 2.5 Distribusi frekuensi relatif nilai matematika 80 siswa SMA XYZ 
 

Rentang nilai frekuensi Frekuensi 
relatif 

Frek relatif 
(%) 

50-54 1 1/80 1.25 
55-59 2 2/80 2.50 
60-64 11 11/80 13.75 
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65-69 10 10/80 12.50 
70-74 12 12/80 15.00 
75-79 21 21/80 26.25 
80-84 6 6/80 7.50 
85-89 9 9/80 11.25 
90-94 4 4/80 5.00 
95-99 4 4/80 5.00 

 80 1.00 100% 
 
 

Tabel 2.6 Distribusi frekuensi kumulatif nilai matematika 80 siswa SMA XYZ 
 

Rentang nilai frekuensi Frekuensi 
kumulatif

Frek kum 
(%) 

<54.5 1 1 1.25 
<59.5 2 3 3.75 
<64.5 11 14 17.50 
<69.5 10 24 30.00 
<74.5 12 36 45.00 
<79.5 21 47 58.75 
<84.5 6 53 66.25 
<89.5 9 62 77.50 
<94.5 4 66 82.50 
<99.5 4 80 100.00 

 80   
 
Diperhatikan bahwa frekuensi kumulatif 24 pada kelas 65-69 diperoleh dari 1+2+11+10. 
Grafik yang menyajikan distribusi kumulatif ini disebut ogive. Untuk membuat ogive 
dengan excel, ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Anggaplah data nilai matematika siswa dan limit atas semua kelas sudah 
dimasukkan ke dalam workshet. Langkah ini sudah dipelajari ketika membuat 
histogram. 

2. Melalui menu Tools, pilih Data Analysis, pilih histogram. 
3. Pada Output option, pilih Cumulative Percentage dan Chart Output. 
4. Ok 

 

                 



 11

 
Diperolehlah output sebagai berikut: 
 

 
 
Setelah dilakukan editing, seperti membuang baris More pada Tabel, menghapus histogram 
frekuensi, menggeser, memperbesar, mengganti judul header, judul sumbu koordinat, dan 
lain-lain maka diperoleh tampilan yang lebih menarik berikut. 
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2.4 Bentuk diagram/kurva lainnya 
  
 
1. Plot titik (dotplot) 
 
 Ini adalah grafik dimana setiap data digambarkan sebagai titik (dot) sepanjang garis 
skala nilai-nilainya. 

 
 Pada grafik ini ditampilkan data mengenai lama (durasi) beberapa judul film 
dengan data mentah sebagai berikut. 
 
83 88 120 64 69 71 76 74 75 75 76 75 
75 79 80 73 72 82 74 84 90 89 81 90 
89 81 81 90 79 92 82 89 82 74 86 76 
81 75 75 77 70 75 64 73 74 71 94  
 
Berdasarkan grafik ini, terdapat 2 data bernilai 64, terdapat 6 data bernilai 75 dan 
seterusnya. Data banyak mengumpul di dalam interval 70-90, sedangkan data 120 terpencil 
jauh dari kelompok data lainnya. Lebih lanjut, data ekstrim seperti ini disebut outlier dan 
dibutuhkan prosedur khusus untuk menangani data seperti ini. 
 
2. Diagram Pareto 
 
 Ini adalah diagram batang untuk data kualitatif dimana batang-batangnya disusun 
berdasarkan urutan frekuensi. Kelompok dengan frekuensi terbanyak diletakkan paling kiri 
dan kelompok yang frekuensinya paling sedikit diletakkan paling kanan. Lihat contoh di 
bawah ini. 

 
 
3. Diagram kue (Pie) 
 
 Ini adalah bentuk penyajian data kualitatif dalam bentuk potongan kue. Potongan 
kue dibuat proposional. Lihat contoh di atas.  
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4. Diagram pencar (scatter) 
 
 Diagram pencar ini digunakan untuk menyajikan pasangan data (x,y). Dengan 
melihat tampilan pada diagram pencar maka dapat diketahui secara umum bentuk 
hubungan antara dua kelompok data. Misalkan X adalah data tentang berat badan (dalam 
kg) dan Y adalah data tentang tinggi badan (dalam cm). Kedua data ini berpasangan, 
artinya setiap pasangan diperoleh dari orang yang sama. 
 
