
BAB 3

UKURAN PEMUSATAN DATA

Misalkan kita mempunyai data mentah dalam bentuk array X = X1, X2, · · · , Xn.
Pada Bab ini kita akan mempelajari beberapa ukuran yang dapat memberikan
informasi tentang bagaimana data-data ini mengumpul atau memusat.

3.1 Notasi Sigma dan Sifat-sifatnya

Notasi sigma
∑n

j=1 Xj digunakan untuk menyatakan jumlahan X1+X2+· · ·+Xn.
Dengan kata lain

n∑
j=1

Xj := X1 + X2 + · · ·+ Xn.

Kadang-kadang digunakan notasi
∑

X sebagai bentuk singkat dari
∑n

j=1 Xj. Be-
berapa sifat sederhana notasi sigma ini adalah sebagai berikut:

1. Jika a suatu konstanta maka

n∑
j=1

a = a + a + · · ·+ a︸ ︷︷ ︸
n suku

= na.

2. Bila ada dua kelompok data X = X1, X2, · · · , Xn dan X = Y1, Y2, · · · , Yn

maka
n∑

j=1

XjYj := X1Y1 + X2Y2 + · · ·+ XnYn.

3. Bila a suatu konstanta maka

n∑
j=1

aXj = aX1 + aX2 + · · ·+ aXn = a(X1 + X2 + · · ·+ Xn) = a

n∑
j=1

Xj.

4. Bila X, Y , Z tiga kelompok data dan a, b, c konstanta maka
∑

(aX + bY + cZ) = a
∑

X + b
∑

Y + c
∑

Z.

1
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3.2 Rata-rata aritmatika

3.2.1 Definisi

Rata-rata aritmatika atau rata-rata atau mean dari n buah data X1, X2, · · · , Xn

dinyatakan dengan X dibaca ”X bar” didefinisikan sebagai

X :=
1

n

n∑
j=1

Xj. (3.1)

Contoh 3.2.1. Rata-rata aritmatika dari data 8, 3, 5, 12, 10 adalah

X =
1

5
(8 + 3 + 5 + 12 + 10) =

38

5
= 7.6.

Jika dalam n buah data tersebut dapat dikelompokkan menjadi k kelompok
dimana X1 terjadi sebanyak f1 kali, X2 terjadi sebanyak fk kali, dan seterusnya
Xk terjadi sebanyak fk kali maka rata-rata aritmatika data seperti ini dapat
dinyatakan sebagai

X =

∑k
j=1 fjXj∑k

j=1 fj

=
1

n

k∑
j=1

fjXj. (3.2)

Contoh 3.2.2. Diperhatikan data pada tabel berikut:

Data 5 8 6 2
Frekuensi 3 2 4 1

Diperoleh rata-rata aritmatikanya adalah

X =
(3)(5) + (2)(8) + (4)(6) + (1)(2)

3 + 2 + 4 + 1
=

57

10
= 5.7.

3.2.2 Rata-rata aritmatika terbobot

Kalau persamaan (3.2) di atas, para frekuensi fj diperoleh berdasarkan data
yang ada. Bila untuk setiap data Xk ditetapkan sebelumnya suatu bobot wk

maka diperoleh rata-rata terbobot sebagai berikut:

Xb :=

∑n
k=1 wkXk∑n

k=1 wk

. (3.3)

Contoh 3.2.3. Misalkan seorang dosen menetapkan bahwa nilai akhir ditentukan
oleh rata-rata terbobot komponen nilai sebagai berikut:

Komponen nilai TGS UTS UAS HDR
Bobot 1 3 5 1

Misalkan seorang mahasiswa medapatkan nilai TGS = 70 (X1), nilai UTS = 45
(X2), nilai UAS = 65 (X3) dan nilai HDR = 90 (X4) maka nilai akhir mahasiswa
tersebut adalah

Xb =
(1)(70) + (3)(45) + (5)(65) + (1)(90)

1 + 3 + 5 + 1
=

620

10
= 62.
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3.2.3 Sifat-sifat rata-rata aritmatika

1. Misalkan data X1, X2, · · · , Xn mempunyai rata-rata X. Simpangan data
Xk didefinisikan sebagai selisih antara Xk dan rata-ratanya, yaitu Xk −X.
Selanjutnya berlaku:

n∑

k=1

(Xk −X) =
n∑

k=1

Xk −
n∑

k=1

X =
n∑

k=1

Xk − nX =
n∑

k=1

Xk −
n∑

k=1

Xk = 0.

