
CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  

PPAAKKEETT  BBEELLAAJJAARR  

  

MMAATTAA  KKUULLIIAAHH    ::  SSTTAATTIISSTTIIKK    
KKOOMMAAKK        ::  KKPPDD  112222  
SSKKSS          ::  22  SSKKSS  

DDEESSKKRRIIPPSSII  SSIINNGGKKAATT  ::  MMaattaakkuull iiaahh  iinnii   mmeerruuppaakkaann  mmaattaakkuull iiaahh  wwaajj iibb  bbaaggii   mmaahhaassiisswwaa  

PPGGSSDD,,  yyaanngg  ssaannggaatt  mmeennuunnjjaanngg  sseekkaall ii   tteerrhhaaddaapp  ssaallaahh  ssaattuu    kkoommppeetteennssii   ““ mmeellaakkssaannaakkaann  

ppeenneell ii ttiiaann”” ..  PPeennyyeelleennggggaarraaaann  ppeerrkkuull iiaahhaann  bbeerroorriieennttaassii   uunnttuukk  mmeennaammbbaahh  wwaawwaassaann  

mmaahhaassiisswwaa  ddaallaamm  bbiiddaanngg  ppeenneell ii ttiiaann  yyaaii ttuu::  pprriinnssiipp--pprriinnssiipp,,  mmeettooddee  ddaann  pprroosseedduurr  yyaanngg  ppeerrlluu  

ddii tteemmppuuhh  ddaallaamm  rraannggkkaa  ppeenngguummppuullaann,,  ppeennyyuussuunnaann,,  ppeennyyaajj iiaann,,  ppeennggaannaall iissaaaann  bbaahhaann  aattaauu  

kkeetteerraannggaann  yyaanngg  bbeerrwwuujjuudd  aannggkkaa  mmeennggeennaaii   hhaall --hhaall   yyaanngg  bbeerrkkaaii ttaann  ddeennggaann  ppeennddiiddiikkaann..  

OOlleehh  kkaarreennaa  ii ttuu,,  aakkaann  ddiippeerrkkeennaallkkaann  ppeemmaahhaammaann  tteerrhhaaddaapp;;  ppeennyyaajj iiaann  ddaattaa;;  mmeennccaakkuupp  

ppeennggeerrttiiaann  ssttaattiissttiikk,,  ppeerraannaann,,  ddaann  bbeennttuukk--bbeennttuukk  ppeennyyaajj iiaann  ddaattaa;;  ggeejjaallaa  ppuussaatt  ddaann  uukkuurraann  

lleettaakk  mmeell iippuuttii   rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg,,  mmoodduuss,,  mmeeddiiaann,,  ddaann  ppeerrsseennttii ll ;;  uukkuurraann  ssiimmppaannggaann  ;;  bbeerrkkaaii ttaann  

ddeennggaann  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ddaann  vvaarriiaannss;;  jjeenniiss  ddaattaa  ((ddaattaa  nnoommiinnaall ,,  oorrddiinnaall ,,  sskkaallaa,,  ddaann  rraattiioo));;  

ddaann  ppeenngguujj iiaann  hhiippootteessiiss  mmeennccaakkuupp  ppeennggeerrttiiaann,,  ppeerruummuussaann,,  ddaann  ppeenngguujj iiaann  hhiippootteessiiss;;  uujj ii   

hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  llaaiinn  kkoorreellaassii   KKaarrll   PPeeaarrssoonn,,  SSppeeaarrmmaann,,  kkoorreellaassii   ppooiinntt  bbiisseerriiaall ,,  ddaann  kkooeeff iissiieenn  

kkoonnttiinnggeennssii ;;    uujj ii   bbeeddaa  mmeell iippuuttii   uujj ii   dduuaa  rraattaa--rraattaa  ((uujj ii   dduuaa  ppiihhaakk  ddaann  uujj ii   ssaattuu  ppiihhaakk));;    ddaann  

ddiiaakkhhii rrii   ddeennggaann  ppeennaakkssii rraann  ppaarraammeetteerr   yyaaii ttuu    mmeennaakkssii rr  rraattaa--rraattaa,,  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu,,  ddaann  

mmeennaakkssii rr  uukkuurraann  ssaammppeell ..  

  

KKoommppeetteennssii  ddaassaarr  ::  aaggaarr  mmaahhaassiisswwaa  mmaammppuu  mmeennjjeellaasskkaann  sseeggii --sseeggii   aannaall iissiiss  ddaattaa  bbaaggii   

kkeeppeerrlluuaann  ppeenneell ii ttiiaann  ppeennddiiddiikkaann..  

PPookkookk  BBaahhaassaann  II  ::  PPeennyyaajjiiaann  ddaattaa  

TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  ::  

11..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  mmeemmaahhaammii   ppeennggeerrttiiaann  ssttaattiissttiikk  ppeennddiiddiikkaann..  

22..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  mmeemmaahhaammii   ppeerraannaann  ssttaattiissttiikk  ppeennddiiddiikkaann  

33..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  mmeemmaahhaammii   ppeennyyaajj iiaann  ddaattaa  ddaallaamm  bbeennttuukk    ttaabbeell   ddaann  bbeennttuukk  ddiiaaggrraamm  
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RRiinnggkkaassaann  MMaatteerrii  ::  

11..  PPeennggeerrttiiaann  SSaattaattiissttiikk  

SSttaattiissttiikk  aaddaallaahh  kkaattaa  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennyyaattaakkaann  sseekkuummppuullaann  ffaakkttaa,,  uummuummnnyyaa  

bbeerrbbeennttuukk  aannggkkaa--aannggkkaa  yyaanngg  ddiissuussuunn  ddaallaamm  ttaabbeell   aattaauu  ddiiaaggrraamm  yyaanngg  mmeelluukkiisskkaann  aattaauu  

mmeennggggaammbbaarrkkaann  ssuuaattuu  kkuummppuullaann  ddaattaa  yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii   aarrttii ..  

UUnnttuukk  mmeemmuuddaahhkkaann,,  bbeerriikkuutt  iinnii   ddiissaammppaaiikkaann  bbeebbeerraappaa  ccoonnttoohh  ::  

aa..  ""AAddaa  6600  %%  ddaarrii   ppeenndduudduukk  yyaanngg  mmeemmeerrlluukkaann  aaii rr  bbeerrssiihh,,  kkaattaa  6600  %%  aaddaallaahh  ssttaattiissttiikk..  

bb..  SSttaattiissttiikk  vvii ttaall   pprraaggaawwaattii   tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  3388  --  3333  --  3355,,  rraannggkkaaiiaann  aannggkkaa--aannggkkaa  iinnii   

ddiisseebbuutt  jjuuggaa  ""ssttaattiissttiikk""  kkaarreennaa  mmeemmppuunnyyaaii   aarrttii ..  

SSeeddaannggkkaann  ssttaattiissttiikkaa  mmeennuunnjjuukkkkaann  ssuuaattuu  ppeennggeettaahhuuaann  yyaanngg  bbeerrhhuubbuunnggaann  ddeennggaann  ccaarraa--

ccaarraa  ppeenngguummppuullaann  ffaakkttaa,,  ppeennggoollaahhaann,,  ppeennggaannaall iissiissaann,,  ddaann  ppeennaarriikkaann  kkeessiimmppuullaann  sseerrttaa  

ppeemmbbuuaattaann  kkeeppuuttuussaann  yyaanngg  ccuukkuupp  bbeerraallaassaann  bbeerrddaassaarrkkaann  ffaakkttaa  yyaanngg  aaddaa..  

22..  PPeerraannaann  SSttaattiissttiikk  

SSttaattiissttiikk  bbeerrffuunnggssii   hhaannyyaa  sseebbaaggaaii   aallaatt  bbaannttuu!!   PPeerraannaann  ssttaattiissttiikk  ddaallaamm  ppeenneell ii ttiiaann  tteettaapp  

ddii lleettaakkkkaann  sseebbaaggaaii   aallaatt..  AArrttiinnyyaa,,  ssttaattiissttiikk  bbuukkaann  mmeennjjaaddii   ttuujjuuaann  yyaanngg  mmeenneennttuukkaann  

kkoommppoonneenn  ppeenneell ii ttiiaann  llaaiinn..  OOlleehh  sseebbaabb  ii ttuu,,  yyaanngg  bbeerrppeerraann    mmeenneennttuukkaann  tteettaapp  mmaassaallaahh  

yyaanngg  ddiiccaarrii   jjaawwaabbaannnnyyaa  ddaann  ttuujjuuaann  ppeenneell ii ttiiaann  ii ttuu  sseennddii rrii ..  

SSttaattiissttiikk  ddaappaatt  bbeerrgguunnaa  ddaallaamm  ppeennyyuussuunnaann  mmooddeell ,,  ppeerruummuussaann  hhiippootteessiiss,,  ppeennggeemmbbaannggaann  

aallaatt  ppeennggaammbbii ll   ddaattaa,,  ppeennyyuussuunnaann  rraannccaannggaann  ppeenneell ii ttiiaann,,  ppeenneennttuuaann  ssaammppeell ,,  ddaann  aannaall iissiiss  

ddaattaa,,  yyaanngg  kkeemmuuddiiaann  ddaattaa  tteerrsseebbuutt  ddii iinntteerrpprreettaassiikkaann  sseehhiinnggggaa  bbeerrmmaakknnaa..  

HHaammppii rr  sseemmuuaa  ppeenneell ii ttiiaann  ii llmmiiaahh  ddii llaakkuukkaann  tteerrhhaaddaapp  ssaammppeell   kkeejjaaddiiaann,,  ddaann  aattaass  ddaassaarr  

ssaammppeell   ii ttuu  ddii ttaarriikk  ssuuaattuu  ggeenneerraall iizzaattiioonn..  SSuuaattuu  ggeenneerraall iissaassii   ppaassttii   mmeennggaallaammii   eerrrroorr;;  

ddiissiinnii llaahh  ssaallaahh  ssaattuu  ttuuggaass  ssttaattiissttiikk  bbeekkeerrjjaa  aattaass  ddaassaarr  ssaammppeell   bbuukkaann  ppooppuullaassii ..  DDeennggaann  

ddeemmiikkiiaann  ppeenngguujj iiaann  hhiippootteessiiss  ddaappaatt  kkii ttaa  llaakkuukkaann  ddeennggaann  tteekknniikk--tteekknniikk  ssttaattiissttiikk..  

DDaarrii   hhaassii ll     aannaall iissiiss  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  bbeerrddaassaarrkkaann  ppeerrhhii ttuunnggaann  yyaanngg    bbeerrbbeennttuukk  

aannggkkaa--aannggkkaa  tteerrsseebbuutt,,  sseebbeennaarrnnyyaa  bbeelluumm  mmeemmppuunnyyaaii   aarrttii   aappaa--aappaa  ttaannppaa  ddiiddeesskkrriippssiikkaann  

ddaallaamm  bbeennttuukk  kkaall iimmaatt  aattaauu  kkaattaa--kkaattaa  ddii   ddaallaamm  ppeennaarriikkaann  kkeessiimmppuullaann..  JJiikkaa  ttiiddaakk,,  mmaakkaa  

hhaassii ll   aannaall iissiiss  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  aakkaann  bbeerrmmaakknnaa  ddaann  hhaannyyaa  ttiinnggggaall   aannggkkaa--aannggkkaa  yyaanngg  ttiiddaakk  

""bbeerrbbuunnyyii ""..          

33..  PPeennyyaajj iiaann  DDaattaa  

PPeennyyaajj iiaann  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  ppaaddaa  ddaassaarrnnyyaa  ddaappaatt  ddiibbaaggii   ddaallaamm  bbeennttuukk  ::  
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11..  TTaabbeell ..  

PPeennyyaajj iiaann  ddaallaamm    bbeennttuukk  ttaabbeell     tteerrddii rrii   aattaass  bbeerrmmaaccaamm--mmaaccaamm  jjeenniiss,,  yyaakknnii   ttaabbeell   ttuunnggggaall   

((uunniivvaarriiaatt)),,  ttaabbeell   ssii llaanngg  ((bbiivvaarriiaatt)),,  mmaauuppuunn  mmuull ttiivvaarriiaatt..  

CCoonnttoohh  ttaabbeell   ttuunnggggaall ,,  DDaattaa  ssiisswwaa  kkeellaass  II II  ddaann  II II II  SSDD  LLaabbuuaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ffrreekkuueennssii   

ddaann  ppoorrsseennttaassee  

TTaabbeell   11..  BBAANNYYAAKK  SSIISSWWAA  KKEELLAASS    II  ––    VVII    SSDD  LLAABBUUAANN  

NNoo..  VVaarriiaabbeell   FFrreekkuueennssii   PPeerrsseennttaassee    ((%%))  

11  KKeellaass  II   3344  1155,,8811  

22  KKeellaass  II II   3355  1166,,2288  

33  KKeellaass  II II II   3388  1177,,6677  

44  KKeellaass  IIVV  3355  1166,,2288  

55  KKeellaass  VV  3377  1177,,2211  

66  KKeellaass  VVII   3366  1166,,7755  

    JJuummllaahh                                  221155  110000,,0000  

  

CCoonnttoohh  ttaabbeell   ssii llaanngg  ((bbiivvaarriiaatt))::  SSeeoorraanngg  gguurruu  mmeellaakkuukkaann  ppeenneell ii ttiiaann  mmeennggeennaaii   ppeennddaappaatt  

ssiisswwaa  tteennttaanngg  ffuunnggssii   UUssaahhaa  KKeesseehhaattaann  SSeekkoollaahh..  ““ ppooooll iinngg””   iinnii   ddiikkaaii ttkkaann  ddeennggaann  llaattaarr  

bbeellaakkaanngg  ppeennddiiddiikkaann  oorraanngg  ttuuaa  ssiisswwaa  tteerrsseebbuutt,,  hhaassii ll   ““ ppooll iinngg””   ddaappaatt  ddii ll iihhaatt  ppaaddaa  ttaabbeell   

bbeerriikkuutt  ::  

TTaabbeell   22..  PPEENNDDAAPPAATT  SSIISSWWAA  TTEENNTTAANNGG  FFUUNNGGSSII  UUKKSS  SSEEKKOOLLAAHH  
BBEERRDDAASSAARRKKAANN  SSTTAATTUUSS  SSOOSSIIAALL  EEKKOONNOOMMII  OORRAANNGG  TTUUAA  

  

SSTTAATTUUSS  SSOOSSIIAALL  

EEKKOONNOOMMII  OORRAANNGG  

TTUUAA  
NNOO  KKAATTEEGGOORRII  

TTIINNGGGGII  RREENNDDAAHH  

JJUUMMLLAAHH  

11  BBAAIIKK  1133  1155  3388  

22  CCUUKKUUPP  1188  2255  4433  

33  KKUURRAANNGG  3366  1122  4488  

  JJUUMMLLAAHH  6677  5522  112299  

  

CCoonnttoohh  ttaabbeell   ssii llaanngg  ((mmuull ttiivvaarriiaatt))::  HHaassii ll   ““ ppooooll iinngg””   ppeennddaappaatt  ssiisswwaa  tteennttaanngg  ffuunnggssii   UUnnii tt  

KKeesseehhaattaann  SSeekkoollaahh  sseekkoollaahh  ddaassaarr  bbeerrddaassaarrkkaann  ssttaattuuss  ssoossiiaall   eekkoonnoommii   oorraanngg  ttuuaa  ddaann  llaattaarr  

bbeellaakkaanngg  ppeennddiiddiikkaann  ppaaddaa  SSDD  LLaabbuuaann..  
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TTaabbeell   33..  PPEENNDDAAPPAATT  SSIISSWWAA  TTEENNTTAANNGG  FFUUNNGGSSII  UUKKSS  SSEEKKOOLLAAHH  
BBEERRDDAASSAARRKKAANN  SSTTAATTUUSS  SSOOSSIIAALL  EEKKOONNOOMMII  OORRAANNGG  TTUUAA  DDAANN  
LLAATTAARR  BBEELLAAKKAANNGG  PPEENNDDIIDDIIKKAANN  PPAADDAA  SSDD  LLAABBUUAANN  

  
SSTTAATTUUSS  SSOOSSIIAALL  EEKKOONNOOMMII  OORRAANNGG  TTUUAA  

TTIINNGGGGII  RREENNDDAAHH  NNOO  
PPEENNDDAA--

PPAATT  
SSDD  SSMMPP  SSMMAA  PPTT  SSDD  SSMMPP  SSMMAA  PPTT  

JJUUMM

LLAAHH  

11  BBAAIIKK  1144  1177  1133  44  2277  2200  1144  22  111111  

22  CCUUKKUUPP  1188  2211  1144  1122  2255  2211  1188  1111  114400  

33  KKUURRAANNGG  66  1144  2211  2266  1188  1155  88  33  111111  

  JJUUMMLLAAHH  3388  5522  4488  4422  7700  5566  4400  1166  336622  

                              
22..  DDiiaaggrraamm..  

PPeennyyaajj iiaann  ddaattaa  ddaallaamm  bbeennttuukk  ddiiaaggrraamm,,  ddaappaatt  ddiibbaaggii   ddaallaamm  bbeebbeerraappaa    bbeennttuukk,,  aaddaa  bbeennttuukk  

bbaattaanngg,,  ppaasstteell ,,  ggaarriiss,,  aattaauu  ddaallaamm  bbeennttuukk  ssiimmbbooll ..  

BBeerriikkuutt  aaddaallaahh  ddaattaa  bbaannyyaakk  ppeenndduudduukk  ssaallaahh  ssaattuu  RRTT  22  LLKK..  II  RRaajjaabbaassaa  KKoottaa  BBaannddaarr  

LLaammppuunngg  bbeerrddaassaarrkkaann  llaattaarr  bbeellaakkaanngg  ppeennddiiddiikkaann  mmeerreekkaa..    

TTaabbeell   44..  DDAATTAA  PPEENNDDUUDDUUKK  RRTT  22  LLKK..II  RRAAJJAABBAASSAA  BBEERRDDAASSAARRKKAANN  JJEENNJJAANNGG  

PPEENNDDIIDDIIKKAANN  

BBAANNYYAAKK  PPEENNDDUUDDUUKK  TTIINNGGKKAATT  
PPEENNDDIIDDIIKKAANN  PPRRIIAA  WWAANNIITTAA  

JJUUMMLLAAHH  

SSDD  1133  1155  3388  
SSMMPP  1188  2255  4433  
SSMMAA//SSMMKK  3366  1122  4488  
PPTT  88  44  1122  

  

BBii llaa  ddaattaa  ddii   aattaass  ddiissaajj iikkaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ddiiaaggrraamm  bbaattaanngg,,  ddaappaatt  ddiiggaammbbaarrkkaann  sseebbaaggaaii   
bbeerriikkuutt  ::  
                                                                                      

                                                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                                    

                                                                          SSDD                      SSMMPP                      SSMMAA//KK      PPTT  

  

                GGaammbbaarr    11..  JJuummllaahh  ddaattaa  ppeenndduudduukk  RRTT  22  LLKK..  II  RRaajjaabbaassaa    BBaannddaarr  LLaammppuunngg  

  
                                                                                              4488  
                                                  4433  
        3388                
  
  
                                                                                                                              1122                             



CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  

RRuujjuukkaann  ::  

11..    IIssppaarrjjaaddii ,,  11998888;;    SSttaattiissttiikk  PPeennddiiddiikkaann,,  DDeeppddiikkbbuudd  DDiikkttii   PPPPLLPPTTKK,,  JJaakkaarrttaa  ((BBaabb  II II,,  
hhaall ..  55  ––  1155))  

22..    SSiieeggeell ,,  SSiiddnneeyy,,  11998855;;  SSttaattiissttiikk  NNoonnppaarraammeettrr iikk  UUnnttuukk  II llmmuu--ii llmmuu  SSoossiiaall ,,  
((TTeerrjjeemmaahhaann)),,  PPTT..  GGrraammeeddiiaa,,  ((BBaabb  II II II,,  hhaall ..  2266  ––  3388))  

33..    SSuuddjjaannaa,,  11998844;;  MMeettooddaa  SSttaattiissttiikkaa,,  TTaarrssii ttoo,,  BBaanndduunngg  ((BBaabbII  ddaann  II II,,  hhaall ..  11  --  3388))  
  

TTuuggaass  ddaann  LLaattiihhaann  ::  

11..  TTuull iisskkaann  ppeerraannaann  ssttaattiissttiikk  ddaallaamm  ppeenneell ii ttiiaann!!  

22..  BBuuaattllaahh  ddaattaa  yyaanngg  aaddaa  ppaaddaa  sseekkoollaahh  aannddaa  ((ddaattaa  gguurruu  aattaauu  ddaattaa  ssiisswwaa))  ddaallaamm  bbeennttuukk  

ttaabbeell   ddaann  ddiiaaggrraamm!!  

33..  UUnnttuukk  mmeemmbbuuaatt  ssuuaattuu  ddaaffttaarr  aattaauu  ttaabbeell ,,  hhaall --hhaall   aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippeerrhhaattiikkaann  ??  

44..  LLiihhaatt  ggaammbbaarr  11,,  LLeennggkkaappii llaahh  ddaattaa  ii ttuu  ddeennggaann  nnii llaaii   ppoorrsseennttaassee!!  

  

PPookkookk  BBaahhaassaann  IIII  ::  GGeejjaallaa  PPuussaatt  ddaann  UUkkuurraann  LLeettaakk  ((22  XX  PPeerrtteemmuuaann))  

TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  ::  

11..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeennjjeellaasskkaann  ppeennggeerrttiiaann  ddaarrii   ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii ..  

22..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeemmaahhaammii   llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  ppeennyyuussuunnaann  ddiissttrriibbuussii   

ff rreekkuueennssii ..  

33..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenneennttuukkaann  ggeejjaallaa  ppuussaatt  ddaann  uukkuurraann  lleettaakk  ddeennggaann  

mmeenngghhii ttuunngg  rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg..  

