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Capaian 
Pembelajaran (CP) 

CPL-PRODI  
Sikap 

S1 Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

S2 Memahami etika profesi  serta memiliki moral yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. 

S5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain.  

Keterampilan Umum 

KU1 Mampu berkomunikasi i lmiah lisan maupun tulisan dengan baik. 

KU2 Mampu mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang akurat dalam pengambilan keputusan. 

KU5 Mampu bekerjasama dalam tim serta sigap menangkap peluang kerja. 

Keterampilan Khusus 

KK1 Mampu memahami permasalahan matematis sederhana, menganalisa dan menyelesaikannya. 

KK5 Mampu  menerima dan mengikuti i lmu baru sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni. 

KK6 Mampu  mengikuti perkembangan IPTEK  yang menjunjang bidang kerja. 
Pengetahuan 

P3 Mengetahui metode-metode standar dalam bidang matematika.    

P7 Memahami ilmu-ilmu dasar yang mendukung kemampuan dalam menghadapi tantangan di masyarakat dan dunia kerja.  



CP-MK  

M1 Mahasiswa mampu memahami masalah statistik sederhana, menganalisis dengan metode dasar statistik  dan menyelesaikannya. 

M2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi data, menganalisisnya menggunakan metode statistik dasar yang sesuai, menyajikannya secara lisan 
dan tertulis dengan cara akademik 

M3 Mahasiswa mampu bertanggung jawab atas kesimpulan yang diambil berdasarkan data dan metode yang telah dipelajari selama kulia h. 

Deskripsi Singkat 
Mata Kuliah 

Matakuliah ini merupakan matakuliah dasar yang menjadi prasarat untuk mengambil matakuliah di tingkat lebih lanjut. Mata kuli ah ini berkaitan 
dengan konsep dasar statistika, statistika deskriptif, distribusi variabel acak, distribusi peluang khusus, distri busi sample rata-rata, perkiraan selang 

parameter, dan uji hipotesa. Pengenalan program R atau minitab dilakukan sebagai alat untuk memecahkan masalah sederhana terkait dengan 
pengolahan dan analisis data.  

Bahan Kajian / 
Pokok Bahasan 

a. Konsep dasar statistik 
b. Statistik deskriptif 
c. Distribusi variabel acak 

d. Distribusi peluang khusus 
e. Distribusi sample rata-rata 
f. Perkiraan selang parameter 

g. Uji hipotesis 

Daftar Referensi Utama:  

Walpole, R.E.2000. Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan, edisi 3 . Bandung : ITB.  

Pendukung:  

Sudjana. 1975. Metoda Statistika. Bandung: Trasito.  

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: Perangkat keras: 

Materi kuliah dan presentasi  (fi le pdf, word dan scan laporan tugas). PC & LCD projector; dan 

Spidol dan papan tulis 
Nama Dosen 

Pengampu 
Fitroh Resmi, M.Si  

Matakuliah 
prasyarat 

- 

 
 

Minggu 
Ke- 

Sub-CPMK 

(Kemampuan Akhir 
yang Direncanakan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

Penilaian 
Metode Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 
Materi Pembelajaran 

(Pustaka) 

Bobot 

Penilaian 
(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 



1 Mahasiswa mampu 
memahami ruang 
sampel, kejadian, 
permutasi, 

kombinasi, peluang 
dan sifat-sifatnya. 

Ketepatan dalam 
menentukan ruang sampel, 
kejadian, permutasi, 
kombinasi, peluang dan sifat-

sifatnya. 

Kehadiran  Kontrak kuliah dan 

pembagian materi 
presentasi (30 menit) 

 Pemaparan konsep (100 

menit) 
 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal.(20 

menit) 

 Ruang sampel. 

 Kejadian.  

 Menghitung titik sampel. 

 Peluang suatu kejadian. 

 Aturan penjumlahan. 

1 

2  Mahasiswa 

mampu 
memahami 
peluang 
bersyarat, 

kejadian bebas, 
aturan bayes, 
peubah acak. 

