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ABSTRAK 

Pada perkuliahan Statistika Elementer diharapkan mahasiswa Program 
Pendidikan Guru Matematika dan IPA Berbahasa Inggris (PPGMIPABI) dapat 
menguasai materi dengan baik. Penguasaan mahasiswa terhadap materi yang diberikan 
akan mempunyai dampak terhadap materi berikutnya. Kompetensi yang hams dicapai 
oleh mahasiswa PPGMIPABI adalah dapat menguasai materi yang diberikan dengan 
menggunakan bahasa Inggris. Dalarn tiga semester pelaksanaan perkuliahan Statistika 
Elementer pada mahasiswa PPGMlPABI mash belurn optimalnya pencapaian materi 
yang sudah direncanakan pada silabus. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dosen 
membuat mahasiswa bisa memahami materi dengan baik, karena masih kurangnya 
kemampuan mahasiswa untuk menerima materi dalam bahasa Inggris. Di samping itu 
referensi materi yang menggunakan bahasa Inggris masih belum dimanfaatkan oleh 
mahasiswa secara optimal. Untuk meningkatkan mutu perkuliahan maka digunakan 
lembar kerja berupa soal yang dibuat dalam bahasa Inggris, karena materi juga 
disampaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. Rumusan masalah pada penelitian 
ini adalah: "Apakah dengan penggunaan lembar ke rja dapat meningkatkan kemampuan 
mahasiswa dalam pemecahan masalah pada mata kuliah Statistika Elementer?" Untuk 
menjawab pennasalahan tersebut di atas maka dilakukan penelitian tindakan kelas 
dalam tiga siklus. Masing-masing siklus terdiri dari empat pertemuan. Berdasarkan 
hasil penelitian, dapat disirnpulkan bahwa pembelajaran dengan penggunaan lembar 
ke rja dengan bahasa Inggris dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa PPGMIPABI 
Jurusan Matematika FMIPA UNP dalam pemecahan masalah pada mata kuliah 
Statistika Elementer. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Statistika Elementer merupakan salah satu mata kuliah wajib pada 

Program Pendidikan Guru Matematika dan IPA Berbahasa Inggris 

(PPGMIPABI) Jurusan Matematika UNP. Mata kuliah ini menjadi prasyarat 

beberapa mata kuliah lain, diantaranya Teknik Sampling clan Statistika Lanjut. 

Kompetensi yang hendak dicapai setelah mengikuti mata kuliah hi, diharapkan 

mahasiswa mampu: memahami konsep-konsep dasar statistika, melakukan 

analisis deskriptif dan inferensial sederhana, menerapkan berbagai analisis 

statist* sederhana dalam berbagai bidang ilmu, serta menggunakan software 

MinitabISPSS untuk melakukan berbagai analisis statistika. Dari pengalaman 

selama mengajar pada PPGMIPABI materi yang sudah dirancang pada silabus 

belurn tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan oleh karena dalarn proses 

pembelajaran digunakan bahasa Inggris, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk 

menjelaskan suatu materi lebih panjang, agar mahasiswa dapat memaharninya 

dengan baik. Untuk jelasnya pencapaian materi Statistika Elementer selama tiga 

tahun pelaksanaan PPGMIPABI dapat dilihat pada Tabel. 1 berikut: 

Tabel 1. Persentase Pencapaian Materi Statistika Elementer pada 
PPGMIPABI Jurusan Maternatika FMIPA UNP 

Persentase (%) 
(3) 
65 

Semester 
(1) 

Juli- 
Desember 
2009 

Materi yang dicapai 
(2) 

Pengertian Statistika, Data dan Pengukuran, 
Populasi dan Sampel, Parameter dan Statistik, 
Ukuran Pemusatan, Ukuran Keragaman, Statistika 
Lima Srangkai, Pendiskripsian Data, Penyajian 
Grafk Kuartil, Desil, dan Persentil, Peluang, dan 
Beberapa Sebaran Khusus (Normal, t dan F). 



Pengalaman selama tiga semester menunjukkan bahwa tidak tercapainya 

materi yang terdapat pada silabus dikarenakan metode mengajar yang digunakan 

kurang efektif dan kurang effisien. Materi yang diajarkan dengan menggunakan 

bahasa Inggris terkendala dari segi waktu, karena kadang-kadang masih hams 

diulangi dengan menggunakan bahasa Indonesia untuk membantu mahasiswa 

agar dapat memaharninya dengan baik. Hal ini mengakibatkan tidak tercapainya 

materi yang sudah disusun pada silabus. Faktor lain yang menyebabkan tidak 

tercapainya materi karena sumber belajar berbahasa Inggris yang ada 

diperpustakaan belum dirnanfaatkan oleh mahasiswa secara optimal. Mahasiswa 

kadang-kadang hanya menunggu penjelasan dari dosen, sehingga dalam 

pengerjaan soal pun kurang begitu lancar karena terkendala dengan istilah dalam 

bahasa Inggris yang kurang dipahami pada sod yang diberikan. 

Berdasarkan refleksi selama mengajar mata kuliah Statistika Elementer 

pada mahasiswa PPGMIPABI, maka dilakukan penelitian tindakan kelas dengan 

(1) 
Juli- 
Desember 
2010 

Juli- 
Desember 
201 1 

(2) 
Pengertian Statistika, Data dan Pengukuran, 
Populasi dan Sarnpel, Parameter dan Statistik, 
Ukuran Pemusatan, Ukuran Keragaman, Statistika 
Lima Srangkai, Pendiskripsian Data, Penyajian 
Grafik, Kuartil, Desil, dan Persentil, Peluang, 
Beberapa Sebaran Khusus (Normal, t dan F), dan 
Pendugaan Rata-rata Populasi. 
Pengertian Statistika, Data dan Pengukuran, 
Populasi dan Sampel, Parameter dan Statistik, 
Ukuran Pemusatan, Ukuran Keragaman, Statistika 
Lima Srangkai, Pendiskripsian Data, Penyajian 
Grafik, Kuartil, Desil, dan Persentil, Peluang, 
Beberapa Sebaran Khusus (Normal, t dan F), 
Pendugaan Rata-rata Populasi dan Uji Hipotesis 
mengenai Rata-rata 

(3) 
75 

80 



judul: "Upaya Peningkatan Kemampuan Mahasiswa dalam Pemecahan Masalah 

pada Mata Kuliah Statistika Elementer Melalui Lembar Kerja". 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas &pat dikemukakan 

i d e n t i f h i  masalah sebagai berikut: 

1. Kurangnya kesiapan mahasiswa dalarn menerima materi dengan 

menggunakan bahasa lnggris 

2. Kurangnya motivasi mahasiswa untuk membaca sumber belajar 

berbahasa Inggris. 