44..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenneennttuukkaann  ggeejjaallaa  ppuussaatt  ddaann  uukkuurraann  lleettaakk  ddeennggaann  

mmeenngghhii ttuunngg  mmoodduuss,,  mmeeddiiaann,,  ddaann  ppeerrsseennttii ll ..  

  

RRiinnggkkaassaann  MMaatteerrii  ::    

SSeebbeelluumm  ppeennjjeellaassaann  tteennttaanngg  kkeecceennddeerruunnggaann  ggeejjaallaa    ppuussaatt,,  ppeemmaahhaammaann  aakkaann  ddiissttrriibbuussii   

ff rreekkuueennssii   ssaannggaatt  ddiippeerrlluukkaann,,  kkaarreennaa  ddaattaa  aappaappuunn  yyaanngg    ddiippeerroolleehh  ddaarrii   llaappaannggaann  bbeelluummllaahh  

mmeemmii ll iikkii   mmaakknnaa  ddaann  aarrttii   ssaammaa  sseekkaall ii ,,  bboolleehh  ddiikkaattaakkaann  hhaannyyaa  sseekkuummppuullaann  aannggkkaa--aannggkkaa  

kkaassaarr  yyaanngg  ““ ttiiddaakk  bbeerrbbuunnyyii ”” ,,  jjaaddii   bbeelluumm  mmeemmbbeerriikkaann  iinnffoorrmmaassii   yyaanngg  bbeerraarrttii ,,  ddaann  

kkaarreennaannyyaa  ddiippeerrlluukkaann  ttiinnddaakk  llaannjjuutt  aattaauu  llaannggkkaahh  tteerrtteennttuu..  UUnnttuukk  ii ttuu,,  aannggkkaa  aattaauu  ddaattaa  

yyaanngg  tteellaahh  ddiikkuummppuullkkaann  ii ttuu  ppeerrlluu  ddiiddeesskkrriippssiikkaann  sseeccaarraa  tteerraattuurr,,  rriinnggkkaass,,  mmuuddaahh  

ddiippaahhaammii   ddaann  ddiimmeennggeerrttii ,,  sseehhiinnggggaa  ddaappaatt  mmeemmbbeerriikkaann  iinnffoorrmmaassii   mmeennggeennaaii   kkaarraakktteerr  aattaauu  
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ccii rrii   aattaauu  ssii ffaatt  yyaanngg  tteerrkkaanndduunngg  ddaallaamm  sseekkuummppuullaann  ddaattaa  tteerrsseebbuutt..  CCoonnttoohh  bbeerriikkuutt  ddaappaatt  

mmeemmppeerrjjeellaass  mmaakknnaa  ddaarrii   uurraaiiaann  ddii   aattaass..    

DDaarrii   hhaassii ll   tteess  mmaatteemmaattiikkaa  4400  oorraanngg  ssiisswwaa  kkeellaass  IIVV  SSDD  NNeeggeerrii   22  NNaattaarr  ddiippeerroolleehh  aannggkkaa--

aannggkkaa  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

5544  5533  5555  5566  5577  6688  7744  6655  6644  5588  5588  5522  5533  6677  6644  5566  6633  7722  6666  6655    

5577  5555  6699  6688  5544  6666  7711  6644  6677  5566  6699  6655  5566  6699  5599  6644  7733  6699  6688  5588  

AAkkaann  ssuull ii tt  mmeennjjaawwaabb  ppeerrttaannyyaaaann  bbeerriikkuutt  ::  

11..  BBeerraappaa  bbaannyyaakk  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennddaappaatt  nnii llaaii   ddii   bbaawwaahh  4400??  

22..  BBeerraappaa  bbaannyyaakk  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennddaappaatt  nnii llaaii   tteerrttiinnggggii??  

33..  BBeerraappaa  bbaannyyaakk  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeennddaappaatt  nnii llaaii   aannttaarraa  5500  ––  6655??  

UUnnttuukk  ddaappaatt  mmeennjjaawwaabb  ppeerrttaannyyaaaann--ppeerrttaannyyaaaann  tteerrsseebbuutt,,  mmaakkaa  ddaattaa  ddii   aattaass  ppeerrlluu  ddiissuussuunn  

ddaallaamm  bbeennttuukk    ddiissttrr iibbuussii   ffrreekkuueennssii   ddeennggaann  jjaallaann  mmeenngghhii ttuunngg  ffrreekkuueennssii   yyaanngg    ddiimmii ll iikkii   

oolleehh  sseettiiaapp  nnii llaaii   yyaanngg  bbeerraaddaa  ppaaddaa  ddeerreettaann  nnii llaaii   tteerrtteennttuu..    

AA..  MMeemmbbuuaatt  DDiissttrriibbuussii  ffrreekkuueennssii  

FFrreekkuueennssii   aaddaallaahh  kkeekkeerraappaann  aattaauu  kkeesseerriinnggaann  ssuuaattuu  ddaattaa  bbeerruullaanngg  aattaauu  bbeerraaddaa  ddaallaamm    

ddeerreettaann  aannggkkaa  tteerrsseebbuutt,,  sseeddaannggkkaann  ddiissttrriibbuussii   aaddaallaahh  ppeennyyaalluurraann,,  ppeemmbbaaggiiaann  aattaauu  

ppeennccaarraann  ddaattaa  ddaallaamm  ssuuaattuu  kkeeaaddaaaann..  OOlleehh  kkaarreennaa  ii ttuu,,  ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii   aaddaallaahh  

ppeennyyaajj iiaann  ddaattaa  yyaanngg  ddii   ddaallaammnnyyaa  mmeelluukkiisskkaann  aattaauu  mmeennggggaammbbaarrkkaann  ppeennccaarraann  

sseekkuummppuullaann  ddaattaa  ((bbiiaassaannyyaa  ddaallaamm  bbeennttuukk  ttaabbeell ))..    SSeebbaaggaaii   ccoonnttoohh  ll iihhaatt  ttaabbeell   55,,  yyaanngg  

mmeerruuppaakkaann  oollaahhaann  ddaarrii   sseekkuummppuullaann  ddaattaa  aannggkkaa  ddii   aattaass..  OOllaahhaann  aannggkkaa  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  

ddiissuussuunn  ddaallaamm  bbeennttuukk  ttaabbeell   ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii   ((ddaattaa  kkeelloommppookk))::  

TTaabbeell   55..  DDIISSTTRRIIBBUUSSII  FFRREEKKUUEENNSSII  HHAASSIILL  TTEESS  MMAATTEEMMAATTIIKKAA  4400  SSIISSWWAA  SSDD  
NNEEGGEERRII  22  NNAATTAARR..  

NNIILLAAII  FFRREEKKUUEENNSSII    NNIILLAAII  FFRREEKKUUEENNSSII  

7722  44    7711  --  7744  44  

7700    99    6677  --  7700    99  

6688  1100    6633  --  6666  1100  

6655    11    5599  --  6622    11  

6633  1111    5555  --  5588  1111  

6611    55    5511  --  5544    55  

JJMMLL  4400    JJMMLL  4400  

  

DDaattaa  
TTuunnggggaall   

DDaattaa  
KKeelloommppookk  
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AAddaa  bbeebbeerraappaa  iissttii llaahh  ddaann  ppeennggeerrttiiaann  yyaanngg  sseerriinngg  ddiippaakkaaii   bbeerrkkaaii ttaann  ddeennggaann  ddiissttrriibbuussii   

ff rreekkuueennssii   ::  

aa..    KKeellaass  IInntteerrvvaall       5511  ––  5544;;  5555  ––  5588,,  ddaann  sseetteerruussnnyyaa  

          --  KKeellaass  IInntteerrvvaall   PPeerrttaammaa  ((5511  ––  5544))  

          --  KKeellaass  IInntteerrvvaall   KKeedduuaa  ((  5555  --  5588))  ddaann  sseetteerruussnnyyaa    

bb..  FFrreekkuueennssii ::  BBii llaannggaann--bbii llaannggaann  yyaanngg  mmeennyyaattaakkaann  bbeerraappaa  bbuuaahh  ddaattaa  tteerrddaappaatt  ddaallaamm  

ttiiaapp  kkeellaass  iinntteerrvvaall   

cc..  UUjjuunngg  bbaawwaahh  kkeellaass  iinntteerrvvaall ::  BBii llaannggaann  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii   sseebbeellaahh  kkii rrii   kkeellaass--  kkeellaass  

iinntteerrvvaall   ((5511,,  5555,,  5599,,  6633,,  6677,,  7711))  

dd..  UUjjuunngg  aattaass  iinntteerrvvaall ::  BBii llaannggaann  yyaanngg  tteerrddaappaatt  ddii   sseebbeellaahh  kkaannaann  kkeellaass--kkeellaass  iinntteerrvvaall   

((MMiissaall ::  5544,,  5588,,  6622,,  6666,,  6666,,  7700))  

ee..  PPaannjjaanngg  kkeellaass  iinntteerrvvaall ::  SSeell iissiihh  ppoossii ttii ff   aannttaarraa  uujjuunngg--uujjuunngg  bbaawwaahh//uujjuunngg  aattaass  yyaanngg  

bbeerruurruuttaann    

ff ..  TTaannddaa  kkeellaass  aattaauu  ttii ttiikk  tteennggaahh  kkeellaass  iinntteerrvvaall ,,  mmeerruuppaakkaann  bbii llaannggaann  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  

sseetteennggaahh  ddaarrii   jjuummllaahh  uujjuunngg  bbaawwaahh  ddaann  uujjuunngg  aattaass..  CCoonnttoohh::  KKeellaass  II    ½½  ((5511  ++  5544))  ==  

5522,,55  ddaann  sseetteerruussnnyyaa..  

gg..  BBaattaass  bbaawwaahh  ddaann  bbaattaass  aattaass  kkeellaass  iinntteerrvvaall   ::  

11..  BBaattaass  BBaawwaahh  KKeellaass  IInntteerrvvaall   aaddaallaahh  bbii llaannggaann  yyaanngg  ddiiddaappaatt  ddaarrii   uujjuunngg  bbaawwaahh  

ddiikkuurraannggii   00,,55  kkaallaauu    bbii llaannggaann  tteerrsseebbuutt  bbuullaatt,,  ddaann    00,,0055  bbii llaa  bbii llaannggaann  ssaattuu  

ddeessiimmaall ..  

22..  BBaattaass  AAttaass  KKeellaass  IInntteerrvvaall   aaddaallaahh  bbii llaannggaann  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ddaarrii   uujjuunngg  aattaass  

ddii ttaammbbaahh  00,,55  bbii llaa  bbii llaannggaann  ii ttuu  bbuullaatt  ddaann  00,,0055    bbii llaa  bbii llaannggaann  ssaattuu  ddeessiimmaall ..  

  

LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  mmeemmbbuuaatt  ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii   ::  

UUnnttuukk  mmeennjjeellaasskkaann  ccaarraa--ccaarraa  mmeemmbbuuaatt  ddaaffttaarr  ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii   lleebbiihh  bbaaiikk  llaannggssuunngg  

ddii ll iihhaatt  ccoonnttoohh  bbeerriikkuutt..  MMiissaall ::  AAddaa  8800  oorraanngg  ssiisswwaa  yyaanngg  mmeemmii ll iikkii   nnii llaaii   mmaattaa  ppeellaajjaarraann  

PPeennddiiddiikkaann  AAggaammaa  ::  

3322;;3333;;3344;;3355;;3366;;4400;;4411;;4422;;4433;;4444;;5511;;5522;;5533;;5544;;5555;;5566;;5577;;5588;;6600;;6611;;  

6622;;6633;;6644;;7700;;6622;;6633;;6644;;7700;;7711;;7722;;7733;;7744;;7755;;7766;;8800;;8822;;8833;;8844;;8855;;8866;;  

8877;;8888;;8899;;9900;;6655;;6666;;6677;;6688;;6699;;7777;;7788;;7799;;8811;;9911;;4455;;4466;;4477;;4488;;4499;;5500;;  

5599;;7777;;7788;;7799;;3311;;3355;;4411;;4433;;4477;;4488;;4499;;5500;;5522;;5533;;5577;;5588;;5599;;6600;;6622;;6677;;  
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X

LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  ppeemmbbuuaattaann  ddaaffttaarr  ddaappaatt  ddiippeeddoommii   sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt::  

11..    MMeennyyuussuunn  ddaattaa  ddaarrii   yyaanngg  tteerrkkeeccii ll   hhiinnggggaa  tteerrbbeessaarr  

22..    MMeenneennttuukkaann  RRaannggee  ((RReennttaanngg))  ��  RR  

SSeell iissiihh  aannttaarraa  ddaattaa  tteerrbbeessaarr  ddeennggaann  tteerrkkeeccii ll   MMiissaall   ::  DDaattaa  tteerrbbeessaarr  9900  ((cceettaakk  tteebbaall ));;  

DDaattaa  tteerrkkeeccii ll   3311  ((cceettaakk  bbeerrggaarriiss  bbaawwaahh))  ��    RR  ==  9900  ––  3311  ==  5599  

33..    MMeenneennttuukkaann  bbaannyyaakknnyyaa    kkeellaass  iinntteerrvvaall   ((KK))  RRuummuuss  SSttuurrggeess  ((KK  ==  11  ++  ((33,,33))  LLoogg  nn;;          

nn  ==  8800,,  ddaann  lloogg  8800  ==  11,,99003311..  ��    KK  ==  11  ++  ((33,,33))  11,,99003311    KK  ==  77,,22880022  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  

nnii llaaii   KK  ==  77  aattaauu  88..    

44..    MMeenneennttuukkaann  ppaannjjaanngg  kkeellaass  iinntteerrvvaall   ((PP))    PP  ==  RR//KK,,  JJaaddii     5599//77  ==  88,,4433..  JJaaddii   bbiissaa    88  aattaauu  99  

55..    PPii ll iihh  uujjuunngg  bbaawwaahh  kkeellaass  iinntteerrvvaall   ppeerrttaammaa  ((ddaappaatt  ddiiaammbbii ll   ddaattaa  tteerrkkeeccii ll ))  

CCoonnttoohh  ppeemmbbuuaattaann  ddaaffttaarr  ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii   mmeenngggguunnaakkaann  aattuurraann  SSttuurrggeess  sseeppeerrttii   

bbeerriikkuutt  ::    

    TTaabbeell   66..  NNIILLAAII  PPEENNDDIIDDIIKKAANN  AAGGAAMMAA  DDAARRII  8800OORRAANNGG  SSIISSWWAA  

KKeellaass  IInntteerrvvaall   ((KK))  TTuurruuss  FFrreekkuueennssii   ((FF))  

3311  --  3399    77  

4400  --  4488    1133  

4499  --  5577    1144  

5588  --  6666    1166  

6677  --  7755    1111  

7766  --  8844    1122  

8855  ––  9933    77  

JJuummllaahh    8800  

  

BB..  GGeejjaallaa  PPuussaatt  ddaann  UUkkuurraann  LLeettaakk  

SSaallaahh  ssaattuu  jjeenniiss  ggeejjaallaa  ppuussaatt  yyaanngg  sseerriinngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  aattaauu  mmeeaann,,  

yyaaii ttuu  sseebbuuaahh  nnii llaaii   aattaauu  aannggkkaa  yyaanngg  rreepprreesseennttaattii ff   aattaauu  ddaappaatt  mmeewwaakkii ll ii   sseekkuummppuullaann  nnii llaaii   

yyaanngg  ddiihhaaddaappii ..  NNii llaaii   rraattaa--rraattaa  aattaauu  uukkuurraann  rraattaa--rraattaa  yyaanngg  bbeerruuppaa  aannggkkaa  tteerrsssseebbuutt  ppaaddaa  

uummuummnnyyaa  mmeemmppuunnyyaaii   kkeecceennddeerruunnggaann  uunnttuukk  bbeerraaddaa  ddii   sseekkii ttaarr  ttii ttiikk  ppuussaatt  ppeennyyeebbaarraann  

aannggkkaa  tteerrsseebbuutt..  AAddaa  ll iimmaa  mmaaccaamm  uukkuurraann  rraattaa--rraattaa  yyaanngg  sseerriinngg  ddiigguunnaakkaann  ::  

aa..  RRaattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  aattaauu    mmeeaann  ((sseerriinngg  ddii llaammbbaannggkkaann                ddiibbaaccaa  ““ eekkssbbaarr”” aattaauu  MM))  



CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  

bb..  RRaattaa--rraattaa  ppeerrtteennggaahhaann    yyaanngg  ddiikkeennaall   ddeennggaann  iissttii llaahh  mmeeddiiaann,,  yyaaii ttuu  ssuuaattuu  nnii llaaii   yyaanngg  

mmeemmbbaaggii   ssuuaattuu  ddiissttrriibbuussii   kkee  ddaallaamm  dduuaa  bbaaggiiaann  yyaanngg  ssaammaa  bbeessaarr..  

cc..  MMoodduuss  aattaauu  MMooddee,,  yyaaii ttuu  sseebbuuaahh  nnii llaaii   aannggkkaa  yyaanngg  sseerriinngg  ttiimmbbuull   aattaauu  mmuunnccuull ,,  aattaauu  

mmeemmii ll iikkii   ff rreekkuueennssii   tteerrbbaannyyaakk  ddaallaamm  ssuuaattuu  ddiissttrriibbuussii ..  

dd..  RRaattaa--rraattaa  uukkuurr  aattaauu  GGeeoommeettrriicc  MMeeaann,,  yyaaii ttuu  hhaassii ll   ppeerrkkaall iiaann  bbii llaannggaann  tteerrsseebbuutt,,  ddiiaakkaarr  

ppaannggkkaattkkaann  ddeennggaann  bbii llaannggaann  ii ttuu  sseennddii rrii ..  

ee..  RRaattaa--rraattaa    hhaarrmmoonniikk,,  mmeerruuppaakkaann  nnii llaaii   kkeebbaall iikkaann  ddaarrii   rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  

CCaattaattaann  ::  dduuaa  mmaaccaamm  rraattaa--rraattaa  yyaanngg  tteerraakkhhiirr  ((rraattaa--rraattaa  uukkuurr  ddaann  rraattaa--rraattaa  hhaarrmmoonniikk  jjaarraanngg  ddii llaakkuukkaann,,  
mmaakkaa  ppeennjjeellaassaann  ccuukkuupp  mmeemmppeerrkkeennaallkkaann  aaddaannyyaa  dduuaa  mmaaccaamm  rraattaa--rraattaa  ii ttuu))..  
  
LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  mmeenngghhii ttuunngg  rraattaa--rraattaa  ((    ))  ::  
  
UUnnttuukk  mmeenngghhii ttuunngg  rraattaa--rraattaa  ddeennggaann  ddaattaa  ttuunnggggaall   yyaanngg  bbeerrff rreekkuueennssii   mmaassiinngg--mmaassiinngg  ssaattuu  

ddiippeerrgguunnaakkaann  rruummuuss  aattaauu  ffoorrmmuullaa  ::  

                        ((FFoorrmmuullaa  II))  

CCoonnttoohh  ::    

TTaabbeell   77..  NNIILLAAII  MMAATTAA  PPEELLAAJJAARRAANN  MMAATTEEMMAATTIIKKAA  SSIISSWWAA  SSDD  NNEEGGEERRII  22  
RRAAJJAABBAASSAA  
SSIISSWWAA  NNIILLAAII  FFRREEKKUUEENNSSII  

AANNII  7722  11  

AADDII  7700  11  

DDEERRII  6688  11  

FFAANNII  6655  11  

GGIIRRUU  6633  11  

CCIIDDAA  6611  11  

SSUUSSII  5588  11  

DDOODDII  5577  11  

JJUUMMLLAAHH  551144  88  

  

                                                                                                                ==    6644,,2255  

  

JJaaddii   rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  uunnttuukk  ddaattaa  ddii   aattaass  aaddaallaahh  sseebbeessaarr  6644,,2255..  AAnnggkkaa  iinnii llaahh  yyaanngg  ppaall iinngg  

tteeppaatt  mmeennggggaammbbaarrkkaann  ppeennyyeebbaarraann  aannggkkaa  mmuullaaii   ddaarrii   5577,,  5588,,  6611,,  6633,,  6655,,  6688  7700,,  ddaann  7722..  

UUnnttuukk  mmeenngghhii ttuunngg  rraattaa--rraattaa  ddeennggaann  ddaattaa  ttuunnggggaall   yyaanngg  bbeerrffrreekkuueennssii   lleebbiihh  ddaarrii   ssaattuu  

ddiippeerrgguunnaakkaann  rruummuuss  aattaauu  ffoorrmmuullaa  ::  

n

x
X i∑=

8

514=X

X

DDaattaa  
TTuunnggggaall   
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∑ fi

  

                          ((FFoorrmmuullaa  II II))  

  

                                        ==    RRaattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  yyaanngg  aakkaann  ddiiccaarrii   

        ==    JJuummllaahh  ppeerrkkaall iiaann  ffrreekkuueennssii   ddeennggaann  sskkoorr  ((nnii llaaii ))  

        ==    JJuummllaahh  ffrreekkuueennssii   

CCoonnttoohh  ppeenngghhii ttuunnggaann  ddaappaatt  ddii ll iihhaatt  ppaaddaa  ddaattaa  bbeerriikkuutt  ::  

TTaabbeell   88..  DDAATTAA  NNIILLAAII  MMAATTEEMMAATTIIKKAA  SSIISSWWAA  SSDD  

NNIILLAAII  FFRREEKKUUEENNSSII                  ffXX  

7722  44  228888  

7700    99  663300  

6688  1100  668800  

6655    11  6655  

6633  1111  669933  

6611    55  330055  

JJMMLL  4400  22666611  

  

SSeessuuaaii   ddeennggaann  ddaattaa  ddii   aattaass  ddaann  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  rruummuuss  ddaattaa  ttuunnggggaall   bbeerrffrreekkuueennssii   

lleebbiihh  ddaarrii   ssaattuu,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddii tteennttuukkaann  rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  aaddaallaahh  ::  

  

  

UUnnttuukk  sseekkuummppuullaann  ddaattaa  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiiwwaakkii llkkaann  ppeennggggaammbbaarraannnnyyaa    

kkeeppaaddaa  nnii llaaii   aannggkkaa  6666,,552255  sseebbaaggaaii   ssuuaattuu  nnii llaaii   yyaanngg  rreepprreesseennttaattii ff   ..  

