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RENCANA MUTU PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Dosen   : N. Setyaningsih, MSi. 

Program Studi   : Pendidikan Matematika 

Kode Mata Kuliah  : 504203 

Nama Mata Kuliah  : Statistika Matematika 

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester    : V 

Alokasi Waktu  : 2 pertemuan 

Pertemuan   : pertemuan 1  dan  2 

 

 

I. Standar Kompetensi  : 

   Dapat menganalisis   tentang statistika    inferensial secara teoritik beserta komponen dan 

sifat-sifatnya 

 

 

II. Kompetensi Dasar  : 

     Menjelaskan dalam mencari fungsi Variabel Random   

 

III. Indikator  :  

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat  : 

 

1. mencari fungsi  variabel dengan teknik fungsi distribusi 

2. mencari fungsi  variabel dengan teknik transformasi variabel 

3. mencari fungsi  variabel dengan teknik fungsi pembangkit momen 

 

 

 

 

IV. Materi Ajar 

1. Fungsi densitas 

    2. Mencari fungsi variabel random dengan teknik : 

a. fungsi distribusi 

b. transformasi 

c. fungsi pembangkit momen 
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V. Metode/Strategi Pembelajaran  : Ceramah, diskusi dan tugas 

 

 

 

VI. Tahapan Pembelajaran  : 

A. Kegiatan Awal  : 

Membuat kontrak pembelajaran, memberi gambaran umum inti materi perkuliahan dan 

tujuan pembelajaran selama satu semester.  

Meyampaikan materi dan tujuan pembelajran untuk pertemuan ke 1 dan 2 ( satu 

kompetensi dasar) 

B. Kegiatan Inti : 

1. menyampaikan materi perkuliahan 

2. meminta mahasiswa untuk mencari fungsi variabel random dengan teknik 

fungsi distribusi 

3. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi  

4. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

5. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 

6. meminta mahasiswa untuk mencari fungsi variabel random dengan teknik 

transformasi dan metode momen 

7. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi membahas masalah 

tersebut secara kelompok 

8. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

9. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 

 

C. Kegiatan Akhir 

1. Bersama mahasiswa dosen membuat rangkuman materi 

2. memberikan tugas rumah. 
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VII. Alat/Bahan/sumber Belajar  : 

A. Alat/media   : OHP, LCD, dan Komputer/laptop 

B. Bahan/sumber ajar  :  

a. Didewicz E.J. , Misra.1988. Modern Mathematical Statistics. John& SonsInc. , 

Canada. 

b. Bain,JE.1992 .Introduction toprobability and MathematicalStatistics 

.DuxBurryPress. California.  

c. Freund , Walpole .1980.  Mathematical Statistics. PrenticeHallInc. 

 

 

VIII. Penilaian  : 

A. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1. Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan (dinilai0 

2. Tes/Tugas : 

Jika X1, X2 ,  .....  ,  Xn merupakan variabel random independen yang berdistribusi 

eksponensial identik dengan parameter  θ , carilah densitas dari variabel random  : 

Y  =  X1  +    X2   +     .....   +   Xn   dengan menggunakan  

a. teknik fungsi distribusi 

b. teknik transformasi 

c. teknik metodemomen 

B. Kriteria Penilaian  : 

10

532 TtPsPt
Nf


  

 Keterangan  : 

  Pt : tugas 

  Ps : Proses 

  Tt : tes tulis 

  Nf : nilai formatif 
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      RENCANA MUTU PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Dosen   : N. Setyaningsih, MSi. 

Program Studi   : Pendidikan Matematika 

Kode Mata Kuliah  : 504203 

Nama Mata Kuliah  : Statistika Matematika 

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester    : V 

Alokasi Waktu  :3 pertemuan 

Pertemuan   : pertemuan 3, 4  dan  5 

 

 

I. Standar Kompetensi  : 

   Dapat menganalisis   tentang statistika    inferensial secara teoritik beserta komponen dan 

sifat-sifatnya 

 

 

   II. Kompetensi Dasar  :  

menemukan distribusi sampling dari suatu variable random 

 

 

III. Indikator  :  

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat  : 

