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Peta Konsep / Hirarki Materi
Mata Kuliah : Statistika Matematika
Jurusan
: Pendidikan Matematika

Semester: V
Kode: 55678
Dosen: Fenny Fitriani, S.Si, M.Si

SKS: 3 sks

Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi yang dibebankan pada MK (CP-PRODI)
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9) ;
2. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya
dalam laman perguruan tinggi (KU4); Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk
menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9) ;
3. Merancang dan melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai
alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika (KK13); Mampu mengambil keputusan strategis di bidang
pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan (KK14); Mampu mengambil keputusan yang tepat di bidang
pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data (edupreuner) (KK17) ;
4. Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah (PP6);
Menguasai metodologi penelitian pendidikan matematika (Peneliti) (PP11).
Capaian Pemblajaran MK (CP-MK)
Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih konsep peluang dan distribusinya (C4) untuk menambil
keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data yang relevan (P3) yang dapat digunakan
sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya.
 Mampu menentukan himpunan dan hasil operasi dari himpunan suatu peristiwa
 Mampu membedakan penggunaan konsep teknik membilang, permutasi, dan kombinasi
 Mampu menjelaskan konsep peluang dan sifat-sifat peluang pada kejadian tertentu
 Mampu menentukan peubah acak satu variabel dan distribusinya.
 Mampu menentukan peubah acak gabungan dan distribusinya
 Mampu menentukan nilai ekspektasi matematika satu peubah acak
 Mampu menentukan nilai ekspektasi matematika dua peubah acak
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Capaian Pembelajaran MK: Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih konsep peluang
dan distribusinya (C4) untuk menambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi
dan data yang relevan (P3) yang dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya.
Nilai ekspektasi matematika (7)
Peubah acak gabungan (6)

Peubah acak satu variabel diskrit (4)

Peubah acak satu variabel kontinu (5)

konsep peluang dan dalil bayes (3)

teknik membilang, kombinasi, dan permutasi
(2)

Himpunan dari suatu kejadian (1)
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Capaian Pembelajaran Matakuliah
Mata Kuliah : Statistika Matematika
Jurusan
: Pendidikan Matematika

Semester: V
Kode: 55678
Dosen: Fenny Fitriani, S.Si, M.Si

SKS: 3 sks

Capaian Pembelajaran MK: Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih konsep peluang dan
distribusinya (C4) untuk menambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data
yang relevan (P3) yang dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya.
I.

Capaian Pembelajaran PRODI yang dibebankan pada matakuliah (CP-PRODI)
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9) ;
2. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4); Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9) ;
3. Merancang dan melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan
sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika (KK13); Mampu mengambil keputusan strategis
di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan (KK14); Mampu mengambil keputusan yang
tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data (edupreuner) (KK17) ;
4. Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan
menengah (PP6); Menguasai metodologi penelitian pendidikan matematika (Peneliti) (PP11).

II. Capaian Pembelajaran tiap tahapan belajar (CP-MK)
Minggu

Sub CP-MK

1

Mampu menentukan himpunan dan hasil
operasi dari himpunan suatu peristiwa

Indikator
 Ketepatan dalam menentukan
himpunan dari suatu peristiwa

Pokok Bahasan
 Pengertian himpunan
 Operasi-operasi pada himpunan
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Minggu

2

3-4

Sub CP-MK

Indikator
 Ketepatan dalam mengoperasikan
dua atau lebih himpunan
 Ketepatan memilih teknik membilang,
permutasi, dan kombinasi dalam
menyelesaikan permasalahan.
 Ketepatan perhitungan dalam
tahapan penyelesaian permasalahan.

Mampu membedakan penggunaan
konsep teknik membilang, permutasi, dan
kombinasi

 Ketepatan menghitung peluang
 Ketepatan membedakan peluang
pada kejadian tertentu
 Ketepatan perhitungan dalam
tahapan penyelesaian peluang.

Mampu menjelaskan konsep peluang dan
sifat-sifat peluang pada kejadian tertentu




5

Mampu menentukan peubah acak satu
variabel dan distribusinya.

Pokok Bahasan




Ketepatan dalam menentukan jenis
peubah acak
Ketepatan dalam menghitung
peluang sebuah peubah acak diskrit
maupun kontinu
Ketepatan dalam menggambar grafik
berdasarkan distribusi peluang
kontinu
Ketepatan dalam menentukan fungsi
distribusi dari peluang diskrit maupun
kontinu






Aturan perkalian
Aturan penjumlahan
Permutasi
Kombinasi






Komponen dasar dari peluang
Peluang berdasarkan teknik membilang
Sifat – sifat dari peluang
Peluang bersyarat, peluang pada kejadian
saling lepas dan bebas
Dalil Bayes
Macam – macam peubah acak
Distribusi peluang diskrit maupun kontinu
Fungsi distribusi peluang diskrit maupun
kontinu
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Minggu

Sub CP-MK

Indikator




6-7

Mampu menentukan peubah acak
gabungan dan distribusinya.






9-10

11-15

Mampu menentukan nilai ekspektasi
matematika satu peubah acak.

Mampu menentukan nilai ekspektasi
matematika dua peubah acak





Pokok Bahasan

Ketepatan dalam menggambar grafik
dari fungsi distribusi peluang diskrit
maupun kontinu
Ketepatan dalam menghitung peluang
gabungan peubah acak baik diskrit
maupun kontinu
Ketepatan dalam menentukan fungsi
peluang marginal dari peubah acak
gabungan
Ketepatan dalam menentukan fungsi
peluang bersyarat dari peubah acak
Ketepatan dalam membuktikan
bahwa peubah acak gabungan bebas
stokastik atau tidak.
Ketepatan menghitung nilai
ekspektasi, mean, dan varians.
Ketapatan menentukan moment dan
fungsi pembangkit moment dari
peubah acak.
Ketepatan menentukan batas atas
dan batas bawah peluang dengan
menggunakan ketidak samaan
chebyshev.






Distribusi peubah acak gabungan
Fungsi marginal
Distribusi bersyarat
Kebebasan stokastik







Nilai ekspektasi peubah acak
Mean peubah acak
Variansi peubah acak
Fungsi pembangkit moment
Ketidak samaan chebyshev


Ketepatan menentukan nilai ekpektasi

gabungan


Nilai ekspektasi gabungan
Ekspektasi bersyarat
Rataan bersyarat
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Minggu

Sub CP-MK

Indikator







Pokok Bahasan

Ketapatan dalam menentukan
ekspektasi bersyarat, rataan
bersyarat, dan varians bersyarat
Ketepatan dalam menentukan hasil
perkalian dua moment
Ketepatan dalam menentukan nilai
kovarians
Ketepatan dalam menentukan fungsi
pembangkit momen gabungan
Ketepatan dalam menentukan
koefisien korelasi
Ketepatan dalam menentukan akibat
dari kebebasan stokastik








Perkalian dua momen
Kovarians
Varians bersyarat
Fungsi pembangkit momen gabungan
Koefisien korelasi
Akibar kebebasan stokastik
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Peta Capaian Pembelajaran / Peta Kompetensi
Mata Kuliah : Statistika Matematika
Jurusan
: Pendidikan Matematika

Semester: V
Kode: 55678
Dosen: Fenny Fitriani, S.Si, M.Si

SKS: 3 sks

Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi yang dibebankan pada MK (CP-PRODI)
1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9) ;
2. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4); Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9) ;
3. Merancang dan melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai
alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika (KK13); Mampu mengambil keputusan strategis di bidang
pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan (KK14); Mampu mengambil keputusan yang tepat di
bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data (edupreuner) (KK17) ;
4. Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah
(PP6); Menguasai metodologi penelitian pendidikan matematika (Peneliti) (PP11).
Capaian Pemblajaran MK (CP-MK)
Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih konsep peluang dan distribusinya (C4) untuk
menambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data yang relevan (P3) yang
dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya.
 Mampu menentukan himpunan dan hasil operasi dari himpunan suatu peristiwa
 Mampu membedakan penggunaan konsep teknik membilang, permutasi, dan kombinasi
 Mampu menjelaskan konsep peluang dan sifat-sifat peluang pada kejadian tertentu
 Mampu menentukan peubah acak satu variabel dan distribusinya.
 Mampu menentukan peubah acak gabungan dan distribusinya
 Mampu menentukan nilai ekspektasi matematika satu peubah acak
 Mampu menentukan nilai ekspektasi matematika dua peubah acak
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Capaian Pembelajaran MK: Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih konsep peluang
dan distribusinya (C4) untuk menambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi
dan data yang relevan (P3) yang dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya.
C3 P2 A2 Menentukan nilai ekspektasi matematika (7)
C3 P2 A3 Menentukan Peubah acak gabungan (6)

C3 P2 A2 Menentukan Peubah acak satu variabel diskrit (4)

C3 P2 A2 Menentukan Peubah acak satu variabel kontinu (5)

C2 P2 A2 Menjelaskan konsep peluang dan dalil bayes (3)

C2P2A2 Membedakan penggunaan teknik
membilang, kombinasi, dan permutasi (2)

C2 P2 A2 Menentukan Himpunan dari suatu
kejadian (1)
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Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

PRODI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN – UNIPA SBY
MATA KULIAH
Statistika Matematika
OTORISASI
Jurusan Pendidikan Matematika
Capaian Pembelajaran

KODE

Rumpun MK
BOBOT (sks)
Keilmuan dan Keterampilan
T=3
P=0
Pengembang RP
Koordinator RMK
Fenny Fitriani, S.Si, M.Si
Dra. Sri Rahayu, S.Si., M.Si.

55678

SEMESTER Direvisi
V
17 -02-2016
Ka PRODI
Dra. Sri Rahayu, S.Si., M.Si.

Program Studi (CP-PRODI)

1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri (S9) ;
2. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan
mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi (KU4); Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan
menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi (KU9) ;
3. Merancang dan melaksanakan penelitian serta melaporkan dan mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan
sebagai alternatif penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika (KK13); Mampu mengambil keputusan
strategis di bidang pendidikan matematika berdasarkan informasi dan data yang relevan (KK14); Mampu mengambil
keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data (edupreuner) (KK17) ;
4. Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan
menengah (PP6); Menguasai metodologi penelitian pendidikan matematika (Peneliti) (PP11).
Mata Kuliah(CP-MK)
Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih konsep peluang dan distribusinya (C4) untuk
menambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data yang relevan (P3) yang
dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya.
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Diskripsi singkat MK

Pustaka

Media Pembelajaran

Team Teaching
Assessment
Matakuliah Syarat

Mata kuliah ini membahas tentang teori peluang secara lebih mendalam dengan pendekatan aksioma dan distribusi distribusi penting
yang ada untuk diterapkan dalam memahami konsep-konsep peubah acak. Lingkup bahasannya meliputi: pengantar himpunan, konsep
dasar peluang, peluang, distribusi peluang, harapan matematis.
Utama :
1. Nar Herrhyanto dan Tuti Gantini, ‘Pengantar Statistika Matematis’, Penerbit : Yrama WIdya, 2013
2. Walpole, ‘Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan’ terjemahan edisi ke-4, Penerbit : ITB Bandung, 2012
Pendukung :
1. Freud, J.E dan R. E. Walpole, ‘Mathematical Statistics’, Penerbit : Prentice-Hall Inc, 1980
Software:
Hardware:
OS : Windows 7
Modul ajar
Aplikasi : Microsoft Office
Fenny Fitriani, S.Si., M.Si.
Tes tulis, Presentasi
Metode Statistika, Kalkulus II