UUnnttuukk  mmeenngghhii ttuunngg  rraattaa--rraattaa  ddeennggaann  ddaattaa  kkeelloommppookk  yyaanngg  bbeerrff rreekkuueennssii   lleebbiihh  ddaarrii   ssaattuu  

ddiippeerrgguunnaakkaann  rruummuuss  aattaauu  ffoorrmmuullaa  ::  

                                ((FFoorrmmuullaa  II II II))  

  

CCoonnttoohh  ppeenngghhii ttuunnggaann  uunnttuukk  ppeenngggguunnaaaann  ffoorrmmuullaa  ddii   aattaass  ddaappaatt  ddii ll iihhaatt  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  
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TTaabbeell   99..  HHAASSIILL  NNIILLAAII  PPRREESSTTAASSII  BBEELLAAJJAARR  SSIISSWWAA    
BBIIDDAANNGG  SSTTUUDDII  BBAAHHAASSAA  IINNGGGGRRIISS  

  
KKEELLAASS  
IINNTTEERRVVAALL  

ff  xxii   ccii   ccii22  ff ii ..ccii   ff ii ..ccii22  ff ii ..xxii   

3311  ––  4400  88  3355,,55  --11  11  --88  88  228844  

4411  ––  5500  2200  4455,,55  00  00  00  00  991100  

5511  ––  6600  2200  5555,,55  11  11  2200  2200  11111100  

6611  ––  7700  1177  6655,,55  22  44  3344  6688  111133,,55  

7711  ––  8800  1144  7755,,55  33  99  4422  112266  11005577  

8811  ––  9900  1100  8855,,55  44  1166  4400  116600  885555  

9911  ––  110000  11  9955,,55  55  2255    55  2255  9955,,55  

JJUUMMLLAAHH  9900    1144  5566  113333  440077  55442255  

  
MMeennccaarrii   rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ddeennggaann    mmeenngggguunnaakkaann  rruummuuss  ddii   aattaass  

                      DDiissuubbssttii ttuussiikkaann  
                      ddeennggaann  ffoorrmmuullaa  II II  
  
                    ==  4455,,55  ++  1144,,777777  ==  6600,,227777                      ==  6600,,227777  

LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  mmeenngghhii ttuunngg  mmeeddiiaann  ::  

YYaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  mmeeddiiaann  iiaallaahh  ssuuaattuu  aannggkkaa  aattaauu  nnii llaaii   yyaanngg  mmeemmbbaaggii   ssuuaattuu  

ddiissttrriibbuussii   ddaattaa  kkee  ddaallaamm  dduuaa  bbaaggiiaann  aattaauu  kkeelloommppookk  ssaammaa  bbeessaarr..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  ssuuaattuu  

ddiissttrriibbuussii   ddaattaa  ddaappaatt  kkii ttaa  ccaarrii   lleettaakk  mmeeddiiaann  ddeennggaann  ccaarraa  mmeenneennttuukkaann  nnii llaaii   yyaanngg  ppaall iinngg  

tteennggaahh..  CCoonnttoohh::  66,,    77,,  88..  JJiikkaa  ddiissuussuunn,,  mmaakkaa  mmeeddiiaannnnyyaa  aaddaallaahh    77..  BBii llaa  ddaattaa  yyaanngg  aakkaann  

ddiiccaarrii   mmeeddiiaann  bbeerruuppaa  ddaattaa  kkeelloommppookk  ddeennggaann  ffrreekkuueennssii   mmaassiinngg--mmaassiinnggnnyyaa  lleebbiihh  ddaarrii   

ssaattuu,,  mmaakkaa  rruummuuss  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ::  

  

FF  ==    FFrreekkuueennssii   kkuummuullaattii ff     kkeellaass  iinntteerrvvaall   yyaanngg    mmeennddaahhuulluuii   kkeellaass  iinntteerrvvaall   mmeeddiiaa  ii ttuu  
tteerrlleettaakk  

ff   ==        FFrreekkuueennssii   kkeellaass  iinntteerrvvaall   ddiimmaannaa  mmeeddiiaa  ii ttuu    tteerrlleettaakk  

bb  ==    bbaattaass  nnyyaattaa  bbaawwaahh  aattaauu  bbaattaass  bbaawwaahh  kkeellaass  iinntteerrvvaall   

PP    ==    PPaannjjaanngg  kkeellaass  iinntteerrvvaall   
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CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  

TTaabbeell   1100..  CCoonnttoohh  ccaarraa  mmeenngghhii ttuunngg  mmeeddiiaann  ddaarrii   sseekkeelloommppookk  ddaattaa  ::  

NNIILLAAII  FF  

3311  ––  3388  44  

3399  ––  4466  1144  

4477  ––  5544  77  

5555  ––  6622  1144  

6633  ––  7700  1111  

7711  ––  7788  22  

7799  >>  4488  

JJuummllaahh  110000  

  

LLaannggkkaahh--llaannggkkaahh  mmeenngghhii ttuunngg  mmooddee    ::  

UUnnttuukk  mmeennyyaattaakkaann  ffeennoommeennaa  aattaauu  nnii llaaii   yyaanngg  mmeemmppuunnyyaaii   ff rreekkuueennssii   ppaall iinngg  bbaannyyaakk  

tteerrjjaaddii ..  MMoodduuss  ((MMoo))  uukkuurraann  iinnii   sseerriinngg  ddiippaakkaaii   uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  rraattaa--rraattaa  ddaattaa  sseeccaarraa  

kkuuaall ii ttaattii ff ..  

JJiikkaa  ddaattaa  kkuuaall ii ttaattii ff   ssuuddaahh  ddiissuussuunn  ddaallaamm  ddaaffttaarr  ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii   mmaakkaa  mmoodduussnnyyaa  

ddaappaatt  ddii tteennttuukkaann  ddeennggaann  rruummuuss::  

  

  

  

  

bb    ==  bbaattaass  nnyyaattaa  bbaawwaahh  aattaauu  bbaattaass  bbaawwaahh  kkeellaass  iinntteerrvvaall   

PP    ==  PPaannjjaanngg  kkeellaass  iinntteerrvvaall   

bb11  ==  SSeell iissiihh  ppoossii ttii ff   aannttaarraa  ffrreekkuueennssii   kkeellaass  iinntteerrvvaall   tteemmppaatt  mmoodduuss  ddeennggaann  ffrreekkuueennssii   kkeellaass  

iinntteerrvvaall     sseebbeelluummnnyyaa  

bb22  ==  SSeell iissiihh  ppoossii ttii ff   aannttaarraa  ffrreekkuueennssii     kkeellaass  iinntteerrvvaall   tteemmppaatt  mmoodduuss  ddeennggaann  ffrreekkuueennssii   

kkeellaass  iinntteerrvvaall   uurruuttaann  sseessuuddaahhnnyyaa..  

MMee  
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CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  

TTaabbeell   1111..  CCOONNTTOOHH  CCAARRAA  MMEENNGGHHIITTUUNNGG  MMOODDUUSS  DDAARRII  SSEEKKEELLOOMMPPOOKK  DDAATTAA  ::  
  

KKEELLAASS  
IINNTTEERRVVAALL  

ff  

3311  ––  4400  33  

4411  ––  5500  77  

5511  ––  6600  1144  

6611  ––  7700  2266  

7711  ––  8800  1188  

8811  ––  9900  88  

9911  ––  110000  44  

JJUUMMLLAAHH  8800  

  

  
RRuujjuukkaann  ::  

11..  IIssppaarrjjaaddii ,,  11998888;;    SSttaattiissttiikk  PPeennddiiddiikkaann,,  DDeeppddiikkbbuudd  DDiikkttii   PPPPLLPPTTKK,,  JJaakkaarrttaa  ((BBaabb  II II ,,  
hhaall ..      1177  ––  2211))  

22..    SSuuddjjaannaa,,  11998844;;  MMeettooddaa  SSttaattiissttiikkaa,,  TTaarrssii ttoo,,  BBaanndduunngg  ((BBaabb  IIVV,,hhaall ..  6655  --  8833))  
33..    SSuuttrriissnnoo  HHaaddii ,,  11997733;;  MMeettooddeellooddii   RReesseeaarrcchh,,  PPeenneerreebbii tt  GGuunnuunngg  AAgguunngg,,  YYooggyyaakkaarrttaa  

((BBaabb  II II,,  hhaall   1144  ––  2288))  
  

TTuuggaass  ddaann  LLaattiihhaann  ::  

11..  TTuull iisskkaann  aappaa  bbeeddaa  aannttaarraa  uujjuunngg  aattaass  ddaann  uujjuunngg  bbaawwaahh!!  

22..  BBuuaattllaahh  ddaattaa  yyaanngg  aaddaa  ppaaddaa  sseekkoollaahh  aannddaa  ((ddaattaa  gguurruu  aattaauu  ddaattaa  ssiisswwaa)),,  kkeemmuuddiiaann  

hhii ttuunnggllaahh  rraattaa--rraattaa,,  mmeeddiiaann  ddaann  mmoodduussnnyyaa!!    

33..  BBeerrddaassaarrkkaann  ssooaall   ddii   aattaass  ((nnoommoorr  22))..  KKeessiimmppuullaann  aappaa  yyaanngg  aannddaa  ppeerroolleehh??  

44..  DDaattaa  ddiibbaawwaahh  iinnii   mmeerruuppaakkaann  ddaattaa  nnii llaaii   mmaattaa  ppeellaajjaarraann  BBiioollooggii   

5566;;5599;;6611;;6655;;6644;;5577;;5588;;5522;;5533;;5544;;5555;;  6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5577;;5588;;6611;;6644;;  

6622;;6666;;5555;;5577;;5522;;5511;;5544;;5566;;6611;;6688;;6622;;6655;;5588;;6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5577;;5588;;6611;;6644;;5566;;6655;;6644;;  

5577;;5588;;5522;;5533;;5544;;5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;6644;;6677;;6688;;7733;;7766;;5544;;5599;;6611;;6677;;6655;;6644;;5577;;5588;;5522;;  

5533;;5544;;5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5577;;5588;;6611;;6644;;6655;;6644;;5577;;5588;;5522;;5533;;5544;;5555;;  

aa..    BBuuaattllaahh  ddaaffttaarr  ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii   ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  aattuurraann  SSttuurrggeess..  

bb..    BBuuaattllaahh  ddaaffttaarr  ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii   ddeennggaann  mmeennggaammbbii ll   bbaannyyaakk  kkeellaass  iinntteerrvvaall   1100!!   

cc..    HHii ttuunnggllaahh  rraattaa--rraattaa,,  mmeeddiiaann  ddaann  mmoodduussnnyyaa!!  

dd..    BBaannddiinnggkkaann  kkeettiiggaa  mmaaccaamm  uukkuurraann  tteerrsseebbuutt,,  kkeessiimmppuullaann  aappaa  yyaanngg  aannddaa  ppeeeerroolleehh??  

MMoo  
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CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  
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PPookkookk  BBaahhaassaann  IIIIII  ::  UUkkuurraann  SSiimmppaannggaann  bbaakkuu  ddaann  VVaarriiaannss  ((11  XX  PPeerrtteemmuuaann))  

TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  ::  

11..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenneennttuukkaann  uukkuurraann  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ddaann  vvaarriiaannss  

22..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenneennttuukkaann  uukkuurraann  vvaarriiaannss  

RRiinnggkkaassaann  MMaatteerrii  ::    

SSttaannddaarr  ddeevviiaassii   aattaauu  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  aaddaallaahh  ssaattuuaann  uukkuurraann  ppeennyyeebbaarraann  ffrreekkuueennssii   ddaarrii   

tteennddeennssii   sseennttrraallnnyyaa..  SSeettiiaapp  ffrreekkuueennssii   mmeemmppuunnyyaaii   ddeevviiaassii   ddaarrii   tteennddeennssii   sseennttrraallnnyyaa,,  ddaann  

jjuuggaa  mmeerruuppaakkaann  uukkuurraann  ppeennyyeebbaarraann  bbaaggii   vvaarriiaabbeell   kkoonnttiinnuumm,,  bbuukkaann  vvaarriiaabbeell   ddeesskkrrii tt..  

KKeegguunnaaaannnnyyaa  aaddaallaahh  mmeemmbbeerriikkaann  uukkuurraann  vvaarriiaabbeell ii ttaass  ddaann  hhoommooggeennii ttaass  ddaarrii   sseerraannggkkaaiinn  

ddaattaa..  SSeemmaakkiinn  bbeessaarr  nnii llaaii   ssiimmppaannggaann  ssuuaattuu  ddaattaa  sseemmaakkiinn  ttiinnggggii   ppuullaa  vvaarriiaabbeell ii ttaass  ddaann  

sseemmaakkiinn  kkuurraanngg  hhoommooggeennii ttaass  ddaarrii   ddaattaa  tteerrsseebbuutt..  SSeebbaall iikknnyyaa,,  bbii llaa  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  kkeeccii ll ,,  

mmaakkaa  ddaattaa  tteerrsseebbuutt  sseemmaakkiinn  ddeekkaatt  kkeeppaaddaa  ssii ffaatt  hhoommooggeennii ttaassnnyyaa..  

CCoonnttoohh  ccaarraa  mmeenngghhii ttuunngg  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ddaarrii   sseekkeelloommppookk  ddaattaa  ::  UUnnttuukk  ii ttuu  ddiibbeeddaakkaann  

ddaattaa  ttuunnggggaall  bbeerrffrreekkuueennssii  ssaattuu    ddeennggaann  ffoorrmmuullaa  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

  

ddii   mmaannaa  ::    

SSDD    ==  SSiimmppaannggaann  bbaakkuu  yyaanngg  ddiiccaarrii   

    ==  JJuummllaahh  kkuuaaddrraatt  sseemmuuaa  ddeevviiaassii         NN  ==  jjuummllaahh  ddaattaa  ((kkaassuuss))  

TTaabbeell   1122..  CCoonnttoohh  ppeenngghhii ttuunnggaann  

NNIILLAAII  FF  xx  xx22  

7722  11  77,,7755  6600,,00662255  

7700  11  55,,7755  3333,,00662255  

6688  11  33,,7755  1144,,00662255  

6655  11  00,,7755  00,,55662255  

6633  11  --11,,2255  11,,55662255  

  6611  11  --33,,2255  1100,,55662255  

5588  11  --66,,2255  3399,,00662255  

5577  11  --77,,2255  5522,,55662255  

551144  88    221111,,55  

  
CCaarraa  mmeenngghhii ttuunngg  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ((SSDD))  ddaarrii   ddaattaa  ttuunnggggaall  bbeerrffrreekkuueennssii  lleebbiihh  ddaarrii  

ssaattuu,,  bbeesseerrttaa  llaannggkkaahh--llaannggkkaahhnnyyaa  sseeppeerrttii   uurraaiiaann  bbeerriikkuutt  ::    
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CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  
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aa..  ddaattaa  ddiissuussuunn  ddaallaamm  bbeennttuukk  ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii ..  

bb..  ddiiccaarrii   rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  rruummuuss  ““ ffoorrmmuullaa  II II””   

cc..  tteennttuukkaann  sseell iissiihh  aannttaarraa  rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ddeennggaann  ddaattaa  

dd..  kkuuaaddrraattkkaann  sseell iissiihh  rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ddeennggaann  ddaattaa  ((llaannggkkaahh  ““ cc”” )),,  kkeemmuuddiiaann  ddiikkaall iikkaann  

ddeennggaann  ddeennggaann  ffrreekkuueennssii   

ee..  hhii ttuunngg  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ((SSDD))  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ffoorrmmuullaa  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

  

  ddiimmaannaa;;  

  SSDD    ==  SSiimmppaannggaann  bbaakkuu  ((ssttaannddaarrdd  ddeevviiaassii ))  yyaanngg  aakkaann  ddiiccaarrii   

∑ 2fx     ==  JJuummllaahh  kkuuaaddrraatt  kkaall ii   ff rreekkuueennssii   mmaassiinngg--mmaassiinngg  ddaattaa  

    NN  ==  jjuummllaahh  ddaattaa  ((kkaassuuss))    

SSeessuuaaii   ddeennggaann  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddii llaakkuukkaann  ppeenngghhii ttuunnggaann  

sseeppeerrttii   bbeerriikkuutt  ::  

TTaabbeell   1133..  NNii llaaii   MMaatteemmaattiikkaa  8800  OOrraanngg  SSiisswwaa  SSDD  NNeeggeerrii   11  GG..  MMeenneenngg  TThh..  22000066    

NNOO  NNIILLAAII  ff   ffxx  xx  xx22  ffxx22  

11  7722  33  221166  66,,997755    4488,,6655006622  114455,,9955118888  

22  7700  77  449900  44,,997755  2244,,7755006622  117733,,2255443388  

33  6688  1144  995522  22,,997755  88,,885500662255  112233,,9900887755  

44  6655  2266  11669900  --00,,002255  00,,000000662255  00,,0011662255  

55  6633  1188  11113344  --22,,002255  44,,110000662255  7733,,8811112255  

66  6611  88  448888  --44,,002255  1166,,2200006633  112299,,660055  

77  5588  44  223322  --77,,002255  4499,,3355006633  119977,,44002255  

JJMMLL  445577  8800  55220022    115511,,990044337755  884433,,9955  

  
PPrroosseess  ppeenngghhii ttuunnggaann  rraattaa--rraattaa  mmeenngggguunnaakkaann  ffoorrmmuullaa  II II                 ==  6655,,002255  

KKeemmuuddiiaann  mmeenngghhii ttuunngg    ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ((SSDD))  ddeennggaann  ffoorrmmuullaa  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

  

                                        

  
BBeessaarraann  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ddaarrii   ddaattaa  ddii   aattaass  aaddaallaahh    22,,2233  ssaattuuaann  ddaarrii   rraattaa--rraattaannyyaa..  

SSeeddaannggkkaann  uunnttuukk  ddaattaa  kkeelloommppookk  bbeerrffrreekkuueennssii  lleebbiihh  ddaarrii  ssaattuu,,  ddaappaatt  mmeennggiikkuuttii   ccoonnttoohh  

ddeennggaann  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  bbeerriikkuutt  ::  

  aa..  ddaattaa  ddiissuussuunn  ddaallaamm  bbeennttuukk  ddiissttrriibbuussii   ff rreekkuueennssii   

80
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CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  

  bb..  ddiiccaarrii   rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  rruummuuss  ““ ffoorrmmuullaa  II II””   

  cc..  ddii tteennttuukkaann  sseell iissiihh  aannttaarraa  rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ddeennggaann  ddaattaa  

dd..  ddiikkuuaaddrraattkkaann  sseell iissiihh  rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ddeennggaann  ddaattaa  ((llaannggkkaahh  ““ cc”” )),,  kkeemmuuddiiaann  ddiikkaall iikkaann  

ddeennggaann  ffrreekkuueennssii   

    ee..  ddiihhii ttuunngg  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ((SSDD))  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ffoorrmmuullaa  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt    

  

  

SSeebbaaggaaii   ccoonnttoohh  ddaappaatt  ddii ll iihhaatt  ppaaddaa  ppeerrhhii ttuunnggaann  bbeerriikkuutt  ::  

TTaabbeell   1144..  NNIILLAAII  MMAATTEEMMAATTIIKKAA  DDAARRII  9900  OORRAANNGG  SSIISSWWAA  SSMMPP  NNEEGGEERRII  2222  
GGEEDDUUNNGGMMEENNEENNGG  TTHH..  22000066    

NNIILLAAII  ff   xxii   ccii   ccii22  ff ii ..ccii   FFii ..ccii22  ff ii ..xxii22  

3311  ––  4400  88  3355,,55  --11  11  --88  88  228844  

4411  ––  5500  2200  4455,,55  00  00  00  00  991100  

5511  ––  6600  2200  5555,,55  11  11  2200  2200  11111100  

6611  ––  7700  1177  6655,,55  22  44  3344  6688  11111133..55  

7711  ––  8800  1144  7755,,55  33  99  4422  112266  11005577  

8811  ––  9900  1100  8855,,55  44  1166  4400  116600  885555  

9911  ––  110000  11  9955,,55  55  2255  55  2255  9955,,55  

JJuummllaahh  9900    1144  5566  113333  440077  55442255  

  

  

  

  

  

  

  

BBeessaarraann  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ddaarrii   ddaattaa  ddii   aattaass  aaddaallaahh    1155,,3377  ssaattuuaann  ddaarrii   rraattaa--rraattaannyyaa..  