3. Kurangnya kemampuan mahasiswa untuk memahami referensi 

berbahasa Inggris. 

4. Kurang effektihya metode yang digunakan dalam perkuliahan 

menggunakan bahasa Inggris. 

5. Kurang bermaknanya tugas mandiri yang diberikan. 

C. Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada kwang effektihya metode yang digunakan 

dalam perkuliahan menggunakan bahasa Inggris. 

D. Rumusan Masalah 

Masalah yang dirurnuskan &lam penelitian ini adalah: "Apakah dengan 

penggunaan lembar kerja dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

pemecahan masalah pada mata kuliah Statistika Elementer?" 



Kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan soal-sod pada mata kuliah 

Statistika Elementer. Kemampuan tersebut bersifat kognitif yang dilihat dari 

jawaban yang diberikan oleh mahasiswa setelah didiskusikan terlebih dahulu di 

kelompoknya. Selain itu dilihat pula bagaimana mahasiswa tersebut 

mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. 

E. Tujuan Penelitian 

Secara urnum, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan mutu 

perkuliahan Statistika Elementer melalui pemberian lembar kerja pada 

mahasiswa PPGMIPABI Jurusan Matematika FMIPA UNP. Secara khusus, 

tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Meningkatkan kemampuan pemecahan masalah mahasiswa dalam mata 

kuliah Statistika Elementer 

2. Meningkatkan pencapaian materi sesuai dengan silabus yang sudah disusun 

F. Kontribusi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada: 

1. Mahasiswa Jurusan Matematika dalam meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah pada mata kuliah Statistika Elementer 

2. Dosen Jurusan Matematika dalam rangka penerapan pembelajaran 

menggunakan lembar kerja 

3. Peneliti lain untuk pengembangan pembelajaran pada Program PGMIPABI 



BAB I1 
KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Pendekatan Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulurn matematika yang 

sangat penting karena dalam proses pembelajaran maupun pentelesaian, siswa 

dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta 

keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan dalam pemecahan masalah 

yang bersifat tidak rutin. Suryadi (1999) dalarn surveynya tentang "Current 

situation on mathematics and science education in Bandung" yang disponsori 

oleh JICA, antara lain menemukan bahwa pemecahan masalah matematika 

merupakan salah satu kegiatan matematika yang dianggap penting untuk semua 

tingkatan sekolah mulai dari Sekolah Dasar sarnpai Sekolah Menengah Atas. 

Akan tetapi, ha1 tersebut masih dianggap sebagai bagian yang paling sulit dalam 

matematika baik bagi siswa dalam mempelajarinya maupun bagi guru yang 

mengaj arkannya 

Berdasarkan teori belajar Gagne (1970), bahwa keterampilan intelektual 

tingkat tinggi dapat dikembangkan melalui pemecahan masalah. Hal ini dapat 

dipaharni sebab pemecahan masalah meruoakan tipe belajar paling tinggi dari 

delapan tipe belajar yang dikemukakan Gagne, yaitu: signal learning, stimulus- 

response learning, chaining, verbal association, discrimination learning, concept 

learning, dan problem solving. 

Temuan-temuan penelitian yang dilakukan oleh Bitter (1987) dan Capper 

(1984) menunjukkan bahwa pengajaran matematika hams digunakan untuk 

5 



memperkaya, memperdalam, dan memperluas kemampuan siswa dalam 

pemecahan masalah matematika. Banyak peneliti yang mengajukan pertanyaan 

bagairnana cara mengorganisasikan informasi dalam memori agar diperoleh ha1 

terbaik yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Hasil penelitian Capper 

menunjukkan bahwa pengalaman siswa sebelurnnya, perkembangan kognitif, serta 

minat (ketertarikannya) terhadap matematika merupakan faktor-faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan dalam pemecahan masalah. 

Menurut Polya (1957), solusi sod pemecahan masalah memuat empat 

langkah fase penyelesaian, yaitu memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

menyelesaikan masalah sesuai dengan rencana, dan melakukan pengecekan 

kembali terhadap semua langkah yang telah dilakukan. Tanpa adanya pemahaman 

siswa terhadap masalah yang diberikan, siswa tidak mungkin mampu 

menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Setelah siswa dapat memaharni 

masalah dengan benar, selanjutnya mereka hams mampu menyusun rencana 

penyelesaian masalah. Kemampuan melaksanakan fase kedua ini sangat 

tergantung pada pengalaman siswa dalam menyelesaikan masalah. Pada 

urnurnnya, semakin bervariasi pengalaman mereka, ada kecendrungansiswa lebih 

kreatif dalam menyusun rencana penyelesaian suatu masalah. 

Pada penelitian ini pemecahan masalah yang dimaksud adalah 

penyelesaian soal-sod yang diberikan dalam bentuk lembarkerja. Mahasiswa 

menyelesaikan soal-soal tersebut melalui diskusi dengan anggota kelompoknya. 

Diharapkan dengan diskusi mahasiswa dapat memahami materi yang sipelajari 

dengan baik, sehingga materi perkuliahan yang sudah direncanakan pada silabus 

dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan. 