Kemampuan akhir tiap
Mg Ketahapan belajar (CP-MK)
1

Mampu menentukan
himpunan dan hasil
operasi dari himpunan
suatu peristiwa





Materi Pembelajaran
(Pokok bahasan)
[Pustaka]
Kontrak perkuliahan
Pengertian himpunan
Operasi-operasi pada
himpunan
[U1]

Metode / Strategi
Pembelajaran
[Estimasi Waktu]
Perkenalan awal yang berisi 
penyampaian kontrak
kuliah. Dengan metode
yang digunakan:

 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab
[TM : (1) x (3 x 50”)]
[(BT : (1) x (3 x 50”)),

Assessment
Indikator
Ketepatan dalam
menentukan himpunan
dari suatu peristiwa
Ketepatan dalam
mengoperasikan dua
atau lebih himpunan

Bentuk
Tugas tertulis
dengan jawaban
uraian
Tugas 1 :
Menentukan
himpunan dan
hasil operasi dari

UNIPA Surabaya – Pendidikan Matematika | 10

Bobot
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Mg Ke-

2

Materi Pembelajaran
(Pokok bahasan)
[Pustaka]

Kemampuan akhir tiap
tahapan belajar (CP-MK)

Mampu membedakan
penggunaan konsep
teknik membilang,
permutasi, dan
kombinasi






3

Mampu menjelaskan

konsep peluang dan sifat- 
sifat peluang pada
kejadian tertentu



4

Mampu menjelaskan
konsep peluang dan sifatsifat peluang pada
kejadian tertentu

Aturan perkalian
Aturan penjumlahan
Permutasi
Kombinasi
[U1, U2, P1]

Quiz pertemuan 1 dan 2
Komponen dasar dari
peluang
Sifat – sifat dari peluang
Peluang berdasarkan teknik
membilang
[U1, U2, P1]
 Peluang bersyarat, peluang
pada kejadian saling lepas
dan bebas
 Dalil Bayes
[U1, U2, P1]

Metode / Strategi
Pembelajaran
[Estimasi Waktu]
(BM : (1) x (3 x 60”))]

Assessment
Indikator

Metode :
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab
[TM : (1) x (3 x 50”)]
[(BT : (1) x (3 x 50”)),
(BM : (1) x (3 x 60”))]

 Ketepatan memilih teknik
membilang, permutasi,
dan kombinasi dalam
menyelesaikan
permasalahan.
 Ketepatan perhitungan
dalam tahapan
penyelesaian
permasalahan

Metode :
 Tes subjektif
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab
[Quiz : (1) x (2x50”);
TM : (1) x (1 x 50”)]
Metode :
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab

 Ketepatan menghitung
peluang
 Ketepatan perhitungan
dalam tahapan
penyelesaian peluang

[TM : (1) x (3 x 50”)]

 Ketepatan membedakan
peluang pada kejadian
tertentu
 Ketepatan perhitungan
dalam tahapan
penyelesaian peluang.

Bentuk
himpunan suatu
peristiwa
Tugas tertulis
dengan jawaban
uraian
Tugas 2:
Membedakan
penggunaan
konsep teknik
membilang,
permutasi, dan
kombinasi
Quiz 1 :
Ujian tertulis
dengan jawaban
uraian

Tugas tertulis
dengan jawaban
uraian
Tugas 3:
Menjelaskan
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Mg Ke-

5

Materi Pembelajaran
(Pokok bahasan)
[Pustaka]

Kemampuan akhir tiap
tahapan belajar (CP-MK)

Mampu menentukan
peubah acak satu
variabel dan
distribusinya.





Macam – macam peubah
acak
Distribusi peluang diskrit
maupun kontinu
Fungsi distribusi peluang
diskrit maupun kontinu
[U1, U2, P1]

Metode / Strategi
Pembelajaran
[Estimasi Waktu]
[(BT : (1) x (3 x 50”)),
(BM : (1) x (3 x 60”))]

Assessment
Indikator



Metode :
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab



[TM : (1) x (3 x 50”)]
[(BT : (1+1) x (3 x 50”)),
(BM : (1+1) x (3 x 60”))]







Bentuk

konsep peluang
dan sifat-sifat
peluang pada
kejadian
tertentu.
Tugas tertulis
Ketepatan dalam
menentukan jenis peubah dengan jawaban
uraian
acak
Ketepatan dalam
Tugas 4:
menghitung peluang
Menentukan
sebuah peubah acak
peubah acak
diskrit maupun kontinu
satu variabel dan
Ketepatan dalam
distribusinya.
menggambar grafik
berdasarkan distribusi
peluang diskrit maupun
kontinu
Ketepatan dalam
menentukan fungsi
distribusi dari peluang
diskrit maupun kontinu
Ketepatan dalam
menggambar grafik dari
fungsi distribusi peluang
diskrit maupun kontinu
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Mg Ke-

Kemampuan akhir tiap
tahapan belajar (CP-MK)

6

Mampu menentukan
peubah acak gabungan
dan distribusinya.

7

Mampu menentukan
peubah acak gabungan
dan distribusinya.

(8)
9




Materi Pembelajaran
(Pokok bahasan)
[Pustaka]
Quiz pertemuan 3-5
Distribusi peubah acak
gabungan
[U1, U2, P1]

Metode / Strategi
Pembelajaran
[Estimasi Waktu]
Metode :
 Tes subjektif
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab
[Quiz : (1) x (2x50”);
TM : (1) x (1 x 50”)]
Metode :
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab
[TM : (1) x (3 x 50”)]
[(BT : (1) x (3 x 50”)),
(BM : (1) x (3 x 60”))]

Assessment
Indikator
 Ketepatan dalam
menghitung peluang
gabungan peubah acak
baik diskrit maupun
kontinu

Bentuk

Bobot

Quiz 2 :
Ujian tertulis
dengan jawaban
uraian

5%

Tugas tertulis
 Ketepatan dalam
dengan jawaban
menentukan fungsi
uraian
peluang marginal dari
peubah acak gabungan
Tugas 5:
 Ketepatan dalam
Menentukan
menentukan fungsi
peubah acak
peluang bersyarat dari
satu variabel dan
peubah acak
distribusinya.
 Ketepatan dalam
membuktikan bahwa
peubah acak gabungan
bebas stokastik atau tidak
Evaluasi Tengah Semester (Evaluasi Formatif-Evaluasi yg dimaksudkan untuk melakukan improvement proses pembelajaran berdasarkan
assessment yang telah dilakukan)
Mampu menentukan
Metode :
Tugas tertulis
 Nilai ekspektasi peubah acak
 Ketepatan menghitung
nilai ekspektasi
dengan jawaban
 Ceramah
nilai ekspektasi, mean,
 Mean peubah acak
matematika satu peubah  Variansi peubah acak
uraian
dan varians
 Latihan soal
acak.
[U1, U2, P1]
 Tanya jawab

3%





Fungsi marginal
Distribusi bersyarat
Kebebasan stokastik
[U1, U2, P1]
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Mg Ke-

Materi Pembelajaran
(Pokok bahasan)
[Pustaka]

Kemampuan akhir tiap
tahapan belajar (CP-MK)

Metode / Strategi
Pembelajaran
[Estimasi Waktu]

Assessment
Indikator

[TM : (1) x (3 x 50”)]
[(BT : (1) x (3 x 50”)),
(BM : (1) x (3 x 60”))]
10

Mampu menentukan
nilai ekspektasi
matematika satu peubah
acak.




Fungsi pembangkit moment
Ketidak samaan chebyshev
[U1, U2, P1]

11

Mampu menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua peubah
acak

 Quiz pertemuan 9-10
 Nilai ekspektasi gabungan
[U1, U2, P1]

12

Mampu menentukan
nilai ekspektasi

 Ekspektasi bersyarat
 Rataan bersyarat
 Varians bersyarat

Bentuk
Tugas 6:
Menentukan
nilai ekspektasi
matematika satu
peubah acak
Tugas tertulis
dengan jawaban
uraian

Bobot

Metode :
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab
[TM : (1) x (3 x 50”)]
[(BT : (1) x (3 x 50”)),
(BM : (1) x (3 x 60”))]

 Ketapatan menentukan
moment dan fungsi
pembangkit moment dari
peubah acak.
 Ketepatan menentukan
batas atas dan batas
bawah peluang dengan
menggunakan ketidak
samaan chebyshev

Metode :
 Tes subjektif
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab
[Quiz : (1) x (2x50”);
TM : (1) x (1 x 50”)]
Metode :
 Ceramah
 Latihan soal

 Ketepatan menentukan
nilai ekpektasi gabungan

Quiz 3 :
Ujian tertulis
dengan jawaban
uraian

5%

 Ketapatan dalam
menentukan ekspektasi
bersyarat, rataan

Tugas tertulis
dengan jawaban
uraian

3%

3%

Tugas 7:
Menentukan
nilai ekspektasi
matematika satu
peubah acak.
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Mg Ke-

Kemampuan akhir tiap
tahapan belajar (CP-MK)
matematika dua peubah
acak

13

14

Mampu menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua peubah
acak

Mampu menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua peubah
acak

Materi Pembelajaran
(Pokok bahasan)
[Pustaka]
[U1, U2, P1]

 Perkalian dua momen
 Kovarians
[U1, U2, P1]

 Fungsi pembangkit momen
gabungan
 Koefisien korelasi
[U1, U2, P1]

Metode / Strategi
Pembelajaran
[Estimasi Waktu]
 Tanya jawab
[TM : (1) x (3 x 50”)]
[(BT : (1) x (3 x 50”)),
(BM : (1) x (3 x 60”))]

Assessment
Indikator
bersyarat, dan varians
bersyarat

Metode :
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab
[TM : (1) x (3 x 50”)]
[(BT : (1) x (3 x 50”)),
(BM : (1) x (3 x 60”))]

 Ketepatan dalam
menentukan hasil
perkalian dua moment
 Ketepatan dalam
menentukan nilai
kovarians

Metode :
 Ceramah
 Latihan soal
 Tanya jawab
[TM : (1) x (3 x 50”)]
[(BT : (1) x (3 x 50”)),
(BM : (1) x (3 x 60”))]

 Ketepatan dalam
menentukan fungsi
pembangkit momen
gabungan
 Ketepatan dalam
menentukan koefisien
korelasi

Bentuk
Tugas 8:
Menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua
peubah acak
Tugas tertulis
dengan jawaban
uraian
Tugas 9:
Menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua
peubah acak.
Tugas tertulis
dengan jawaban
uraian
Tugas 10:
Menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua
peubah acak.