 Mahasiswa 

mampu 
membedakan 
ruang sampel 
diskrit dan 

kontinu.  
 Mahasiswa 

mampu 
memahami  
distribusi 

peluang dan 
distribusi 
komulatif untuk 

variabel acak 
diskrit dan 
kontinu 

 Ketepatan dalam 

menghitung peluang 
bersyarat, peluang untuk 
kejadian bebas. 

 Kesesuaian dalam 

menggunakan aturan 

bayes dan peubah acak. 
 Ketepatan dalam 

menentukan ruang sampel 
diskrit dan kontinu. 

 Ketepatan dalam 

menghitung distribusi 
peluang dan distribusi 
komulatif untuk variabel 
acak diskrit dan kontinu. 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Pemaparan konsep (100 

menit) 
 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 
menit) 

 Peluang bersyarat. 

 Aturan perkalian. 

 Aturan Bayes . 

 Pengertian peubah acak. 

 Distribusi peluang diskrit. 

 Distribusi peluang kontinu. 

2,5 

3 Mahasiswa mampu 
memahami 

distribusi empiris, 
distribusi peluang 

Ketepatan dalam 
menentukan distribusi 

empiris, distribusi peluang 
gabungan, fungsi padat 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Pemaparan konsep (100 

menit) 

 Distribusi empiris. 

 Distribusi peluang 

gabungan. 

2,5 



gabungan, fungsi 
padat gabungan, 
distribusi marginal, 
distribusi bersyarat, 

bebas statistik dan  
rataan peubah acak.  

gabungan, distribusi 
marginal, distribusi 
bersyarat, bebas statistik dan 
rataan peubah acak. 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 
menit) 

 Rataan peubah acak. 

4  Mahasiswa 

mampu 
memahami 

variansi dan 
kovariansi dari 
perubah acak 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 
sifat-sifat dari 
rataan dan 
variansi dari 

kombinasi l inear 
peubah acak 

 Mahasiswa 

mampu 

memahami 
teorema 
chebyshev 

 Mahasiswa 

memahami 

rataan dan 
variansi dari  
distribusi 
seragam diskrit 

dan distribusi 
binomial. 

 Ketepatan mahasiswa 

dalam menghitung 
variansi dan kovariansi 

dari peubah acak 
 Kesesuai dalam 

menggunakan sifat-sifat 
dari rataan dan variansi 
dari kombinasi l inear 

peubah acak 
 Ketepatan dalam 

menggunakan teorema 
chebyshev 

 Ketepatan dalam 

menghitung rataan dan 

variansi dari distribusi 
diskrit dan distribusi 
binomial. 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Kuis 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Kuis (30 menit) 

 Pemaparan konsep (75 

menit) 
 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (15 

menit) 

 Variansi dan kovariansi. 

 Rataan dan variansi dari 

kombinasi l inear peubah 

acak. 

 Teorema Chebyshev. 

 Distribusi seragam diskrit. 

 Distribusi binomial dan 

multinomial. 

11,5 

5  Mahasiswa 

mampu 
memahami 

 Ketepatan dalam 

menghitung rataan dan 
variansi dari  distribusi 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Distribusi hipergeometrik. 

 Distribusi binomial negatif 

dan geometrik. 

2,5 



rataan dan 
variansi dari 
distribusi 
hipergeometrik, 

distribusi 
geometrik dan 
distribusi poisson 

 Mahasiswa 

mampu 
membedakan 
distribusi 
hipergeometrik, 

distribusi 
hipergeometrik 
ganda, distribusi 

binomial negatif, 
distribusi 
geometrik, 
distribusi 

poisson, 
distribusi normal, 
dan distribusi 
normal baku. 

hipergeometrik, distribusi 
geometrik dan distribusi 
poisson 

 Keseuaian dalam 

membedakan distribusi 

hipergeometrik, distribusi 
hipergeometrik ganda, 
distribusi binomial negatif, 

distribusi geometrik, 
distribusi poisson, 
distribusi normal, dan 
distribusi normal baku. 