1. mencari distribusi mean dari suatu variabel random 

 2. .mencari distribusi chi Kuadarat dari suatu variable random 

  3. dapat mencari distribusi t , jika diketahui distribusi normal 

4. dapat mencari distribusi F dari suatu variable random 

 

 

 

 

IV. Materi Ajar 

Distribusi sampling meliputi  

1. Distribusi mean 

2. Distribusi t 

3. Distribusi F 

4.  Distribusi χ
2
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V. Metode/Strategi Pembelajaran  : Ceramah, diskusi dan tugas 

 

 

 

VI. Tahapan Pembelajaran  : 

D. Kegiatan Awal  : 

Membahas tugas/pekerjaan rumah 

Meyampaikan materi    dan tujuan pembelajran untuk pertemuan   ke 3,  4 dan 5 ( satu 

kompetensi dasar) 

E. Kegiatan Inti : 

1. menyampaikan materi perkuliahan 

2. meminta mahasiswa untuk mencari bentuk distribusi dari suatu variabel 

random dengan menggunakan sifat distribusi mean 

3. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi  

4. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

5. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 

6. meminta mahasiswa untuk mencari fungsi distribusi dari suatu variabel  

random dengan menggunakan sifat dari distribusi t , F atau χ2
 

7. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi membahas masalah 

tersebut secara kelompok 

8. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

9. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 

 

F. Kegiatan Akhir 

1. Bersama mahasiswa dosen membuat rangkuman materi 

2. memberikan tugas rumah. 
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VII. Alat/Bahan/sumber Belajar  : 

A. Alat/media   : OHP, LCD, dan Komputer/laptop 

B. Bahan/sumber ajar  :  

d. Didewicz E.J. , Misra.1988. Modern Mathematical Statistics. John& SonsInc. , 

Canada. 

e. Bain,JE.1992 .Introduction toprobability and MathematicalStatistics 

.DuxBurryPress. California.  

f. Freund , Walpole .1980.  Mathematical Statistics. PrenticeHallInc. 

 

 

VIII. Penilaian  : 

A. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1. Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan (dinilai) 

2. Tes/Tugas : 

a. Carilah mean , variansi dan momen dari distribusi chi kuadrat dengan 

menggunakan definisi  ! 

b. Apakah hubungan antar distribusi normal standar dan distribusi chi kuadrat  ! 

c. Selidikilah hubungan antara distribusi F dan chi kuadrat  ! 

B. Kriteria Penilaian  : 

10

532 TtPsPt
Nf


  

 Keterangan  : 

  Pt : tugas 

  Ps : Proses 

  Tt : tes tulis 

  Nf : nilai formatif 
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RENCANA MUTU PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Dosen   : N. Setyaningsih, MSi. 

Program Studi   : Pendidikan Matematika 

Kode Mata Kuliah  : 504203 

Nama Mata Kuliah  : Statistika Matematika 

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester    : V 

Alokasi Waktu  : 4  pertemuan 

Pertemuan   : pertemuan 6, 7 , 8  dan  9 

 

 

I. Standar Kompetensi  : 

   Dapat menganalisis   tentang statistika    inferensial secara teoritik beserta komponen dan 

sifat-sifatnya 

 

 

 

   II. Kompetensi Dasar  :  

Dapat menjelaskan tentang bagaimana mencari estimator beserta sifat-sifatnya 

 

 

III. Indikator  :  

 

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat  : 

1. mencari estimator dari variable kontinu dengan metode likelihood 

2. mencari estimator dari variable diskrit dengan metode likelihood 

3. mencari estimator dari variabel random diskrit dengan metode momen 

4. mencari estimator dari variabel random kontinu dengan metode momen 

5. mencari sifat unbiased 

6. mencari sifat varian minimum dari estimator 

7. mencari sifat konsisten 

 8. mencari sifat lengkap dari suatu estimator 
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IV. Materi Ajar 

1. Metode mencari Estimator yaitu 

a.  metode likelihood  

b.  metode momen 

2. Sifat-sifat estimator : 

a. unbiased 

b. mempunyai varian minimum 

c. konsisten 

d. cukup 

 

 

 

V. Metode/Strategi Pembelajaran  : Ceramah, diskusi dan tugas 

 

 

 

VI. Tahapan Pembelajaran  : 

A Kegiatan Awal  : 

Membahas tugas/pekerjaan rumah 

Meyampaikan materi dan tujuan pembelajran untuk pertemuan ke 4 dan 5 ( satu 

kompetensi dasar) 

B. Kegiatan Inti : 

1. menyampaikan materi perkuliahan 

2. meminta mahasiswa untuk mencari estimator dari suatu distribusi dengan 

menggunakan teknik likelihood maksimum dan metode momen baik untuk 

variabel random diskrit maupun kontinu. 

3. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi  

4. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

5. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 
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6. meminta mahasiswa untuk mencari sifat-sifat dari suatu estimator yang  

meliputi sifat unbiased,  mempunyai varian minimum, cukup dan konsisten 

baik untuk variabel random diskrit maupun kontinu. 

7. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi membahas masalah 

tersebut secara kelompok 

8. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

9. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 

 

C. Kegiatan Akhir 

1. Bersama mahasiswa dosen membuat rangkuman materi 

2. memberikan tugas rumah. 

 

 

 

VII. Alat/Bahan/sumber Belajar  : 

A. Alat/media   : OHP, LCD, dan Komputer/laptop 

B. Bahan/sumber ajar  :  

g. Didewicz E.J. , Misra.1988. Modern Mathematical Statistics. John& SonsInc. , 

Canada. 

h. Bain,JE.1992 .Introduction toprobability and MathematicalStatistics 

.DuxBurryPress. California.  

i. Freund , Walpole .1980.  Mathematical Statistics. PrenticeHallInc. 
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VIII. Penilaian  : 

A. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1. Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan (dinilai) 

2. Tes/Tugas : 

1). Jika     nXXXX ,,,, 321      sample random yang independen  dengan 

fungsi densitas sebagai berikut  : 

 




 /3

46

1
),( ix

ii eXXf


   ,  untuk   x  >  0   ,   maka    : 

a.  Carilah estimator untuk       dengan metode likelihood maksimum  ! 

b. Carilah  CRLB   dari       ! 

c. Apakah     
^

   merupakan   UMVUE   untuk        ! 

d. Apakah     
^

 merupakan estimator yang konsisten ! 

e. apakah 
^

  merupakan estimator yang lengkap  ! 

 

 

2). Jika     nXXXX ,,,, 321      sample random yang independen  dengan 

dengan distribusi binomial  B (n,p,x)  maka  :  

a. Carilah estimator untuk p  ! 

b. Apakah estimator p  unbiased  ! 

c. Apakah estimator p mempunyai varian minimum   ! 

d. Apakah estimator p konsisten  ! 

 

B. Kriteria Penilaian  : 

10

532 TtPsPt
Nf


  

 Keterangan  : 

  Pt : tugas 

  Ps : Proses 

  Tt : tes tulis 

  Nf : nilai formatif 
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      RENCANA MUTU PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Dosen   : N. Setyaningsih, MSi. 

Program Studi   : Pendidikan Matematika 

Kode Mata Kuliah  : 504203 

Nama Mata Kuliah  : Statistika Matematika 

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester    : V 

Alokasi Waktu  : 2  pertemuan 

Pertemuan   : pertemuan 10  dan  11 

 

 

I. Standar Kompetensi  : 

   Dapat menganalisis   tentang statistika    inferensial secara teoritik beserta komponen dan 

sifat-sifatnya 

 

 

 

   II. Kompetensi Dasar  :  

Dapat menemukan estimasi interval beserta sifat-sifaatnya 

 

 

 

III. Indikator  :  

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat  : 

1. menjelaskan tentang interval konfidensi 

2. mencari estimasi interval untuk mean dengan  σ
2
 diketahui 

3. mencari estimasi interval untuk mean dengan  σ
2
  tidak diketahui 

4. .mencari estimasi interval untuk beda mean dengan  σ
2
 diketahui 

5. .mencari estimasi interval untuk beda mean dengan  σ
2
 tidak diketahui 

6  mencari estimasi interval untuk varian 

7. mencari estimasi interval untuk rasio dua varian 

8. membedakan penggunaan estimasi interval beserta sifat-sifatnya 
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IV. Materi Ajar 

1. Interval konfidensi 

2. stimasi interval untuk mean dengan  σ
2
 diketahui  

3. estimasi interval untuk beda mean dengan  σ
2
 tidak diketahui 

4. estimasi interval untuk varian 

 