SSeeddaannggkkaann  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  vvaarriiaannss  ddaarrii   ddaattaa  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  ddeennggaann  rruummuuss  sseeppeerrttii   

bbeerriikkuutt  ::  

  

SSeebbaaggaaii   ccoonnttoohh  ddaappaatt  ddii ll iihhaatt  ppaaddaa  ppeerrhhii ttuunnggaann  bbeerriikkuutt  ::  
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CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  

TTaabbeell   1144..  NNIILLAAII  MMAATTEEMMAATTIIKKAA  DDAARRII  9900  OORRAANNGG  SSIISSWWAA  SSMMPP  NNEEGGEERRII  2222  
GGEEDDUUNNGGMMEENNEENNGG  TTHH..  22000066  

NNIILLAAII  ff   xxii   ccii   ccii22  FFii ..ccii   ff ii ..ccii22  ff ii ..xxii22  

3311  ––  4400  88  3355,,55  --11  11  --88  88  228844  

4411  ––  5500  2200  4455,,55  00  00  00  00  991100  

5511  ––  6600  2200  5555,,55  11  11  2200  2200  11111100  

6611  ––  7700  1177  6655,,55  22  44  3344  6688  11111133..55  

7711  ––  8800  1144  7755,,55  33  99  4422  112266  11005577  

8811  ––  9900  1100  8855,,55  44  1166  4400  116600  885555  

9911  ––  110000  11  9955,,55  55  2255  55  2255  9955,,55  

JJuummllaahh  9900    1144  5566  113333  440077  55442255  

  

SSeessuuaaii   ddeennggaann  rruummuuss  vvaarriiaannss  ddii   aattaass,,  mmaakkaa  pprroosseess  ppeenngghhii ttuunnggaann  ddaappaatt  ddii llaakkuukkaann  sseeppeerrttii   

bbeerriikkuutt  ::  

  

  

  

  

  

RRuujjuukkaann  ::  

11..  IIssppaarrjjaaddii ,,  11998888;;    SSttaattiissttiikk  PPeennddiiddiikkaann,,  DDeeppddiikkbbuudd  DDiikkttii   PPPPLLPPTTKK,,  JJaakkaarrttaa  ((BBaabb  II II ,,  
hhaall ..      2222  ––  2266))  

22..    SSuuddjjaannaa,,  11998844;;  MMeettooddaa  SSttaattiissttiikkaa,,  TTaarrssii ttoo,,  BBaanndduunngg  ((BBaabb  IIVV,,hhaall ..  8899  --  9988))  
33..    SSuuhhaarrssiimmii   AArriikkuunnttoo,,  11999988;;  PPrroosseedduurr  PPeenneell ii ttiiaann  ssuuaattuu  PPeennddeekkaattaann  PPrraakkttiikk,,  ((EEddiissii   

kkeettiiggaa))  PPeenneerrbbii tt  BBiinnaa  AAkkssaarraa,,  JJaakkaarrttaa  ((BBaabb  II II II,,  hhaall   7722  ––  8877))..  
44..    ZZaanntteenn,,  WWiimm  VVaann,,  11998822;;  SSttaattiissttiikkaa  uunnttuukk  II llmmuu--ii llmmuu  SSoossiiaall ,,  PPeenneerrbbii tt  GGrraammeeddiiaa,,  

JJaakkaarrttaa  ((BBaabb  IIVV,,  hhaall ..  6677  ––  8866))  
  

TTuuggaass  ddaann  LLaattiihhaann  ::  

11..    AAppaakkaahh  kkeegguunnaaaann  uukkuurraann  vvaarriiaassii   ii ttuu  ??    

22..    DDaattaa  ddiibbaawwaahh  iinnii   mmeerruuppaakkaann  ddaattaa  nnii llaaii   mmaattaa  ppeellaajjaarraann  BBiioollooggii   ::  

6688;;7711;;7755;;5577;;6644;;5577;;5588;;5522;;5533;;5544;;5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;5566;;5599;;6611;;6655;;6644;;5577;;6644;;5588;;5522;;  

6655;;7722;;7744;;5533;;6622;;5533;;5544;;5566;;5566;;5533;;5588;;6611;;6633;;6655;;6622;;5544;;5522;;5566;;6655;;6633;;6622;;5555;;6688;;5566;;5544;;  

6633;;7700;;7722;;5588;;6677;;5511;;5599;;5544;;5511;;5577;;5555;;6666;;6688;;6677;;6633;;5566;;5544;;5577;;6633;;6622;;6677;;5566;;6677;;5533;;5511;;  

HHii ttuunnggllaahh  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  ddaann  vvaarriiaannss  ddaarrii   ddaattaa  tteerrsseebbuutt!!   
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PPookkookk  BBaahhaassaann  IIVV  ::  JJeenniiss  ddaattaa  ddaann  PPeenngguujjiiaann  HHiippootteessiiss  ((22  XX  PPeerrtteemmuuaann))  

TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  ::  

11..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeemmbbeeddaakkaann  bbeerrbbaaggaaii   mmaaccaamm  jjeenniiss  ddaattaa..  

22..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  mmeennjjeellaasskkaann  ppeennggeerrttiiaann  hhiippootteessiiss..  

33..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeerruummuusskkaann    bbeerrbbaaggaaii   mmaaccaamm  hhiippootteessiiss..  

44..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenneennttuukkaann  mmaaccaamm--mmaaccaamm  uujj ii     hhiippootteessiiss..  

  

RRiinnggkkaassaann  MMaatteerrii   ::    

AA..    JJeenniiss  DDaattaa    

GGeejjaallaa  aattaauu  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  aaddaa  ddaappaatt  ddiibbeeddaakkaann  mmeennuurruutt  ssiiffaatt,,  bbeennttuukk  aannggkkaa,,  

ssuummbbeerr  ddaattaa,,  ddaann  ccaarraa  ppeenngguukkuurraann//  ppeenngguummppuullaann..  

11..    PPeennggggoolloonnggaann  ddaattaa  ddii ttiinnjjaauu  mmeennuurruutt  ssii ffaatt;;  ddaattaa  ddaappaatt  ddiibbeeddaakkaann  ddaattaa  ddiisskkrriitt  ddaann  

ddaattaa  kkoonnttiinnuu..  

aa..  DDaattaa  ddiisskkrrii tt,,  yyaaii ttuu  ddaattaa  yyaanngg  ttiiddaakk  mmuunnggkkiinn  bbeerrbbeennttuukk  aattaauu  mmeemmii ll iikkii   nnii llaaii   

ppeeccaahhaann..  PPaaddaa  uummuummnnyyaa  ddiisseebbuutt  sseebbaaggaaii   ggeejjaallaa  nnoommiinnaall ,,  yyaakknnii   ggeejjaallaa  yyaanngg  

bbeerrvvaarriiaassii     mmeennuurruutt    jjeenniiss,,    mmiissaall   ::  jjuummllaahh  aannggggoottaa  kkeelluuaarrggaa,,  jjuummllaahh  bbuukkuu,,  jjeenniiss  

kkeellaammiinn,,  ppeekkeerrjjaaaann,,  aaggaammaa,,  mmeeddiiaa  mmaassssaa,,  ddaann  sseebbaaggaaiinnyyaa..  

bb..  DDaattaa  kkoonnttiinnuu,,  yyaaii ttuu  ddaattaa  yyaanngg  aannggkkaa--aannggkkaannyyaa  mmeerruuppaakkaann  ddeerreettaann  aannggkkaa  yyaanngg  

ssaammbbuunngg--mmeennyyaammbbuunngg,,  yyaanngg  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  kkoonnttiinnuumm,,  ddaann  mmeemmii ll iikkii   nnii llaaii   

ppeeccaahhaann  mmiissaall   ::  ddaattaa  ttiinnggggii   bbaaddaann  115555  ccmm,,  115555,,11  ccmm,,  115555,,22  ccmm,,  115555,,33  ccmm  ddaann  

sseetteerruussnnyyaa..  DDaattaa  ooppiinnii   aattaauu  ssiikkaapp  mmiissaallnnyyaa::  ssaannggaatt  sseettuujjuu,,  sseettuujjuu,,  rraagguu--rraagguu,,  

ttiiddaakk  sseettuujjuu,,  ssaannggaatt  ttiiddaakk  sseettuujjuu..    

22..    PPeennggggoolloonnggaann  ddaattaa  ddii ttiinnjjaauu  mmeennuurruutt  bbeennttuukk  aannggkkaa;;  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  ddaappaatt  ddiibbeeddaakkaann  

mmeennjjaaddii   dduuaa  mmaaccaamm,,  yyaaii ttuu  ddaattaa  ttuunnggggaall,,  ddaann  ddaattaa  kkeelloommppookk  ((ggoolloonnggaann))..  

aa..  DDaattaa  ttuunnggggaall   aaddaallaahh  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  mmaassiinngg--mmaassiinngg  aannggkkaannyyaa  mmeerruuppaakkaann  

ssaattuu  uunnii tt  ((ssaattuu  kkeessaattuuaann)),,  bbeerrddii rrii   sseennddii rrii   ddaann  ttiiddaakk  ddiikkeelloommppookkkkaann,,  mmiissaall   ddaattaa  

nnii llaaii   hhaassii ll   uujj iiaann  ssiisswwaa..  

bb..  DDaattaa  kkeelloommppookk  aaddaallaahh  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  sseettiiaapp  uunnii ttnnyyaa  tteerrddii rrii   ddaarrii   sseekkeelloommppookk  

aannggkkaa,,  mmiissaall   nnii llaaii   uujj iiaann  ssiisswwaa  yyaanngg  aannggkkaa--aannggkkaannyyaa  ddiikkeelloommppookk--kkeelloommppookkkkaann,,  

mmiissaall   ::  nnii llaaii   4400  oorraanngg  ssiisswwaa  ddiikkeelloommppookkkkaann  mmeennjjaaddii   ::  7766  ––  8800    7711  ––  7755  

6666  ––  7700  6611  ––  6655,,  ddaann  sseetteerruussnnyyaa..  
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33..    PPeennggggoolloonnggaann  ddaattaa  ddii ttiinnjjaauu  ddaarrii   ssuudduutt  ssuummbbeerr  ddaattaa,,  ddaappaatt  ddiibbeeddaakkaann  mmeennjjaaddii   ddaattaa  

pprriimmeerr  ddaann  ddaattaa  sseekkuunnddeerr..  

aa..  DDaattaa  pprriimmeerr  aaddaallaahh  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  aattaauu  bbeerrssuummbbeerr  ddaarrii   ttaannggaann  

ppeerrttaammaa  ((ffii rrsstt  hhaanndd  ddaattaa))..  

bb..  DDaattaa  sseekkuunnddeerr  aaddaallaahh  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  aattaauu  bbeerrssuummbbeerr  ddaarrii   ttaannggaann  

kkeedduuaa  ((sseeccoonndd  hhaanndd  ddaattaa))..  

44..    PPeennggggoolloonnggaann  mmeennuurruutt  ccaarraa  ppeenngguukkuurraann//ppeenngguummppuullaann  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  sskkaallaa,,  

mmaakkaa  ddiikkeettaahhuuii   aaddaa  eemmppaatt  mmaaccaamm  ddaattaa,,  yyaaii ttuu  ::  sskkaallaa  nnoommiinnaall,,  oorrddiinnaall,,  iinntteerrvvaall,,    

ddaann  sskkaallaa  rraattiioo..  

aa..  SSkkaallaa  nnoommiinnaall ,,  yyaaii ttuu  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  ddiiddaassaarrkkaann  aattaass  ppeennggggoolloonnggaann  ddaann  aattaass  

kkrrii tteerriiaa  yyaanngg  ssaannggaatt  tteeggaass  bbaattaassnnyyaa,,  mmiissaall   ::  ddaattaa  jjeenniiss  kkeellaammiinn,,  aaggaammaa,,  ppeekkeerrjjaaaann,,  

mmeeddiiaa  mmaassssaa  ddaann  llaaiinnnnyyaa..  

bb..  SSkkaallaa    oorrddiinnaall ,,  yyaakknnii     ggeejjaallaa    yyaanngg    sseellaaiinn  mmeemmii ll iikkii   vvaarriiaassii   bbeerrddaassaarrkkaann  jjeenniiss  

aattaauu  ggoolloonnggaann  ddeennggaann  bbeessaarraann  ppaaddaa  sseettiiaapp  kkrrii tteerriiaa  bbiissaa  jjaaddii   ttiiddaakk  ssaammaa,,  jjuuggaa  

mmeemmii ll iikkii     ttiinnggkkaattaann  bbeessaarr--kkeeccii ll   aattaauu  ttiinnggggii --rreennddaahhnnyyaa;;  mmiissaall   ::  ssaannggaatt  sseettuujjuu,,  

sseettuujjuu,,  kkuurraanngg  sseettuujjuu;;  kkaayyaa,,  sseeddaanngg,,  ddaann  mmiisskkiinn..  

cc..  SSkkaallaa  iinntteerrvvaall ,,  aaddaallaahh  ddaattaa  yyaanngg  mmeennuunnjjuukkkkaann  sseellaaiinn  ppeennggggoolloonnggaann  yyaanngg  

kkoonnttiinnuumm,,  jjuuggaa  mmeemmii ll iikkii   vvaarriiaassii   bbeerrddaassaarrkkaann  jjeenniiss,,  ttiinnggkkaattaann,,  ddaann  mmeemmii ll iikkii   jjaarraakk  

yyaanngg  ssaammaa  aannttaarraa  ggeejjaallaa  yyaanngg  ssaattuu  ddeennggaann  ggeejjaallaa  llaaiinnnnyyaa  yyaanngg  tteerrddeekkaatt,,  mmiissaall   ::  

aannggkkaa  hhaassii ll   bbeellaajjaarr  mmaahhaassiisswwaa..  

dd..  SSkkaallaa  rraassiioo,,  yyaakknnii     sseellaaiinn    mmeemmii ll iikkii     ccii rrii --ccii rrii     ddaarrii   kkeettiiggaa  ggoolloonnggaann  tteerrsseebbuutt  ddii   

aattaass,,  jjuuggaa  mmeemmii ll iikkii   nnii llaaii   nnooll   mmuurrnnii   ((aabbssoolluutt))  ddaallaamm  aarrttiiaann  sseeccaarraa  mmaatteemmaattiiss;;  

mmiissaall   ::  ppeenngghhaassii llaannnnyyaa  RRpp  00,,--  bbeerraarrttii   ssaammaa  sseekkaall ii   ttiiddaakk  mmeemmppuunnyyaaii   ppeenngghhaassii llaann..  

PPeennggeerrttiiaann  tteennttaanngg  sskkaallaa  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass  ssaannggaatt  ppeennttiinngg  ddaallaamm  mmeemmii ll iihh  

tteekknniikk  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  aakkaann  ddiigguunnaakkaann..  AAddaa  tteekknniikk  ssttaattiissttiikk  tteerrtteennttuu  hhaannyyaa  bbeerrllaakkuu  uunnttuukk  

jjeenniiss  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  tteerrtteennttuu  ssaajjaa,,  ttiiddaakk  bbeerrllaakkuu  uunnttuukk  jjeenniiss  ddaattaa  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  llaaiinn..    

  

BBeerrddaassaarrkkaann  ggeejjaallaa//ddaattaa  tteerrsseebbuutt,,  mmaakkaa  tteekknniikk  ppeenngguukkuurraann  ddaann  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  ccooccookk  

uunnttuukk  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ggoolloonnggaann  aaddaallaahh  ::  
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GGaammbbaarr  22..  MMaaccaamm  ttiinnggkkaatt  ppeenngguukkuurraann  ddaann  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  ccooccookk  uunnttuukk  mmaassiinngg--mmaassiinngg  
ttiinnggkkaattaann..  

SSKKAALLAA  
HHUUBBUUNNGGAANN  

YYAANNGG  
MMEEMMBBAATTAASSII  

CCOONNTTOOHH  SSTTAATTIISSTTIIKK  
YYAANNGG  CCOOCCOOKK  

TTEESS  SSTTAATTIISSTTIIKK  
YYAANNGG  SSEESSUUAAII  

NNOOMMIINNAALL  --  EEkkuuiivvaalleennssii                     
--  MMoodduuss      
--  FFrreekkuueennssii       
--  KKooeeffiissiieenn  kkoonnttiinnggeennssii             

        OORRDDIINNAALL  
--  EEkkuuiivvaalleennssii   
--  LLeebbiihh  bbeessaarr  ddaarrii   

--  MMeeddiiaann        
--  PPeerrsseennttii ll         
--  SSppeeaarrmmaann  
--  KKeennddaall ll   ττ  
--  KKeennddaall ll   WW              

  TTeess  SSttaattiissttiikk  
NNoonnppaarraammeettrriikk  

IINNTTEERRVVAALL  

--  EEkkuuiivvaalleennssii   
--  LLeebbiihh  bbeessaarr  ddaarrii   
--  MMeennggeettaahhuuii   rraattiioo            
    ddaarrii   dduuaa  iinntteerrvvaall   

--  RRaattaa--rraattaa  
--  SSiimmppaannggaann  bbaakkuu  
--  KKoorreellaassii   PPeeaarrssoonn  
--  KKoorreellaassii   ggaannddaa  

RRAASSIIOO  

--  EEkkuuiivvaalleennssii   
--  LLeebbiihh  bbeessaarr  ddaarrii   
--  MMeennggeettaahhuuii   rraattiioo  ddaarrii   

dduuaa  iinntteerrvvaall   
--  MMeennggeettaahhuuii   rraattiioo  ddaarrii   

dduuaa  sskkaallaa  

--  RRaattaa--rraattaa  ggeeoommeettrriikk  
--  KKooeeffiissiieenn  vvaarriiaassii   

TTeess  SSttaattiissttiikk  
PPaarraammeettrriikk  ddaann  
NNoonnppaarraammeettrriikk  

      
    SSuummbbeerr  ::  SSiieeggeell ,,  SS,,  11995566,,  NNoonnppaarraammeettrr iicc  SSttaattiissttiiccss  ffoorr  BBeehhaavviioorraall   SScciieenncceess  

BB..  PPeenngguujj iiaann  HHiippootteessiiss  

HHiippootteessaa  aaddaallaahh  ssuuaattuu  ppeerrnnyyaattaaaann  mmeennggeennaaii   nnii llaaii   ssuuaattuu  ppaarraammeetteerr  ppooppuullaassii   yyaanngg  

ddiimmaakkssuuddkkaann  uunnttuukk  ppeenngguujj iiaann  ddaann  bbeerrgguunnaa  uunnttuukk  ppeennggaammbbii llaann  kkeeppuuttuussaann..  PPeenngguujj iiaann  

hhiippootteessaa  aaddaallaahh  pprroosseedduurr  yyaanngg  ddiiddaassaarrkkaann  ppaaddaa  bbuukkttii     ssaammppeell   yyaanngg  ddiippaakkaaii   uunnttuukk  

mmeenneennttuukkaann  aappaakkaahh  hhiippootteessaa  mmeerruuppaakkaann  ssuuaattuu  ppeerrnnyyaattaaaann  yyaanngg  wwaajjaarr  ddaann  oolleehh  

kkaarreennaannyyaa  ttiiddaakk  ddii ttoollaakk,,  aattaauu  hhiippootteessaa  tteerrsseebbuutt  ttiiddaakk  wwaajjaarr  ddaann  oolleehh  kkaarreennaa  ii ttuu  hhaarruuss  

ddii ttoollaakk..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  bbaahhwwaa  hhiippootteessiiss  aaddaallaahh  aannggggaappaann  ddaassaarr  aattaauu  

ppeerrnnyyaattaaaann  tteennttaanngg  ppaarraammeetteerr  ddaarrii   ssaattuu  aattaauu  lleebbiihh    ppooppuullaassii   yyaanngg  bboolleehh  jjaaddii   bbeennaarr   aattaauu  

bboolleehh  jjaaddii   ttiiddaakk  bbeennaarr ..  

PPrroosseedduurr  PPeenngguujj iiaann  HHiippootteessaa  

LLaannggkkaahh    11..  MMeerruummuusskkaann  HHiippootteessaa  ((HHiippootteessaa  NNooll   ((HH00))  ddaann  HHiippootteessaa  AAll tteerrnnaattii ff   ((HHAA))  

LLaannggkkaahh    22..  MMeenneennttuukkaann  TTaarraaff   NNyyaattaa  ((PPrroobbaabbii ll ii ttaass  mmeennoollaakk  hhiippootteessaa))  

LLaannggkkaahh    33..  MMeenneennttuukkaann  UUjj ii   SSttaattiissttiikk  ((AAllaatt  uujj ii   ssttaattiissttiikk  yyaanngg  aakkaann  ddiigguunnaakkaann::  uujj ii   zz,,  tt,,  FF,,  

2χ   ddaann  llaaiinn--llaaiinn))  
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LLaannggkkaahh  44..  MMeenneennttuukkaann  ddaaeerraahh  kkeeppuuttuussaann  ((ddaaeerraahh  ddii   mmaannaa  hhiippootteessaa  nnooll   ddii tteerriimmaa  aattaauu  

ddii ttoollaakk))  

LLaannggkkaahh    55..  MMeennggaammbbii ll   KKeeppuuttuussaann  MMeennoollaakk  HH00  aattaauu  MMeenneerriimmaa  HH00  

SSeebbaaggaaii   ccoonnttoohh  ddaappaatt  ddii iikkuuttii   pprroosseess  bbeerriikkuutt  ::  

LLaannggkkaahh  11..  MMeerruummuusskkaann  HHiippootteessaa,,  mmiissaall   ::  

HHiippootteessaa  nnooll     ::    SSaattuu  ppeerrnnyyaattaaaann  mmeennggeennaaii   nnii llaaii   ppaarraammeetteerr  ppooppuullaassii ,,  sseebbaaggaaii   ccoonnttoohh  

““ TTiiddaakk  tteerrddaappaatt  hhuubbuunnggaann  ppoossii ttii ff   yyaanngg  ssiiggnnii ff iikkaann  aannttaarraa  kkeemmaannddii rriiaann  bbeellaajjaarr  ddaann  

kkrreeaattii ff ii ttaass  ddaallaamm  bbeellaajjaarr”” ..  

HHiippootteessaa  aall tteerrnnaattii ff     ::    SSuuaattuu  ppeerrnnyyaattaaaann  yyaanngg  ddii tteerriimmaa  jj iikkaa  ddaattaa  ssaammppeell   mmeemmbbeerriikkaann  

ccuukkuupp  bbuukkttii   bbaahhwwaa  hhiippootteessaa  nnooll   aaddaallaahh  ssaallaahh,,  mmiissaall   ::  ““ TTeerrddaappaatt  hhuubbuunnggaann  ppoossii ttii ff   yyaanngg  

ssiiggnnii ff iikkaann  aannttaarraa  kkeemmaannddii rriiaann  bbeellaajjaarr  ddaann  kkrreeaattii ff ii ttaass  ddaallaamm  bbeellaajjaarr..  