X:  45 56 50 60 67 69 52 43 63 86 
Y : 150 155 160 165 159 171 167 145 168 175 
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Berdasarkan diagram pencar ini terlihat bahwa terdapat hubungan linier antara berat badan 
dan tinggi badan. Lebih lanjut, konsep ini akan dibahas pada materi regresi dan korelasi. 
 
SOAL-SOAL LATIHAN 
 
1. Diberikan data nilai mahasiswa sebagai berikut: 
 

68  84  75  82  68  90  62 88 76  93 
73  79  88  73  60  93  71  59  85 75 
61  65   75  87  74  62  95  78  63  72 
66  78  82  75  94  77  69  74  68  60 
96  78  89  61  75  95  60  79  83  71 
79  62  67  97  78  85  76  65  71  75 
65  80  73  57  88  78  62  76  53  74 
86  67  73  81  72  63  76  75  85  77 

 
Tentukan: 

(a) nilai tertinggi. 
(b) nilai terendah. 
(c) rentang nilai. 
(d) nilai-nilai yang menduduki ranking 5 terbesar. 
(e) nilai-nilai yang menduduki rannking 5 terkecil. 
(f) banyak siswa yang mendapat nilai tidak kurang dari 75. 
(g) banyak siswa yang mendapat nilai kurang dari 85. 
(h)  prosentasi siswa yang mendapat nilai lebih dari 65 tetapi tidak lebih dari 85. 

 ( i) nilai yang tidak muncul sama sekali. 
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Selain dengan cara manual, kerjakan soal di atas dengan menggunakan excel. Tuliskan 
langkah-langkahnya. 
 
 
2. Tabel berikut menyajikan distribusi frekuensi gaji mingguan pekerja pada PT. AR 
 

                         
(a) limit bawah kelas ke 4. 
(b) limit atas kelas ke 5. 
(c) tanda kelas kelas ke 3. 
(d) batas-batas kelas ke 6. 
(e) lebar kelas ke 5. 
( f ) frekuensi kelas ke 2. 
(g) frekuensi relatif kelas ketiga. 
(h) kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. Kelas ini disebut kelas modal. 
 
 
3. Berikut data tinggi badan mahasiswa dalam inchi terdekat 
 
67  67  64  64  74  61  68  71  69  61  65  64  
62  63  59 70 66 66 63 59 64 67 70 65  
66 66 56 65 67 69 64 67 68 67 67 65 
74  64 62 68 65 65 65 66  67 
 

(a) buatlah tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 5, dilengkapi dengan 
hsitogramnya. 

(b) Buatlah tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas 6, dilengkapi dengan 
histogramnya. 

(c) Buatlah tabel distribusi kumulatif dan ogive untuk hasil (a). 
(d) Buatlah tabel distribusi kumulatif dan ogive untuk hasil (b). 

 
4. Misalkan pada soal nomor 2 terdapat 5 pekerja baru dengan gaji sebagai berikut: 
$285.34, $316.83, $335.78, $356.21, dan $374.50. Buatlah tabel distribusi frekuensi baru 
untuk total 70 pekerja. 
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5.  Lima koin dilempar sebanyak 1000 kali dan banyak muka (head) yang nampak dari 
kelima koin tersebut dicatat. Angka 0 menyatakan tidak ada muka yang tampak, angka 1 
menyatakan terdapat 1 muka yang tamapak dans seterusnya. Data ke 1000 lemparan 
tersebut dirangkum pada tabel berikut: 
 

                          
    

(a) Gambarkan diagram titik (dotplot) untuk data pada tebel di atas. 
(b) Buatlah histogramnya. 
(c) Buatlah tabel distribusi kumulatif dan ogivenya. 

 
 
6. The following table shows the weekly-amount of time spent watching on TV by 400 
SMA students.  
 

 
 
With this refference of table determine: 
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7. The following table shows the diameters in centimeters of 60 ball bearings manufactured 
by a company. Construct a frequency distribution of the diameters, using appropriate 
intervals. 
 

 
 
 
8.  The following pie chart presents the blood groups for large sample of people.  
 

                 
 

(a) What is appproximate percentage of people with group A blood? If the pie is based 
on a sample of 500 people, approximately how many of those 500 people have 
group A blood? 

(b) What is the approximate percentage of people with group B blood? Assuming the 
pie cahrt is based on sample of 500 people, approximately how many of those 500 
people have group B blood? 

 
 