UNIPA Surabaya – Pendidikan Matematika | 15

Bobot

3%

3%

TEKNIK INSTRUKSIONAL-Statistika Matematika

Mg Ke15

(16)

Metode / Strategi
Assessment
Pembelajaran
Indikator
Bentuk
[Estimasi Waktu]
Mampu menentukan
Metode :
Quiz 3 :
 Ketepatan dalam
nilai ekspektasi
Ujian tertulis
 Tes subjektif
menentukan akibat dari
matematika dua peubah
dengan jawaban
kebebasan stokastik
 Ceramah
acak
uraian
 Latihan soal
 Tanya jawab
[Quiz : (1) x (2x50”);
TM : (1) x (1 x 50”)]
Evaluasi Akhir Semester (Evaluasi yg dimaksudkan untuk mengetahui capaian akhir hasil belajar mahasiswa)
Kemampuan akhir tiap
tahapan belajar (CP-MK)

Materi Pembelajaran
(Pokok bahasan)
[Pustaka]
 Akibat kebebasan stokastik
 Quiz pertemuan 11-15
[U1, U2, P1]
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Rencana Tugas
Mata Kuliah : Statistika Matematika
Jurusan
: Pendidikan Matematika

Semester: V
Kode: 55678
Dosen: Fenny Fitriani, S.Si, M.Si

SKS: 3 sks

1. Capaian Pembelajaran MK:
Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih konsep peluang dan distribusinya (C4) untuk
menambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data yang relevan (P3)
yang dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya.
2. Uraian Tugas
a. Objek garapan :
 Menentukan himpunan dan hasil operasi dari himpunan suatu peristiwa
 Membedakan penggunaan konsep teknik membilang, permutasi, dan kombinasi
 Menjelaskan konsep peluang dan sifat-sifat peluang pada kejadian tertentu
 Menentukan peubah acak satu variabel diskrit maupun variabel kontinu dan distribusinya.
 Menentukan peubah acak gabungan dan distribusinya.
 Menentukan nilai ekspektasi matematika.
b. Aktivitas yang harus dikerjakan dan batasan nya : menggunakan konsep yang telah dipelajari dan asumsi-asumsi yang harus
dilakukan untuk memeroleh solusi dari soal yang diberikan dan solusi dari permasalahan yang di angkat.
c. Metodologi & Cara pengerjaannya : berdasarkan materi pembelajaran yang telah di berikan
d. Kreteria luran tugas yang dihasilkan : kebenaran solusi dari permasalahan
3. Kreteria Penilaian
 Ketelitian dan ketepatan solusi permasalahan
 Keterampilan memilih suatu permasalahan
 Sistematika dalam menyelesaikan permasalahan
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Inovasi

4. Jadwal Pelaksanaan
Minggu

CP Pokok Bahasan

Bentuk/Unsur Evaluasi

1

Mampu menentukan himpunan dan
hasil operasi dari himpunan suatu
peristiwa

Tugas 1 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian

2

Mampu membedakan penggunaan
konsep teknik membilang, permutasi,
dan kombinasi

Tugas 2 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian

3-4

5

6-7

Mampu menjelaskan konsep peluang
dan sifat-sifat peluang pada kejadian
tertentu
Mampu menentukan peubah acak
satu variabel dan distribusinya.

Mampu menentukan peubah acak
gabungan dan distribusinya.

Jenis

Bobot

Bobot
(total)

Tugas 1 = 3 %

3%

Tugas 2 = 3 %

3%

Quiz

8%

Individu

Individu

Quiz : tes tertulis dengan
penyelesaian uraian
Individu

= 5%

Tugas 3 = 3 %

Tugas 3 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian
Tugas 4 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian

Individu

Quiz : tes tertulis dengan
penyelesaian uraian
Individu

Tugas 4 = 3 %

3%

Quiz

8%

= 5%

Tugas 5 = 4 %

Tugas 5 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian
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Minggu
8

9-10

CP Pokok Bahasan

Bentuk/Unsur Evaluasi

Evaluasi Tengah Semester

Mampu menentukan nilai ekspektasi
matematika satu peubah acak..

Jenis

Bobot

20 %

Individu
Tugas 6 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian

Bobot
(total)

Tugas 6 = 3 %
Tugas 7 = 3%

6%

Quiz

19 %

Individu
Tugas 7 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian
Quiz : tes tertulis dengan
penyelesaian uraian

= 5%

Tugas 8 = 3 %
Tugas 8 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian
11-15

Mampu menentukan nilai ekspektasi
matematika dua peubah acak

Tugas 9 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian

Tugas 9 = 3%
Individu

Tugas 10 = 3 %
Quiz

= 5%

Tugas 10 tugas tertulis dengan
penyelesaian uraian
Quiz : tes tertulis dengan
penyelesaian uraian
16

Evaluasi Akhir Semester

Individu

30 %

5. Lain-lain
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Rencana Asesmen & Evaluasi (RA&E)
Mata Kuliah : Statistika Matematika
Jurusan
: Pendidikan Matematika

Semester: V
Kode: 55678
Dosen: Fenny Fitriani, S.Si, M.Si

SKS: 3 sks

Capaian Pembelajaran MK :
Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih konsep peluang dan distribusinya (C4) untuk
menambil keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data yang relevan (P3)
yang dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya.
Butir Soal Evaluasi
Mg Ke

Sub CP-MK

Kognitif

Pokok Bahasan
C2

1

Mampu menentukan
himpunan dan hasil operasi
dari himpunan suatu
peristiwa

2

Mampu membedakan
penggunaan konsep teknik
membilang, permutasi, dan
kombinasi

3-4

 Pengertian himpunan
 Operasi-operasi pada himpunan





Aturan perkalian
Aturan penjumlahan
Permutasi
Kombinasi

 Komponen dasar dari peluang
Mampu menjelaskan konsep  Peluang berdasarkan teknik
peluang dan sifat-sifat
membilang
peluang pada kejadian
 Sifat – sifat dari peluang
tertentu
 Peluang bersyarat, peluang pada
kejadian saling lepas dan bebas

C3

Psikomotor
C4

P2

P3

Afektif
A2

Bentuk Test/Non Bobot
Test
(%)

A3

4

2

2

8 Soal essay

3%

2

1

1

4 soal essay

3%

1

1

4 soal essay

3%

2
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Butir Soal Evaluasi
Mg Ke

Sub CP-MK

 Dalil Bayes

5

6-7

Kognitif

Pokok Bahasan

8

Evaluasi Tengah Semester

9-10

Mampu menentukan nilai
ekspektasi matematika satu
peubah acak..

Pokok bahasan pada minggu ke 1-7






Nilai ekspektasi peubah acak
Mean peubah acak
Variansi peubah acak
Fungsi pembangkit moment
Ketidak samaan chebyshev

C4

P2

P3

Afektif
A2

Bentuk Test/Non Bobot
Test
(%)

C2

C3

1

2

1

1

Quiz : 5 soal
essay

5%

2

1

1

4 soal essay

3%

1

2

1

4 soal essay

3%

1

1

1

1

1

Quiz : 5 soal
essay

5%

1

1

1

1

1

Test tertulis : 5
soal essay

20 %

2

2

4

8 soal essay

3%

1

1

3

5 soal essay

3%

 Macam – macam peubah acak
Mampu menentukan peubah  Distribusi peluang diskrit
acak satu variabel dan
maupun kontinu
distribusinya.
 Fungsi distribusi peluang
diskrit maupun kontinu
 Distribusi peubah acak
gabungan
Mampu menentukan peubah
 Fungsi marginal
acak gabungan dan
distribusinya.
 Distribusi bersyarat
 Kebebasan stokastik

Psikomotor

A3
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Butir Soal Evaluasi
Mg Ke

Sub CP-MK

Kognitif

Pokok Bahasan
C2

Mampu menentukan nilai
11-15 ekspektasi matematika dua
peubah acak

16

Evaluasi Akhir Semester
Butir Soal

Jumla
h

Prosentase

Psikomotor

C3

C4

P2

P3

2

1

2

1

2

2

1

1

2

Afektif
A2

Bentuk Test/Non Bobot
Test
(%)

A3
Quiz : 5 soal
essay

5%

6 soal essay

3%

1

6 soal essay

3%

2

1

6 soal essay

3%

2

2

1

Quiz : 5 soal
essay

5%

1

2

1

1

Tes tertulis : 5
soal esay

30 %

20

10

23,
10,59
53
%
%

11,
77
%









Nilai ekspektasi gabungan
Ekspektasi bersyarat
Rataan bersyarat
Perkalian dua momen
Kovarians
Varians bersyarat
Fungsi pembangkit momen
gabungan
 Koefisien korelasi
 Akibar kebebasan stokastik
Pokok bahasan pada minggu ke 9 15
9

1
1

14

1

8

1
1

16

8

16,47 9,41 18,82 9,4
%
%
% 1%

100%
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Contoh Tes Uraian
Mata Kuliah : Statistika Matematika
Jurusan
: Pendidikan Matematika

Semester: V
Kode: 55678 SKS: 3 sks
Dosen: Fenny Fitriani, S.Si, M.Si

Capaian Pembelajaran MK (CP-MK):
Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih konsep
peluang dan distribusinya (C4) untuk menambil keputusan yang tepat di bidang
pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data yang relevan (P3) yang
dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi berikutnya.
Contoh Soal Uraian
(CP tahapan belajar : Mampu membedakan penggunaan konsep teknik
membilang, permutasi, dan kombinasi)
1. Seorang mahasiswa harus menjawab 8 soal dari 12 soal yang tersedia dalam ujian
tengah semester, maka
a. Jika seorang mahasiswa harus menjawab 4 soal terakhir, maka berapa banyak
susunan soal yang bisa dijawab mahasiswa tersebut!
b. Jika seseorang harus menjawab paling sedikit 2 dari 5 soal pertama, maka berapa
banyak susunan soal yang harus di jawab mahasiswa tersebut!
(CP tahapan belajar : Mampu menjelaskan konsep peluang dan sifat-sifat
peluang pada kejadian tertentu)
2. Polisi merencanakan memantau batas kecepatan dengan menggunakan radar di 4
tempat yang berlainan di suatu kota. Radar di setiap tempat akan menyala selama 40%
di tempat T1, 30% di tempat T2, 20% di tempat T3, dan 10% di tempat T4. Jika
seseorang yang ngebut ke kantor sehingga terkena tilang karena melewati radar
berpeluang masing-masing 0,2; 0,1; 0,5; dan 0,2 melalui tiap tempat, berapa peluang
dia terkena tilang? Dan jika orang tersebut kena tilang dalam perjalanan ke kantor,
berapa peluang dia melewati radar di tempat T2?
(CP tahapan belajar : Mampu menentukan peubah acak satu variabel kontinu
dan distribusinya.)
3. Suatu peubah acak kontinu X yang dapat mendapatkan nilai antara 𝑥 = 0 dan 𝑥 = 2
3

mempunyai fungsi densitas 𝑓(𝑥) = 8 𝑥 2 . Carilah 𝑃(1 < 𝑋 < 2)
(CP tahapan belajar : Mampu menentukan peubah acak gabungan dan
distribusinya.)
4. Dua peubah acak mempunyai fungsi densitas gabungan sebagai berikut:
𝑘𝑥𝑦, untuk 0 ≤ 𝑥 ≤ 3, 1 ≤ 𝑦 ≤ 4
𝑓(𝑥, 𝑦) = {
0,
untuk 𝑥 dan 𝑦 yang lain
a. Cari nilai k
b. Hitung 𝑃(0 < 𝑋 < 2, 2 < 𝑌 < 3)