LLaannggkkaahh  22..  MMeenneennttuukkaann  ttaarraaff   nnyyaattaa  

TTaarraaff   nnyyaattaa  ::    PPrroobbaabbii ll ii ttaass  mmeennoollaakk  hhiippootteessaa  nnooll   aappaabbii llaa  hhiippootteessaa  nnooll   tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  

bbeennaarr..  CCoonnttoohh  ::  ttaarraaff   nnyyaattaa  ((ssiiggnnii ff iikkaann))  ppaaddaa  ttaarraaff   00,,0055  ((55  %%))  aattaauu  00,,0011  ((11  %%)),,  bbeerraarrttii   

ppeennggaammbbii ll   kkeeppuuttuussaann  mmeeyyaakkiinnii   bbaahhwwaa  ppeenneell ii ttiiaann  iinnii   bbii llaa  ddii llaakkuukkaann  sseebbaannyyaakk  110000  kkaall ii ,,  

mmaakkaa  sseebbeessaarr  55  %%  ((55  kkaall ii ))  hhaassii llnnyyaa  aakkaann  mmeelleesseett  aattaauu  ttiiddaakk  ssaammaa  ddeennggaann  kkeennyyaattaaaann  

ppeenneell ii ttiiaann..  

LLaannggkkaahh  33..  MMeenneennttuukkaann  UUjj ii   SSttaattiissttiikk  ((AAllaatt  uujj ii   ssttaattiissttiikk,,  uujj ii   zz,,  tt,,  FF,,  2χ ddaann  llaaiinn--llaaiinn))  

UUjj ii   ssttaattiissttiikk  yyaaii ttuu  ssuuaattuu  nnii llaaii   yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ddaarrii   ssaammppeell   ddaann  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  

mmeemmuuttuusskkaann  aappaakkaahh  aakkaann  mmeenneerriimmaa  aattaauu  mmeennoollaakk  hhiippootteessaa..  MMiissaall   ::  NNii llaaii   zz  ddiippeerroolleehh  

ddaarrii   rruummuuss    bbeerriikkuutt::  

  
ddiimmaannaa  ::  
zz          ::  NNii llaaii   zz  

xx
    ::  RRaattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ssaammppeell   

µµ          ::  RRaattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ppooppuullaassii   
ssxx          ::  SSttaannddaarr  eerrrroorr  ssaammppeell ,,  ddii   mmaannaa    ssxx  ==  σσ//√√nn  aappaabbii llaa  ssttaannddaarr  ddeevviiaassii   ppooppuullaassii   

ddiikkeettaahhuuii ,,  ddaann  ssxx  ==ss//√√nn  aappaabbii llaa  ssttaannddaarr  ddeevviiaassii   ppooppuullaassii   ttiiddaakk  ddiikkeettaahhuuii ..  
  
LLaannggkkaahh  44..  MMeenneennttuukkaann  ddaaeerraahh  kkeeppuuttuussaann  ((ddaaeerraahh  ddii   mmaannaa  hhiippootteessaa  nnooll   ddii tteerriimmaa  aattaauu  

ddii ttoollaakk))  
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α α

α

αα

AAddaa  dduuaa  mmaaccaamm  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  ddaaeerraahh  kkeeppuuttuussaann  ((11))  ppeenngguujj iiaann  ssaattuu  aarraahh,,  yyaaii ttuu  

ppeennoollaakkaann  HHoo  hhaannyyaa  ssaattuu  ddaaeerraahh  yyaanngg  tteerrlleettaakk  ddii   eekkoorr  sseebbeellaahh  kkaannaann  ssaajjaa  aattaauu  eekkoorr  

sseebbeellaahh  kkii rrii   ssaajjaa..  KKaarreennaa  hhaannyyaa  ssaattuu  ddaaeerraahh  ppeennoollaakkaann  bbeerraarrttii   lluuaass  ddaaeerraahh  ppeennoollaakkaann  

tteerrsseebbuutt  sseebbeessaarr  ttaarraaff   nnyyaattaa  ::            ddaann  uunnttuukk  nnii llaaii   kkrrii ttiissnnyyaa  bbiiaassaa  ddii ttuull iiss  ddeennggaann  ZZ      ..  

SSeeddaannggkkaann  ppeenngguujj iiaann  dduuaa  aarraahh,,  yyaaii ttuu  ddaaeerraahh  ppeennoollaakkaann  HH00  aaddaa  dduuaa  ddaaeerraahh  yyaaii ttuu  tteerrlleettaakk  

ddii   eekkoorr  sseebbeellaahh  kkaannaann  ddaann  kkii rrii ..  KKaarreennaa  mmeemmppuunnyyaaii   dduuaa  ddaaeerraahh,,  mmaakkaa  mmaassiinngg--mmaassiinngg  

ddaaeerraahh  mmeemmppuunnyyaaii   lluuaass  ½½        ddaarrii   ttaarraaff   nnyyaattaa  yyaanngg  ddii llaammbbaannggkkaann  ddeennggaann  ½½    ,,  ddaann  nnii llaaii   

kkrrii ttiissnnyyaa  bbiiaassaa  ddii llaammbbaannggkkaann  ddeennggaann  ZZ  ½½  α     ..  

LLaannggkkaahh  55..  MMeennggaammbbii ll   KKeeppuuttuussaann  MMeennoollaakk  HH00  aattaauu  MMeennoollaakk  HH00  MMeenneerriimmaa  HH11..    

MMiissaall   ::  mmeennggaammbbii ll   KKeeppuuttuussaann  NNii llaaii   uujj ii   zz  tteerrnnyyaattaa  tteerrlleettaakk  ppaaddaa  ddaaeerraahh    mmeennoollaakk  HH00..  

NNii llaaii   uujj ii   zz  ==  ––55,,1111  tteerrlleettaakk  ddiisseebbeellaahh  kkii rrii   ––11,,9966..  OOlleehh  sseebbaabb  ii ttuu  ddaappaatt  ddiissiimmppuullkkaann  

bbaahhwwaa  mmeennoollaakk  HH00,,  ddaann  mmeenneerriimmaa  HHAA,,  sseehhiinnggggaa  ppeerrnnyyaattaaaann  bbaahhwwaa  hhaassii ll   rraattaa--rraattaa  

iinnvveessttaassii   ssaammaa  ddeennggaann  1133,,1177%%  ttiiddaakk  mmeemmii ll iikkii   bbuukkttii   yyaanngg  ccuukkuupp  kkuuaatt..  

RRuujjuukkaann  ::  

11..    IIssppaarrjjaaddii ,,  11998888;;    SSttaattiissttiikk  PPeennddiiddiikkaann,,  DDeeppddiikkbbuudd  DDiikkttii   PPPPLLPPTTKK,,  JJaakkaarrttaa  ((BBaabb  II II II,,  
hhaall ..  4411  --    7733))  

22..  SSiieeggeell ,,  SSiiddnneeyy,,  11998855;;  SSttaattiissttiikk  NNoonnppaarraammeettrr iikk  UUnnttuukk  II llmmuu--ii llmmuu  SSoossiiaall ,,  
((TTeerrjjeemmaahhaann)),,  PPTT..  GGrraammeeddiiaa,,  ((BBaabb  II II II,,  hhaall ..  2222  ––  4422))  

33..    SSuuddjjaannaa,,  11998844;;  MMeettooddaa  SSttaattiissttiikkaa,,  TTaarrssii ttoo,,  BBaanndduunngg  ((BBaabb  XXIIII,,  hhaall ..  221133  ––  223388))  
  

TTuuggaass  ddaann  LLaattiihhaann  ::  

11..  JJeellaasskkaann  ppeennggeerrttiiaann  ddaattaa  pprriimmeerr  ddaann  ddaattaa  sseekkuunnddeerr??  

22..  JJeellaasskkaann  ppeennggeerrttiiaann  ddaattaa  ttuunnggggaall   ddaann  ddaattaa  kkeelloommppookk??  

33..  JJeellaasskkaann  ppeerrbbeeddaaaann  ddaattaa  kkoonnttiinniiuu  ddaann  ddaattaa  ddiisskkrrii tt..  PPeennjjeellaassaann  ddiisseerrttaaii   ddeennggaann  

ppeemmbbeerriiaann  ccoonnttoohh  ((mmiinniimmaall   mmaassiinngg--mmaassiinngg  ttiiggaa  ccoonnttoohh))??  

44..  JJeellaasskkaann  ppuullaa  tteennttaanngg  ppeerrbbeeddaaaann  ddaattaa  iinntteerrvvaall   ddaann  ddaattaa  rraattiioo..  PPeennjjeellaassaann  ddiisseerrttaaii   

ddeennggaann  ppeemmbbeerriiaann  ccoonnttoohh  ((mmiinniimmaallmmaassiinngg--mmaassiinngg  ttiiggaa  ccoonnttoohh))??  

55..  RRuummuusskkaann  sseeccaarraa  lleennggkkaapp  hhiippootteessiiss  uunnttuukk  uujj ii   hhuubbuunnggaann  ssuuaattuu  ppeenneell ii ttiiaann  ddeennggaann  

sseessuuaaii   ddeennggaann  llaannggkkaahh--llaannggkkaahhnnyyaa!!    

66..  RRuummuusskkaann  sseeccaarraa  lleennggkkaapp  hhiippootteessiiss  uunnttuukk  uujj ii   ppeerrbbeeddaaaann  ssuuaattuu  ppeenneell ii ttiiaann  ddeennggaann  

sseessuuaaii   ddeennggaann  llaannggkkaahh--llaannggkkaahhnnyyaa!!    
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PPookkookk  BBaahhaassaann  VV::  UUjjii  hhuubbuunnggaann  ((77  XX  PPeerrtteemmuuaann))  

TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  ::  

11..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenngghhii ttuunngg  hhuubbuunnggaann  ddeennggaann  tteekknniikk  kkoorreellaassii   mmeenngggguunnaakkaann  

rruummuuss  PPeeaarrssoonn  ((PPrroodduucctt  MMoommeenntt))..  

22..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenngghhii ttuunngg  hhuubbuunnggaann  ddeennggaann  tteekknniikk  kkoorreellaassii   mmeenngggguunnaakkaann  

rruummuuss    ““ rraannkk  oorrddeerr””   ((SSppeeaarrmmaann))..  

33..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenngghhii ttuunngg  hhuubbuunnggaann  ddeennggaann  tteekknniikk  kkoorreellaassii   mmeenngggguunnaakkaann  

rruummuuss    ppooiinntt  sseerriiaall ..  

44..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenngghhii ttuunngg  hhuubbuunnggaann  ddeennggaann  tteekknniikk  kkoorreellaassii   mmeenngggguunnaakkaann  

rruummuuss    bbiisseerriiaall ..  

55..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenngghhii ttuunngg  hhuubbuunnggaann  ddeennggaann  tteekknniikk  kkoorreellaassii   mmeenngggguunnaakkaann  

rruummuuss    kkooeeff iissiieenn  kkoonnttiinnggeennssii ..  

  

RRiinnggkkaassaann  MMaatteerrii  ::    

HHuubbuunnggaann  aattaauu  kkoorreellaassii   ddaallaamm  ssttaattiissttiikk  mmeemmii ll iikkii   mmaakknnaa    sseebbaaggaaii   hhuubbuunnggaann  aannttaarr  dduuaa  

vvaarriiaabbeell ,,  mmiissaall   ::  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  ttiinnggggii   bbaaddaann  ddaann  bbeerraatt  bbaaddaann,,  hhuubbuunnggaann  aannttaarraa  

iinntteell iiggeennssii   ddaann  pprrrreessttaassii   bbeellaajjaarr,,  ddaann  llaaiinnnnyyaa..  HHuubbuunnggaann    ((kkoorreellaassii ))  ddaappaatt  ddii ll iihhaatt  ddaarrii   

bbeerrbbaaggaaii   sseeggii ,,  sseeppeerrttii   ::  aarraahh  ((ppoossii ttii ff   ddaann  nneeggaattii ff )),,  bbeessaarraann  aannggkkaa,,  ttiinnggkkaattaann  hhuubbuunnggaann,,  

ddaann  ttaarraaff   ssiiggnnii ff iikkaann..  AArraahh  KKoorreellaassii   hhuubbuunnggaann  aannttaarraa    vvaarriiaabbeell   ii ttuu  jj iikkaa  ddii ttii ll iikk  ddaarrii   sseeggii   

aarraahhnnyyaa  ddaappaatt  ddiibbeeddaakkaann  mmeennjjaaddii   dduuaa  mmaaccaamm,,  yyaaii ttuu  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssii ffaattnnyyaa  ssaattuu  

aarraahh,,ddaann  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssii ffaattnnyyaa  bbeerr llaawwaannaann  aarraahh..  HHuubbuunnggaann  yyaanngg  bbeerrssii ffaatt  sseeaarraahh  

ddiibbeerrii   nnaammaa  kkoorreellaassii   ppoossii ttii ff,,  sseeddaanngg  hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssii ffaattnnyyaa  bbeerrllaawwaannaann  aarraahh  ddiisseebbuutt  

kkoorreellaassii   nneeggaattii ff..  CCoonnttoohh::  KKeennaaiikkaann  hhaarrggaa  BBaahhaann  BBaakkaarr  MMiinnyyaakk  ((BBBBMM))  ddii iikkuuttii   ddeennggaann  

kkeennaaiikkaann  oonnggkkooss  aannggkkuuttaann;;  sseebbaall iikknnyyaa  jj iikkaa  hhaarrggaa  BBBBMM  rreennddaahh,,  mmaakkaa  oonnggkkooss  aannggkkuuttaann  

ppuunn  mmuurraahh  ((  rreennddaahh  ))..  DDiisseebbuutt  KKoorreellaassii   NNeeggaattii ff  jj iikkaa  dduuaa  vvaarriiaabbeell   ((  aattaauu  lleebbiihh  ))  yyaanngg  

bbeerrkkoorreellaassii   ii ttuu,,  bbeerrjjaallaann  ddeennggaann  aarraahh  yyaanngg  bbeerrllaawwaannaann,,  bbeerrtteennttaannggaann,,  aattaauu  bbeerrkkeebbaall iikkaann..  

IInnii   bbeerraarrttii   bbaahhwwaa  kkeennaaiikkaann  aattaauu  ppeerrttaammbbaahhaann  ppaaddaa  vvaarriiaabbeell   XX  mmiissaallnnyyaa,,  aakkaann  ddii iikkuuttii   

ddeennggaann  ppeennuurruunnaann  aattaauu  ppeenngguurraannggaann  ppaaddaa  vvaarriiaabbeell   YY..  CCoonnttoohh  ::  MMaakkiinn  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  

kkeessaaddaarraann  hhuukkuumm  ddii   kkaallaannggaann  mmaassyyaarraakkaatt  ddii iikkuuttii   ddeennggaann  mmaakkiinn  mmeennuurruunnnnyyaa  aannggkkaa  

kkeejjaahhaattaann  aattaauu  ppeellaannggggaarraann;;  mmaakkiinn  ggiiaatt  bbeerrllaattiihh  mmaakkiinn  sseeddiikkii tt  kkeessaallaahhaann  yyaanngg  ddiippeerrbbuuaatt  

oolleehh  sseesseeoorraanngg;;  mmaakkiinn  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  jjuummllaahh  aasseeppttoorr  KKeelluuaarrggaa  BBeerreennccaannaa  ddii iikkuuttii   ddeennggaann  



CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  

mmaakkiinn  mmeennuurruunnnnyyaa  aannggkkaa  kkeellaahhii rraann;;  aattaauu  sseebbaall iikknnyyaa..  DDaallaamm  dduunniiaa  ppeennddiiddiikkaann  

mmiissaallnnyyaa,,  mmaakkiinn  kkuurraanngg  ddiihhaayyaattii   ddaann  ddiiaammaallkkaannnnyyaa  aajjaarraann  IIssllaamm  oolleehh  ppaarraa  rreemmaajjaa  aakkaann  

ddii iikkuuttii   oolleehh  mmaakkiinn  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  ffrreekkuueennssii   kkeennaakkaallaann  rreemmaajjaa;;  aattaauu  sseebbaall iikknnyyaa..  

JJiikkaa  iinnggiinn  mmeennggeettaahhuuii   aaddaa--ttiiddaakknnyyaa  kkoorreellaassii   dduuaa  ggeejjaallaa,,  mmaakkaa  tteerrlleebbiihh  ddaahhuulluu  ppeerrlluu  

ddiikkeettaahhuuii   ttiippee//jjeenniiss  ggeejjaallaa  aattaauu  ddaattaa  yyaanngg  aakkaann  ddiikkoorreellaassiikkaann,,  mmiissaallnnyyaa  ssaajjaa  ggeejjaallaa  yyaanngg  

ssaattuu  aaddaallaahh  ggeejjaallaa  XX  ddaann  yyaanngg  ssaattuunnyyaa  llaaggii   aaddaallaahh  ggeejjaallaa  YY,,  mmaakkaa  ::  

((11))  JJiikkaa  ggeejjaallaa    XX  ddeennggaann  YY    kkeedduuaannyyaa    ddiippaannddaanngg    tteerrggoolloonngg  kkee    ddaallaamm    ttiippee    ggeejjaallaa  

iinntteerrvvaall ,,    tteekknniikk  kkoorreellaassii     yyaanngg  bboolleehh  ddiippeerrccaayyaa  aaddaallaahh  ""KKoorreellaassii   PPrroodduucctt  MMoommeenntt  

ddaarrii   PPeeaarrssoonn""..  

((22))  JJiikkaa  ggeejjaallaa  XX  ddeennggaann  YY  kkeedduuaannyyaa  mmeerruuppaakkaann  ttiippee  ggeejjaallaa  nnoommiinnaall ,,  tteekknniikk  kkoorreellaassii   

yyaanngg  ppaall iinngg  tteeppaatt  aaddaallaahh  KKoorreellaassii   PPhhii   ddaann  KKooeeff iissiieenn  KKoonnttiinnggeennssii   ((KKKK))..    

((33))  JJiikkaa  ggeejjaallaa  XX  ddeennggaann  YY  kkeedduuaannyyaa  mmeerruuppaakkaann  ttiippee  ggeejjaallaa  yyaanngg  bbeerrsskkaallaa  oorrddiinnaall ,,  

kkoorreellaassii   yyaanngg  tteeppaatt  aaddaallaahh  KKoorreellaassii     TTeettrraacchhoorriikk,,  aattaauu  KKeennddaall ll ,,  aattaauu  SSppeeaarrmmaann  

((ttaattaa  jjeennjjaanngg))..  

((44))  JJiikkaa  ssaallaahh  ssaattuu  ddaarrii   ggeejjaallaa  tteerrsseebbuutt  ((XX  aattaauu  YY))  mmeerruuppaakkaann  ggeejjaallaa  iinntteerrvvaall ,,  

sseeddaannggkkaann  yyaanngg  ssaattuunnyyaa  llaaggii   ggeejjaallaa  nnoommiinnaall ;;  tteekknniikk  kkoorreellaassii   yyaanngg  tteeppaatt  aaddaallaahh  

ppooiinntt  sseerriiaall ..  

((55))  JJiikkaa    ssaallaahh    ssaattuu    ddaarrii     dduuaa    ggeejjaallaa  ((XX  aattaauu  YY))  mmeerruuppaakkaann    ggeejjaallaa  iinntteerrvvaall ,,  

sseeddaannggkkaann  yyaanngg  ssaattuunnyyaa  llaaggii   ggeejjaallaa  oorrddiinnaall ;;  tteekknniikk  kkoorreellaassii   yyaanngg  tteeppaatt  aaddaallaahh  

sseerriiaall   bbiiaassaa..  

((66))  JJiikkaa  dduuaa  ggeejjaallaa,,  yyaanngg  ssaattuunnyyaa    tteerrmmaassuukk    sskkaallaa  oorrddiinnaall   ddaann  yyaanngg  ssaattuunnyyaa  llaaggii   sskkaallaa  

nnoommiinnaall ,,  tteekknniikk  kkoorreellaassii   yyaanngg    tteeppaatt  aaddaallaahh  kkooeeff iissiieenn  kkoonnttiinnggeennssii   ((KKKK))..  

  
CCoonnttoohh  PPeenngggguunnaaaann  bbeerrbbaaggaaii   rruummuuss  kkoorreellaassii ..  

11..  KKoorreellaassii  PPrroodduucctt  MMoommeenntt  ((ddaarrii   KKaarrll   PPeeaarrssoonn)),,  mmiissaall ::  ppeenneell ii ttii   iinnggiinn  mmeennggeettaahhuuii   

kkoorreellaassii   aannttaarraa  bbeerraatt  bbaaddaann  ddaann  ttiinnggggii   bbaaddaann  1100  oorraanngg  ssiisswwaa  SSMMAA  NNeeggeerrii   BBaannddaarr  

llaammppuunngg..  
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TTaabbeell   1166..    MMeenngghhii ttuunngg  kkooeeff iissiieenn  kkoorreellaassii   aannttaarraa  bbeerraatt  bbaaddaann  ((XX))  ddeennggaann  ttiinnggggii   bbaaddaann  
((YY))  ddaarrii   1100  ssiisswwaa  SSMMAA  NNggeerrii   BBaannddaarr  LLaammppuunngg  

    
NNAAMMAA  BBEERRAATT  TTIINNGGGGII  xx  xx22  yy  yy22  XXYY  

AAMMIINN  7722  119900  ++1111  112211  ++77  4499  7777  

BBAADDUU  6688  119900  ++77  4499  ++77  4499  4499  

CCEECCEEPP  6688  118866  ++77  4499  ++33  99  2211  

EENNII  6644  118844  ++33  99  ++11  11  33  

HHEERRAA  6600  118822  --11  11  --11  11  11  

WWAATTII  5599  118800  --22  44  --33  99  66  

JJUUJJUU  5577  118800  --44  1166  --33  99  1122  

DDEERRII  5577  118822  --44  1166  --11  11  44  

DDAASSLLII   5555  117788  --66  3366  --55  2255  3300  

FFEERRII  5500  117788  --1111  112211  --55  2255  5555  

JJUUMMLLAAHH  661100  11883300    442222    117788  225588  
  

UUnnttuukk  mmeenneennttuukkaann  nnii llaaii   xx  ddaann  nnii llaaii   yy,,  mmaakkaa  lleebbiihh  ddaahhuulluu  ddiihhii ttuunngg  rraattaa--rraattaa  XX  ddaann  rraattaa--

rraattaa  YY,,  sseetteellaahh  ddiihhii ttuunngg  ddiippeerroolleehh  rraattaa--rraattaa    XX  ==  6611,,  rraattaa--rraattaa  YY  ==  118833..  