Tinjauan Tentang Lembar Kerja 

Lembar ke rja adalah lembaran yang berisi tugas yang hams dike rjakan oleh 

peserta didik. Lembar kerja biasanya berupa petunjuk, langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas, tugas yang diberikan dalam lembar ke rja harus jelas 

kompetensi yang &an dicapainya (Depdiknas; 2004: 18). Berdasarkan pengertian 

di atas maka lembar kerja merupakan lembaran yang berisi tugas-tugas dari guru 

kepada siswa yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

yang igin dicapai. Dapat juga dikatakan lembar ke rja adalah panduan kerja untuk 

mempermudah peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

a. Tujuan lembar ke rja: 

1) Mengaktifkan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran 

2) Membantu siswa mengembangkan konsep 

3) Melatih peserta didik untuk menemukan dan mengembangkan 

keterampilan proses 

4) Sebagai pedoman bagi pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran 

5) Mernbantu peserta didik dalarn memperoleh informasi tentang konsep 

yang dipelajari melalui kegiatan pembelajaran secara sistematis 

6) Membantu peserta didik dlam memperoleh catatan materi yang 

dipelajari melalui kegiatan pembelajaran 

b. Kegunaan lembar ke rja: 

1) Memberikan pengalaman kongkret bagi peserta didik 

2) Membantu variasi belajar 

3) Membangkitkan minat peserta didik 

4) Meningkatkan retensi pembelajaran 



5) Memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien 

c. Prosedur penyusunan lembar ke rja 

1) Menentukan kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran 

untuk d imod i fh i  kebentuk pembelajaran 

2) Menentukan ketrampilan proses terhadap kompetensi dasar dan tujuan 

pembelajaran 

3) Menentukan kegiatan yang hams dilakukan siswa sesuai dengan 

kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran 

4) Menentukan alat, bahan, dan surnber belajar 

5) Menentukan perolehan hasil sesuai tujuan pembelajaran 

Lembar kerja merupakan salah satu sumber belajar yang dapat 

dikembangkan oleh guru sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. 

Lembar ke rja juga merupakan media pembelajaran tergantung pada kegiatan 

pembelajaran yang dirancang. Media pembelajaran menurut Heinich seperti 

yang dikutip oleh Azhar (2004:3) adalah media yang membawa pesan atau 

informasi dengan tujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud 

pengajaran. Berdasarkan teori di atas, maka lembar kerja dalam penelitian ini 

disusun sesuai dengan materi yang dipelajari dan kemampuan mahasiswa 

dalam mengikuti perkuliahan statistika elementer. Dimana lembar kerja yang 

dibuat dengan bahasa Inggris berisikan soal-soal yang akan didiskusikan 

mahasiswa di dalam kelompoknya, serta hasil diskusi kelompok 

dipresentasikan di depan kelas. Pemberian lembar kerja divariasikan, untuk 

setiap siklus. Pada siklus I diberikan satu per individu, pada siMus I1 diberikan 



satu per kelompok, sedangkan pada siklus 111 diberikan setelah materi 

dipelajari dan diberi waktu untuk mendiskusikannya sebelum di bahas di kelas. 

3. Tinjauan Tentang Materi Kuliah Statistika Elementer 

Mata kuliah Statistika Elementer merupakan salah satu mata kuliah wajib 

di Jurusan Matematika FMIPA UNP, dengan bobot 3 sks. Mata kuliah ini 

diberikan pada semester ketiga, yang merupakan mata Miah  prasyarat pada 

beberapa mata kuliah. Diantaranya Teknik Sampling dan Statistika Lanjut. 

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memaharni 

pengertian statistika, data dan pengukuran, populasi dan sampel, parameter dan 

statistika. Ukuran pemusatan, ukuran keragaman, statistika lima serangkai. 

Pendiskripsian data, sebaran frekuensi, penyajian grafik. Peluang ruang sample 

dan kejadian, menghltung titik sampel, beberapa hukurn peluang, peluang 

bersyarat, aturan Bayes. Beberapa distribusi khusus, sebaran normal, sebaran t, 

dan sebaran F. Pendugaan parameter, pendugaan nilai tengah, pendugaan 

proporsi, pendugaan variansi, pendugaan ratio dan variansi. Pengujian hipotesis, 

uji satu dan dua arah. Analisis variansi: analisis variansi satu arah dengan ulangan 

sama, dan ulangan tidak sarna, uji wilayah berganda, uji kesarnaan beberapa 

variansi. Regresi dan korelasi linier sederhana: pendugaan model regresi linier 

sederhana, uji tentang parameter regresi, koefisien determinasi, koefisien korelasi. 

Pengenalan program rninitab1SPSS untuk menganalisis data. 

Pada penelitian ini materi perkuliahan Metoda Statistika diberikan sesuai 

dengan materi yang sudah direncanakan pada silabus dengan menggunakan 

bahasa Inggris. Dalam perkuliahan materi disampaikan dengan bantuan LCD 

untuk menayangkan materi yang diberikan menggunakan bahasa Inggris, di 



samping itu mahasiswa juga diminta untuk membaca referensi berbahasa Inggris. 

Sementara soal diberikan dalam bentuk lembar kerja yang juga ditulis dengan 

bahasa Inggris untuk membantu mahasiswa lebih mudah memahami soal yang 

diberikan, soal-soal tersebut dibahas dalam kelompok. Kemudian hasil diskusi 

kelompok dipresentasikan di depan kelas. 

B. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan teori di atas, maka dapat dikemukakan hipotesis pada penelitian 

ini sebagai berikut: 

Pembelajaran menggunakan lembar kerja yang ditulis dalam bahasa Inggris 

dapat meningkatkan mutu perkuliahan Statistika Elementer dalam pemecahan 

masalah oleh mahasiswa PPGMIPABI Jurusan Matematika FMIPA UNP. 



BAB I11 
METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian tindakan kelas (classroom 

action resarch) dengan disain model spiral yang diajukan oleh Kurt Lewin. Langkah- 

langkah dalam penelitian ini terdiri dari satu rangkaian yang disebut dengan siklus. 

Satu siklus terdiri dari: perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

Penelitian ini dilaksanakan selama satu semester, yang terdiri dari tiga siklus. 

