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Mata pelajaran statistik. 
 
 

Siswa menjabarkan beberapa pengalaman dengan wilayah semi natural dan berdiskusi 

dengan teman sekelas mengenai masalah-masalah yang ada pada wilayah seminatural. 

Penurunan jumlah penduduk di wilayah seminatural merupakan salah satu topik 

didalam diskusi. 
 
 
Topik mengenai penurunan jumlah penduduk dikembangkan kedalam aktifitas siswa 

secara matematis. Ketika siswa berada di kelas 6, guru mengambil permasalahan 

penurunan populasi ini kedalam pelajaran matematika dasar. Guru mempraktekan 

pelajaran-pelajaran tersebut kedalam sebuah unit yang memperlakukan ide secara 

statistik. 
 
 
Siswa kelas 6 mengamati perubahan dari populasi "Uragawara" yang merupakan 

wilayah seminatural yang mereka pernah kunjungi. Di bawah ini siswa Ryuji telah 

membuat tabel dan menganalisa perubahan dari populasi "Uragawara". 

 

Tahun Populasi dari variasi 

 "Uragawara"   

1950 7955   

1960 7142  -813 

1970 5810  -1332 

1980 4980  -830 

1990 4526  -454 

2000 4202  -324 

2010 3769  -433 
 
 
Siswa memperkirakan populasi "Uragawara" dimasa yang akan datang dengan 

menggunakan tabel tersebut. Siswa menghitung bahwa 4186 orang telah berkurang 

dalam populasi "Uragawara" antara 1950 dan 2010. Dan kemudian mereka berkata " 

sekitar 700 orang setiap sepuluh tahunnya berkurang karena 4180 orang "Uragawara" 

berkurang dalam 60 tahun. " Mereka menghitung  3800÷700=5.4, dan mengatakan 

dengan tegas bahwa populasi "Uragawara" menjadi 0 setelah sekitar 60 tahun dari 2010. 
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Emi memberi perhatian terhadap penurunan sekitar 70 orang setiap tahun di 

"Uragawara". Emi menyajikan pernyataan 70× x=3800. Emi mengatakan " kami dapat 

menghitung ketika populasi "Uragawara" menjadi 0 secara akurat, jika 70 ini 

digunakan. Siswa menghitung bahwa populasi "Uragawara" menjadi 0 setelah 55 tahun. 
 
 
Disisi lain, seorang siswa dari Takuya berpendapat " Ini tidak benar bahwa populasi 

"Uragawara" dianggap memiliki jumlah tetap dari populasi yang berkurang setiap 

tahunya.  Takuya menemukan data lama dan menyajikanya kedalam tabel berikut ini. 

 

Tahun populasi dari variasi 

 "Uragawara"   

1930 6757   

1940 6845  +88 

1950 7955  +1110 

1960 7142  -813 

1970 5810  -1332 

1980 4980  -830 

1990 4526  -454 

2000 4202  -324 

2010 3769  -433 
 
 
 
 
Takuya mengatakan " Ketika populasi dari 1930 sampai 2010 diteliti, 371 orang telah 

berkurang pada rata-rata setiap 10 tahun. Sekitar 37 orang berkurang rata-rata setiap 

tahun. 

 

Siswa menggambar graf dengan data yang ada pada tabel. 
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Syuta menyatakan " Kita tidak seharusnya menggunakan data yang terdahulu karena 
dari 1950 populasi "Uragawa" telah menurun. 
 
 
Bagaimanapun, siswa setuju dengan ide Emi. namun, siswa-siswi berpendapat 
sebagaimana dibawah ini : " Apakah ini benar?"  
"Benarkah, wilayah ini hilang?" 
 
" Populasinya mungkin tidak menjadi 0, jika kerjasama ada pada setiap 
orang." " Siapa sajakah sepertinya yang harus bekerjasama?" 
 
Mari iklankan "Uragawara" kepada orang perkotaan. Banyak orang akan datang ke 
"Uragawara" untuk tamasya. 
 
 

Maka, siswa berminat terhadap topik yang berkaitan dengan ESD kembali. Kami 

mampu membawa konsep ESD kedalam aritmatika dasar dengan menghubungkan 

"jangka waktu studi yang terintegrasi" dan matematika dasar. 