UUnnttuukk  mmeenngghhii ttuunngg  bbeessaarraann  kkoorreellaassii   ddaarrii   vvaarriiaabbeell   bbeerraatt  bbaaddaann  ddaann  ttiinnggggii   bbaaddaann  

ddiigguunnaakkaann  rruummuuss  ::  

  

  

DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  ddaappaatt  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  kkoorreellaassii   aannttaarraa  bbeerraatt  bbaaddaann  ddaann  ttiinnggggii   

bbaaddaann  mmeemmii ll iikkii   kkoorreellaassii   yyaanngg  ccuukkuupp  ttiinnggggii ,,  tteerrddaappaatt  kkeecceennddeerruunnggaann  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  bbeerraatt  

bbaaddaann  sseesseeoorraanngg  ddii ii rriinnggii   ppuullaa  ddeennggaann  mmeenniinnggkkaattnnyyaa  ttiinnggggii   bbaaddaann  sseesseeoorraanngg..  

SSeellaannjjuuttnnyyaa  ddaattaa  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass  ddaappaatt  jjuuggaa  ddiihhii ttuunngg  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ffoorrmmuullaassii   

aannggkkaa  kkaassaarr  ((rr  ==  PPrroodduukk  MMoommeenntt))  sseeppeerrttii   bbeerriikkuutt  ::  

  

  

  

UUnnttuukk  ppeemmaakkaaiiaann  rruummuuss  ddii   aattaass,,  mmaakkaa  ddaattaa  ddiissuussuunn  ddaallaamm  bbeennttuukk  ttaabbeell   sseeppeerrttii   bbeerriikkuutt  ::  
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TTaabbeell   1177..  DDaattaa  tteennttaanngg  bbeerraatt  bbaaddaann  ((XX))  ddeennggaann  ttiinnggggii   bbaaddaann  ((YY))  ddaarrii   1100  ssiisswwaa  SSMMAA  
NNeeggeerrii   BBaannddaarr  LLaammppuunngg  

NNAAMMAA  BBEERRAATT((XX))  TTIINNGGGGII((YY))  X2 Y2 XY 

AAMMIINN  7722  119900  5184 36100 13680 

BBAADDUU  6688  119900  4624 36100 12920 

CCEECCEEPP  6688  118866  4624 34596 12648 

EENNII  6644  118844  4096 33856 11776 

HHEERRAA  6600  118822  3600 33124 10920 

WWAATTII  5599  118800  3481 32400 10620 

JJUUJJUU  5577  118800  3249 32400 10260 

DDEERRII  5577  118822  3249 33124 10374 

DDAASSLLII   5555  117788  3025 31684 9790 

FFEERRII  5500  117788  2500 31684 8900 

JJUUMMLLAAHH  661100  11883300  37632 335068 111888 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
IInntteerrpprreettaassii   ((SSiimmppuullaann  hhaassii ll   aannaall iissiiss))  

AAppaa  mmaakknnaa  ddaarrii   kkooeeff iissiieenn  kkoorreellaassii   sseebbeessaarr  ++  OO,,9944  tteerrsseebbuutt  ??  

DDaallaamm  hhaall   iinnii   tteerrddaappaatt  bbeebbeerraappaa  iinntteerrpprreettaassii   yyaanngg  ddaappaatt  ddiissaajj iikkaann  sseessuuaaii   ddeennggaann  ttuujjuuaann  

ddaarrii   hhiippootteessiiss  yyaanngg  ddiiaajjuukkaann..    

((11))  AAnnttaarraa  vvaarriiaabbeell   XX  ddeennggaann  vvaarriiaabbeell   YY  aaddaa  hhuubbuunnggaann,,  yyaanngg  ddii ttuunnjjuukkkkaann  ddeennggaann  

bbeessaarraann  OO,,9944  ((jj iikkaa  ttiiddaakk  aaddaa  hhuubbuunnggaann  aannggkkaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  bbeessaarraannnnyyaa  OO,,OOOO))..  

((22))  AAnnttaarraa  vvaarriiaabbeell     XX    ddeennggaann    vvaarriieebbeell   YY  mmeemmii ll iikkii   hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ssaannggaatt  eerraatt  

((ttiinnggkkaatt  kkeeeerraattaann  bbeerrddaassaarrkkaann  kkaattaaggoorrii ))..  

( ) ( ) ( ) ( )22 1830335068106103763210

1830610)11188810(

−−

−=
Xx

XX
xyr

( ) ( )( ) ( )33489003350680372100376320

11163001118880

−−
−=xyr

( )( )17804220

11163001118880−=xyr
7511600

2580=xyr

73,2740

2580=xyr 94,0=xyr
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((33))  AAnnttaarraa    vvaarriiaabbeell     XX  ddeennggaann    vvaarriiaabbeell   YY  mmeemmii ll iikkii   hhuubbuunnggaann  yyaanngg  ppoossii ttii ff  ((ddeennggaann  

ttaannddaa  ++))..  

((44))  AAnnttaarraa  vvaarriiaabbeell   XX  ddeennggaann  vvaarriiaabbeell   YY  mmeemmii ll iikkii   ttaarraaff  ssiiggnnii ffiikkaann    ((hhaall   iinnii   uunnttuukk  

mmeenngguujj ii     bbaahhwwaa  nnii llaaii   ssttaattiissttiikk    yyaanngg  ddiippeerroolleehh  mmeellaalluuii     ssaammppeell     ddaappaatt  mmeewwaakkii ll ii   

ppaarraammaatteerr  ppooppuullaassii ))  bbaaiikk  ppaaddaa  ttaarraaff   ssiiggnnii ff iikkaannssii   OO,,OO55  mmaauuppuunn  OO,,OO11..  

  
DDaarrii   kkeeeemmppaatt  hhaassii ll   iinntteerrpprreettaassii   tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass,,  kkii ttaa  ddaappaatt  mmeellaakkuukkaann  ppaall iinngg  sseeddiikkii tt  

eemmppaatt  ppeemmbbaahhaassaann  aattaass  hhaassii ll   aannaall iissiiss  yyaanngg  ddii llaakkuukkaann  tteerrhhaaddaapp  ssaattuu  kkeelloommppookk  ddaattaa..  

22..  KKoorreellaassii  TTaattaa  JJeennjjaanngg  ((SSppeeaarrmmaann))..  

TTeekknniikk    kkoorreellaassii   ttaattaa  jjeennjjaanngg  iinnii   ddiikkeemmuukkaakkaann  oolleehh  CC..  SSppeeaarrmmaann  ppaaddaa  ttaahhuunn  11990044..  

TTeekknniikk  iinnii   ddiippeerrgguunnaakkaann  bbii llaa  aakkaann  mmeenngguukkuurr  dduuaa  vvaarriiaabbeell   yyaanngg  aannttaarraa  kkeedduuaannyyaa  ttiiddaakk  

mmeemmppuunnyyaaii   jjooiinntt  nnoorrmmaall     ddiissttrr iibbuuttiioonn  ddaann    ccoonnddii ttiioonnaall   vvaarr iiaannccee    ttiiddaakk    ddiikkeettaahhuuii   ssaammaa..  

SSeellaaiinn  ii ttuu,,  kkeedduuaa  vvaarriiaabbeell   tteerrggoolloonngg  jjeenniiss  ddaattaa  oorrddiinnaall ..  

AAddaappuunn    llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  uunnttuukk  mmeenngghhii ttuunngg  kkoorreellaassii   ttaattaa  jjeennjjaanngg  ((rraannkk  ccoorrrreellaattiioonn  

ccooeeffffiicciieenntt))  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

((11))  NNii llaaii   hhaassii ll   ppeennggaammaattaann  ddaarrii   kkeedduuaa  vvaarriiaabbeell ,,  mmaassiinngg--mmaassiinngg      ddiibbeerrii     jjeennjjaanngg..  BBii llaa  

aaddaa  nnii llaaii   yyaanngg  ssaammaa  ddiihhii ttuunngg  jjeennjjaanngg    rraattaa--rraattaannyyaa..  

((22))  SSeettiiaapp  ppaassaanngg  jjeennjjaanngg  ddiihhii ttuunngg  jjuummllaahhnnyyaa..  

((33))  DDaarrii   hhaassii ll   ppeerrbbeeddaaaann  ((sseell iissiihh))  sseettiiaapp  ppaassaanngg  jjeejjaanngg  ddiikkuuaaddrraattkkaann  ddaann  ddii jjuummllaahhkkaann..  

((44))  NNii llaaii   rrss  ((kkooeeff iissiieenn  kkoorreellaassii   ttaattaa  jjeennjjaanngg  ddaarrii   SSppeeaarrmmaann))    ddiihhii ttuunngg  ddeennggaann  rruummuuss  ::  

  
  

          
      ddiimmaannaa  ::  DD  ==  mmeennuunnjjuukkkkaann  ppeerrbbeeddaaaann  sseettiiaapp  ppaassaanngg  jjeennjjaanngg  ““ nn””     mmeennuunnjjuukkkkaann  

jjuummllaahh  ppaassaanngg  jjeennjjaanngg  ““ 11  ddaann  66””   aaddaallaahh  aannggkkaa  kkoonnssttaannttaa..                

PPeennggaappll iikkaassiiaann  ddaarrii   ffoorrmmuullaa  tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddii ll iihhaatt  ppaaddaa  uurraaiiaann  bbeerriikkuutt,,  mmiissaall     sseeoorraanngg  

gguurruu  mmeenneell ii ttii   ttiinnggkkaatt  kkeeaakkttii ffaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  kkeeggiiaattaann  OOSSIISS  ddaann  pprreessttaassii   bbeellaajjaarrnnyyaa  

ddaallaamm    mmaattaa  ppeelleejjaarraann  PPPPKKnn,,  sseetteellaahh  ddii llaakkuukkaann  ppeennggaammaattaann  ddiippeerroolleehh  ddaattaa  sseeppeerrttii   

ddaallaamm  ttaabbeell   bbeerriikkuutt::  
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TTaabbeell   1188..  DDaattaa  kkeeaakkttii ffaann  ssiisswwaa  ddaallaamm  oorrggaanniissaassii   OOSSIISS  ddaann  nnii llaaii   hhaassii ll   bbeellaajjaarr  PPPPKKnn  
SSiisswwaa  SSDD  NNeeggeerrii   22  RRaajjaabbaassaa  TTaahhuunn  22000066  

  
NNAAMMAA  
SSIISSWWAA  

KKEEAAKKTTIIFFAANN  
OOSSIISS  ((XX))  

PPRREESSTTAASSII  
PPPPKKnn  ((YY))  

RRaannkk  
XX  

RRaannkk  
YY  

DD  DD22  

AAMMIIRR  4488  7788  55  55  00  00  

AASSMMEERR  4444  7722  99  99  00  00  

BBEEDDII  5533  8844  33  11  22  44  

CCEECCEE  5522  7799  22  44  --22  44  

CCUUIILLAAHH  4455  7744  88  88  00  00  

DDEEDDEENN  5511  7755  44  77  --33  99  

FFAARRIIDD  5566  8811  11  22  --11  11  

GGEERRAAHH  4466  7766  77  66  11  11  

HHUURRSSEE  4477  8800  66  33  33  99  

GGAARRUU  4422  7711  1100  1100  00  00  

NN==  1100  448844  777700      00  2288  

  

SSeetteellaahh  ddiikkeettaahhuuii   ddaattaa  yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk  ffoorrmmuullaa  yyaanngg  ddiippaakkaaii ,,  mmaakkaa  bbeerriikkuutt  

ddii tteennttuukkaann  bbeessaarraann  kkoorrrreellaassii   mmeellaalluuii   rruummuuss  ““ rraannkk  oorrddeerr””   tteerrsseebbuutt  ::  

  

  

  

  

  

33..  KKoorreellaassii  PPooiinntt  BBiisseerriiaall  

  

TTeekknniikk  kkoorreellaassii   yyaanngg  ddaappaatt  ddiippeerrgguunnaakkaann  ddeennggaann  tteeppaatt  uunnttuukk    mmeenngghhii ttuunngg  kkoorreellaassii   dduuaa  

vvaarriiaabbeell   yyaanngg  ssaattuu  bbeerrsskkaallaa  nnoommiinnaall   ddaann  yyaanngg  ssaattuunnyyaa  llaaggii   bbeerrsskkaallaa  iinntteerrvvaall   aaddaallaahh  

tteekknniikk  kkoorreellaassii   ppooiinntt  bbiisseerr iiaall ..  BBeerriikkuutt  iinnii   ddiibbeerriikkaann  rruummuuss  ddaann  ccoonnttoohh  ppeenngggguunnaaaannnnyyaa..  
                                                      
                                                                                                                                                            
      
  ddiimmaannaa  ::  
  ==  NNii llaaii   rraattaa--rraattaa  ggeejjaallaa  yyaanngg  aakkaann  ddiiccaarrii   kkoorreellaassiinnyyaa  ddeennggaann  nnii llaaii   

kkeesseelluurruuhhaann  
  ==  NNii llaaii   rraattaa--rraattaa  kkeesseelluurruuhhaann  
          ==  SSiimmppaannggaann  bbaakkuu  ttoottaall       ““ pp””       ==  pprrooppoorrssii     kkeelloommppookk  11        ““ qq””   ==  11  --  pp          
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      CCoonnttoohh  ppeenngggguunnaaaann  ll iihhaatt  ppaaddaa  ttaabbeell   bbeerriikkuutt  ::  

TTaabbeell   1199..  MMeennccaarrii   kkoorreellaassii   uunnttuukk  mmeenngguujj ii   vvaall iiddii ttaass  bbuuttii rr  ssooaall   nnoommoorr  11  
  

SSKKOORR  BBUUTTIIRR  SSOOAALL  SSEETTIIAAPP  NNOOMMOORR  SSOOAALL  TTOOTTAALL    
SSIISSWWAA  

11  22  33  44  55  66  77  88  99  1100  SSKKOORR  
XX22

tt  

AASSLLII   11  00  11  00  11  00  11  00  11  11  66  3366  
BBUUGGEE  11  00  00  11  00  11  00  11  00  00  44  1166  
CCAARREE  11  11  11  11  11  00  11  11  11  11  99  8811  
DDEESSII  00  11  11  11  00  00  11  11  11  11  77  4499  
EERRMMAA  11  00  00  11  11  11  11  11  11  11  88  6644  
FFEERRII  00  00  11  11  00  11  11  11  00  00  55  2255  
GGEEFFII   11  11  00  00  11  11  11  11  11  11  88  6644  
HHUUMMII  11  11  00  11  00  00  11  00  11  11  66  3366  
IIRRFFEE  00  11  11  11  11  00  00  00  00  00  44  1166  
JJUUYYII  11  00  11  11  00  00  00  00  00  00  33  99  
NN==  1100  77  55  66  88  55  44  77  66  66  66  6600  
PP  00,,77  00,,55  00,,66  00,,88  00,,55  00,,44  00,,77  00,,66  00,,66  00,,66    

339966  

QQ  00,,33  00,,55  00,,44  00,,22  00,,55  00,,66  00,,33  00,,44  00,,44  00,,44      
  

SSeetteellaahh  ddiihhii ttuunngg  bbeerrddaassrrkkaann  kkeeppeerrlluuaann  ddaarrii   rruummuuss  tteerrsseebbuutt,,  mmaakkaa  ddiikkeettaahhuuii   

RRaattaa--rraattaa  ==  66        SSDDtt  ==  11,,889977          ==  rraattaa--rraattaa  nnii llaaii   ssooaall   nnoo..  11  ((ccoonnttoohh))    

  ==                ==  66,,228866  ��    rraattaa--rraattaa  nnii llaaii   yyaanngg  aakkaann  ddiiccaarrii   kkoorreellaassiinnyyaa..  

  

  
  

  ==  00,,223311    

DDeennggaann  ddff   sseebbeessaarr  88  ddiippeerroolleehh  hhaarrggaa    rrttaabbeell  ppaaddaa  ttaarraaff   ssiiggnnii ff iikkaannssii   55  %%  sseebbeessaarr  00,,663322  ddaann  

11%%  sseebbeessaarr  00,,776655..  KKaarreennaa  rrppbbii  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  jjaauuhh  lleebbiihh  kkeeccii ll   jj iikkaa  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  

rrttaabbeell,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  bbuuttii rr  ssooaall   nnoo  11  ttiiddaakk  vvaall iidd,,  ddaann  kkaarreennaannyyaa  ttiiddaakk  

ddaappaatt  ddiippaakkaaii ..  

44..  KKooeeffiissiieenn  KKoonnttiinnggeennssii  ((KKKK))  

KKooeeff iissiieenn  kkoonnttiinnggeennssii   mmeerruuppaakkaann  ssaallaahh  ssaattuu  ccaarraa  uunnttuukk  mmeenngghhii ttuunngg  kkoorreellaassii   aannttaarraa  dduuaa  

ggeejjaallaa  yyaanngg  bbeesskkaallaa  nnoommiinnaall ..  AAddaappuunn  rruummuuss  ddaann  ccaarraa  ppeenngggguunnaaaannnnyyaa  aaddaallaahh  sseebbaaggaaii   

bbeerriikkuutt  ::      

  
ddiimmaannaa  ::  

  ==    cchhii --  kkuuaaddrraatt  
CC      ==    KKooeeff iissiieenn  KKoonnttiinnggeennssii         
nn    ==    JJuummllaahh  ssaammppeell   
  

px

px

7

3688946 ++++++
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      ==  ddii tteennttuukkaann  ddeennggaann  rruummuuss  sseeppeerrttii   bbeerriikkuutt  ::  
    
            ==  
                                            

TTaabbeell   2200..  CCoonnttoohh::  mmeenngghhii ttuunngg    kkoorreellaassii     aannttaarraa  JJeenniiss    KKeellaammiinn  ((JJ..KK))    ddeennggaann  JJeenniiss  ff ii llmm  
yyaanngg  ddiissuukkaaii   ppaaddaa  220000  oorraanngg  ssaammppeell ..  

                                                                                                                                
JJEENNIISS  FFIILLMM    YYAANNGG  DDIISSUUKKAAII      JJ..  KK  MMUUSSIIKK  LLAAGGAA  SSEEJJAARRAAHH  JJUUMMLLAAHH  

WWAANNIITTAA  8800  55  1155  110000  
PPRRIIAA  1100  7700  2200  110000  
JJUUMMLLAAHH  9900  7755  3355  220000  

  
LLaannggkkaahh  bbeerriikkuuttnnyyaa  aaddaallaahh  mmeennccaarrii   ff rreekkuueennssii   hhaarraappaann  ((ffhh))  aattaass  ddaassaarr  ff rreekkuueennssii   yyaanngg  

ddiippeerroolleehh  ((ffoo))  sseeppeerrttii   ttaabbeell   ddii   aattaass..  

TTaabbeell   2211..  CCoonnttoohh  ppeenngghhii ttuunnggaann      kkoorreellaassii     aannttaarraa  JJeenniiss    kkeellaammiinn    ddeennggaann  JJeenniiss  ff ii llmm  yyaanngg  
ddiissuukkaaii   ppaaddaa  220000  oorraanngg  ssaammppeell   

  
JJEENNIISS  FFIILLMM    YYAANNGG  DDIISSUUKKAAII  JJ..  KK  MMUUSSIIKK  LLAAGGAA  SSEEJJAARRAAHH  JJUUMMLLAAHH  

WWAANNIITTAA  8800  ((4455))  55  ((3377,,55))  1155  ((1177,,55))  110000  
PPRRIIAA  1100  ((4455))  7700  ((3377,,55  2200  ((1177,,55))  110000  
JJUUMMLLAAHH  9900  7755  3355  220000  

        
DDaarrii   ttaabbeell   ddii   aattaass,,  aannggkkaa--aannggkkaa  yyaanngg  ddiibbeerrii   ttaannddaa  kkuurruunngg    aaddaallaahh  jjuummllaahh  ((ff rreekkuueennssii ))  

yyaanngg  ddiihhaarraappkkaann  ((ffhh))..    

SSeellaannjjuuttnnyyaa  ddiihhii ttuunngg  nnii llaaii   cchhii --kkuuaaddaarrtt  bbeerrddaassaarrkkaann  rruummuuss  ddii   aattaass,,  

  
  
==          ++          ++          ++  
  
  

          ++          ++          ==  111111,,4499  

  

KKooeeff iissiieenn  kkoonnttiinnggeennssiinnyyaa  aaddaallaahh  ::  

  

  

  
  AAggaarr  hhaarrggaa  KKKK  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ddaappaatt  ddiippeerrgguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenngguukkuurr  ddeerraajjaatt  aassoossiiaassii   

aannttaarrffaakkttoorr,,  mmaakkaa  hhaarrggaa  KKKK  ppeerrlluu  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  KKooeeff iissiieenn  kkoonnttiinnggeennssii   

mmaakkssiimmuumm..  HHaarrggaa  KKKK  mmaakkssiimmuumm  ddaappaatt  ddiihhii ttuunngg  ddeennggaann  rruummuuss  ::  
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DDeennggaann  mm  ((hhaarrggaa  mmiinniimmuumm  aannttaarraa  bbaarriiss  ddaann  kkoolloomm))    yyaaii ttuu    aattaass  ddaassaarr  ccoonnttoohh  ddii   aattaass  

ddaaff ttaarr  kkoonnttiinnggeennssii   tteerrddaappaatt  dduuaa  bbaarriiss    ddaann  ttiiggaa  kkoolloomm,,  jjaaddii   mmiinniimmuummnnyyaa  aaddaallaahh  dduuaa;;  

sseehhiinnggggaa  ::  

  
  

MMaakkiinn  ddeekkaatt  hhaarrggaa  KKKK  yyaanngg  ddiippeerroolleehh    kkeeppaaddaa  CCmmaakkss,,  aakkaann  mmaakkiinn  bbeessaarr  ddeerraajjaatt  aassoossiiaassii   

aannttaarr  ffaakkttoorr..  DDeennggaann  ddeemmiikkiiaann  KKKK  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ddii   aattaass  ((00,,66))  ddiibbaannddiinnggkkaann  ddeennggaann  

CCmmaakkss,,  00,,770077,,  mmaakkaa  kkoorreellaassiinnyyaa  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  eerraatt..  