UNIPA Surabaya – Pendidikan Matematika | 23

TEKNIK INSTRUKSIONAL-Statistika Matematika

Jawaban contoh soal uraian
1. Diketahui :
Misalkan 𝑠 adalah total keseluruhan soal, 𝑛 adalah soal yang harus dikerjakan maka
diketahui bahwa 𝑠 = 12 dan 𝑛 = 8
Ditanya :
a) Banyaknya susunan soal yang dapat dikerjakan jika mahasiswa harus menjawab
4 soal terakhir
b) Banyaknya susunan soal yang dapat dikejakan mahasiswa jika mengambil paling
sedikit 2 soal dari 5 soal pertama.
Penyelesaian :
a) Banyaknya soal yang harus di kerjakan adalah 8, karena diwajibkan mengerjakan
4 soal terakhir, maka sisa 4 soal yang dapat dipilih dari 8 soal yang masih dapat
dipilih atau (𝑠 − 4 soal terakhir). Karena pemilihan soal boleh dilakukan secara
berurutan maupun acak, tau dengan kata lain susunan nomer soal tidak
diperhatikan, maka banyaknya susunan soal yang dapat dikerjakan mahasiswa
adalah
8!
8!
4! 5.6.7.8 5.7.2
𝐶48 =
=
=
=
= 70
(8 − 4)! 4! 4! 4! 4! 1.2.3.4
1
Jadi banyaknya susunan soal yang dapat dikerjakan adalah 70 susunan soal.
b) Diketahui bahwa mahasiswa dapat mengambil paling sedikit 2 soal dari 5 soal
pertama, maka terdapat beberapa kemungkinan pengambilan soal
 2 soal diambil dari 5 soal pertama dan 6 soal sisanya diambil dari nomer 6
sampai nomer 12 atau dengan kata lain 7 soal pilihan
 3 soal diambil dari 5 soal pertama dan 5 soal sisanya diambil dari nomer 6
sampai nomer 12 atau dengan kata lain 7 soal pilihan
 4 soal diambil dari 5 soal pertama dan 4 soal sisanya diambil dari nomer 6
sampai nomer 12 atau dengan kata lain 7 soal pilihan
 5 soal diambil dari 5 soal pertama dan 3 soal sisanya diambil dari nomer 6
sampai nomer 12 atau dengan kata lain 7 soal pilihan
Sehingga banyanya susunan soal yang memungkinkan untuk dikerjakan
mahasiswa adalah :
𝐶25 𝐶67 + 𝐶35 𝐶57 + 𝐶45 𝐶47 + 𝐶55 𝐶37
5!
7!
5!
7!
5!
7!
∙
+
∙
+
∙
(5 − 2)! 2! (7 − 6)! 6! (5 − 3)! 3! (7 − 5)! 5! (5 − 4)! 4! (7 − 4)! 4!
5!
7!
+
∙
(5 − 5)! 5! (7 − 3)! 3!
5!
7!
5!
7!
5!
7!
5!
7!
=
∙
+
∙
+
∙
+
∙
3! 2! 1! 6! 2! 3! 2! 5! 1! 4! 3! 4! 0! 5! 4! 3!
3! 4.5 6! 7 3! 4.5 5! 6.7 4! 5 4! 5.6.7
5! 4! 5.6.7
=
∙
+
∙
+
∙
+
∙
3! 1.2 1.6! 3! 1.2 5! 1.2 1.4! 4! 1.2.3 1.5! 4! 1.2.3
= 10 ∙ 7 + 10 ∙ 21 + 5 ∙ 35 + 1 ∙ 35 = 70 + 210 + 175 + 35 = 490
=

Jadi banyaknya susunan soal yang dapat dikerjakan adalah 490 susunan soal
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2. Diketahui :
Misalkan
𝐴 mewakili terkena tilang
𝑇1 mewakili nyala radar di tempat T1
𝑇2 mewakili nyala radar di tempat T2
𝑇3 mewakili nyala radar di tempat T3
𝑇4 mewakili nyala radar di tempat T4
Maka
𝑃(𝑇1 ) = 0,4; 𝑃(𝑇2 ) = 0,3; 𝑃(𝑇3 ) = 0,2; 𝑃(𝑇4 ) = 0,1
𝑃(𝐴|𝑇1 ) = 0,2; 𝑃(𝐴|𝑇2 ) = 0,1; 𝑃(𝐴|𝑇3 ) = 0,5; 𝑃(𝐴|𝑇4 ) = 0,2
Ditanya
 Peluang seseorang terkena tilang?
 Peluang melewati radar di tempat T2 jika orang tersebut terkena tilang?
Penyelesaian
 Peluang seseorang terkena tilang dengan kata lain di cari 𝑃(𝐴)
Seseorang terkena tilang jika orang tersebut mengebut dan melewati radar pada
saat menyala, maka terdapat 4 kemungkinan yaitu terkena tilang pada tempat T1,
T2, T3 atau T4, sehingga
𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃(𝑇𝑖 )𝑃(𝐴|𝑇𝑖 )
= 𝑃(𝑇1 )𝑃(𝐴|𝑇1 ) + 𝑃(𝑇2 )𝑃(𝐴|𝑇2 ) + 𝑃(𝑇3 )𝑃(𝐴|𝑇3 ) + 𝑃(𝑇4 )𝑃(𝐴|𝑇4 )
= (0,4)(0,2) + (0,3)(0,1) + (0,2)(0,5) + (0,1)(0,2)
= 0,08 + 0,03 + 0,1 + 0,02 = 0,23
Jadi peluang seseorang terkena tilang adalah 𝑃(𝐴) = 0,23
 Peluang melewati radar di tempat T2 jika orang tersebut terkena tilang dengan
kata lain 𝑃(𝑇2 |𝐴) didapatkan dengan
𝑃(𝑇2 )𝑃(𝐴|𝑇2 )
(0,3)(0,1) 0,03
3
𝑃(𝑇2 |𝐴) =
=
=
=
∑ 𝑃(𝑇𝑖 )𝑃(𝐴|𝑇𝑖 )
0,23
0,23 23
Jadi peluang melewati radar d tempat T2 jika orang tersebut terkena tilang adalah
𝑃(𝑇2 |𝐴) = 3/23
3. Diketahui fungsi densitas
3 2
𝑥 ,
untuk 0 ≤ 𝑥 ≤ 2
𝑓(𝑥) = { 8
0,
untuk 𝑥 dan 𝑦 yang lain
Ditanya : nilai 𝑃(1 < 𝑋 < 2)
Penyelesaian
Nilai dari 𝑃(1 < 𝑋 < 2) diperoleh dari
2
3
𝑃(1 < 𝑋 < 2) = ∫ 𝑥 2 𝑑𝑥
1 8
2
1
= 𝑥3|
8
1
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1
1
= 23 − 13
8
8
1
= (8 − 1)
8
7
=
8
Jadi nilai dari 𝑃(1 < 𝑋 < 2) = 7/8
4. Diketahui fungsi densitas gabungan
𝑘𝑥𝑦, untuk 0 ≤ 𝑥 ≤ 3, 1 ≤ 𝑦 ≤ 4
𝑓(𝑥, 𝑦) = {
0,
untuk 𝑥 dan 𝑦 yang lain
Ditanya :
a) Nilai 𝑘
b) Nilai 𝑃(0 < 𝑋 < 2, 2 < 𝑌 < 3)
Penyelesaian :
a) Berdasarkan sifat

∞

∞

∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = 1
−∞ −∞

Maka
∞

∞

∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = 1
−∞ −∞
1
0

4

3

∞

∞

∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 + ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 + ∫ ∫ 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = 1
−∞ −∞
1
0

4

3

1

0

∞

∞

4

3

∫ ∫ 0 𝑑𝑥 𝑑𝑦 + ∫ ∫ 𝑘𝑥𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦 + ∫ ∫ 0 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = 1
−∞ −∞
4

1

0

3
1
0 + 𝑘 ∫ 𝑥 2 𝑦| + 0 = 1
0
1 2
4
1 2
1 2
𝑘 ∫ 3 𝑦 − 0 𝑦 𝑑𝑦 = 1
2
1 2
4
9
𝑘 ∫ 𝑦𝑑𝑦 = 1
1 2
4
9
𝑘 ( 𝑦2| ) = 1
4
1
9 2 9 2
𝑘( 4 − 1 ) = 1
4
4

4

3

144 9
− )=1
4
4
135
𝑘(
)=1
4
4
𝑘=
135
Jadi nilai 𝑘 dari fungsi densitas tersebut adalah
𝑘(

UNIPA Surabaya – Pendidikan Matematika | 26

TEKNIK INSTRUKSIONAL-Statistika Matematika

4
135
Sehingga fungsi densitasnya dapat ditulis menjadi
4
𝑥𝑦, untuk 0 ≤ 𝑥 ≤ 3, 1 ≤ 𝑦 ≤ 4
𝑓(𝑥, 𝑦) = {135
0,
untuk 𝑥 dan 𝑦 yang lain
𝑘=

b) Nilai dari 𝑃(0 < 𝑋 < 2, 2 < 𝑌 < 3) diperoleh dari
3 2
4
𝑃(0 < 𝑋 < 2, 2 < 𝑌 < 3) = ∫ ∫
𝑥𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦
2 0 135
3
4
1 2 2
=
∫ 𝑥 𝑦| 𝑑𝑦
135 2 2
0
3
4
1 2
=
∫ 2 𝑦 − 0 𝑑𝑦
135 2 2
3
4
=
∫ 2𝑦 𝑑𝑦
135 2
4
(𝑦 2 |32 )
=
135
4
4
4
(32 − 22 ) =
(9 − 4) =
=
5 = 4/27
135
135
135
4
Jadi nilai dari 𝑃(0 < 𝑋 < 2, 2 < 𝑌 < 3) = 27
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Pedoman Penskoran Soal Uraian
CP Mata kuliah yang terkait dengan soal:
Mampu menjelaskan konsep peluang dan sifat-sifat peluang pada kejadian tertentu
Soal: [dari Contoh Tes Uraian]
Polisi merencanakan memantau batas kecepatan dengan menggunakan radar di 4
tempat yang berlainan di suatu kota. Radar di setiap tempat akan menyala selama 40%
di tempat T1, 30% di tempat T2, 20% di tempat T3, dan 10% di tempat T4. Jika
seseorang yang ngebut ke kantor sehingga terkena tilang berpeluang masing-masing
0,2; 0,1; 0,5; dan 0,2 melalui tiap tempat, berapa peluang dia terkena tilang? Dan jika
orang tersebut kena tilang dalam perjalanan ke kantor, berapa peluang dia melewati
radar di tempat T2?
Komponen penilaian dari soal :
No
1

2

3

4

Komponen Penilaian
Diketahui :
Misalkan
𝐴 mewakili terkena tilang
𝑇1 mewakili nyala radar di tempat T1
𝑇2 mewakili nyala radar di tempat T2
𝑇3 mewakili nyala radar di tempat T3
𝑇4 mewakili nyala radar di tempat T4
Maka
𝑃(𝑇1 ) = 0,4; 𝑃(𝑇2 ) = 0,3;
𝑃(𝑇3 ) = 0,2; 𝑃(𝑇4 ) = 0,1
𝑃(𝐴|𝑇1 ) = 0,2; 𝑃(𝐴|𝑇2 ) = 0,1;
𝑃(𝐴|𝑇3 ) = 0,5; 𝑃(𝐴|𝑇4 ) = 0,2
Ditanya
 Peluang seseorang terkena tilang?
 Peluang melewati radar di tempat T2 jika
orang tersebut terkena tilang?
Peluang seseorang terkena tilang dengan kata lain di
cari 𝑃(𝐴). Seseorang terkena tilang jika orang
tersebut mengebut dan melewati radar pada saat
menyala, maka terdapat 4 kemungkinan yaitu
terkena tilang pada tempat T1, T2, T3 atau T4,
sehingga

Skor
2

2

1

9

𝑃(𝐴) = ∑ 𝑃(𝑇𝑖 )𝑃(𝐴|𝑇𝑖 )
= 𝑃(𝑇1 )𝑃(𝐴|𝑇1 ) + 𝑃(𝑇2 )𝑃(𝐴|𝑇2 ) + 𝑃(𝑇3 )𝑃(𝐴|𝑇3 )
+ 𝑃(𝑇4 )𝑃(𝐴|𝑇4 )
= (0,4)(0,2) + (0,3)(0,1) + (0,2)(0,5)
+ (0,1)(0,2)
= 0,08 + 0,03 + 0,1 + 0,02 = 0,23
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No
5
6

