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Pusat Angkatan 
 

 

 

 

 

 

 

Pendahuluan 

Salah satu sifat penting angkatan ialah “pusat”. Pusat suatu angkatan menggambarkan pusat 

dari angkatan tersebut. Pusat memberikan gambaran-gambran terbaik dari besarnya harga-harga 

suatu angkatan. Apabila suatu angkatan adalah 10 pastilah angka-angka dalam angkatan tersebut 

berkisar pada 10, misalnya sebagian lebih besar dari 10 dan sebgian lebih kecil dari 10. Ada tiga 

macam pusat angkatan yaitu : rata-rata, median, kemudian trirata. 

a. Rata-Rata 

Cara menghitung ialah Jumlah observasi dibagi dengan banyaknya observasi, jadi untuk 

mendapatkannya digunakan seluruh observasi. 

Sifat-sifat dari rata-rata: 

• Jumlah aljabar penyimpangan setiap data terhadap rata-ratanya adalah nol, 

yaitu 0
1

=−∑
=

N

i
i XX  

• Apabila dibuat Transformasi di = 
c

aX i −
 , a dan c konstan sembarang yang 

dipilih 

• di =Xi ±  a, X  = ad ±  atau d  = X  ±  a 

• di = axi maka  d  = ax 
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Untuk maksud Eksplorasi rata-rata kurang tepat karena untuk mendapatkannya 

diperlukan lebih banyak perhitungan dibanding dengan pusat yang lain. Yang lebih 

membutuhkan perhatian ialah bahwa rata-rata tidak tangguh atau tidak “robust”.yang 

dimaksud tidak atngguh disini alah bahwa harga rata-rata sangat terpengaruh observasi 

liar (outler).observasi liar adalah abservasi yang sangat berbeda dengan observasi lain, 

mungkin harganya terlalu besar (lebih besar dari observasi pada umumnya) atau terlalu 

kecil. 

Perhatikan kembali rumus untuk rata-rata yaitu 
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Apabila sa;ah satu dari observasi xi misalnya xi mempunyai harga yang lebih tinggi dari 

yang lain, harag ini menyumbang jumlah yang lebih besar terhadap ∑
=

N

i
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 sehingga ∑
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menjadi lebih besar, jelas bahwa x  akan menjadi besar. 

 

a. Median 

Median adalah bilangan yang membagi dua seluruh observasi dalam data , lebih jelasnya 

separuh dari data lebih besar dari median dan separuh yang lain lebih kecil dari median. 

Jadi sebelum mencari median observasi diurutkan dari  kecil ke besar atau sebaliknya. 

Bila jumlah observasi ganjil mak median adalah observasi yang di tengah, sedang bila 

jumlah observasi genap maka median adalah rata-rata dua observasi di tengah. 

Cara 1 mencari median: 

• Apabila banyaknya observasi N adalah genap, maka median adalah observasi 

yang ke 
2

N
 ditambah observasi yang ke (

2

N
+1) dibagi dua. 
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• Sedang bila banyaknya observasi ganjil, maka median ialah observasi yang ke 

2

N
+ 

1

N
.Keduanya dengan catatan observasi sudah diurutkan dari kecil ke 

besar. 

Cara 2 mencari median : 

Untuk menghitung median digunakan pengertian “Membesar Ke” sebagai berikut : suatu 

pecahan (setengahan) membesar kebilangan bulat berikutnya, missal 2,95 membesar ke 

tiga. Sedang setiap bilangan bulat membesar kebilangan tersebut di tambah setengah. 

Misal 3 membesar ke 3,5; 15 membesar ke 15,5. 
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