Masing-masing siklus terdiri dari dua atau tiga pertemuan. Perubahan sikius dilakukan 

setelah dilakukan refleksi dari pelaksanaan suatu siklus. 

B. Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PPGMIPABI, Jurusan 

Matematika FMIPA Universitas Negeri Padang yang t e r d a h  mengikuti perkuliahan 

Statistika Elementer pada semester Juli - Desember 20 12. Jurnlah mahasiswa tersebut 

yang terdaftar adalah 33 orang. 

C. Prosedur Penelitian 

Prosedur kerja pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

1. ~erencanaan 

Pada tahap ini dibuat perencanaan penelitian yang menjadi pedoman 

pelaksanaan penelitian. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a) Mendiskusikan materi yang akan diberikan pada mata kuliah Statistika 

Elementer 



b) Melakukan modifikasi dan menyusun langkah-langkah pembelajaran pada 

mata kuliah Statistika Elementer dengan menggunakan lembar ke rja 

c) Merancang dan membuat bahan ajar sesuai dengan kompetensi dasar, 

indikator, clan materi perkuliahan statistika elementer 

d) Merancang implementasi pembelajaran kelompok sesuai dengan kompetensi, 

indikator, dan waktu yang tersedia 

e) Menyusun tes hasil belajar untuk mengetahui penguasaan mahasiswa terhadap 

materi perkuliahan Statistika Elementer. 

2. Tindakan 

Penelitian ini dilaksanakan selarna satu semester. Tindakan yang diberikan 

pada siklus I adalah pembelajaran menggunakan lembar ke rja, dengan langkah- 

langkah sebagai berikut: 

a) Dosen memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai proses 

pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester untuk mata kuliah 

Statistika Elementer 

b) Dosen menyajikan materi yang akan dipelajari oleh mahasiswa sesuai dengan 

silabus yang telah disusun 

c) Dosen menyajikan materi dengan menayangkannya melalui LCD untuk 

membuat mahasiswa lebih mudah memahami materi yang diberikan dengan 

bahasa Inggris 

d) Dosen memberikan latihan melalui lembar kerja yang berupa soal-soal yang 

akan diselesaikan 

e) Mahasiswa mendiskusikan sod-sod yang ada pada lembar kerja dengan 

melakukan diskusi pada kelompok yang sudah ditentukan sebelurnnya 



f) Mahasiswa dirninta untuk memaharni penyelesaian sod yang sudah mereka 

diskusikan di kelompok dan dipresentasikan di depan kelas 

g) Dosen bersama mahasiswa lain memberikan koreksi dan penguatan terhadap 

penyelesaian soal yang presentasi 

3. Observasi 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah direncanakan, maka dilakukan 

observasi terhadap tindakan yang diterapkan selarna pembelajaran mata kuliah 

Statistika Elementer. Selama observasi digunakan alat pengurnpul data, yaitu 

lembar kerja yang berisikan sod-soal mengenai materi yang dipelajari. Di sini 

dilihat kemampuan mahasiswa untuk dapat memahami dan meyelesaikan sod 

dengan baik. 

4. Refleksi 

Hasil yang diperoleh dari penyeleseian soal-soal yang diberikan dalam bentuk 

lembar ke rja dianalisis berdasarkan pencapaian materi yang sudah direncanakan 

dalarn silabus mata kuliah Statistika Elementer. Berdasarkan kendala dan 

kelemahan yang diperoleh pada siklus I, diperbaiki pada siklus 11. 

Tindakan yang dilakukan pada siklus I1 adalah sebagai berikut: 

a) Mahasiswa diminta untuk membaca dulu materi yang akan dibahas dengan 

menambah referensi berbahasa Inggris 

b) Mahasiswa dirninta untuk membuat ringkasan materi yang mereka baca dari 

referensi berbahasa Inggris 

c) Lembar ke rja diberikan satu untuk tiap kelompok 



d) Mahasiswa diminta untuk mendiskusikan soal-soal yang diberikan dalam 

lembar ke rja 

e) Hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan kelas 

Berdasarkan hasil refleksi pada siklus 11, maka tindakan yang dilakukan pada 

siklus 111 adalah sebagai berikut: 

a) Mahasiswa ditugaskan untuk membaca referensi berbahasa Inggris untuk 

membantu pemahaman mereka terhadap materi dan soal yang diberikan pada 

lembar ke rja 

b) Mahasiswa diminta untuk membuat soal sendiri dalam bahasa Inggris dari 

materi yang sudah dipelajari 

c) Lembar kerja diberikan sebelum perkuliahan dilakukan, sehiigga mahasiswa 

mempunyai waktu yang lebih lama untuk dapat memahami dan 

menyelesaikannya, melalui diskusi kelompok 

d) Hasil diskusi dibahas dan dipresentasikan di depan kelas 

e) Pada akhir perkuliahan diberikan ujian untuk melihat kemampuan mahasiswa 

dalam memahami materi yang sudah dipelajari. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini digunakan teknik observasi dan 

tes. Observasi dilakukan selama perkuliahan berlangsung dengan melihat efektifitas 

clan efisiensi dari diskusi kelompok. Untuk melihat kemampuan pemahaman 

mahasiswa diberikan ujian mid semester dan ujian akhir semester. Ujian diberikan 

dalam bentuk ujian tertulis dalam bentuk soal essay. 



E. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif dan persentase. 

Teknik deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi lebih rinci dari hasil belajar 

mahasiswa setelah di berikan perlakuan, meliputi nilai rata-rata dan variansi. Teknik 

persentase digunakan untuk mengetahui persentase jumlah mahasiswa yang memiliki 

kemampuan dalam pemecahan masalah. Persentase jumlah mahasiswa berdasarkan 

hasil belajarnya dihitung dengan menggunakan nunus: 

Dimana: PA = persentase 

NA = banyak mahasiswa yang memiliki kemampuan sama dalam 

memecahkan masalah 

NT = Jumlah total mahasiswa 

Kriteria persentase tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut menurut 

(Dimiyati: 2002): 

1% 5 PA < 26% sedikit sekali 

26% 1 PA < 50% sedikit 

5 1 % 1 PA < 76% banyak 

76% 5 PA < 100% banyak sekali 

Data hasil belajar yang menunjukkan kemampuan pemecahan masalah 

mahasiswa dalam mata kuliah Statistika Elementer diharapkan menunjukkan 

kemampuan yang baik, yaitu minimal memperoleh nilai B. 



BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Hasil Siklus I 

Pada siklus I yang hasil yang dicapai dari pelaksanaan tindakan pemberian 

lembar ke rja pada perkuliahan Statistika Elementer adalah: 

a. Mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik karena materi yang 

diberikan menggunakan bahasa Inggris disajikan dengan bantuan LCD, 

sehingga mahasiswa juga bisa melihat langsung tulisan dari beberapa istilah 

statistika yang belurn mereka kenal sebelurnnya. 

b. Mahasiswa mengerjakan latihan soal yang diberikan dalam bentuk lembaran 

kerja dalam kelompoknya, tapi diskusi masih belum berjalan dengan baik 

karena masing-masing anggota kelompok cendrung bekerja sendiri karena 

setiap anggota mempunyai lembar ke rja 

c. Mahasiswa dapat mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, dosen 

bersama mahasiswa mencermati dan memberikan penguatan pada hasil 

diskusi kelompok yang ditunjuk secara acak 

d. Perkuliahan berjalan baik meskipun untuk beberapa istilah bahasa Inggris 

masih hams dijelaskan kembali dalam bahasa Indonesia, ha1 ini dilakukan 

agar pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan lebih baik. 

2. Hasil Siklus I1 

Berdasarkan hasil refleksi dari pelaksanaan siklus I, dilakukan beberapa 

perubahan tindakan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pada siklus I. Dimana 

lembar kerja diberikan sebanyak satu lembar untuk satu kelompok, karena pada 
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siklus I setiap anggota kelompok memiliki masing-masing satu lembar keja, 

sehingga diskusi kelompok tidak dapat bejalan seperti yang diharapkan. Hasil 

yang diperoleh pada siklus II addah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa sudah dapat mengikuti perkuliahan lebih baik dari pelaksanaan 

pada siMus I karena mereka sudah dirninta untuk membaca materi yang akan 

dipelajari terlebih dahulu di rumah serta meringkasnya dengan menarnbah 

referensi berbahasa Inggris 

b. Mahasiswa sudah dapat berdiskusi dengan lebih baik dari pada pelaksanaan 

siklus I, karena lembar kerja hanya diberikan satu untuk setiap kelompok, 

sehingga setiap anggota kelompok focus pada soal yang didiskusikan dalam 

kelompoknya. 

c. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan kelas, mahasiswa sudah 

dapat melakukannya dengan baik 

d. Dosen bersama mahasiswa mencermati dan memberikan beberapa koreksi 

pada beberapa ha1 yang masih keliru 

3. Hasil Siklus III 

Berdasarkan hasil refleksi dari pelaksanaan siklus 11, dilakukan beberapa 

perubahan tindakan sebagai penyempurnaan pelaksanaan pada siklus 11. Hasil 

yang diperoleh pada siklus 111 adalah sebagai berikut: 

a. Mahasiswa sudah dapat mengikuti perkuliahan lebih baik dari pelaksanaan 

pada siklus I karena mereka sudah diminta untuk membaca materi yang akan 

dipelajari terlebih dahulu di rumah serta meringkasnya dengan menambah 

referensi berbahasa Inggris 



b. Mahasiswa sudah dapat membuat soal sendiri dalam bahasa Inggris melalui 

diskusi dalam kelompoknya 

c. Beberapa soal yang dibuat kelompok dibahas dan dipresentasikan di depan 

kelas 

d. Lembar kerja yang diberikan sebelum perkuliahan dapat diselesaikan dengan 

baik, karena mahasiswa mempunyai waktu yang lebih lama untuk memahami 

clan menyelesaikannya 

e. Hasil diskusi kelompok dipresentasikan di depan kelas oleh kelompok yang 

terpilih secara acak 

f. Dosen bersarna mahasiswa mencermati dan memberikan koreksi serta 

penguatan. 

g. Penilaian pemaharnan konsep dilakukan dua kali yaitu miid semester dan ujian 

akhir semester 

4. Pencapaian Materi Perkuliahan Statistika Elementer 

Setelah diberikan tindakan sebanyak tiga siklus dapat dilihat pencapaian 

materi perkuliahan sudah menunjukkan peningkatan pengauasaan materi oleh 

mahasiswa, meskipun masih belum sesuai dengan perencanaan pada silabus. 

Tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian materi pada tiga semester 

sebelumnya sudah lebih baik. Untuk jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut 

ini: 



Tabel 2. Persentase Pencapaian Materi Statistika Elementer pada 
PPGMIPABI Jurusan Matematika FMIPA UNP 

Dari tabel di atas terlihat bahwa pencapaian materi kuliah Statistika Elementer 

belurn lagi sesuai dengan rencana pada silabus namun sudah menunjukkan 

peningkatan dari tiga semester sebelumnya. Dirnana materi yang belurn terselesaikan 

adalah Analisis Variansi Satu Arah, baik untuk ulangan sama ataupun tidak sarna, Uji 

Wilayah Berganda, serta Uji Kesamaan Beberapa Variansi. 