7

8

Komponen Penilaian
Jadi peluang seseorang terkena tilang adalah 𝑃(𝐴) =
0,23
Peluang melewati radar di tempat T2 jika orang
tersebut terkena tilang dengan kata lain 𝑃(𝑇2 |𝐴)
didapatkan dengan
(0,3)(0,1) 0,03
𝑃(𝑇2 )𝑃(𝐴|𝑇2 )
𝑃(𝑇2 |𝐴) =
=
=
∑ 𝑃(𝑇𝑖 )𝑃(𝐴|𝑇𝑖 )
0,23
0,23
3
=
23
Jadi peluang melewati radar d tempat T2 jika orang
tersebut terkena tilang adalah
𝑃(𝑇2 |𝐴) = 3/23
Jumlah Skor Maksimal

Skor
1
1

8

1

25

Secara garis besar, komponen penyelesaian dari soal adalah :
No

Komponen Penilaian

Skor

1

Variabel dan parameter yang diketahui

2

2

Variabel dan parameter yang ditanyakan

2

3

Konsep yang digunakan

2

4

Sistematika dan ketelitian penyelesaian soal

17

5

Kesimpulan

2

Jumlah Skor Maksimal

25
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Satuan Acara Pembelajaran (SAP)
Mata Kuliah : Statistika Matematika
Jurusan
: Pendidikan Matematika

Semester: V
Kode: 55678 SKS: 3 sks
Dosen: Fenny Fitriani, S.Si, M.Si

Waktu pertemuan : 3 x 50 menit
Jumlah Pertemuan : 1
Sub CP -MK
: Mampu menentukan himpunan dan hasil operasi dari himpunan
suatu peristiwa
Metoda Pembelajaran : Kuliah
Pertemuan ke-1: Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1.

Pendahuluan

2.

3.

Inti Penyajian

1.

Dosen menjelaskan
kontrak perkuliahan yang
akan dijalankan serta
materi apa saja yang akan
dibahas selama satu
semester ke depan
Melakukan perjanjian
masalah kehadiran
mahasiswa dan batasan
keterlambatan yang
dipernolehkan.
Melakukan refresh tentang
himpunan yang pernah
dipelajari di SMA
(TT: 20 menit)

Kegiatan Inti
1. Dosen menjelaskan
tentang konsep himpunan
2. Menjelaskan cara
menentukan himpunan
tertentu merupakan
himpunan bagian dari
himpunan lainnya.
3. Menjelaskan cara
menentukan sebuah
himpunan merupakan
himpunan kosong
4. Menjelaskan operasioperasi dari himpunan,
antara lain:
a. Gabungan dua
himpunan

2.

3.






Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
Mendengarkan dan mencatat
hal yang di anggap penting
dalam kontrak
pembelajaran.
Memberikan usulan atas
perjanjian yang dibuat agar
mendapatkan perjanjian
yang paling adil bagi dosen
dan mahasiswa.
Mengingat kembali teori
himpunan yang pernah
dipelajari di SMA

Menyimak dan meresume
penjelasan dosen yang
dianggap penting
Diskusi dan tanya jawab
apabila terdapat materi yang
kurang di pahami
Menyimak dan memahami
contoh soal yang diberikan
Menyelesaikan soal yang
diberikan dosen

Assessment
4
Kehadiran

 Keaktifan
dalam
perkuliahan
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Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3

Aktivitas Dosen
2
Gabungan lebih dari
dua himpunan
c. Irisan dua himpunan
d. Irisan lebih dari dua
himpunan
e. Komplemen dari
himpunan
f. Perkalian dari
himpunan
5. Melakuakan tanya jawab
dengan mahasiswa tentang
pembahasan yang masih
belum dipahami
6. Memberikan contoh soal
tentang himpunan dan
operasi pada himpunan
7. Memberikan latihan soal
tentang himpunan dan
operasi pada himpunan
(TT: 110 menit)
Kegiatan Penutup
1. Dosen mereview kembali
apa yang telah di
sampaikan
2. Melakukan tanya jawab
dengan mahasiswa
masalah himpunan yang
masih belum dipahami
3. Memberikan tugas kepada
mahasiswa mengenai
materi yang telah di
sampaikan
4. Memberikan gambaran
singkat tentang materi
yang akan di bahas pada
pertemuan selanjutnya
(TT: 20 menit)

Assessment
4

b.

Penutup






Tanya jawab terhadap
materi yang masih belum di
pahami setelah menerima
seluruh penjelasann dosen
Mencatat tugas terstruktur
yang diberikan oleh dosen
Mencatat materi singkat dari
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya

Tugas 1

Waktu pertemuan : 3 x 50 menit
Jumlah Pertemuan : 1
CP -MK
: Mampu membedakan penggunaan konsep teknik membilang,
permutasi, dan kombinasi
Metoda Pembelajaran : Kuliah
Pertemuan ke-2: Kuliah
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Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Inti Penyajian

Penutup

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali materi
yang didapat pada
pertemuan sebelumnya.
 Mengingat kembali masalah
kombinasi permutasi.

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Melakukan review
terhadap materi himpunan
yang disampaikan pada
pertemuan sebelumnya.
2. Mengecek kehadiran
mahasiswa.
3. Menstimulus mahasiswa
untuk mengingat materi
tentang teknik membilang,
permutasi dan kombinasi
(TT: 20 menit)
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan pengertian
tentang apa saja yang
termasuk dalam teknik
membilang.
2. Menjelaskan perbedaan
penggunaan aturan
perkalian dan aturan
penjumlahan.
3. Memberikan contoh dan
latihan soal yang
menyangkut teknik
membilang
4. Menjelaskan pengertian
permutasi
5. Menjelaskan cara
menghitung permutasi
pada keadaan tertentu
6. Menjelaskan pengertian
kombinasi
7. Menjelaskan perbedaan
penggunaan permutasi dan
kombinasi
8. Memberikan soal dan
latihan soal tentang
permutasi dan kombinasi
(TT: 110 menit)
Kegiatan Penutup
1. Mereview materi yang
diberikan.
2. Melakukan tanya jawab
tentang materi yang sudah
diberikan
3. Memberikan tugas kepada
mahasiswa mengenai
materi yang telah di
sampaikan
4. Memberikan gambaran
singkat tentang materi











Assessment
4
Kehadiran

Menyimak dan meresume
penjelasan dosen yang
dianggap penting
Diskusi dan tanya jawab
apabila terdapat materi yang
kurang di pahami
Menyimak dan memahami
contoh soal yang diberikan
Menyelesaikan soal yang
diberikan dosen

 Keaktifan
dalam
perkuliahan

Tanya jawab terhadap
materi yang masih belum di
pahami setelah menerima
seluruh penjelasann dosen
Mencatat tugas terstruktur
yang diberikan oleh dosen
Mencatat materi singkat dari
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya

Tugas 2
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Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3

Aktivitas Dosen

5.

2
yang akan di bahas pada
pertemuan selanjutnya
Memberitahukan akan
diadakan quiz pada
pertemuan selanjutnya
dengan materi himpunan,
teknik membilang,
permutasi dan kombinasi.
(TT: 20 menit)

Assessment
4

Waktu pertemuan : 3 x 50 menit
Jumlah Pertemuan : 2
CP -MK
: Mampu menjelaskan konsep peluang dan sifat-sifat peluang
pada kejadian tertentu
Metoda Pembelajaran : Ujian tertulis dan kuliah
Pertemuan ke-3: Quiz dan Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Inti Penyajian

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali materi
yang didapat pada
pertemuan sebelumnya.
 Mempersiapkan
kelengkapan quiz.

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Mengecek kehadiran
mahasiswa
2. Mereview materi teknik
membilang, permutasi, dan
kombinasi yang sudah
disampaikan sebelumnya
3. Menanyakan kesiapan
mahasiswa tentang
pelaksanaan quiz yang
akan dilakukan
(TT: 20 menit)
Kegiatan Inti
1. Memberikan soal quiz
dengan materi himpunan,
teknik membilang,
permutasi, dan kombinasi.
2. Mengawasi jalannya quiz.
3. Mengumpulkan hasil quiz
yang dilakukan oleh
mahasiswa
4. Mengingat kembali konsep
peluang yang telah didapat.
5. Mejelaskan komponenkomponen dasar dari
peluang
a. Mejelaskan ruang
sampel







Menyelesaikan soal quiz
yang diberikan
Menyimak dan meresume
penjelasan dosen yang
dianggap penting
Diskusi dan tanya jawab
apabila terdapat materi yang
kurang di pahami
Menyimak dan memahami
contoh soal yang diberikan
Menyelesaikan soal yang
diberikan dosen

Assessment
4
Kehadiran

 Quiz 1
 Perilaku
selama quiz
 Keaktifan
dalam
perkuliahan
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Tahap
Pembelajaran
1

Penutup

Aktivitas Dosen
2
b. Menjelaskan peristiwa
berdasarkan ruang
sampel
c. Menjelaskan peristiwa
berdasarkan operasi
pada himpunan
d. Menjelaskan cara
menentukan ruang
peristiwa dari sebuah
peristiwa
e. Menjelaskan sifat-sifat
dari peluang
6. Menjelaskan cara
menghitung peluang dari
sebuah peristiwa
7. Menjelaskan cara
menghitung peluang
berdasarkan operasi operasi
pada himpunan
8. Menjelaskan cara
menghitung peluang dengan
menggunakan teknik
membilang, permutasi dan
kombinasi
9. Memberikan contoh dan
latihan soal tentang materi
yang di sampaikan
(TT: 110 menit)
Kegiatan Penutup

1. Mereview materi yang
telah di sampaikan
2. Melakukan tanya jawab
mengenai materi yang

dianggap masih kurang
paham
3. Memberikan gambaran
singkat mengenai materi
yang akan disampaikan
pada pertemuan
berikutnya.
(TT: 20 menit)

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3

Assessment
4

Tanya jawab terhadap
materi yang masih belum di
pahami setelah menerima
seluruh penjelasann dosen
Mencatat materi singkat dari
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya

Pertemuan ke-4: Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Mengecek kehadiran
mahasiswa

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali materi
yang didapat pada
pertemuan sebelumnya.
 Mengingat kembali masalah
konsep peluang

Assessment
4
Kehadiran
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Tahap
Pembelajaran
1

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3

Aktivitas Dosen
2
Mereview materi konsep
peluang yang telah di
sampaikan sebelumnya
(TT: 15 menit)
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan cara
menghitung peluang pada
saat :
a. Dua peristiwa yang
saling inklusif
b. Dua peristiwa yang
saling lepas
c. Peristiwa yang
bersyarat
2. Menjelaskan kebebasan
dari dua buah peristiwa
3. Menjelaskan kebebasan
dari tiga buah peristiwa
4. Menjelaskan apakah
peristiwa – peristiwa
termasuk partisi dari ruang
sampel atau tidak.
5. Menjelaskan cara
manghitung peluang
berdasarkan dalil bayes
6. Memberikan contoh dan
latihan soal mengenai
materi yang di sampaikan.
(TT: 115 menit)
Kegiatan Penutup
1. Mereview materi yang
telah disampaikan
2. Melakukan tanya jawab
mengenai materi yang
dianggap masih kurang
paham
3. Memberikan tugas
mengenai materi yang
telah disampaikan.
4. Memberikan gambaran
singkat mengenai materi
yang akan disampaikan
pada pertemuan berikutnya
(TT: 20 menit)

Assessment
4

2.