Ini menunjukkan bahwa walaupun setiap data kadang berada di atas rata-
rata dan kadang berada di bawah rata-rata namun bila semua simpangan
atau deviasi ini dijumlahkan maka hasilnya nol.

Contoh 3.2.4. Pada Contoh 3.2.1 di atas, simpangan data 8, 3, 5, 12 dan
10 terhadap rata-ratanya 7.6 adalah 0.4, -4.6, -2.6, 4.4 dan 2.4. Jadi jumlah
simpangannya adalah

0.4− 4.6− 2.6 + 4.4 + 2.4 = 0.

2. Misalkan ada K buah kelompok data, masing-masing mempunyai rata-rata
sendiri seperti berikut:

Kelompok data 1 2 · · · K
ukuran n1 n2 · · · nK

rata-rata X1 X2 · · · XK

maka rata-rata gabungan semua data adalah

X =

∑K
j=1 njXj∑K

j=1 nj

. (3.4)

Contoh 3.2.5. Misalkan suatu kelompok data yang terdiri dari 20 anggota
mempunyai rata-rata 7.50. Tentukan rata-rata yang baru jika pada kelom-
pok data tadi ditambahkan 3 buah data baru: 5.50, 6.25 dan 8.75.

Penyelesaian. Misalkan sampel 1 terdiri dari 20 anggota mempunyai
rata-rata X1 = 7.50, sample 2 mempunyai 3 anggota mempunyai rata-rata
X2 = (5.50 + 6.25 + 8.75)/3 = 6.83. Jadi rata-rata gabungannya adalah:

X =
(20)(7.50) + (3)(6.83)

20 + 3
= 7.41.
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3. Misalkan A suatu bilangan dan dj = Xj−A sebagai simpangan atau deviasi
Xj terhadap A maka diperoleh relasi berikut:

X =

∑n
j=1 Xj

n
=

∑n
j=1(Xj − A + A)

n
= A +

∑n
j=1 dj

n
(3.5)

Dengan argumen yang sama rata-rata (3.2) dapat ditulis sebagai

X = A +

∑k
j=1 fjdj∑k
j=1 fj

. (3.6)

Bilangan A pada kedua rumus di atas biasanya diambil sebagai rata-rata tebakan.

3.2.4 Rata-rata data dalam distribusi frekuensi

Misalkan sekelompok data disajikan dalam distibusi frekuensi dengan banyak
kelas K. Misalkan Xj, j = 1, 2, · · · , K menyatakan tanda kelas atau titik tengah
interval kelas dan fj frekuensi yang bersesuaian. Rata-rata data tersebut dapat
dihitung dengan 2 cara berikut:

Cara 1. Menggunakan formula (3.2), yaitu

X =

∑K
j=1 fjXj∑K

j=1 fj

.

Cara 2. Menggunakan rata-rata tebakan A. Misalkan lebar kelas sama,
katakan c maka deviasi di = Xi −A dapat disajikan sebagai kelipatan dari
c, yaitu

di = uic.

dimana ui berupa bilangan bulat 0,±1,±2, · · · . Dengan menggunakan (3.6)
maka

X = A +

∑k
i=1 fidi∑k
j=1 fi

= A + c

(∑k
i=1 fiui∑k
j=1 fi

)
.

Cara kedua ini disebut dengan metoda koding.

Contoh 3.2.6. Diberikan distribusi frekuensi berikut:

Kelas Frekuensi
60-62 5
63-65 18
66-68 42
69-71 27
72-74 8

100
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Tentukan rata-rata data tersebut dengan menggunakan kedua cara di atas.

Penyelesaian: Untuk cara 1, diperhatikan tabel berikut:

Kelas Tanda Kelas (X) Frekuensi (f) f X
60-62 61 5 305
63-65 64 18 1152
66-68 67 42 2814
69-71 70 27 1890
72-74 71 8 568∑

f = 100
∑

fX =6745

Diperoleh:

X =
6745

100
= 67.45.