 

 Pemaparan konsep (100 

menit) 
 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 
menit) 

 Distribusi poisson dan 

proses poisson 

 Distribusi normal  

 Luas di bawah kurva 

normal  

 Penerapan distribusi normal  

6  Mahasiswa 

mampu 

memahami 
rataan dan 
variansi dari 
distribusi gamma, 

distribusi 
eksponensial, 
distribusi khi-

kuadrat, 
distribusi weibull 

 Mahasiswa 

mampu 

 Ketepatan dalam 

menghitung rataan dan 

variansi dari distribusi 
gamma, distribusi 
eksponensial, distribusi 
khi-kuadrat, distribusi 

weibull  
 Keseuaian dalam 

membedakan  distribusi 
gamma, distribusi 

eksponensial, distribusi 
khi-kuadrat, distribusi 
weibull  

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  

 Pemaparan konsep (100 

menit) 
 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 
menit) 

 Hampiran normal terhadap 

binomial. 

 Distribusi gamma dan 

eksponensial. 

 Penerapan distribusi 

eksponensial dan gamma. 

 Distribusi Khi-Kuadrat. 

 Distribusi Weibull. 

 Transformasi peubah. 

 Momen dan fungsi 

pembangkit momen. 

2,5 



membedakan 
distribusi 
gamma, 
distribusi 

eksponensial, 
distribusi khi-
kuadrat, 

distribusi 
weibull  

 Mahasiswa 

mampu 
memahami 

transformasi 
peubah acak, 
momen dan 

fungsi 
pembangkit 
momen. 

 Kesesuaian dalam 

mentransformasikan 
peubah acak dan 
menentukan momen dan 
fungsi pembangkit 

momen. 

7 Mahasiswa mampu 
mengulang materi 

yang pernah 
diberikan 

Ketepatan dalam mengulang 
materi sebelum-sebelumnya 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Pemaparan konsep (100 

menit) 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 
menit) 

Mengulang materi minggu 
pertama sampai ke-6 dan 

persiapan UTS 

2,5 

8 UTS (Ujian Tengah Semester) 

9 Mahasiswa mampu 

mengevaluasi 

pembelajaran 

tengah semester 

 

Ketepatan dalam 
mengerjakan ulang UTS 

Kehadiran  Pembahasan UTS (120 

menit) 
 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (30 
menit) 

Pembahasan UTS 1 

10  Mahasiswa 

mampu 

memahami 
populasi, 

 Kesesuain dalam 

menjelaskan populasi, 

sampel, sampel acak, 
distribusi sampel, galat 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  

 Pemaparan konsep (100 

menit) 

 Sampel acak. 

 Kecenderungan 

pemusatan, keragaman 

pada sampel. 

2,5 



sampel, sampel 
acak, distribusi 
sampel, galat 
baku, teorema 

limit pusat, 
distribusi t dan 
distribusi f. 

 Mahasiswa 

mampu 
menentukan 
rataan, median, 
modus, 

rentangan, 
wariansi, 
simpangan 

baku dari 
sampel acak. 

 

baku, teorema limit 
pusat, distribusi t dan 
distribusi f. 

 Ketepatan dalam 

menentukan rataan, 

median, modus, 
rentangan, wariansi, 
simpangan baku dari 

sampel acak. 
 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 
menit) 

 Memamerkan data. 

 Distribusi sampel. 

 Distribusi sampel dari 

rataan. 

 Distribusi sampel dari 
(𝑛−1)𝑆2

𝜎2
. 

 Distribusi-t. 

 Distribusi-F. 