Inti Penyajian

Penutup











Menyimak dan meresume
penjelasan dosen yang
dianggap penting
Diskusi dan tanya jawab
apabila terdapat materi yang
kurang di pahami
Menyimak dan memahami
contoh soal yang diberikan
Menyelesaikan soal yang
diberikan dosen

 Keaktifan
dalam
perkuliahan

Tanya jawab terhadap
materi yang masih belum di
pahami setelah menerima
seluruh penjelasann dosen
Mencatat tugas terstruktur
yang diberikan oleh dosen
Mencatat materi singkat dari
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya

Tugas 3

Waktu pertemuan : 3 x 50 menit
Jumlah Pertemuan : 1
CP -MK
: Mampu menentukan peubah acak satu variabel dan distribusinya
Metoda Pembelajaran : Kuliah
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Pertemuan ke-5: Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Inti Penyajian

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali materi
yang didapat pada
pertemuan sebelumnya.
 Mengingat kembali masalah
konsep peluang

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Mengecek kehadiran
mahasiswa
2. Mereview materi konsep
peluang dan sifat peluang
pada kejadian tertentu
(TT: 15 menit)
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan macam –
macam peubah acak
a. Peubah acak diskrit
b. Peubah acak kontinu
2. Menjelaskan distribusi
peubah acak diskrit
3. Menjelaskan cara
menggambar grafik yang
berhubungan dengan
distribusi peubah acak
diskrit
4. Memberikan contoh soal
tentang distribusi peubah
acak diskrit
5. Menjelaskan distribusi
peubah acak kontinu
6. Menjelaskan cara
menggambar grafik yang
berhubungan dengan
distribusi peubah acak
kontinu
7. Memberikan contoh soal
peubah acak kontinu
8. Menjelaskan fungsi
distribusi peubah acak
diskrit maupun kontinu
9. Menjelaskan cara
menggambar grafik yang
berhubungan dengan
fungsi distribusi peubah
acak baik diskrit maupun
kontinu.
10. Memberikan contoh soal
tentang fungsi distribusi
11. Memberikan latihan soal
mengenai materi yang
telah diberikan.
(TT: 120 menit)






Menyimak dan meresume
penjelasan dosen yang
dianggap penting
Diskusi dan tanya jawab
apabila terdapat materi yang
kurang di pahami
Menyimak dan memahami
contoh soal yang diberikan
Menyelesaikan soal yang
diberikan dosen

Assessment
4
Kehadiran

 Keaktifan
dalam
perkuliahan
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Tahap
Pembelajaran
1

Penutup

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
Tanya jawab terhadap
materi yang masih belum di
pahami setelah menerima
seluruh penjelasann dosen
Mencatat tugas terstruktur
yang diberikan oleh dosen
Mencatat materi singkat dari
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Penutup

1. Mereview materi yang
telah disampaikan
2. Melakukan tanya jawab

mengenai materi yang
dianggap masih kurang

paham
3. Memberikan tugas
mengenai materi yang
telah disampaikan.
4. Memberikan gambaran
singkat mengenai materi
yang akan disampaikan
pada pertemuan berikutnya
5. Menyampaikan akan
diadakan quiz pada
pertemuan selanjutnya
dengan materi konsep
peluang, sifat peluang pada
kejadian khusus, peubah
acak dan distribusinya.
(TT: 15 menit)

Assessment
4
Tugas 4

Waktu pertemuan : 3 x 50 menit
Jumlah Pertemuan : 2
CP -MK
: Mampu menentukan peubah acak gabungan dan distribusinya
Metoda Pembelajaran : Ujian tertulis dan kuliah
Pertemuan ke-6: Quiz dan Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Inti Penyajian

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Mengecek kehadiran
mahasiswa.
2. Mereview materi yang
telah dijelaskan pada
pertemuan sebelumnya
3. Menyiapkan pelaksanaan
quiz.
(TT: 10 menit)
Kegiatan Inti

1. Memberikan soal quiz
dengan materi konsep

peluang, sifat peluang pada
kejadian khusus, peubah
acak dan distribusinya.
2. Mengawasi jalannya quiz.

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali materi
yang didapat pada
pertemuan sebelumnya.
 Mempersiapkan
kelengkapan quiz.

Menyelesaikan soal quiz
yang diberikan
Menyimak dan meresume
penjelasan dosen yang
dianggap penting

Assessment
4
Kehadiran

 Quiz 2
 Perilaku
selama quiz
 Keaktifan
dalam
perkuliahan
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Tahap
Pembelajaran
1

Aktivitas Dosen
2
Mengumpulkan hasil quiz
yang dilakukan oleh
mahasiswa
4. Menjelaskan tentang
distribusi peubah acak
gabungan diskrit
5. Memberikan contoh soal
yang berkaitan dengan
distribusi peubah acak
gabungan diskrit
6. Menjelaskan tentang
distribusi peubah acak
gabungan kontinu
7. Memberikan contoh soal
yang berkaitan dengan
distribusi peubah acak
gabungan kontinu.
8. Memberikan latihan soal
yang berkaitan dengan
distribusi gabungan diskrit
maupun distribusi
gabungan kontinu.
(TT: 120 menit)
Kegiatan Penutup
1. Mereview materi yang
telah di sampaikan
2. Melakukan tanya jawab
tentang materi yang tidak
dimengerti
3. Memberikan gambaran
singkat materi yang akan
disampaikan pada
pertemuan berikutnya
(TT:20 menit)
3.

Penutup









Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
Diskusi dan tanya jawab
apabila terdapat materi yang
kurang di pahami
Menyimak dan memahami
contoh soal yang diberikan
Menyelesaikan soal yang
diberikan dosen

Assessment
4

Tanya jawab terhadap
materi yang masih belum di
pahami setelah menerima
seluruh penjelasann dosen
Mencatat materi singkat dari
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya

Pertemuan ke-7: Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Inti Penyajian

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali materi
yang didapat pada
pertemuan sebelumnya.

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Mengecek kehadiran
mahasiswa.
2. Mereview materi yang
telah dijelaskan pada
pertemuan sebelumnya
(TT: 10 menit)
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan fungsi
peluang marginal dari
salah satu peubah acak



Menyimak dan meresume
penjelasan dosen yang
dianggap penting

Assessment
4
Kehadiran

 Keaktifan
dalam
perkuliahan
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Tahap
Pembelajaran
1

Penutup

Aktivitas Dosen
2
berdasarkan fungsi
peluang gabungannya
2. Menjelaskan bahwa fungsi
peluang marginal
merupakan fungsi peluang
3. Meberikan contoh soal
fungsi peluang marginal.
4. Menjelaskan fungsi
peluang bersyarat dari
sebuah peubah acak
diberikan yang diberikan
dari peubah acak yang
lainnya .
5. Menjelaskan bahwa fungsi
peluang bersyarat dari
sebuah peubah acak
merupakan fungsii
peluang.
6. Memberikan contoh soal
fungsi peluang bersyarat
7. Menjelaskan bagaimana
dua peubah acak dikatakan
bebas stokastik atau tidak
8. Memberiikan contoh soal
tentang kebebasan
stokastik
9. Memberikan latihan soal
tentang materi yang di
sampaikan
(TT: 120 menit)
Kegiatan Penutup
1. Mereview materi yang
telah di sampaikan
2. Melakukan tanya jawab
tentang materi yang tidak
dimengerti
3. Memberikan tugas
mengenai materi yang
telah disampaikan
4. Memberikan kisi-kisi
materi yang akan
dikeluarkan pada saat
Ujian Tengah Semester
(UTS)
(TT: 20 menit)










Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
Diskusi dan tanya jawab
apabila terdapat materi yang
kurang di pahami
Menyimak dan memahami
contoh soal yang diberikan
Menyelesaikan soal yang
diberikan dosen

Tanya jawab terhadap
materi yang masih belum di
pahami setelah menerima
seluruh penjelasann dosen
Mencatat tugas terstruktur
yang diberikan oleh dosen
Mencatat materi singkat dari
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya

Assessment
4

Tugas 5

Waktu pertemuan : 3 x 50 menit
Jumlah Pertemuan : 2
CP -MK
: Mampu Mampu menentukan nilai ekspektasi matematika satu
peubah acak.
Metoda Pembelajaran : Kuliah
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Pertemuan ke-9: Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Inti Penyajian

Penutup

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali materi
yang didapat pada
pertemuan sebelumnya.

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Mengecek kehadiran
mahasiswa.
2. Menanyakan materi yang
telah disampaikan sebelum
Ujian tengah semester
3. Mereview kembali tentang
peubah acak
(TT: 20 menit)
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan nilai
ekspektasi dari fungsi
peubah acak baik diskrit
maupun kontinu
2. Memberikan contoh soal
mengenai nilai ekspektasi
3. Menjelaskan rataan dari
sebuah peubah acak baik
diskrit maupun kontinu
4. Memberikan contoh soal
rataan dari peubah acak
5. Menjelaskan varians dari
sebuah peubah acak baik
diskrit maupun kontinu
berdasarkan definisi dan
sifat sifatnya
6. Memberikan contoh soal
mengenai varians.
7. Menjelaskan cara
menghitung nilai
ekspektasi dan varians dari
sebuah peubah acak secara
berdekatan
8. Memberikan contoh soal
mengenai cara menghitung
nilai ekspektasi dan
varians dari sebuah peubah
acak secara berdekatan
9. Memberikan latihan soal
mengenai materi yang
disampaikan
(TT: 110 menit)
Kegiatan Penutup
1. Mereview materi yang
telah disampaikan
2. Melakukan tanya jawab
mengenai materi yang di
anggap belum di kuasai
oleh mahasiswa










Assessment
4
Kehadiran

Menyimak dan meresume
penjelasan dosen yang
dianggap penting
Diskusi dan tanya jawab
apabila terdapat materi yang
kurang di pahami
Menyimak dan memahami
contoh soal yang diberikan
Menyelesaikan soal yang
diberikan dosen

 Keaktifan
dalam
perkuliahan

Tanya jawab terhadap
materi yang masih belum di
pahami setelah menerima
seluruh penjelasann dosen
Mencatat tugas terstruktur
yang diberikan oleh dosen

Tugas 6
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Tahap
Pembelajaran
1

Aktivitas Dosen
3.

4.

2
Memberikan tugas
mengenai materi yang
telah di sampaikan
Memberikan gambaran
singkat tentang moment,
fungsi pembangkit
moment, dan pertidak
samaan chebyshev yang
akan di sampaikan pada
pertemuan berikutnya.
(TT: 20 menit)



Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
Mencatat materi singkat dari
materi yang akan dipelajari
pada pertemuan selanjutnya

Assessment
4

Pertemuan ke-10: Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Memeriksa kehadiran
mahasiswa
2. Mereview kembali
materi yang telah di
sampaikan pada
minggu sebelumnya
(TT: 15 menit)

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali
materi yang didapat
pada pertemuan
sebelumnya.