Semester 
(1) 

Juli- 
Desember 
2009 

Juli- 
Desember 
2010 

Juli- 
Desember 
201 1 

Juli- 
Desember 
2012 

Materi yang dicapai 
(2) 

Pengertian Statistika, Data dan Pengukuran, 
Populasi dan Sampel, Parameter dan Statistik, 
Ukuran Pernusatan, Ukuran Keragaman, Statistika 
Lima Srangkai, Pendiskripsian Data, Penyajian 
Grafik, Kuartil, Desil, dan Persentil, Peluang, dan 
Beberapa Sebaran Khusus (Normal, t dan F). 
Pengertian Statistika, Data dan Pengukuran, 
Populasi dan Sampel, Parameter dan Statistik, 
Ukuran Pemusatan, Ukuran Keragaman, Statistika 
Lima Srangkai, Pendiskripsian Data, Penyajian 
Grafik, Kuartil, Desil, dan Persentil, Peluang, 
Beberapa Sebaran Khusus (Normal, t dan F), clan 
Pendugaan Rat.-rata Populasi. 
Pengertian Statistika, Data d m  Pengukuran, 
Populasi dan Sampel, Parameter dan Statistik, 
Ukuran Pemusatan, Ukuran Keragaman, Statistika 
Lima Srangkai, Pendiskripsian Data, Penyajian 
GrafIk, Kuartil, Desil, dan Persentil, Peluang, 
Beberapa Sebaran Khusus (Normal, t dan F), 
Pendugaan Rata-rata Populasi dan Uji Hipotesis 
mengenai Rata-rata 
Pengertian Statistika, Data dan Pengukuran, 
Populasi dan Sampel, Parameter dan Statistik, 
Ukuran Pernusatan, Ukuran Keragaman, Statistika 
Lima Srangkai, Pendiskripsian Data, Penyajian 
Grafik, Kuartil, Desil, dan Persentil, Peluang, 
Beberapa Sebaran Khusus (Normal, t d m  F), 
Pendugaan Rata-rata Populasi dan Uji Hipotesis 
mengenai Rata-rata, Pendugaan Proporsi Populasi 
dan Uji Hipotesis mengenai Proporsi, Pendugaan 
Variansi Populasi clan Uji Hipotesis mengenai 
Variansi 

Persentase (%) 
(3) 
65 

75 

80 

85 



5. Hasil Ujian Mid Semester dan Semester 

Ujian mid semester diberikan setelah diberikan perlakuan pada siklus I 

dan 11, sementara ujian semester diberikan setelah siklus I11 dilaksanakan. 

Diskripsi hasil ujian mid semester dan semester dapat dilihat pada tabel 3 berikut 

ini: 

Tabel 3. Diskripsi Nilai Ujian Mid Semester dan Semester 
Juli - Desember 20 12 

Jika diperhatikan diskripsi pada Tabel 3. di atas dapat kita lihat bahwa 

rata-rata nilai ujian mid semester lebih tinggi dari rata-rata nilai ujian semester. 

Hal ini disebabkan oleh karena materi yang diujikan pada mid semester 

merupakan materi yang sebelumnya sudah dikenal dan dipelajari dasarnya oleh 

mahasiswa pada Sekolah Menengah Atas, sementara materi yang diujikan pada 

ujian semester adalah materi yang baru mereka pelajari pada perkuliahan 

Statistika Elementer. Di samping itu juga dipengaruhi oleh bahasa yang 

digunakan selarna perkuliahan adalah bahasa Inggris. Sehingga mahasiswa masih 

mempunyai kesulitan untuk memaharni istilah matematika ataupun statistika yang 

digunakan dalam bahasa Inggris. 

Nilai Ujian 

Mid Semester 
Semester 

Standar 
Deviasi 
19,89 
15,78 

Rata-rata 

74,60 
57,03 

Nilai 
Terendah 

35 
35 

Nilai 
Tertinggi 

99,17 
77,50 



B, Pembahasan 

Pembelajaran menggunakan lembar kerja berupa soal-soal yang diberikan 

dalam bahasa Inggris merupakan ha1 yang baru bagi mahasiswa pada perkuliahan 

Statistika Elementer. Selama tiga semester sebelumnya soal-soal yang diberikan 

dalam bahasa Inggris dituliskan pada papan tulis (White Board) atau didiktekan 

langsung kepada mahasiswa. Hal ini membuat waktu yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian perkuliahan sesuai dengan rencana pada silabus lebih lama, karena 

kadang-kadang dosen hams mengulang lagi mendiktekan sod sampai mahasiswa 

dapat memahami maksud dari sod dengan baik. Dengan diberikannya sod dalam 

bentuk lembar ke rja cukup membantu mahasiswa dalam memahami soal dengan baik 

dalam waktu yang lebih singkat dari pembelajaran sebelumnya Sehingga pencapaian 

materi yang sudah direncanakan pada silabus mendekati sempurna, dengan persentase 

pencapaian 85%. Penyampaian materi dengan menggunakan bahasa Inggris juga 

mempengaruhi kecepatan pemahaman mahasiswa terhadap materi Statistika 

Elementer. Hal ini dikarenakan masih kurangnya referensi berbahasa Inggris yang 

dapat mereka gunakan untuk menambah wawasan terhadap materi Statistika 

Elementer, di sarnping kemampuan bahasa Inggris mahasiswa yang juga masih perlu 

peningkatan. 

Untuk pelaksanaan perkuliahan dosen juga telah berupaya menyiapkan materi 

yang bisa ditayangkan melalui bantuan LCD, meskipun belum semua materi bisa 

disampaikan dengan bantuan LCD. Hal ini juga disebabkan dosen belum dapat 

menyelesaikan materi yang dirancang sendiri untuk pelaksanaan perkuliahan dalam 

bahasa Inggris, karena keterbatasan waktu dan kemampuan untuk menyiapkannya. 

Namun untuk setiap pelaksanaan perkuliahan diupayakan beberapa peningkatan mutu 



melalui ajakan kepada mahasiswa agar mau membaca referensi berbahasa Inggris 

untuk perkuliahan yang hams diikuti oleh mahasiswa PPGMIPABI. Hal ini sudah 

menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan mahasiswa dalam pemaharnan 

materi kuliah yang disarnpaikan dengan menggunakan bahasa Inggris. 

Kendala yang dihadapi pada pelaksanaan penelitian ini, kadang-kadang 

lembar kerja belum bisa disiapkan dengan baik sebelum pelaksanaan perkuliahan. 