  
RRuujjuukkaann  ::  
11..    DDjjookkoo  PPrraayyii ttnnoo,,  11998855;;    AAnnaall iissaa  RReeggrreessii   ––  kkoorreellaassii ,,  PPeenneerrbbii tt  LLiibbeerrttyy  ((BBaabb  II II II   ddaann  IIVV,,  

hhaall ..  1188  ––  4477))  
22..    GGuuii ll ffoorrdd,,  JJ..PP..,,  11997788;;  FFuunnddaammeennttaall   SSttaattiissttiiccss  iinn  PPssyycchhoollooggyy  aanndd  EEdduuccaattiioonn,,  MMcc--

GGrraaww--HHii ll ll   KKooggaakkuusshhaa,,  LLttdd,,  TTookkyyoo  ((BBaabb  66,,  hhaall   7777  ––  9966,,  BBaabb  1111,,  hhaall   
119933  ––  220099))  

33..  IIssppaarrjjaaddii ,,  11998888;;    SSttaattiissttiikk  PPeennddiiddiikkaann,,  DDeeppddiikkbbuudd  DDiikkttii   PPPPLLPPTTKK,,  JJaakkaarrttaa  ((BBaabb  IIVV,,  
hhaall   9988  ––  112233))..  

44..  SSiieeggeell ,,  SSiiddnneeyy,,  11998855;;  SSttaattiissttiikk  NNoonnppaarraammeettrr iikk  UUnnttuukk  II llmmuu--ii llmmuu  SSoossiiaall ,,  
((TTeerrjjeemmaahhaann)),,  PPTT..  GGrraammeeddiiaa,,  ((BBaabb  VVIIII II ,,  hhaall ..  221188  ––  222288))  

55..    SSuuddjjaannaa,,  11998844;;  MMeettooddaa  SSttaattiissttiikkaa,,  TTaarrssii ttoo,,  BBaanndduunngg  ((BBaabb  XXIIII II ,,  hhaall ..  227755  --  229900))  
  

TTuuggaass  ddaann  LLaattiihhaann  ::  

BBeerriikkuutt  iinnii   ddaattaa  tteennttaanngg  nnii llaaii   mmaatteemmaattiikkaa  ssiisswwaa  SSDD  NNeeggeerrii   22  RRaajjaabbaassaa  

5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;  6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5577;;5566;;5599;;6611;;6655;;5566;;5599;;6611;;6655;;6644;;5577;;5588;;5522;;5533;;  

5544;;5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;  5588;;6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5577;;6644;;5577;;5588;;5522;;5533;;5544;;5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;  

5566;;5599;;6611;;6655;;6644;;5577;;6644;;5588;;5522;;5533;;5544;;5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5566;;5599;;6611;;  

6655;;6644;;5577;;  

BBeerriikkuutt  iinnii   ddaattaa  tteennttaanngg  nnii llaaii   IIPPAA  ssiisswwaa  SSDD  NNeeggeerrii   22  RRaajjaabbaassaa  

6677;;5588;;5522;;5533;;5544;;5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5599;;6611;;6655;;6644;;5577;;5588;;5599;;5522;;5533;;  

5544;;5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;  5588;;6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5577;;5566;;5599;;6611;;6655;;6644;;5577;;6611;;5588;;5522;;5533;;5544;;5555;;  

6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5577;;5555;;6644;;6666;;6622;;6644;;5588;;6644;;6677;;6688;;7711;;7755;;5566;;5599;;6611;;  

6655;;6644;;5577;;  
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11..  HHii ttuunnggllaahh  kkoorreellaassii   aannttaarraa  nnii llaaii   mmaattaammeettiikkaa  ddaann  nnii llaaii   IIPPAA  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass  ddeennggaann  

mmeenngggguunnaakkaann  rruummuuss  kkoorreellaassii   PPrroodduukk  MMoommeenntt!!   KKeessiimmppuullaann  aappaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  

((sseessuuaaii   ddeennggaann  eemmppaatt  mmaaccaamm  aannaall iissiiss  tteerrhhaaddaapp  kkoorreellaassii ))??  

22..  SSuussuunnllaahh  ddaattaa  tteerrsseebbuutt  sseessuuaaii   ddeennggaann  ttiinnggkkaattaannnnyyaa  ((ttaattaa  jjeennjjaanngg)),,  kkeemmuuddiiaann  

hhii ttuunnggllaahh  ddeennggaann    mmeenngggguunnaakkaann  rruummuuss  ““ rraannkk  oorrddeerr””   SSppeeaarrmmaann..  KKeessiimmppuullaann  aappaa  

yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ((sseessuuaaii   ddeennggaann  eemmppaatt  mmaaccaamm  aannaall iissiiss  tteerrhhaaddaapp  kkoorreellaassii ))??  

33..  SSuussuunnllaahh  ddaattaa  mmeennjjaaddii   TTaabbeell   33  XX  33,,  kkeemmuuddiiaann  hhii ttuunnggllaahh  kkoorreellaassiinnyyaa  

mmeenngggguunnaakkaann  rruummuuss  ““ ppooiinntt  bbiisseerriiaall ”” !!   KKeessiimmppuullaann  aappaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ((sseessuuaaii   

ddeennggaann  eemmppaatt  mmaaccaamm  aannaall iissiiss  tteerrhhaaddaapp  kkoorreellaassii ))??  

44..  BBaannddiinnggkkaann  hhaassii ll   kkoorreellaassii   kkeettiiggaa  mmaaccaamm  mmooddeell   ppeenngghhii ttuunnggaann  tteerrsseebbuutt,,  

kkeessiimmppuullaann  aappaa  yyaanngg  ddaappaatt  aannddaa  ppeerroolleehh!!   

55..  HHaassii ll   kkuuiissiioonneerr  tteerrhhaaddaapp  dduuaa  kkeelloommppookk  gguurruu  ((pprriiaa  ddaann  wwaannii ttaa))  mmeennggeennaaii   ppeennddaappaatt  

tteennttaanngg  ppeerraattuurraann  ppooll iiggaammii ,,  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  

                                                      GGUURRUU  

PPEENNDDAAPPAATT  PPRRIIAA  WWAANNIITTAA  

SSEETTUUJJUU  110022  8888  

TTAAKK  SSEETTUUJJUU  7788  113366  

TTAAKK  PPEEDDUULLII  2200  7766  

  AAppaakkaahh  jjeenniiss  kkeellaammiinn  mmeenneennttuukkaann  ppeennddaappaatt  tteennttaanngg  ppeerraattuurraann  ppooll iiggaammii   tteerrsseebbuutt??  

66..  BBeerriikkaannllaahh  aannaall iissiiss  lleennggkkaapp  uunnttuukk  ddaattaa  bbeerriikkuutt  ::  

                    PPEELLAAYYAANNAANN  

KKLLPP  UUSSIIAA  
MMeemmuuaasskkaann  BBaaiikk  CCuukkuupp  JJeelleekk  

1155  ––  2244  1100  66  1100  88  

2255  ––  3344  1122  66  1144  88  

3355  ––  4499  1155  1100  1122  1100  

5500  ddaann  lleebbiihh  1199  1133  88  1133  

  

PPookkookk  BBaahhaassaann  VVII::  UUjjii  BBeeddaa  ((22  XX  PPeerrtteemmuuaann))  

TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  ::  

11..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenngghhii ttuunngg  uujj ii   rraattaa--rraattaa  ((dduuaa  ppiihhaakk))..  

22..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeenngghhii ttuunngg  uujj ii   rraattaa--rraattaa  ((ssaattuu  ppiihhaakk))..  
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33..  RRiinnggkkaassaann  MMaatteerrii   ::    

UUjj ii   tt  aaddaallaahh  ssaallaahh  ssaattuu  tteess  ssttaattiissttiikk  yyaanngg  ddiippeerrgguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenngguujj ii   kkeebbeennaarraann  aattaauu  

kkeessaallaahhaann  hhiippootteessiiss  nniihhii ll   yyaanngg  ddiinnyyaattaakkaann  ddaallaamm  bbeennttuukk  ssttaatteemmeenn  bbaahhwwaa  ddiiaannttaarraa  dduuaa  

rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ttiiddddaakk  tteerrddaappaatt  ppeerrbbeeddaaaann  yyaanngg  ssiiggnnii ff iikkaann..  UUjj ii   tt  hhaannyyaa  ddaappaatt  

ddiippeerrgguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenngguujj ii   ppeerrbbeeddaaaann  rraattaa--rraattaa  ddaarrii   dduuaa  ssaammppeell   yyaanngg  ddiiaammbbii ll   ddaarrii   

ssuuaattuu  ppooppuullaassii   yyaanngg  nnoorrmmaall   ddeennggaann  ccaarraa  rraannddoomm,,  sseerrttaa  ddaattaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  aaddaallaahh  ddaattaa  

ddaallaamm  sskkaallaa  iinntteerrvvaall   aattaauu  rraattiioo..    

TTeess  iinnii   ppeerrttaammaa  kkaall ii   ddiippeerrgguunnaakkaann  oolleehh  WWii ll ll iiaamm  SSeeeellyy  GGoosssseett  ((nnaammaa  ssaammaarraannnnyyaa  

““ SSttuuddeenntt”” ))..  KKaarreennaa  ii ttuu,,  uujj ii   tteess  ssttaattiissttiikk  sseerriinngg  ddiikkeennaall   ddeennggaann  nnaammaa  ““ SSttuuddeenntt  tt””   ((““ tt””   

ddiiaammbbii ll   ddaarrii   uujjuunngg  aakkhhii rr  nnaammaannyyaa))..    UUjj ii   tt  ddaappaatt  bbeerrllaakkuu  uunnttuukk  ssaammppeell   yyaanngg  bbeerrkkoorreellaassii   

aattaauu  ssaammppeell   tteerrppiissaahh,,  kkaarreennaa  ddaarrii   ssaammppeell   yyaanngg  iinnddeeppeennddeenntt  mmuunnggkkiinn  mmeemmppuunnyyaaii   ccii rrii   

vvaarriiaann  hhoommooggeenn  yyaanngg  hheetteerrooggeenn..  BBaaggii   ssaammppeell   tteerrppiissaahh  yyaanngg  hhoommooggeenn  mmeemmppuunnyyaaii   

ffoorrmmuullaa  tteerrsseennddii rrii ,,  ddeemmiikkiiaann  jjuuggaa  yyaanngg  vvaarriiaannnnyyaa  hheetteerrooggeenn..  UUnnttuukk  ii ttuu,,  ddaappaatt  

ddiissiimmppuullkkaann  llaannggkkaahh--llaannggkkaahh  ppeenngggguunnaaaann  uujj ii   tt,,  sseeppeerrttii   ::  

11..  PPaassttiikkaann  bbaahhwwaa  ssaammppeell   ddiiaammbbii ll   ddaarrii   ddiissttrriibbuussii   nnoorrmmaall   

22..  DDaattaa  yyaanngg  ddiiaammbbii ll   mmeerruuppaakkaann  ddaattaa  sskkaallaa  iinntteerrvvaall   aattaauu  rraattiioo  

33..  PPaassttiikkaann  ssaammppeell   tteerrsseebbuutt  ssaammppeell   bbeerrkkoorrrreellaassii   aattaauu  ssaammppeell   tteerrppiissaahh  

aa..  JJiikkaa  ssaammppeellnnyyaa  bbeerrkkoorreellaassii   gguunnaakkaann  ffoorrmmuullaa  bbeerriikkuutt  ::  

  

                      ((ffoorrmmuullaa  11))  

  

bb..  JJiikkaa  ssaammppeellnnyyaa  tteerrppiissaahh,,  uujj ii   dduulluu  hhoommooggeennii ttaass  ddaarrii   vvaarriiaannssnnyyaa  ((uunnttuukk  

mmeenneennttuukkaann  vvaarriiaann  hhoommooggeenn  aattaauu  hheetteerrooggeenn..  UUnnttuukk  ii ttuu,,  gguunnaakkaann  ffoorrmmuullaa  bbeerriikkuutt  ::  

    

ddeennggaann  kkeerrii tteerriiaa    bbii llaa  FF  oobbsseerrvvaassii   lleebbiihh  kkeeccii ll   ddaarrii     FF  ttaabbeell ,,  bbeerraarrttii   vvaarriiaannssnnyyaa  

hhoommooggeenn,,  kkeeaaddaaaann  llaaiinnyyaa  bbeerraarrttii   vvaarriiaannssnnyyaa  hheetteerrooggeenn..  

44..  JJiikkaa  ppaaddaa  llaannggkkaahh  33..bb  tteerrnnyyaattaa  vvaarriiaannssnnyyaa  hhoommooggeenn,,  mmaakkaa  ppeerrgguunnaakkaann  ffoorrmmuullaa  

bbeerriikkuutt  ::  
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JJiikkaa  ppaaddaa  llaannggkkaahh  33..bb  tteerrnnyyaattaa  vvaarriiaannssnnyyaa  hheetteerrooggeenn,,  mmaakkaa  ppeerrgguunnaakkaann  ffoorrmmuullaa  

bbeerriikkuutt  ::  

  

  

  

55..  DDeennggaann  mmeennggaappll iikkaassiikkaann  ffoorrmmuullaa  yyaanngg  sseessuuaaii   ddeennggaann  ccii rrii   ddaattaa  aakkaann  ddaappaatt  ddiiaammbbii ll   

kkeessiimmppuullaann  ddaarrii   ddaattaa  yyaanngg  ddiihhaaddaappii ..  

CCoonnttoohh  ppeenngggguunnaaaann  uujj ii   tt  uunnttuukk  ddaattaa  ssaammppeell   yyaanngg  bbeerrkkoorreellaassii   aattaauu  bbeerrhhuubbuunnggaann  ((ffoorrmmuullaa  

11)),,  mmiissaall   ;;  GGuurruu  ppaaddaa  SSDD  NNeeggeerrii   11  RRaajjaabbaassaa  mmeenngggguunnaakkaann  dduuaa  mmeettooddee  ppeemmbbeellaajjaarraann::  

MMeettooddee  AA  ddaann  MMeettooddee  BB,,  yyaanngg  ddiiuujj iiccoobbaakkaann  kkeeppaaddaa  1100  oorraanngg  ssiisswwaa  ((ddiiaammbbii ll   sseeccaarraa  

rraannddoomm)),,  sseettiiaapp  sseelleessaaii   mmeennggaajjaarr  ddii llaakkuukkaann  tteess,,  hhaassii llnnyyaa  sseeppeerrttii   ppaaddaa  ttaabbeell   bbeerriikkuutt  ::  

TTaabbeell   2222..  NNii llaaii   hhaassii ll   bbeelleejjaarr  PPPPKKnn  ssiisswwaa  SSDD  NNeeggeerrii   22  RRaajjaabbaassaa  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  
dduuaa  mmaaccaamm  MMeettooddee  ppeemmbbeellaajjaarraann..  

  
SSiisswwaa  MMeettooddee  AA  MMeettooddee  BB  DD  DD22  

AA  66  77  --11  11  

BB  77  99  --22  44  

CC  55  77  --22  44  

DD  66  88  --22  44  

EE  77  66  11  11  

FF  88  77  11  11  

GG  66  88  --22  44  

HH  66  77  --11  11  

II   77  99  --22  44  

JJ  77  77  00  00  

JJUUMMLLAAHH  6655  7755  --1100  2244  

  

DDaappaatt  ddiihhii ttuunngg  ::  

  

  

  

CCoonnttoohh  uujj ii   hhoommooggeennii ttaass  vvaarriiaannss  ,,  mmiissaall   ::  ddaattaa  pprreessttaassii   bbeellaajjaarr  ssiisswwaa  PPrriiaa  ddaann  WWaannii ttaa  

sseeppeerrttii   ddaallaamm  TTaabbeell   2233..  bbeerriikkuutt  ::  
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TTaabbeell   2233..  NNii llaaii   IIPPAA  1100  oorraanngg  ssiisswwaa  SSDD  NNeeggeerrii   22  RRaajjaabbaassaa  bbeerrddaassaarrkkaann  jjeenniiss  kkeellaammiinn..  

PPRRIIAA  WWAANNIITTAA  
NNOO  

XX  xx  xx22  XX  XX  xx22  

11  77  00  00  88  11,,22  11,,4444  

22  66  --11  11  77  00,,22  00,,0044  

33  77  00  00  66  --00,,88  00,,6644  

44  88  11  11  55  --11,,88  33,,2244  

55  66  --11  11  88  11,,22  11,,4444  

66  77  00  00  77  00,,22  00,,0044  

77  66  --11  11  77  00,,22  00,,0044  

88  88  11  11  88  11,,22  11,,4444  

99  88  11  11  66  --00,,88  00,,6644  

1100  77  00  00  66  --00,,88  00,,6644  

JJUUMMLLAAHH  7700    66  6688    99,,66  

  

DDaarrii   ttaabbeell   tteerrsseebbuutt  ddaappaatt  ddiikkeettaahhuuii   hhaarrggaa  FF  nnyyaa,,  yyaa  ii ttuu  ::          ==  11,,55999933  

DDeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  ddeerraajjaatt  kkeebbeebbaassaann  ((nn11  ––  11)),,  ((nn22  ––  11))  ddaann  ttaarraaff   ssiiggnnii ff iikkaann  00,,0055,,  

mmaakkaa  ddiikkeettaahhuuii   hhaarrggaa  ff ttaabbeell  ==  33,,1188..  jjaaddii   FF  oobbsseerrvvaassii   lleebbiihh  kkeeccii ll   ddaarrii   bbaattaass  ttaarraaff     

ssiiggnnii ff iikkaannssii   tteerrsseebbuutt,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  bbaahhwwaa  kkeedduuaa  vvaarriiaannss  tteerrsseebbuutt  hhoommooggiinn..  

UUnnttuukk  ii ttuu,,  rruummuuss  ((ffoorrmmuullaa))  bbeerriikkuutt  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeenngguujj ii   ppeerrbbeeddaaaann  dduuaa  rraattaa--rraattaa::  

  

  

  

      ==  77          ==    66,,88    ddiissuubbssttii ttuussiikkaann  kkee  ddaallaamm  rruummuuss  tteerrsseebbuutt,,  mmaakkaa  uujj ii   tt  mmeennjjaaddii   ::  

  

  

  

  

KKeessiimmppuullaann  aappaa  yyaanngg  ddaappaatt  ddiippeerroolleehh  ddaarrii   ppeerrhhii ttuunnggaann  ddii   aattaass  ??  

RRuujjuukkaann  ::  

11..    GGuuii ll ffoorrdd,,  JJ..PP..,,  11997788;;  FFuunnddaammeennttaall   SSttaattiissttiiccss  iinn  PPssyycchhoollooggyy  aanndd  EEdduuccaattiioonn,,  MMcc--
GGrraaww--HHii ll ll   KKooggaakkuusshhaa,,  LLttdd,,  TTookkyyoo  ((BBaabb  66,,  hhaall   7777  ––  9966,,  BBaabb  1111,,  hhaall   
119933  ––  220099))  



CCrreeaatteedd  bbyy  EEkkoo  SSuussaannttoo  

33..  IIssppaarrjjaaddii ,,  11998888;;    SSttaattiissttiikk  PPeennddiiddiikkaann,,  DDeeppddiikkbbuudd  DDiikkttii   PPPPLLPPTTKK,,  JJaakkaarrttaa  ((BBaabb  IIVV,,  
hhaall   9988  ––  112233))..  

44..  SSiieeggeell ,,  SSiiddnneeyy,,  11998855;;  SSttaattiissttiikk  NNoonnppaarraammeettrr iikk  UUnnttuukk  II llmmuu--ii llmmuu  SSoossiiaall ,,  
((TTeerrjjeemmaahhaann)),,  PPTT..  GGrraammeeddiiaa,,  ((BBaabb  VVIIII II ,,  hhaall ..  221188  ––  222288))  

55..    SSuuddjjaannaa,,  11998844;;  MMeettooddaa  SSttaattiissttiikkaa,,  TTaarrssii ttoo,,  BBaanndduunngg  ((BBaabb  XXIIII II ,,  hhaall ..  227755  --  229900))  
  
TTuuggaass  ddaann  LLaattiihhaann  ::  

11..  SSeeppuulluuhh  oorraanngg  ppaassiieenn  ddii ii tt  ((mmeenngguurraannggii   mmaakkaannaann  ddeennggaann  mmaakkssuudd  ssuuppaayyaa  bbeerraatt  bbaaddaann  

bbeerrkkuurraanngg))..  BBeerraatt  bbaaddaann  sseebbeelluumm  ddii ii tt  ddaann  sseessuuddaahhnnyyaa  ddii ttiimmbbaanngg  uunnttuukk  mmeennggeettaahhuuii   

aappaakkaahh  ddii ii tt  ii ttuu  bbeerrhhaassii ll   aattaauukkaahh  ttiiddaakk..  HHaassii llnnyyaa  ddaallaamm  kkgg,,  ddiibbeerriikkaann  ddii   hhaallaammaann  

bbeerriikkuutt  iinnii ::  

PPaassiiee
nn  

BBeerraatt  
SSeebbeelluumm  DDii ii tt  

BBeerraatt  
SSeessuuddaahh  DDii ii tt  

11  
22  
33  
44  
55  
66  
77  
88  
99  
1100  

7788,,33  
8844,,77  
7777,,44  
9955,,66  
8822,,00  
6699,,44  
7799,,77  
8855,,66  
9922,,88  
9999,,22  

7777,,44  
8833,,22  
7755,,77  
9922,,44  
8800,,22  
6688,,11  
7766,,99  
8833,,99  
9900,,44  
9955,,22  

  

11..  AAssuummssii   aappaa  yyaanngg  hhaarruuss  ddiiaammbbii ll   mmeennggeennaaii   ddiissttrriibbuussii   bbeerraatt  bbaaddaann??  