Sedangkan untuk cara 2, kita ambil A = 67 yaitu tanda kelas ke 3.

Tanda Kelas (X) Deviasi (d) Frekuensi (f) fd
61 -6 5 -30
64 -3 18 -54
→67 0 42 0
70 3 27 81
71 6 8 48∑

f = 100
∑

fd =45

Dengan tabel ini, diperoleh:

X = 67 +
45

100
= 67.45.

Bentuk lain cara 2 ini adalah dengan menggunakan lebar kelas c = 3.

Tanda Kelas (X) u Frekuensi (f) fu
61 -2 5 -10
64 -1 18 -18
→67 0 42 0
70 1 27 27
71 2 8 16∑

f = 100
∑

fd =15

Diperoleh,

X = 67 + 3

(
15

100

)
= 67.45.

Perlu diingat bahwa rata-rata yang diperoleh melalui distribusi frekuensi tidak-
lah persis seperti rata-rata sesungguhnya yang ada pada data mentahnya. Ini
hanya rata-rata pendekatan, semakin sempit lebar intervalnya semakin teliti rata-
ratanya.
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3.3 Median

Median dari sekelompok data adalah nilai tengah setelah data tersebut diurutkan.
Untuk banyak datanya ganjil, nilai tengahnya terdefinisi dengan jelas. Sedangkan
untuk banyak datanya genap, nilai tengahnya didefinisikan sebagai rata-rata dua
nilai pertengahannya.

Contoh 3.3.1. Data 3, 4, 4, 5, 6︸︷︷︸, 8, 8, 8, 10 mempunyai median 6. Diper-

hatikan banyak datanya ganjil sehingga hanya ada satu data di tengah (yaitu 6)
yang membagi data menjadi 2 kelompok yang sama banyak.

Contoh 3.3.2. Diperhatikan data 5, 5, 7, 9, 11︸︷︷︸ 12, 15, 18. Karena banyak datanya

genap maka ada dua data di tengah (yaitu 9 dan 11) yang membagi data menjadi
2 kelompok yang sama banyak. Jadi mediannya adalah (9 + 11)/2 = 10.

Median data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi didefinisikan secara
interpolasi sebagai berikut:

med = L1 + c

(
N
2
− (

∑
f)1

fmed

)
. (3.7)

dimana

L1 : batas bawah kelas median

c : ukuran interval kelas median

N : total frekuensi

(
∑

f)1 : jumlah frekuensi pada kelas sebelum median

fmed : frekuensi kelas median.

Contoh 3.3.3. Kita akan menentukan median data yang tersaji dalam bentuk
distribusi frekuensi berikut.

Kelas Frekuensi
60-62 5
63-65 18
66-68 42
69-71 27
72-74 8

100

Bukti. Berdasarkan tabel ini, kita mempunyai N = 100, c = 3. Terlihat dengan
jelas bahwa data ke 50 berada dalam kelas 66-68. Inilah kita ambil sebagai kelas
median. Diperoleh L1 = 65.5, fmed = 42 dan (

∑
f)1 = 5+18 = 23. Berdasarkan

formula (3.7) diperoleh:

med = 65.5 + 3

(
50− 23

42

)
= 67.43.
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3.4 Modus

Modus dari sekelompok data adalah nilai data yang mempunyai frekuensi terbe-
sar, atau nilai yang paling sering muncul. Berdasarkan definisi ini, modus mungkin
tidak ada yaitu dalam kasus dimana semua datanya mempunyai frekuensi yang
sama. Sebaliknya modus dapat lebih dari satu dalam kasus dimana terdapat
lebih dari satu data yang mempunyai frekuensi sama.

Contoh 3.4.1. Data 2, 2, 5, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 12, dan 18 mempunyai modus
9. Data 3, 5, 8, 10, 12, 15, dan 16 tidak mempunyai modus. Data 2, 3, 4, 4,
4, 5, 5, 7, 7, 7, dan 9 mempunyai 2 modus yaitu 4 dan 7. Data terakhir ini
disebut bimodal karena ia mempunyai dua modus. Data yang memiliki hanya
satu modus disebut unimodal.