Untuk mengatasi ha1 ini sudah diupayakan untuk menyiapkan sebaik-baiknya, agar 

perkuliahan dapat berjalan lancar sesuai dengan rencana. Kadang-kadang perencanaan 

tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya jadwal libur nasional yang 

mengakibatkan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal. Penggantian 

jadwal kuliah sudah diupayakan semaksirnal mungkin, tetapi kadang-kadang tidak 

semua mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan, karena beberapa orang diantara 

mereka juga punya jadwal kuliah di waktu penggantian jadwal. Jadi hampir semua 

jadwal pengganti tidak dapat diikuti oleh mahasiswa. 



BAB V 
PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan pada 

bagian sebeiurnnya dapat disimpulkan beberapa ha1 sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan lembar kerja yang ditulis dalam bahasa 

Inggris dapat meningkatkan kemarnpuan mahasiswa dalam pemecahan masalah 

pada mata kuliah Statistika Elementer untuk mahasiswa PPGMIPABI 

2. Secara urnurn materi perkuliahan yang direncanakan pada silabus sudah dapat 

dilaksanakan dengan baik, dengan tingkat pencapaian 85%. 

Berdasarkan kesirnpulan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, 

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pembelajaran menggunakan lembar ke rja yang ditulis dalam bahasa Inggris dapat 

diterapkan ddarn perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa 

Inggris khususnya mahasiswa PPGMIPABI 

2. Agar pelaksanaan perkuliahan lebih optimal, maka perlunya referensi berbahasa 

Inggris untuk materi yang diajarkan dengan bahasa Inggris 

3. Penggunaan LCD juga dapat dilakukan untuk membuat mahasiswa lebih mudah 

memahami materi yang disampaikan 
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WORKSHEET 
The 3 rd week of lecture 

1. Lecturer and student are discuss about central tendency and central of variance 

2. Lecturer ask the student to collect the data (how many brother and sister do they 

have? 

3. Discuss how to find mean, median, mode, standard deviation and variance of the 

ungrouped data 

4. Discuss how to find mean, median, mode, standard deviation and variance of the 

grouped data 

5. Ask student to calculate mean, median, modus, standard deviation and variance from 

the data given : 

4 7 8 9 22.26 29 37 40 48 

6. Ask student to create their own data and present in front of class 
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WORKSHEET 
The 41h and 5' week of lecture 

We begin by discussing the collecting of data. Suppose we are studying the height 

of students in a statistics class. Our approach might be to have each student call out her or 

his height. Measured in inches, the height for this group of 36 students are as follows: 

68 63 67 66 69 72 62 64 66 

68 66 62 60 70 71 63 67 63 

66 65 69 67 72 68 74 65 66 

61 64 61 62 64 65 65 71 64 

Ask the students to find or make: 

1.  Frequency distribution tables 

2. Bar chart or bar graph 

3. Histogram 

4. Polygon 

5. Pie chart 

6. Ogives 
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WORKSHEET 
The 9h week of lecture 

Lecturer and students are discussion about: 

1. Sample space 

2. Event 

3. Venn diagram for the event 

4. How to find the sample point of each event 

5. Fundamental principle of counting 

6. Factorial notation 

7. Permutations 

8. Combinations 

Lecturer gives some problems and ask student to solve it 

1. If repetition are not permitted, 

a. How many 3 digit numbers can be formed from the six digits 2,3,5,6,7, and 9? 

b. How many of these are less than 400? 

c. How many are even? 

d. How many are old? 

e. How many are multiples of 5? 

2. In how many ways can a committee consisting of 3 men and 2 women can be chosen 

from 7 men and 5 women? 

3. In how many ways can 7 toys be divided among 3 children if the youngest gets 3 toys 

and each of the others gets 2? 
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WORKSHEET 
The 10' week of lecture 

Lecturer and students are discussion about; 

I. Axioms of probability 

2. Some theorems of probability, if the event : 

l a. Mutually exclusive 

b. Have no element 

c. The complement of an event 

I 3. Let A and B are events. Find the expression and exhibits the Venn diagram for the 

event that: 

a. A but not B occurs (only A occurs) 

1 b. Either A or B, but not both, occurs (exactly one of the two occurs) 

I 
4. Let a coin and a die be tossed, find: 

a. Sample space of the event 

b. The event of A heads and an even number appear 

c. The event of B a prime number appear 

5. Suppose a sample space S consists of 4 elements: S = (all a2, a3, a4). Which 

function defines a probability space on S? 

1 1 
a ~ ( a l ) = ; , ~ ( a 2 ) = : , ~ ( a 3 ) = f , ~ ( a 4 ) = ,  

1 1 b. ~ ( a l ) = f , ~ ( a 2 ) = : , ~ ( a 3 ) = - ; , ~ ( a 4 ) = ;  
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6. A coin is weighted so that heads is twice as likely to appear as tails. Find P (T) and 

P (H). 

7. Two cards are drawn at random fiom an ordinary pack of 52 cards. Find the 

probabilityp that : 

a. Both are spades 

b. One is a spade and one is a heart 

8. Three light bulbs are chosen at random fiom 15 bulbs of which 5 are defective. Find 

the probability o fp  that: 

a None is defective 

b. Exactly one is defective 

c. At least one is defective 

9. Two cards are selected at random from 10 cards numbered 1 to 10. Find the p that 

some is odd if : 

a. The two cards are drawn together 

b. The two cards are drawn one after the other without replacement 

c. The two cards are drawn one after the other with replacement 

3 10. ~ e t  A and B be events with P (A) = i ,  P (B) = i, and P (A n B) = i. ~ i n d :  

a. P  (A U B) 

b. P ( A ? a n d P ( P )  

C. P ( A C n P )  

d. P ( A n @ )  

e. P ( A C u P )  
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WORKSHEET 
The 1 lth week of lecture 

Lecturer and students are discussion about: 

1. Conditional probability 

2. Independence event 

3. Bayes' Theorem 

Lecturer gives some problems and asks students to solve it: 

1. Let a fair coin be tossed three times. Consider the events: 

A = {first toss is heads), B = {second toss is heads), 

C = {exactly two heads are tossed in a raw) 

Find: 

a. Sample space and P(Sj 

b. P(A), P(B), P(C) 

c. P(A n B), P(A n C), P(B n C) 

d. Which events are independence? 