 

 

V. Metode/Strategi Pembelajaran  : Ceramah, diskusi dan tugas 

 

 

 

VI. Tahapan Pembelajaran  : 

A. Kegiatan Awal  : 

Membahas tugas/pekerjaan rumah 

Meyampaikan materi dan tujuan pembelajran untuk pertemuan ke 10 dan 11      ( satu 

kompetensi dasar) 

B. Kegiatan Inti : 

1. menyampaikan materi perkuliahan 

2. meminta mahasiswa untuk mencari estimasi interval untuk mean maupun 

beda mean baik σ
2
 diketahui atau tidak diketahui  

3. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi  

4. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

5. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 

6. meminta mahasiswa untuk mencari estimasi untuk varian. 

7. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi membahas masalah 

tersebut secara kelompok 
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8. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

9. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 

 

C. Kegiatan Akhir 

1. Bersama mahasiswa dosen membuat rangkuman materi 

2. memberikan tugas rumah. 

 

 

 

 

VII. Alat/Bahan/sumber Belajar  : 

A. Alat/media   : OHP, LCD, dan Komputer/laptop 

B. Bahan/sumber ajar  :  

j. Didewicz E.J. , Misra.1988. Modern Mathematical Statistics. John& SonsInc. , 

Canada. 

k. Bain,JE.1992 .Introduction toprobability and MathematicalStatistics 

.DuxBurryPress. California.  

l. Freund , Walpole .1980.  Mathematical Statistics. PrenticeHallInc. 
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VIII. Penilaian  : 

A. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1. Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan (dinilai) 

2. Tes/Tugas : 

1) Jika suatu sampel random dengan ukuran n = 20 diambil dari suatu populasi 

normal dengan varian 
2
 = 225 dan mean X  = 64.3, maka konstruksikan interval 

konfidensi 95% untuk mean populasi .  ! 

2). Jika X  dan s adalah harga-harga dari mean dan deviasi standar dari suatu sampel 

random dengan ukuran n yang diambil dari populasi normal dengan varian 
2
 tak 

diketahui, maka   carilah estimasi untuk   ! 

3). Jika X 1 dan X 2 adalah harga-harga dari mean-mean dari sampel-sampel random 

independen dengan ukuran n1 dan n2, yang diambil dari populasi-populasi normal 

dengan varian-varian yang diketahui: 1
2
 dan 2

2
, maka  carilah  estimasi interval  

untuk 1 - 2 

4). Jika S1
2
 dan S2

2
 adalah harga-harga dari varian-varian dari sampel-sampel random 

independen dengan ukuran n1 dan n2 yang berasal dari populasi normal dengan 

varian 1 dan 2, maka carilah estimasi  untuk 
2

2

2

1

σ

σ
 

B. Kriteria Penilaian  : 

10

532 TtPsPt
Nf


  

 Keterangan  : 

  Pt : tugas 

  Ps : Proses 

  Tt : tes tulis 

  Nf : nilai formatif 
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RENCANA MUTU PEMBELAJARAN 

 

 

Nama Dosen   : N. Setyaningsih, MSi. 

Program Studi   : Pendidikan Matematika 

Kode Mata Kuliah  : 504203 

Nama Mata Kuliah  : Statistika Matematika 

Jumlah sks   : 3 sks 

Semester    : V 

Alokasi Waktu  : 3  pertemuan 

Pertemuan   : pertemuan 12, 13  dan  14 

 

 

I. Standar Kompetensi  : 

   Dapat menganalisis   tentang statistika    inferensial secara teoritik beserta komponen dan 

sifat-sifatnya 

 

 

 

   II. Kompetensi Dasar  :  

Menguji hipotesis secara teoritik maupun aplikasinya 

 

 

 

III. Indikator  :  

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat  : 

1. .menetukan tipe kesalahan dalam hipotesis 

2. membedakan tipe kesalahan satu dan dua 

3. membuktikan lemma Neymen-pearson 

4. melakukan pengujian  hipotesis mean 

    5. melakukan pengujian  hipotesis  beda mean 

    6  melakukan pengujian  hipotesis untuk variansi 

    7. melakukan pengujian  hipotesis untuk beda  variansi  
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IV. Materi Ajar 