Untuk modus data dalam tabel distribusi frekuensi digunakan formula berikut:

modus = L1 + c

( 41

41 +42

)
(3.8)

dimana

L1 : batas bawah kelas modus

c : ukuran interval kelas modus

41 : selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas di bawahnya

42 : selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas di atasnya.

Contoh 3.4.2. Kembali diperhatikan distribusi frekuensi pada contoh sebelum-
nya. Di sini kita mempunyai kelas modus 66-68. Jadi diperoleh L1 = 65.5, c =
3, fmod = 42. Karena kelas di bawahnya mempunyai frekuensi 18 dan kelas di
atasnya mempunyai frekuensi 27 maka

41 = 42− 18 = 24 dan 42 = 42− 27 = 15.

Akhirnya diperoleh

modus = 65.5 + 3

(
24

24 + 15

)
= 67.35.

3.5 Posisi mean, median dan modus

Untuk distibusi simetris, seperti distribusi normal kedua ukuran ini terletak pada
posisi yang sama, yaitu mean = median = modus. Tetapi bila distribusnya men-
ceng ke kiri maka mean dan median berada di sebelah kiri modus. Sebalikknya
untuk distribusi yang menceng ke kanan, modusnya berada pada posisi paling kiri.
Untuk distribusi yang cukup menceng, terdapat hubungan empiris pendekatan
diantara ketiga ukuran ini, yaitu:

mean-modus = 3(mean-median).
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Gambar 3.1: Posisi mean, median dan modus

3.6 Rata-rata Geometri dan rata-rata harmonik

Rata-rata geometri dari bilangan X1, X2, · · ·Xn adalah

Xg := n
√

X1 ·X2 · · · · ·Xn. (3.9)

Rata-rata harmonik merupakan kebalikan dari rata-rata aritmatika, yaitu

Xh :=
1

X
=

N∑n
j=1

1
Xj

. (3.10)

Contoh 3.6.1. Diberikan data 2, 4, dan 8. Diperoleh

1. Rata-rata geometri: Xg = 3
√

2 · 4 · 8 = 4.

2. Rata-rata harmonik: Xh = 3
1
2
+ 1

4
+ 1

8

= 3.43.

Relasi antara ketiga rata-rata ini diberikan oleh:

Xh ≤ Xg ≤ X.

Secara khusus untuk dua data X1 dan X2 berlaku:

2

X1 + X2

≤
√

X1X2 ≤ X1 + X2

2
.

Dalam kebiasaan sehari-hari, jika jenis mean tidak dinyatakan secara eksplisit
maka yang dimaksud adalah mean atau rata-rata aritmatika. Ukuran lainnya
yang berhubungan dengan mean adalah akar kuadrat mean atau root mean
square (RMS) dan didefinisikan sebagai:

RMS =

√
X

2
=

√∑n
j=1 X2

j

n
.

Contoh 3.6.2. RMS dari data 1, 3, 4, 5, dan 7 adalah

√
12 + 32 + 42 + 52 + 72

5
=
√

20 = 4.47.
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3.7 Kuartil, desil dan persentil

Jika suatu kelompok data diurutkan berdasarkan nilainya maka nilai yang mem-
bagi dua sama banyak data tersebut disebut median. Bila pembagian ini di-
lakukan menjadi 4 kelompok yang sama banyak maka ketiga titik pembagi terse-
but disebut kuartil, ditulis Q1 untuk kuartil pertama, Q2 untuk kuartil kedua
dan Q3 untuk kuartil ketiga. Jadi kuartil kedua dan median adalah dua nilai
yang sama. Bila kelompok data tadi dipecah menjadi 10 kelompok yang sama
banyak maka titik-titik pembagi ini disebut desil. Ada 9 desil yang diperoleh
biasa ditulis D1, D2, · · · , D9. Bilamana kelompok data tadi diperkecil lagi yaitu
dibagi menjadi 100 kelompok yang sama banyak maka diperoleh 99 titik pembagi
yang disebut persentil, biasanya dinyatakan P1, P2, · · · , P99. Dari pembagian ini
diperoleh identitas berikut:

median = Q2 = D5 = P50.

