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Membuat Piramida Penduduk dengan Program 

SPSS 

Junaidi, Junaidi 

(Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi) 

 

Pengetahuan tentang komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan salah satu 

aspek yang penting khususnya dalam analisis kependudukan dan umumnya dalam perencanaan 

pembangunan. Dalam kerangka mendapatkan gambaran tersebut, salah satu alat analisis yang 

digunakan adalah piramida penduduk. Piramida penduduk adalah dua buah diagram batang, pada 

satu sisi menunjukkan penduduk laki-laki dan pada sisi lainnya menunjukkan penduduk 

perempuan dalam kelompok interval usia penduduk biasanya lima tahunan. Penduduk laki-laki 

biasanya digambarkan di sebelah kiri dan penduduk perempuan di sebelah kanan. Meskipun 

piramida penduduk dapat menunjukkan jumlah penduduk atau persentase jumlah penduduk 

terhadap jumlah penduduk total, tetapi umumnya adalah menggunakan persentase. 

Tulisan kali ini akan membahas cara membuat piramida penduduk dengan menggunakan 

Program SPSS. Untuk latihan, akan digunakan data Penduduk Propinsi Jambi Tahun 2005 

menurut kelompok umur dan jenis kelamin.  

Tahapan-Tahapan yang harus dilakukan adalah: 

Tahap 1. Mendefinisikan Data (Variabel) 

Buka program SPSS. Kemudian, sebelum menginputkan datanya, definisikan terlebih dahulu 

mengenai data (variabel) kita, dengan cara klik Variable View (menu tsb ada di sudut kiri 

bawah). Akan muncul tampilan berikut: 

 

Pada baris 1, isikan Name dengan penduduk, isikan Decimals dengan 0. Lainnya diabaikan 

Pada baris 2, isikan Name dengan Sex, Decimals dengan 0, Measure dipilih Nominal, kemudian 

pada kolom Values di baris keduanya, klik tanda … (titik tiga). Akan muncul tampilan berikut: 
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Ketik angka 1 pada Value dan Laki-laki pada Label, kemudian klik Add. Ketik angka 2 

padaValue dan Perempuan pada Label, kemudian klik Add. Hasilnya akan terlihat seperti 

tampilan diatas. Kemudian klik OK. 

Pada baris 3, isikan Name dengan Umur, Decimals dengan 0, Measure dipilih Ordinal, kemudian 

pada kolom Values di baris ketiganya, klik tanda … (titik tiga). Akan muncul tampilan seperti 

tampilan 2 diatas. Ulangi prosedur seperti pada waktu mendefinisikanValue untuk Sex, tetapi 

dengan kriteria yang sebagai berikut: 

1 = 0 – 4             5 = 20 – 24         9 = 40 – 44         13 = 60 – 64 

2 = 5 – 9            6 = 25 – 29        10 = 45 – 49          14 = 65 – 69 

3 = 10 – 14        7 = 30 – 34       11 = 50 – 54         15 = 70 – 74 

4 = 15 – 19        8 = 35 – 39       12 = 55 – 59         16 = 75+ 

Ini adalah pengelompokkan umur dalam contoh kita. Tentunya, jika menggunakan 

pengelompokkan yang berbeda, kriteria yang dimasukkan juga berbeda. 

Tahap 2. Menginput Data 

Selanjutnya klik Data View. Dan mulai menginput data seperti tampilan dibawah ini 

 

Pada kolom Penduduk, input terlebih dahulu jumlah penduduk laki-laki diurut dari umur termuda 

(0-4) ke umur tertua (75+). Kemudian lanjutkan dengan jumlah penduduk perempuan (pada 

kolom yang sama), juga dari umur termuda ke umur tertua. 
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Pada kolom Sex, input angka 1 untuk laki-laki dan angka 2 untuk perempuan. 

Pada kolom Umur, input angka 1 sampai 16, setelah itu ulangi lagi kebawahnya ( 1 – 16). 

Tahap 3. Membuat Diagram 

Klik Graphs > Legacy 

Dialogs > Population Pyramid. Akan muncul tampilan berikut: 

 

Pada Count, klik Get counts from variabel. Kemudian pada kotak Variable-nya masukkan 

(dengan cara mendrag) variabel Penduduk. 

Pada Show Distribution over, masukkan variabel Umur. Kemudian pada Split by masukkan 

variabel Sex 

Klik OK maka akan muncul output piramida penduduk sebagai berikut: 
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Grafik yang dibuat didasarkan pada nilai absolut jumlah penduduk bukan persentase. Untuk 

membuat dalam bentuk persentase, maka pada SPSS, data yang diinput adalah data persentase 

penduduk menurut kelompok umur. 

Selanjutnya bisa ditambahkan aksesoris grafik seperti judul, menampilkan label data, mengatur 

ukuran grafik dan lainnya. Kita juga bisa menghilangkan informasi-informasi yang tidak 

diperlukan dari grafik diatas atau menggantinya (misalnya kata-kata Sex diganti dengan Jenis 

Kelamin atau misalnya mau menghilangkan kata-kata Sum dari Penduduk pada tulisan dibawah 

piramida). 

Untuk kepentingan tersebut, perlu memunculkan Chart Editor dari SPSS. Caranya, klik double 

pada bidang output grafik, maka akan muncul menu window Chart Editor dengan pilihan-pilihan 

yang bisa digunakan untuk mempercantik grafik. 
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