Assessment
4
Kehadiran
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Tahap
Pembelajaran

Aktivitas Dosen

Inti Penyajian

Kegiatan Inti
1. Menjelaskan apa yang
di maksud dengan
moment
2. Memberikan contoh
soal yang
berhubungan dengan
moment
3. Menjelaskan fungsi
pembangkit moment
4. Memberikan contoh
soal yang
berhubungan dengan
fungsi pembangkit
moment
5. Menjelaskan tentang
cara menentukan
batas atas dan batas
bawah dengan
menggunakan
pertidaksamaan
chebyshev
6. Memberikan contoh
soal yang
berhubungan dengan
pertidaksamaan
chebyshev
7. Memberikan latihan
soal yang
berhubungan dengan
moment, fungsi
pembangkit moment,
dan pertidaksamaan
chebyshev
(TT: 115 menit)








Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
Menyimak dan
meresume penjelasan
dosen yang dianggap
penting
Diskusi dan tanya
jawab apabila terdapat
materi yang kurang di
pahami
Menyimak dan
memahami contoh soal
yang diberikan
Menyelesaikan soal
yang diberikan dosen

Assessment
 Keaktifan
dalam
perkuliahan
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Tahap
Pembelajaran

Aktivitas Dosen

Penutup

Kegiatan Penutup
1. Memberikan review
tentang materi yang
telah di sampaikan
2. Melakukan tanya
jawab mengenai
materi yang dianggap
masih kurang
dipahami mahasiswa
3. Memberikan tugas
yang berhubungan
dengan materi yang
telah di sampaikan
4. Memberikan
pemberitahuan bahwa
pada pertemuan
selanjutnya akan
dilakukan quiz dengan
materi ekspektasi
matematika yang telah
di sampaikan pada
pertemuan 9 dan 10.
(TT: 20 menit)

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
 Tanya jawab terhadap
materi yang masih
belum di pahami
setelah menerima
seluruh penjelasann
dosen
 Mencatat tugas
terstruktur yang
diberikan oleh dosen
 Mencatat materi
singkat dari materi
yang akan dipelajari
pada pertemuan
selanjutnya

Assessment
Tugas 7

Waktu pertemuan : 3 x 50 menit
Jumlah Pertemuan : 5
CP -MK
: Mampu menentukan nilai ekspektasi matematika dua peubah
acak
Metoda Pembelajaran : Ujian tertulis dan kuliah
Pertemuan ke-11: Quiz dan Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Memeriksa kehadiran
mahasiswa
2. Mereview secara singkat
tentang materi ekspektasi
matematika
3. Menyiapkan mahasiswa
untuk melakukan quiz
(TT: 10 menit)

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali
materi yang didapat
pada pertemuan
sebelumnya.
 Mempersiapkan
kelengkapan quiz.

Assessment
4
Kehadiran
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Tahap
Pembelajaran

Aktivitas Dosen


Inti Penyajian

Kegiatan Inti
1. Memberikan soal quiz
pada mahasiswa tentang
ekspkatasi matematika
2. Menjaga jalannya quiz
yang dilakukan
mahasiswa
3. Mengumpulkan hasil
quiz yang telah dilakukan
oleh mahasiswa
4. Menjelaskan nilai
ekspektasi gabungan dari
variabel diskrit maupun
kontinu
5. Memberikan contoh soal
yang berhubungan
dengan nilai ekspektasi
gabungan
6. Memberikan latihan soal
yang berhubungan
dengan nilai ekspektasi
gabungan
(TT: 120 menit)
Kegiatan Penutup
1. Mereview materi yang
telah di sampaikan
2. Malakukan tanya jawab
mengenai materi yang di
anggap masih kurang
dipahami oleh
mahasiswa
3. Memberikan gambaran
singkat mengenai materi
ekspektasi bersyarat,
rataan bersyarat, dan
varians bersyarat yang
akan di sampaikan pada
pertemuan selanjutnya
(TT: 20 menit)



Penutup










Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
Menyelesaikan soal
quiz yang diberikan
Menyimak dan
meresume penjelasan
dosen yang dianggap
penting
Diskusi dan tanya
jawab apabila terdapat
materi yang kurang di
pahami
Menyimak dan
memahami contoh soal
yang diberikan
Menyelesaikan soal
yang diberikan dosen

Assessment
 Quiz 3
 Perilaku
selama quiz
 Keaktifan
dalam
perkuliahan

Tanya jawab terhadap
materi yang masih
belum di pahami
setelah menerima
seluruh penjelasann
dosen
Mencatat materi
singkat dari materi
yang akan dipelajari
pada pertemuan
selanjutnya
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Pertemuan ke-12: Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Inti Penyajian

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali
materi yang didapat
pada pertemuan
sebelumnya.

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Memeriksa kehadiran
mahasiswa
2. Memberikan review
mengenai nilai
ekspektasi gabungan
3. Menanyakan materi
yang belum di
mengerti oleh
mahasiswa
(TT: 15 menit)
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan tentang
ekspektasi bersyarat
2. Memberikan contoh
soal mengenai
ekspektasi bersyarat
3. Menjelaskan rataan
bersyarat
4. Membeikan contoh
soal rataan bersyarat
5. Menjelaskan varians
bersyarat
6. Memberikan contoh
soal varians bersyarat
7. Memberikan latihan
soal tentang
ekspektasi bersyarat,
rataan bersyarat, dan
varians bersyarat
(TT: 115 menit)








Menyimak dan
meresume penjelasan
dosen yang dianggap
penting
Diskusi dan tanya
jawab apabila terdapat
materi yang kurang di
pahami
Menyimak dan
memahami contoh soal
yang diberikan
Menyelesaikan soal
yang diberikan dosen

Assessment
4
Kehadiran

 Keaktifan
dalam
perkuliahan
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Tahap
Pembelajaran

Penutup

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
Kegiatan Penutup
 Tanya jawab terhadap
1. Mereview materi yang
materi yang masih
telah di sampaikan
belum di pahami
2. Menanyakan materi
setelah menerima
yang masih belum di
seluruh penjelasann
pahami oleh
dosen
mahasiswa
 Mencatat tugas
3. Memberikan tugas
terstruktur yang
yang menyangkut
diberikan oleh dosen
dengan materi yang
 Mencatat materi
telah di sampaikan
singkat dari materi
4. Memberikan
yang akan dipelajari
gambaran singkat
pada pertemuan
mengenai materi yang
selanjutnya
akan di sampaikan
pada pertemuan
selanjutnya
(TT: 20 menit)
Aktivitas Dosen

Assessment
Tugas 8

Pertemuan ke-13: Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Memeriksa kehadiran
mahasiswa
2. Mereview materi yang
telah disampaikan
pada pertemuan
sebelumnya
3. Menanyakan materi
yang dianggap masih
mengalami kesulitan
dalam menyelesaikan
tugasnya
(TT: 15 menit)

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali
materi yang didapat
pada pertemuan
sebelumnya.

Assessment
4
Kehadiran
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Tahap
Pembelajaran

Inti Penyajian

Penutup

Aktivitas Dosen
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan
memgenai perkalian
dua moment
2. Menjelaskan sifatsifat antara perkalian
dua moment
3. Memberikan contoh
soal mengenai
perkalian dua moment
4. Menjelaskan
mengenai kovarians
5. Memberikan contoh
soal mengenai
kovarians
6. Memberikan latihan
soal mengenai
perkalian dua moment
dan kovarians
(TT: 115 menit)
Kegiatan Penutup
1. Mereview materi yang
telah di sampaikan
2. Menanyakan materi
yang di anggap masih
belum di kuasai oleh
mahasiswa
3. Memberikan tugas
yang menyangkut
dengan materi yang
disampaikan
4. Memberikan
gambaran singkat
materi yang akan di
sampaikan pada
pertemuan selanjutnya
(TT: 20 menit)













Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
Menyimak dan
meresume penjelasan
dosen yang dianggap
penting
Diskusi dan tanya
jawab apabila terdapat
materi yang kurang di
pahami
Menyimak dan
memahami contoh soal
yang diberikan
Menyelesaikan soal
yang diberikan dosen

Tanya jawab terhadap
materi yang masih
belum di pahami
setelah menerima
seluruh penjelasann
dosen
Mencatat tugas
terstruktur yang
diberikan oleh dosen
Mencatat materi
singkat dari materi
yang akan dipelajari
pada pertemuan
selanjutnya

Assessment
 Keaktifan
dalam
perkuliahan

Tugas 9

Pertemuan ke-14: Kuliah
Tahap
Pembelajaran
1

Aktivitas Dosen
2

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3

Assessment
4
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Tahap
Pembelajaran

Pendahuluan

Inti Penyajian

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
 Mengingat kembali
materi yang didapat
pada pertemuan
sebelumnya.

Aktivitas Dosen
Kegiatan Pendahuluan
1. Memeriksa kahadiran
mahasiswa
2. Mereview materi yang
telah disampaikan
pada pertemuan
sebelumnya
3. Menanyakan materi
yang dianggap kurang
dipahami oleh
mahasiswa didasarkan
pada tugas yang
dikumpulkan
(TT: 15 menit)
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan tentang
fungsi pembangkit
moment gabungan
2. Memberikan contoh
soal yang
berhubungan dengan
fungsi pembangkit
moment gabungan
3. Menjelaskan koefisien
korelasi
4. Memberikan contoh
soal yang
berhubungan dengan
koefisien korelasi
5. Memberikan latihan
soal yang
berhubungan dengan
fungsi pembangkit
momen gabungan dan
koefisien korelasi
(TT: 120 menit)








Menyimak dan
meresume penjelasan
dosen yang dianggap
penting
Diskusi dan tanya
jawab apabila terdapat
materi yang kurang di
pahami
Menyimak dan
memahami contoh soal
yang diberikan
Menyelesaikan soal
yang diberikan dosen

Assessment
Kehadiran

 Keaktifan
dalam
perkuliahan
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Tahap
Pembelajaran

Penutup

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
Kegiatan Penutup
 Tanya jawab terhadap
1. Mereview materi yang
materi yang masih
telah disampaikan
belum di pahami
2. Melakukan tanya
setelah menerima
jawab mengenai
seluruh penjelasann
materi yang dianggap
dosen
belum dimengerti oleh  Mencatat tugas
mahasiswa.
terstruktur yang
3. Memberikan tugas
diberikan oleh dosen
yang berhubungan
 Mencatat materi
dengan materi yang
singkat dari materi
disampaikan
yang akan dipelajari
4. Menyampaikan bahwa
pada pertemuan
akan dilakukan quiz
selanjutnya
pada pertemuan
berikutnya dengan
materi yang telah
disampaikan dari
pertemuan 12-15
dengan tambahan
materi dipertemuan 16
pada saat dilakukan
quiz.
(TT: 15 menit)
Aktivitas Dosen

Assessment
Tugas 10

Pertemuan ke-15: Kuliah dan Quiz
Tahap
Pembelajaran
1

Pendahuluan

Aktivitas Dosen
2
Kegiatan Pendahuluan
1. Memeriksa kehadiran
mahasiswa
2. Mereview kembali
materi yang telah
disampaikan pada
pertemuan sebelumnya
3. Menanyakan materi yang
dianggap kurang paham
oleh mahasiswa
(TT: 10 menit)

Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
3
 Mengingat kembali
materi yang didapat
pada pertemuan
sebelumnya.