3.8 Penggunaan Excel

Semua ukuran pemusatan yang telah dibahas diatas dapat dihitung dengan ban-
tuan excel. Adapun fungsi-fungsi yang digunakan diberikan pada tebel berikut:

Ukuran pemusatan fungsi excel sintaksis
Rata-rata AVERAGE AVERAGE(array data)
Median MEDIAN MEDIAN(array data)
Modus MODE MODE(array data)

Rata-rata Geometri GEOMEAN GEOMEAN(array data)
Rata-rata Harmonik HARMEAN HARMEAN(array data)

Kuartil QUARTILE QUARTILE(array data, kuartil ke)
Persentil PERCENTILE PERCENTILE(array data, persentil ke)

Contoh 3.8.1. Misalkan kita mempunyai data sebagai berikut:

25 28 28 28 29 30 32 33 33 33 34 34 35 36 37 38 41 42 42 45 46 47

51 51 53 53 53 55 56 57 57 60 61 62 62 62 67 68 69 71 72 73 73 75

75 79 82 85 86 86 86 88 88 89 91 93 94 96 96 99

Pertama data tersebut disusun kedalam worksheet excel, misalnya disusun pada
sel A1:A4, B1:B4, . . . , O1:O4. Fungsi excel yang digunakan untuk menghitung
ukuran pemusatan, diantaranya:

1. =AVERAGE(A1:O4) menghasilkan nilai rata-rata 59.16667, =MEDIAN(A1:O4)
menghasilkan median 57, =MODE(A1:O4) menghasilkan modus 28.

2. =QUARTILE(A1:O4,2) menghasilkan kuartil kedua 57, =QUARTILE(A1:O4,3)
menghasilkan kuartil ketiga 76, =PERCENTILE(A1:O4,0.25) menghasilkan
data keduapuluhlima persen 37.75, =PERCENTILE(A1:O4,0.5) menghasilkan
data kelimapuluh persen 57.
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Cara lainnya adalah dengan menggunakan paket statistika pada excel, dengan
perintah berikut

Tools ==> Data Analysis ==> Descriptive Statistics.

Sebelumnya pada worksheet excel, data disusun hanya dalam satu kolom atau
satu baris saja. Misalkan data tersebut sudah kita susun pada kolom A, yaitu
A1:A60. Setelah ditekan Ok maka diperoleh keluaran seperti pada bagian bawah.

Column1

Mean 59.16666667

Standard Error 2.867425336

Median 57

Mode 28

Standard Deviation 22.21098115

Sample Variance 493.3276836

Kurtosis -1.244134516

Skewness 0.167174577

Range 74

Minimum 25

Maximum 99

Sum 3550

Count 60

Pada keluaran ini beberapa ukuran seperti range, standar error, standard devia-
tion, kurtosis, skewness akan dipelajari pada materi yang akan datang.
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Soal-soal latihan

1. Diberikan dua array X = (1, 3, 2, 4, 5) dan Y = (3, 4, 4, 6, 7). Selesaikan
ekspresi tanda sigma berikut:

a.
∑

(X − Y ),
∑

XY,
∑

(X2 − Y 2),
∑

(X − Y )2.

b. (
∑

(X − Y ))2 ,
∑

X2 − (
∑

X)2 ,
∑

(X + Y )(X − Y ).

2. Seorang mahasiswa mendapatkan nilai pada kegiatan akademik mata kuliah
fisika adalah sebagai berikut: praktek lab mendapat nilai 71, kuliah tatap
muka mendapat nilai 78 dan menghapal rumus mendapat nilai 89. Tentukan
nilai rata-rata mahasiswa tersebut:

a. Jika bobot untuk masing-masing komponen adalah berturut-turut 2,
4,dan 5.

b. Jika ketiganya diberikan bobot yang sama.

3. Tiga orang guru ekonomi melaporkan rata-rata nilai ujian ujian siswa, yaitu
79, 74, dan 82 masing-masing terdiri atas 32, 25, dan 17 siswa. Hitunglah
rata-rata keseluruhan nilai ekonomi siswa.