2. Three machines A, B, and C produce respectively 50%, 30%, and 20% of the total 

number of items of a factory. The percentages of defective output of these machines 

are 3%, 4%, and 5%. If an item is selected at random, find the probability that the 

item is defective. 

3. Two digits are selected at random from the digits 1 through 9. If the sum is even, find 

the probabilityp that both numbers are odd. 

4. Find P (AIB) if: a) B is a subset of A 

b) A and B are mutually exclusive. 
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WORKSHEET FOR ELEMENTARY STATISTICS 

Problems: 

1. The contents (in millilittres) of bottles of shampoo are known to be normally 
distributed with a standard deviation of 30 rnl. A random sample of 15 bottles is 
found to have the following contents: 

a. Make a point estimate of the mean content of the bottles 
b. Calculate the standard error of the mean 
c. Calculate 95 per cent and 99 per cent confidence intervals for f i  
d. State the confidence limits 

2. Measurement of the IQ of 202 people selected at random produced the following 
result: 

m a  IQ = 105 standard deviation = 10 

a. Calculate the standard error of the mean 
b. Estimate the confidence limits of the mean IQ: 

(i) with 95 per cent confidence 
(ii) with 99 per cent confidence 

c. without making further calculations, state how in general the confidence 
interval would be affected: 

(i) if the sample were smaller? 
(ii) if the sample were larger? 
(iii) if the sample size were unchanged but the standard deviation 

increased? 

3. The weights of persons using a lift are normally distributed. A random sample of 
eight people gives the following weights (in kg): 

Estimate a 95 per cent confidence interval for the population mean! 

4. A battery manufacturer claims that his batteries have an average life of 55 hours. 
A batch of 40 batteries is tested, giving a mean life of 50 hours with a standard 
deviation s of 11.734 hours. Does this show that the manufacturer's claim is 
justified at the 1 per cent level of significance? 

fdfdfd6Good Luck' fdfdfd 
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t 
: Monday / 15 October 2012 

Time : 1330 - 15.30 WIB (120 minutes) 
Lecturer : Dra. Hj. Fitrani Dwina, M.Ed. 

Guidance : 
i. Please prayer before starting. 
ii. Answer all questions below at special paper given. 
iii. Do not cheating 

Questions : 

1. The data below is the result of examination fiom 60 students there are: 

I 

I Calculatelfind: 
i 
I .  

a. Steam and leaf plot of the data above 
b. Frequency distribution table base on (a) 
c. Median 
d. Ogive more than 
e. Bar graph 

I 2. Explain the nominal and ratio scale, give an example! 

I 3. Construct a box plot for these data and identify any outliers: 

4. The mean of a sample from data is 25. One of the entry data is missing from a group 
of data : 18,25,32,21,38, 14,20,26,30. If the number of entry is 10, what is a 
missing entry? 



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILlKU PENGETAHUAN ALAM 
JURUSAN MATEMATIKA 

BProf. Dr. Harnh  Air Tawar Padang, 25131, Telp. (0751) 7057420, Fax (0751)7058772 
Web Site : www://http. Matematika-unp.ac.id 

FINAL TEST SEMESTER JULY - DECEMBER 2012 
Subject : Elementary Statistics 
Study Program : Mathematics Education (ISTE) 
DayIDate : Wednesday I19 December 2012 
Time : 10.00 - 12.00 WIB (120 minutes) 
Lecturer : Dra. Hj. Fitrani Dwina, M.Ed. 

Guidance: answer the question no 1 and no 2, choose one of no 3 or no 4 

1, A watertower were put in an active earthquake area. The probability that the watertower will 
be broken depend on the condition of the earthquake and the volume of water in the tank. 
The probability of the tank will be full (F) or a half (H) is 1 : 3. The probability that the 
earthquake will be strength (S) or a weak (W) is 1 : 7. When the earthquake was strength the 
watertower will be broken. It doesn't depend on the volume of water in the tank. The 
watertower will be save, when the earthquake was weak and the volume of the tank is a half 
(H). The probability that the towerwater will be save is 0.4, when the earthequake is weak 
and volume is full (F). If the watertower was broken, find the probability that the volume of 
the tank was full. 

2. The concentrate of dissolved oxygen (DO) at downstream area A of a factory per day, have 
been collected for 10 days are as follows: 

a. Estimate a 95% cofidence interval for the population mean p. 
b. Estimate a 98% confidence interval for the population variance a2. 
c. If the manager of the factory says that the mean of DO is less than 2 mgll per day. Test 

the hypothesis at 0.025 level of significance. 
d. If the manager of the factory says that the variance of DO is less than 0,2 mg/l per day. 

Test the hypothesis at 0.01 level of significance. 

Day 
DO 
(mg/l) 

The quality of the solid land is investigate in periodic time. For checking the solid dike near 
the road. The test will be done for 10 of 50 roads in the city cannot pass the CBR standard. 
Besides that, at the district 15 of 50 cannot pass the CBR standard. The result of the test will 
be used to estimate the proprotion p of dike that solid based on the CBR. 
a. Estimate a 95% confidence interval for the solid dike population proportion p of the city 

and the country. 
b. If we give an argument that they are no different between the result of test for the road at 

city and district, test the hypothesis at 0.05 level of significance. 

4. There are two types of Tornado wind: type I (Strength) and type I1 (weak). When the 
Tornado happening, the house and building will be shattered. In the Kaciandelu state the 
Tornado is often happen. The goverment collected the data about the shattered house at 40 
area in that state. In the 2012 year, the means of the shattered house when the Tornado type I 
and II happening are 70,8 dan 69,3, and the variances are 5,12 dan $32. If the government 
say that "the level of the shattered house are same for the two types of Tornado". Give your 
argument about the government declaration used the 0,02 level of significance! 

Assumed that the concentrate of DO per day are normally distributed N(p , a )  

1,8 2,l 2,O 1,7 1,2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  

2,3 2,5 1,6 2,8 2,l 