Assessment
4
Kehadiran
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Tahap
Pembelajaran

Inti Penyajian

Penutup

Aktivitas Dosen
Kegiatan Inti
1. Menjelaskan cara
menentukan akibat dari
kebebasan stokastik.
2. Memberikan contoh soal
yang berhubungan
dengan menentukan
akibat dari kebebasan
stokastik
3. Menyiapkan mahasiswa
untuk melakukan quiz
4. Memberikan soal quiz
kepada mahasiswa
mengenai materi yang
telah disampaikan pada
pertemuan ke 12-15 serta
materi yang di sampaikan
sebelum dilakukan quiz
5. Mengawasi jalannya quiz
yang dilakukan
mahasiswa
6. Mengumpulkan hasil
quiz yang dilakukan
mahasiswa
(TT: 130 menit)
Kegiatan Penutup
1. Menanyakan materi yang
tidak dipahami
mahasiswa
2. Memberikan kisi-kisi
yang digunakan untuk
ujian akhir semester
(TT: 10 menit)











Kegiatan Pembelajar
Mahasiswa
Menyelesaikan soal
quiz yang diberikan
Menyimak dan
meresume penjelasan
dosen yang dianggap
penting
Diskusi dan tanya
jawab apabila terdapat
materi yang kurang di
pahami
Menyimak dan
memahami contoh soal
yang diberikan
Menyelesaikan soal
yang diberikan dosen

Assessment
 Quiz 4
 Perilaku
selama quiz
 Keaktifan
dalam
perkuliahan

Tanya jawab terhadap
materi yang masih
belum di pahami
setelah menerima
seluruh penjelasann
dosen
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Kontrak Pembelajaran
Nama Mata Kuliah
Kode Mata Kuliah
Besarnya sks
Dosen
Semester
Hari Pertemuan / Jam
Ruang

: Statistika Matematika
: 55678
: 3 sks
: Fenny Fitriani, S.Si, M.Si
:V
: Rabu / 14.30 – 17.00
: B.301

1. Manfaat Pembelajaran
Serelah menempuh mata kuliah Statistika Matematika ini, mahasiswa akan dapat
menyelesaikan persoalan – persoalan yang berhubungan dengan mencari peluang
suatu kejadian tertentu sehingga mahasiswa dapat mengambil keputusan yang tepat
setelah mengetahui nilai peluang dari suatu permasalah yang di teliti.
.
2. Deskripsi
Mata kuliah ini membahas tentang teori peluang secara lebih mendalam dengan
pendekatan aksioma dan distribusi distribusi penting yang ada untuk diterapkan
dalam memahami konsep-konsep peubah acak. Lingkup bahasannya meliputi:
pengantar himpunan, konsep dasar peluang, peluang, distribusi peluang, harapan
matematis.
3. Capaian Pembelajaran
a. CP-PRODI
 Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya
secara mandiri (S9) ;
 Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam
bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman
perguruan tinggi (KU4); Mampu mendokumentasikan, menyimpan,
mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan
dan mencegah plagiasi (KU9) ;
 Merancang dan melaksanakan penelitian serta melaporkan dan
mempublikasikan hasilnya, sehingga dapat digunakan sebagai alternatif
penyelesaian masalah di bidang pendidikan matematika (KK13); Mampu
mengambil keputusan strategis di bidang pendidikan matematika
berdasarkan informasi dan data yang relevan (KK14); Mampu mengambil
keputusan yang tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis
informasi dan data (edupreuner) (KK17) ;
 Menguasai konsep matematika yang diperlukan untuk melaksanakan
pembelajaran di satuan pendidikan dasar dan menengah (PP6); Menguasai
metodologi penelitian pendidikan matematika (Peneliti) (PP11).
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b. CP-MK
Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu memilih
konsep peluang dan distribusinya (C4) untuk menambil keputusan yang tepat di
bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data yang relevan
(P3) yang dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang studi
berikutnya.
 Mampu menentukan himpunan dan hasil operasi dari himpunan suatu peristiwa
 Mampu membedakan penggunaan konsep teknik membilang, permutasi, dan
kombinasi
 Mampu menjelaskan konsep peluang dan sifat-sifat peluang pada kejadian
tertentu
 Mampu menentukan peubah acak satu variabel dan distribusinya.
 Mampu menentukan peubah acak gabungan dan distribusinya
 Mampu menentukan nilai ekspektasi matematika satu peubah acak
 Mampu menentukan nilai ekspektasi matematika dua peubah acak
4. Peta Capaian Pembelajaran

CP MK Setelah mengikuti mata kuliah statistika matematika, mahasiswa mampu
memilih konsep peluang dan distribusinya (C4) untuk menambil keputusan yang
tepat di bidang pendidikan matematika berdasarkan analisis informasi dan data yang
relevan (P3) yang dapat digunakan sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang
C3 P2 A2 Menentukan nilai ekspektasi matematika (7)

C3 P2 A3 Menentukan Peubah acak
gabungan (6)

C3 P2 A2 Menentukan Peubah acak satu
variabel diskrit (4)

C3 P2 A2 Menentukan Peubah acak satu
variabel kontinu (5)

C2 P2 A2 Menjelaskan konsep peluang dan dalil bayes (3)

C2 P2 A2 Membedakan penggunaan teknik
membilang, kombinasi, dan permutasi (2)

C2 P2 A2 Menentukan Himpunan dan operasinya di
suatu kejadian (1)

UNIPA Surabaya – Pendidikan Matematika | 52

TEKNIK INSTRUKSIONAL-Statistika Matematika

5. Buku Acuan / Referensi
Utama
a) Nar Herrhyanto dan Tuti Gantini, ‘Pengantar Statistika Matematis’, Penerbit :
Yrama WIdya, 2013
b) Walpole, ‘Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan’ terjemahan
edisi ke-4, Penerbit : ITB Bandung, 2012
Pendukung
Freud, J.E dan R. E. Walpole, ‘Mathematical Statistics’, Penerbit : Prentice-Hall
Inc, 1980
6. Strategi Pembelajaran
Strategi pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah ini antara lain :
a) Materi di sampaikan dengan cara menyajikan materi lewat penyajian ppt dimana
sebelumnya mahasiswa telah diminta untuk membaca text dari buku acuan.
b) Dalam perkuliahan dilakukan tanya jawab serta dilakukan diskusi mengenai
materi yang disampaikan.
c) Setiap materi yang dibahas, diberikan contoh soal dan cara penyelesaiannya.
d) Setiap akhir pertemuan perkuliahan, dosen memberikan tugas yang akan di
selesaikan mahasiswa di rumah yang kemudian di kumpulkan pada pertemuan
selanjutnya.
e) Pelaksanaan quiz dilakukan 4 kali.
7. Rencana Tugas
Berikut ini rencana pemberian tugas yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa:
a) Tugas Individu
Tugas individu yang di berikan berupa soal – soal yang berhubungan dengan
materi yang telah diajarkan pada pertemuan tersebut. Tugas tersebut di kerjakan
di rumah kemudian diminta untuk dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.
b) Quiz
Quiz dilaksanakan sebanyak 4 kali dalam bentuk soal essay.
c) Evaluasi Tengah Semester
Evaluasi dilakukan pada minggu ke – 8 dengan mengambil materi dari pertemuan
pada minggu ke – 1 sampai minggu ke – 7. Evaluasi dilakukan dalam bentuk
essay.
d) Evaluasi Akhir Semester
Evaluasi dilakukan pada minggu ke – 16 dengan mengambil materi dari
pertemuan pada minggu ke – 8 sampai minggu ke – 15. Evaluasi dilakukan dalam
bentuk soal essay.
8. Rencana Asessmen & Evaluasi
Bentuk
Tugas 1
Tugas 2
Quiz 1
Tugas 3

Bobot
3%
3%
5%
3%
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Tugas 4
Quiz 2
Tugas 5
Evaluasi Tengah Semester
Tugas 6
Tugas 7
Quiz 3
Tugas 8
Tugas 9
Tugas 10
Quiz 4
Evaluasi Akhir Semester

3%
5%
3%
20%
3%
3%
5%
3%
3%
3%
5%
30 %

9. Kriteria Penilaian
Kriteria penilaian pada mata kuliah Statistika Matematika dapat dijabarkan sebagai
berikut:
Skor
≥ 86
81 -- 85
76 – 80
70 -- 75
66 -- 69
61-- 65
56 -- 60
51-- 55
41--50
0 -- 40

Nilai
A
AB+
B
BC+
C
CD
E

Skor didapatkan dari :
 UTS
: 20%
 UAS
: 30%
 Tugas
: 50%
Dalam penilaian tugas ini, 50% penilaian tugas didapatkan dari:
a. Keaktifan dalam tatap muka 10%
b. Kehadiran 5%
c. Tugas mandiri maupun kelompok 35%
10. Jadwal Pembelajaran
No
1

Tgl
09-09-15

2

16-09-15

CP-MK
Mampu menentukan
himpunan dan hasil
operasi dari
himpunan suatu
peristiwa
Mampu
membedakan
penggunaan konsep
teknik membilang,

Pokok Bahasan
 Kontrak perkuliahan
 Pengertian
himpunan
 Operasi-operasi pada
himpunan
 Aturan perkalian
 Aturan penjumlahan
 Permutasi
 Kombinasi

Pustaka
Utama a) b) dan
Pendukung

Utama a) b) dan
Pendukung
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No

Tgl

3

23-09-15

4

30-09-15

5

07-10-15

6

14-10-15

7

21-10-15

8
9

04-11-15
11-11-15

10

18-11-15

11

25-11-15

CP-MK
permutasi, dan
kombinasi
Mampu menjelaskan
konsep peluang dan
sifat-sifat peluang
pada kejadian
tertentu

Mampu menjelaskan
konsep peluang dan
sifat-sifat peluang
pada kejadian
tertentu
Mampu menentukan
peubah acak satu
variabel dan
distribusinya.

Mampu menentukan
peubah acak
gabungan dan
distribusinya.
Mampu menentukan
peubah acak
gabungan dan
distribusinya.

Pokok Bahasan

Pustaka

 Quiz pertemuan 1
dan 2
 Komponen dasar dari
peluang
 Sifat – sifat dari
peluang
 Peluang berdasarkan
teknik membilang
 Peluang bersyarat,
peluang pada
kejadian saling lepas
dan bebas
 Dalil Bayes
 Macam – macam
peubah acak
 Distribusi peluang
diskrit maupun
kontinu
 Fungsi distribusi
peluang diskrit
maupun kontinu
 Quiz pertemuan 3-5
 Distribusi peubah
acak gabungan

Utama a) b) dan
Pendukung

 Fungsi marginal
 Distribusi bersyarat
 Kebebasan stokastik

Utama a) b) dan
Pendukung

UTS
Mampu menentukan
 Nilai ekspektasi
nilai ekspektasi
peubah acak
matematika satu
 Mean peubah acak
peubah acak.
 Variansi peubah acak
Mampu menentukan
 Fungsi pembangkit
nilai ekspektasi
moment
matematika satu
 Ketidak samaan
peubah acak.
chebyshev
Mampu menentukan
 Quiz pertemuan 9-10
nilai ekspektasi
 Nilai ekspektasi
matematika dua
gabungan
peubah acak

Utama a) b) dan
Pendukung

Utama a) b) dan
Pendukung

Utama a) b) dan
Pendukung

Utama a) b) dan
Pendukung

Utama a) b) dan
Pendukung

Utama a) b) dan
Pendukung
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No
12

Tgl
02-12-15

13

09-12-15

14

16-12-15

15

23-12-15

16

06-01-16

CP-MK
Mampu menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua
peubah acak
Mampu menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua
peubah acak
Mampu menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua
peubah acak
Mampu menentukan
nilai ekspektasi
matematika dua
peubah acak

Pokok Bahasan
 Ekspektasi bersyarat
 Rataan bersyarat
 Varians bersyarat

Pustaka
Utama a) b) dan
Pendukung

 Perkalian dua
momen
 Kovarians

Utama a) b) dan
Pendukung

 Fungsi pembangkit
momen gabungan
 Koefisien korelasi

Utama a) b) dan
Pendukung

 Akibat kebebasan
stokastik
 Quiz pertemuan 1115
UAS

Utama a) b) dan
Pendukung
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