4. Suatu kelompok data terdiri dari gaji 50 orang karyawan suatu perusa-
haan. Diketahui rata-rata gaji ke 50 karyawan tersebut adalah 650000,-
rupiah. Pada suatu ketika ada 5 orang karyawan yang berhenti dan keli-
manya mempunyai gaji 450000,-, 625000,-, 800000,-, 700000,- dan 500000,-.
Berapa rata-rata gaji karyawan yang masih aktif.

5. The mean annual salary paid to all employees in a company is $36,000. The
mean annual salaries paid to male and female employees of the company is
$34,000 and $40,000 respectively. Determine the percentages of males and
females employed by the company.

6. Berdasarkan data dari ”Ancient Races of the Thebaid by Thomson and
Randall-Maciver” diperoleh perbandingan ukuran tengkorak orang mesir
pada tahun 4000 SM dan tahun 150 M sebagai berikut:

4000 SM: 131 119 138 125 129 126 131 132 126 128 128 131

150 M: 136 130 126 126 139 141 137 138 133 131 134 129

Perubahan ukuran kepala memberikan kesan adanya perkawinan campu-
ran dengan manusia dari belahan dunia lain. Apakah ada kecenderungan
perubahan ukuran kepala dari tahun 4000 SM ke tahun 150 M. Jelaskan
jawaban anda?

7. Ten values have a mean of 75.0. Nine of the values are 62, 78, 90, 87, 56,
92, 70, 70, and 93. Find the tenth value.
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8. Gaji tahunan rata-rata yang dibayarkan kepada semua pekerja di suatu pe-
rusahaan adalah $36000. Diketahui gaji tahunan rata-rata untuk pekerja
laki-laki adalah $34000 dan untuk pekerja perempuan adalah $40,000. Ten-
tukan prosentase pekerja laki-laki dan perempuan di perusahaan tersebut.

9. Data berikut adalah usia pengendara yang dicatat pihak kepolisian pada
saat mereka mengalami kecelakaan.

17 38 27 14 18 34 16 42 28 24 40 20 23 31 37 21 30 25.

Hitunglah rata-rata aritmatika, median, modus, rata-rata geometri, rata-
rata harmonik, ketiga kuartilnya, RMS, dan desil ke 8.

10. Diberikan data beserta frekuensi sebagai berikut:

X : 462 480 498 516 534 552 570 588 606 624

f : 98 75 56 42 30 21 15 11 6 2

Hitunglah rata-ratanya dengan menggunakan metoda biasa dan metoda
koding dengan mengambil mean tebakan 516.

11. Data berikut merupakan hasil pengukuran data mengenai diameter kepala
paku yang diproduksi oleh suatu pabrik. Sebanyak 250 sampel diambil,
diameter kepala paku diukur dan disusun dalam distribusi frekuensi berikut:

dimater (cm) frekuensi

0.7247 - 0.7249 2

0.7250 - 0.7252 6

0.7253 - 0.7255 8

0.7256 - 0.7258 15

0.7259 - 0.7261 42

0.7262 - 0.7264 68

0.7265 - 0.7267 49

0.7268 - 0.7270 25

0.7271 - 0.7273 18

0.7274 - 0.7276 12

0.7277 - 0.7279 4

0.7280 - 0.7282 1

Total 250

Hitunglah rata-rata, median, modus dan ketiga kuartil data tersebut.
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12. Tiga kota A, B dan C berjarak sama satu sama lainnya. Seorang pengen-
dara motor menempuh rute dari A ke B dengan kecepatan rata-rata 30
km/jam, dari B ke C dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam dan dari kota
C ke A dengan kecepatan 50 km/jam. Tentukan berapa kecepatan rata-rata
keseluruhannya.

13. An airplane travels distances of d1, d2, and d3 miles at speeds v1, v2, and v3

mile/h, respectively. Show that the average speed is given by V,

d1 + d2 + d3

V
=

d1

v1

+
d2

v2

+
d3

v3

.

This is a weighted harmonic mean. Furthermore, find V if d1 = 2500, d2 =
1200, d3 = 500, v1 = 500, v2 = 400, v3 = 250.

14. In 1980 and 1996 the population of the United States was 226.5 million and
266.0 million, respectively.

a. What was the average percentage increase per year?

b. Estimate the population in 1985.

c. If the average percentage increase of population per year from 1996 to
2000 is the same as in part (a), what would the population be in 2000?