1. Hipotesis teoritik 

 a. Jenis hipotesis 

 b. Tipe kesalahan 

2. Aplikasi hipotesis 

 a. hipotesis mean 

 b.hipotesis beda mean 

 c. hipotesis variann 

 

 

 

V. Metode/Strategi Pembelajaran  : Ceramah, diskusi dan tugas 

 

 

 

VI. Tahapan Pembelajaran  : 

D. Kegiatan Awal  : 

Membahas tugas/pekerjaan rumah 

Meyampaikan materi dan tujuan pembelajran untuk pertemuan ke 12, 13  dan 14      ( 

satu kompetensi dasar) 

E. Kegiatan Inti : 

1. menyampaikan materi perkuliahan 

2. meminta mahasiswa untuk menjelaskan jenis hipotesis dan tipe kesalahan 

serta memberikan contoh.  

3. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi  

4. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

5. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 
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6. meminta mahasiswa untuk menguji hipotesis  mean, beda mean maupu 

varian . 

7. memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk diskusi membahas masalah 

tersebut secara kelompok 

8. membahas masalah tersebut melalui diskusi kelas . 

9. meminta salah satu kelompok untuk maju ke depan membahas masalah 

tersebut dan kelompok lain untuk memberikan tanggapan 

 

F. Kegiatan Akhir 

1. Bersama mahasiswa dosen membuat rangkuman materi 

2. memberikan tugas rumah. 

 

 

 

 

VII. Alat/Bahan/sumber Belajar  : 

A. Alat/media   : OHP, LCD, dan Komputer/laptop 

B. Bahan/sumber ajar  :  

m. Didewicz E.J. , Misra.1988. Modern Mathematical Statistics. John& SonsInc. , 

Canada. 

n. Bain,JE.1992 .Introduction toprobability and MathematicalStatistics 

.DuxBurryPress. California.  

o. Freund , Walpole .1980.  Mathematical Statistics. PrenticeHallInc. 
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VIII. Penilaian  : 

A. Teknik dan Instrumen Penilaian 

1. Keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan (dinilai) 

2. Tes/Tugas : 

1) Ujian standar intelegensia telah diadakan beberapa tahun dengan hasil nilai rata-

rata 70 dan deviasi standar 8. Sekelompok mahasiswa yang terdiri dari 100 orang 

diberi pelajaran dengan mengutamakan matematika. Apabila dari 100 orang 

mahasiswa ini diperoleh hasil ujian dengan nilai rata-rata 75, apakah cukup alasan 

untuk mempercayai bahwa pengutamaan bidang studi matematika menaikkan 

hasil ujian standar? ( pilih α = 0.05 ). 

2) Andaikan spesifikasi untuk suatu pita tertentu ditentukan oleh rata-rata “ kuat 

putus “ 185 pon dan dari 5 buah (untas) pita tersebut yang dipilih secara random 

mempunyai rata-rata 183,1 pon dan deviasi standar 8,2 pon. Dengan menganggap 

bahwa data sampel tersebut berasal dari suatu populasi normal, ujilah hipotesis μ 

= 185 terhadap hipotesis alternatife μ < 185 pada α = 0,05. 

3).  Dalam rangka membandingkan dua jenis cat tembok, seorang konsumen mencek 

kedua jenis cat tersebut. Hasil dari pengecekan ini adalah sebagai berikut: 

(i) Pemakaian 4 galon cat jenis pertama rata-rata dapat meliputi permukaan seluas 

512 kaki persegi dengan deviasi standar 31 kaki persegi. 

(ii) Pemakaian 4 galon cat jenis kedua rata-rata dapat meliputi permukaan seluas 492 

kaki persegi dengan deviasi standar 26 kaki persegi. 

Dengan menganggap bahwa kedua populasi cat tersebut normal dengan varian-

varian sama, maka ujilah hipotesis yang menyatakan bahwa 1 - 2 = 0 terhadap 

hipotesis alternatif 1 - 2  0 pada tingkat signifikansi  = 0.05. 

 

 

 

 

B. Kriteria Penilaian  : 
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10
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 Keterangan  : 

  Pt : tugas 

  Ps : Proses 

  Tt : tes tulis 

  Nf : nilai formatif 
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