11 Mahasiswa mampu 
menentukan 

penaksir takbias, 
selang kepercayaan 
untuk rataan 
dengan variansi 

dikatahui ataupun 
tidak diketahui, 
batas toleransi, 
selang kepercayaan 

untuk selisish dua 
rataan dengan 
variansi diketahui 

maupun tidak 
diketahui, selang 
kepercayaan untuk 
pengamatan 

berpasangan, 

Ketepatan dalam 
menentukan penaksir 

takbias, selang kepercayaan 
untuk rataan dengan variansi 
dikatahui ataupun tidak 
diketahui, batas toleransi, 

selang kepercayaan untuk 
selisish dua rataan dengan 
variansi diketahui maupun 
tidak diketahui, selang 

kepercayaan untuk 
pengamatan berpasangan, 
proporsi, selisih dua proporsi. 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Pemaparan konsep (100 

menit) 

 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 
menit) 

 Inferensi statistika. 

 Metode penaksir klasik. 

 Menaksir rataan. 

 Galat baku taksiran titik. 

 Batas toleransi. 

 Menaksir selisih dua 

rataan. 

 Menaksir proporsi. 

 Menaksir selisih dua 

proporsi. 

2,5 



proporsi, selisih dua 
proporsi.  

12  Mahasiswa 

mampu 
menentukan 
selang 

kepercayaan 
untuk variansi, 
nisbah dua 

variansi 
 Mahasiswa 

mampu 
memahami 
taksiran bayes, 

selang bayes, 
patokan bayes 

 Ketepatan dalam 

menentukan selang 
kepercayaan untuk 
variansi, nisbah dua 

variansi 
 Keseuaian dalam 

memahami taksiran 
bayes, selang bayes, 

patokan bayes 

 Kehadiran 

 Presentasi & Laporan 

 Kuis 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Kuis (30 menit) 

 Pemaparan konsep (75 

menit) 
Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (15 
menit) 

 Menaksir variansi. 

 Menaksir nisbah dua 

variansi. 

 Metode penaksiran bayes. 

 Teori keputusan. 

 Penaksiran kemungkinan 

maksimum. 

11,5 

13 Mahasiswa mampu 
menentukan 
hipotesis yang 

ditolak dan yang 
diterima. 

Ketepatan dalam 
memutuskan hipotesa 
diterima atau ditolak. 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Pemaparan konsep (100 

menit) 
 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 

menit) 

 Hipotesis statistik. 

 Pengujian hipotesis 

statistik. 

 Uji ekasisi dan dwisisi. 

 Penggunaan nilai-P dalam 

pengambilan keputusan. 

 Uji menyangkut satu rataan 

(variansi diketahui). 

 Hubungan dengan 

penaksiran selang 

kepercayaan. 

 Uji menyangkut satu rataan 

(variansi tidak diketahui). 

 Uji menyangkut dua rataan. 

 Pemilihan ukuran sampel 

untuk menguji rataan. 

2,5` 



 

 
 
 
 
 
 
 

 Metode grafik untuk 

membandingkan rataan. 

14 Mahasiswa mampu 
menguji hipotesa 
kebebasan. 

Ketepatan dalam 
memutuskan hipotesa 
diterima atau ditolak dengan 
uji kebebasan. 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Pemaparan konsep (100 

menit) 
 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 
menit) 

 Uji menyangkut proporsi. 

 Pengujian selisih dua 

proporsi. 

 Uji mengenai variansi. 

 Uji kebaikan-suai. 

 Uji kebebasan. 

 Uji kehomogenan. 

 Menguji beberapa 

proporsi. 

2,5 

15 Mahasiswa mampu 
mengulang materi 
yang pernah 

diberikan 

Ketepatan dalam mengulang 
materi sebelum-sebelumnya 

 Kehadiran 

 Presentasi  & Laporan 

 Presentasi  tugas (30 

menit)  
 Pemaparan konsep (100 

menit) 
 Diskusi dan tanya jawab 

melalui latihan soal. (20 

menit) 

Mengulang materi minggu 
pertama sampai ke-6 dan 
persiapan UAS 

2,5 

16 Ujian Akhir Semester (UAS) 