22..  UUjj ii   dduulluu  aappaakkaahh  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  bbeerraatt  bbaaddaann  sseebbeelluumm  ddaann  sseessuuddaahh  ddii ii tt  ssaammaa  

bbeessaarr  ((hhoommooggeenn))??  

33..  DDaappaattkkaahh  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  ddii ii tt  yyaanngg  tteellaahh  ddii llaakkuukkaann  ii ttuu  bbeerrhhaassii ll??  

44..    
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PPookkookk  BBaahhaassaann  VVIIII::  ((22  XX  PPeerrtteemmuuaann))  

TTuujjuuaann  PPeemmbbeellaajjaarraann  ::  

11..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeennaakkssii rr  ppaarraammeetteerr  rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg..  

22..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeennaakkssii rr  ppaarraammeetteerr  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu..  

33..  AAggaarr  mmaahhaassiisswwaa  ddaappaatt  mmeennaakkssii rr  ppaarraammeetteerr  ssaammppeell ..  

  

RRiinnggkkaassaann  MMaatteerrii  ::    

DDaattaa  yyaanngg  ddiippeerroolleehh  ddaarrii   ssuuaattuu  ppeenngguukkuurraann,,  mmiissaall   rraattaa--rraattaa  hhii ttuunngg  ttiiddaakkllaahh  kkii ttaa  yyaakkiinnii   

bbeeggii ttuu  ssaajjaa,,  sseerriinngg  oorraanngg  mmeerraassaa  kkuurraanngg  ppeerrccaayyaa  tteerrhhaaddaapp  rraattaa--rraattaa..  OOlleehh  kkaarreennaa  ii ttuu,,  

ddiiccoobbaa  oorraanngg  uunnttuukk  mmeellaakkuukkaann  ppeennaakkssii rraann..  UUnnttuukk  mmeennaakkssii rr  sseessuuaattuu  yyaanngg  bbeerrllaakkuu  uunnttuukk  

ppooppuullaassii   ddiippeerrlluukkaann  ttii ttiikk  ppeennaakkssii rr..  CCoonnttoohh::  uunnttuukk  mmeennaakkssii rr  ttiinnggggii   rraattaa--rraattaa  ssiisswwaa  SSDD  

kkoottaa  BBaannddaarr  LLaammppuunngg,,  ddiiaammbbii ll   ssaammppeell   sseeccaarraa  aaccaakk..  SSeetteellaahh  ddiihhii ttuunngg  ddiiddaappaatt  xx  hhii ttuunngg  

sseebbeessaarr  114455,,77  ccmm..  JJiikkaa  ddaattaa  iinnii   ddiippaakkaaii   uunnttuukk  mmeennaakkssii rr  ttiinnggggii   rraattaa--rraattaa  ssiisswwaa  SSDD,,  mmaakkaa  

aannggkkaa  iinnii   mmeennjjaaddii   ttii ttiikk  ppeennaakkssii rr   ttiinnggggii   rraattaa--rraattaa  ssiisswwaa  SSDD  kkoottaa  BBaannddaarr  LLaammppuunngg..  TTii ttiikk  

ppeennaakkssii rr  uunnttuukk  sseebbuuaahh  ppaarraammeetteerr  bbeerrllaaiinnaann  tteerrggaannttuunngg  ddaarrii   hhaarrggaa  yyaanngg  ddiiddaappaatt  ddaarrii   

ssaammppeell   yyaanngg    ddiiaammbbii ll ..  BBiiaassaannyyaa  oorraanngg  mmeellaakkuukkaann  ttii ttiikk  ppeennaakkssii rr  ii ttuu  ddaarrii   iinntteerrvvaall   

ppeennaakkssii rraann    aattaauu  ddaaeerraahh  ppeennaakkssii rraann,,  yyaaii ttuu  mmeennaakkssii rr  hhaarrggaa  ppaarraammeetteerr  ddiiaannttaarraa  bbaattaass--

bbaattaass  dduuaa  hhaarrggaa..  CCoonnttoohh  ddaattaa  ddii   aattaass,,  ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  ttiinnggggii   ssiisswwaa  SSDD  kkoottaa  BBaannddaarr  

LLaammppuunngg  bbeerraaddaa  aannttaarraa  114400  ccmm  ssaammppaaii   ddeennggaann  115555  ccmm..  MMaakkiinn  lleebbaarr  ddaaeerraahh  ppeennaakkssii rraann  

tteennttuu  ssaajjaa  mmaakkiinn  ddii yyaakkiinnii   aakkaann  kkeebbeennaarraannnnyyaa..  DDaallaamm  pprraakkttiikknnyyaa,,  kkii ttaa  hhaarruuss  mmeennccaarrii   

iinntteerrvvaall   ppeennaakkssii rraann  yyaanngg  bbaaiikk  ddeennggaann  ddeennggaann  ddeerraajjaatt  kkeeppeerrccaayyaaaann  yyaanngg    mmeemmuuaasskkaann..  

AAddaa  ttiiggaa  mmaaccccaamm  ppeennaakkssiissrraann  yyaanngg  aakkaann  ddii llaakkuukkaann  11))  mmaannkkssii rr  rraattaa--rraatt,,  22))  mmeennaakkssii rr  

ssiimmppaannggaann  bbaakkuu,,  ddaann  33))  mmeennaakkssii rr  ppaarraammeetteerr  ssaammppeell ..  

11..  MMeennaakkssiirr  RRaattaa--rraattaa  

BBeerrddaassaarrkkaann  hhaassii ll   ppeennggaammaattaann  tteerrhhaaddaapp  ssuuaattuu  ppooppuullaassii   ddiippeerroolleehh  rraattaa--rraattaa  5566,,88  ddaann  

ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  33,,5566..  TTeennttuukkaann  iinntteerrvvaall   ppeennaakkssii rraann  ppaarraammeetteerr  ddaarrii   ddaattaa  tteerrsseebbuutt..  UUnnttuukk  

mmeenneennttuukkaann  ppeennkkaassii rraann  yyaanngg  lleebbiihh  ttiinnggggii   ttiinnggkkaatt  kkeeppeerrccaayyaaaannnnyyaa,,  ddiigguunnaakkaann  iinntteerrvvaall   

ppeennaakkssii rraann  aattaauu    ddaaeerraahh  ppeennaakkssii rraann  ddiisseerrttaaii   ddeennggaann    nnii llaaii   kkooeeffiissiieenn  kkeeppeerrccaayyaaaann  yyaanngg  

ddiikkeehheennddaakkii ..  AAddaa  ttiiggaa  ppeerrssyyaarraatt  yyaanngg  hhaarruuss  ddiippeennuuhhii   lleebbiihh  ddaahhuulluu  ::  

aa..  SSiimmppaannggaann  bbaakkuu  σ   ddiikkeettaahhuuii   ddaann  ppooppuullaassii   bbeerrddiissttrriibbuussii   nnoorrmmaall ,,  mmaakkaa  rruummuuss  yyaanngg  
ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ::  
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bb..  SSiimmppaannggaann  bbaakkuu  σ   ttiiddaakk  ddiikkeettaahhuuii   ddaann  ppooppuullaassii   bbeerrddiissttrriibbuussii   nnoorrmmaall ,,  mmaakkaa  rruummuuss  

yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ::  

        

  

  

cc..  SSiimmppaannggaann  bbaakkuu  σ   ttiiddaakk  ddiikkeettaahhuuii   ddaann  ppooppuullaassii   ttiiddaakk  bbeerrddiissttrriibbuussii   nnoorrmmaall   ((tteettaappii   

uukkuurraann  nn  ttiiddaakk  tteerrllaalluu  kkeeccii ll ,,  mmaakkaa  rruummuuss  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  aaddaallaahh  ::  

  

  

CCoonnttoohh  ::  ssaammppeell   aaccaakk  ddaarrii   8800  oorraanngg  ssiisswwaa  tteellaahh  ddiiaammbbii ll   ddaarrii   sseebbuuaahh  sseekkoollaahh  ddaassaarr  

tteennttaanngg  nnii llaaii     BBhhss..  IInnddoonneessiiaa..  DDiiddaappaatt  xx  ==  7766,,3344    ddaann      ss  ==  88,,6644  

--  DDaappaatt  ddiikkaattaakkaann  bbaahhwwaa  nnii llaaii   rraattaa--rraattaa  ssiisswwaa  SSDD  tteerrsseebbuutt  aaddaallaahh  7766,,3344  ttii ttiikk  
ppeennaakkssii rraann  tteellaahh  ddii tteennttuukkaann  

--  JJiikkaa  ddiikkeehheennddaakkii   iinntteerrvvaall   ppeennaakkssii rraann  nnii llaaii   rraattaa--rraattaa  ddeennggaann  kkooeeff iissiieenn  
kkeeppeeeerrccaayyaaaann  00,,9955,,  mmaakkaa  ddaappaatt  ddiippaakkaaii   rruummuuss  ppaaddaa  bb  ((cc))  ddii   aattaass..  UUnnttuukk    ==  
00,,997755  ddaann  ddkk  ==  9999  ddeennggaann  iinntteeeerrppoollaassii   ddaarrii   DDaaff ttaarr  GG  ddaallaamm  AAppeennddiixx  ((SSuuddjjaannaa))  
mmaakkaa  ddiippeerroolleehh  tt    ==  11,,998877  

  
MMaakkaa  ddaarrii   rruummuuss  ddii   aattaass  ddiippeerroolleehh  iinntteerrvvaall   ppeennaakkssii rraann  sseebbaaggaaii   bbeerriikkuutt  ::  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

DDaappaatt  ddiissiimmppuullkkaann  bbaahhwwaa  kkii ttaa  mmeeyyaakkiinnii   9955  %%  iinntteerrvvaall   kkeeppeerrccaayyaaaann  nnii llaaii   BBhhss..  

IInnddoonneessiiaa  rraattaa--rraattaa  ssiisswwaa  SSDD  aaddaallaahh                    DDeennggaann  kkaattaa  llaaiinn  
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ddaappaatt  ddiikkaattaakkaann  bbaahhwwaa  nnii llaaii   rraattaa--rraattaa  ssiisswwaa  SSDD  ddaallaamm  BBhhss..  IInnddoonneessiiaa  bbeerraaddaa  

ddaallaamm  iinntteerrvvaall   ddeennggaann  bbaattaass  7744,,228833  ddaann  7788,,339977  

  
22..  MMeennaakkssiirr  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  

JJiikkaa  ddiissttrriibbuussii   nnoorrmmaall   ((ppooppuullaassii ))  ddeennggaann  vvaarriiaannss  ,,  mmaakkaa  110000  γ   %%  iinntteerrvvaall   

kkeeppeerrccaayyaaaann  uunnttuukk        ddii tteennttuukkaann  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  rruummuuss  cchhii --kkuuaaddrraatt,,  hhaall   iinnii   

ddii llaakkuukkaann  kkaarreennaa  ttii ttiikk  ppeennaakkssii rraann  ss  uunnttuukk          aaddaallaahh  bbiiaass..  RRuummuuss  ::  

  

  

ddeennggaann  nn  ==  uukkuurraann  ssaammppeell ,,  sseeddaannggkkaann                ,,  ddaann        ddiiddppaatt  ddaarrii   ddaaff ttaarr  

cchhii --kkuuddrraatt  bbeerrttuurruutt--ttuurruutt  uunnttuukk                ddaann            ddeennggaann  ddkk  ((nn  ––  11))  

UUnnttuukk  mmeennddaappaattkkaann  iinntteerrvvaall   ppeennaakkssii rraann    ssiimmppaannggaann  bbaakkuu    ,,  ttiinnggggaall   mmeellaakkuukkaann  

ppeennaarriikkaann  aakkaarr  kkeettiiddaassaammaaaann  ddaallaamm  rruummuuss  ddii   aattaass..  SSeebbaaggaaii   ccoonnttoohh  ::  

SSeebbuuaahh  ssaammppeell   aaccaakk  bbeerruukkuurraann  nn  ==  3300  tteellaahh  ddiiaammbbii ll   ddaarrii   ssuuaattuu  ppooppuullaassii     yyaanngg  

bbeerrddiissttrriibbuussii   nnoorrmmaall   ddeennggaann  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu          ,,  ddiihhaassii llkkaann  hhaarrggaa  ssttaattiissttiikk  ss22  ==  77,,88  

ddeennggaann  kkooeeff iissiieenn  kkeeppeerrccaayyaaaann  00,,9955  ddaann  ddkk  ==  2299,,  mmaakkaa  ddaaff ttaarr  cchhii --kkuuddrraatt  ddiiddddaappaatt  ::  

                                            ddaann                                                  ddaarrii   rruummuuss    ddii   aattaass,,  ddiippeerroolleehh  ::  

                                                                                          aattaauu    iinntteerrvvaall   ppeennaakkssii rraann  uunnttuukk  

ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  σ aaddaallaahh                                                              BBeerraarrttii   ::  ddiiyyaakkiinnii   ddaann  mmeerraassaa  ppeerrccaayyaa  

bbaahhwwaa  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu            aakkaann  aaddaa  ddaallaamm  iinntteerrvvaall   yyaanngg  ddiibbaattaassii   22,,2233  ddaann  33,,7755..  

  

33..  MMeennaakkssiirr  sseelliissiihh  dduuaa  rraattaa--rraattaa  

UUnnttuukk  mmeennggeettaahhuuii   aappaakkaahh  dduuaa  rraattaa--rraattaa  ppooppuullaassii   bbeerraaddaa  ppaaddaa  ssuuaattuu  rreennttaannggaann  

tteerrtteennttuu  yyaanngg  kkii ttaa  yyaakkiinnii   ((110000  %%))  bbeerraaddaa  ddiiaannttaarraa  kkeedduuaa  rraattaa--rraattaa  tteerrsseebbuutt,,  mmaakkaa  

ddiiccoobbaa  mmaannaakkssii rrnnyyaa  bbeerrddaassaarrkkaann  rraattaa--rraattaa  ddaann  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  mmaassiinngg--mmaassiinngg  ::  

              uunnttuukk  ppooppuullaassii   kkee  ssaattuu  ddaann                uunnttuukk  ppoouullaassii   kkee  dduuaa..  DDaarrii   

mmaassiinngg--mmaassiinngg  ppooppuullaassii   ddiiaammbbii ll   ssaammppeell     aaccaakk  nn11    ddaann  nn22,,  rraattaa--rraattaa  ddaann  ssiimmppaannggaann  

bbaakkuu                      AAkkaann  ddii ttaakkssii rr  rraattaa--rraattaa          BBaaggaaiimmaann  iinntteerrvvaall   

ppeennaakkssii rraannnnyyaa  ::  yyaanngg  uummuumm  ddiippaakkaaii   aaddaallaahh                tteettaappii     ttiiddaakk  ddiikkeettaahhuuii     

bbeessaarrnnyyaa,,  mmaakkaa  ppeerrttaammaa--ttaammaa  ddii tteennttuukkaann  lleebbiihh  ddaahhuulluu  ss22  ddeennggaann  mmeenngggguunnaakkaann  

ffoorrmmuullaa  ::  
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    sseeddaannggkkaann  iinntteerrvvaall   kkeeppeerrccaayyaaaann  ddii tteennttuukkaann  ddeennggaann  

ddiissttrr iibbuussii   SSttuuddeenntt,,  ddeennggaann  ffoorrmmuullaa  ::  

  

  

ttpp  ddiiddaappaatt  ddaarrii   ddiissttrriibbuussii   SSttuuddeenntt  ddeennggaann  ( )γρ += 12
1   ddaann  ddkk  ==    ((nn11  ++  nn22  ––  22)),,  

ccoonnttoohh  ::  KKii ttaa  mmiissaallkkaann  aaddaa  dduuaa  mmeettooddee  mmeennggaajjaarr  yyaanngg  sseeii rrnngg  ddii llaakkuukkaann,,  mmeettooddee  AA  

ddii llaakkuukkaann  sseebbaannyyaakk  5500  kkaall ii   mmeenngghhaassii llkkaann  rraattaa--rraattaa  ==  6600,,22  ddaann          MMeettooddee  BB  

ddii llaakkuukkaann  6600  kkaall ii   mmeenngghhaassii llkkaann  rraattaa--rraattaa  7700,,44  ddaann    2,372
2 =s   TTeennttuukkaann  iinntteerrvvaall   

kkeeppeerrccaayyaaaann  mmeennggeennaaii   ppeerrbbeeddaaaann  rraattaa--rraattaa  ppeenngguukkuurrnn  ddaattaa  tteerrsseebbuutt  ddii   aattaass??  

UUnnttuukk  mmeennyyeelleessaaiikkaann  ppeerrssooaallaann  tteerrsseebbuutt,,  mmaakkaa  ddaarrii   vvaarriiaannss  ggaabbuunnggaann  ddaattaa  ddiippeerroolleehh  

  

  

SSeellaannjjuuttnnyyaa  ddiihhii ttuunngg    ::  

  

  

ddeennggaann  pp  ==  00,,997755  ddaann  ddkk  ==  110088,,  ddddaarrii   ddaaff ttaarr  ddiissttrriibbuussii   tt  ddiiddaappaatt  tt  ==  11,,998844  

ddaarrii   rruummuuss  ttaakkssii rraann  ddii   aattaass,,  ddiippeerroolleehh  ::  

                                              aattaauu  

                mmeerraassaa  yyaakkiinn  sseell iissiihh  rraattaa--rraattaa  ppeenngguukkuurraann  kkeedduuaa  mmeettooddee  

ppeenngguukkuurraann  aakkaann  aaddaa  ddaallaamm  iinntteerrvvaall   yyaanngg  ddiibbaattaassii   oolleehh  88,,0066  ddaann  1122,,3344  

44..  MMeennaakkssiirr  ppaarraammeetteerr  ssaammppeell  

BBeerraappaa  uukkuurraann  ssaammppeell   yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann  ddaallaamm  ssuuaattuu  ppeenneell ii ttiiaann??  UUnnttuukk  ii ttuu  ddiiccoobbaa  

mmeennaakkssii rraannyyaa,,  aaddaa  dduuaa  kkeemmuunnggkkiinnaann  tteerrllaalluu  ttiinnggggii   aattaauu  tteerrllaalluu  rreennddaahh..  MMaakkiinn  kkeeccii ll   

bbeeddaa  kkeedduuaannyyaa  tteennttuu  ssaajjaa  mmaakkiinn  bbaaiikk  mmeennaakkssii rrnnyyaa  ,,  kkaarreennaa  mmaakkiinn  ddeekkaatt  ppeennaakkssii rr  

yyaanngg  ddiippaakkaaii   ddeennggaann  kkeeppaaddaa  ppaarraammeetteerr  yyaanngg  ddii ttaakkssii rr..  UUnnttuukk    kkooeeff iissiieenn  kkeeppeerrccaayyaaaann  

γ   ddaann  ppooppuullaassii   nnoorrmmaall   ddeennggaann  ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  σ ddiikkeettaahhuuii ,,  mmaakkaa  uukkuurraann  ssaammppeell   ::  

UUnnttuukk  ccoonnttoohh,,  mmiissaall   ddii ttaakkssii rr  rraattaa--rraattaa  wwaakkttuu  yyaanngg  ddiippaakkaaii   ssiisswwaa                                          

ddaallaamm  mmeennyyeelleessaaiikkaann  PPRR  yyaanngg  ddiibbeerriikkaann  oolleehh  gguurruu  MMaatteemmaattiikk,,  uunnttuukk    
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ii ttuu  ddiippeerrlluukkaann  sseebbuuaahh  ssaammppeell ..  KKeettiikkaa  mmeennaakkssii rr  rraattaa  tteerrsseebbuutt,,  ddiippeerrlluukkaann  ddeerraajjaatt  

kkeeppeerrccaayyaaaann  9999  %%  ddeennggaann  bbeeddaa  yyaanngg  lleebbiihh  kkeeccii ll   ddaarrii   00,,0055..  jj iikkaa  ddiikkeettaahhhhuuii   

ssiimmppaannggaann  bbaakkuu  wwaakkttuu  yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann  55  mmeennii tt,,  bbeerraappaa  ssiisswwaa  yyaanngg  ppeerrlluu  ddiiaammbbii ll   

sseebbaaggaaii   ssaammppeell??    

DDeennggaann  σ ==  00,,55  mmeennii tt  ddaann  bb  ==  00,,0055  mmeennii tt  ddeennggaann  aannggkkaa  zz  ==  22,,5588,,  mmaakkaa  ddaarrii   rruummuuss  

ddii   aattaass  ddiiddaappaatt    ::  

  

KKaarreennaa  ii ttuu,,  uukkuurraann  ssaammppeell   yyaanngg  ddiippeerrlluukkaann  uunnttuukk  mmeenneell ii ttii   mmaassaallaahh  ppeenngggguunnaaaann  

wwaakkttuu  mmeennggeerrjjaakkaann  PPRR  bbaaggii   ssiisswwaa  SSDD  ppaall iinngg  sseeddiikkii tt  nn  ==  666666  oorraanngg  ddaann  bbeerrssii ffaatt  

ddeesskkrrii tt..  

  DDaaff ttaarr  RRuujjuukkaann  ::  

11..    GGuuii ll ffoorrdd,,  JJ..PP..,,  11997788;;  FFuunnddaammeennttaall   SSttaattiissttiiccss  iinn  PPssyycchhoollooggyy  aanndd  EEdduuccaattiioonn,,  MMcc--
GGrraaww--HHii ll ll   KKooggaakkuusshhaa,,  LLttdd,,  TTookkyyoo  ((BBaabb  66,,  hhaall   7777  ––  9966,,  BBaabb  1111,,  hhaall   
119933  ––  220099))  

22..    SSuuddjjaannaa,,  11998844;;  MMeettooddaa  SSttaattiissttiikkaa,,  TTaarrssii ttoo,,  BBaanndduunngg  ((BBaabb  XXII,,  hhaall ..  119944  --  220088))  
  
TTuuggaass  ddaann  LLaattiihhaann  ::  

11..  AAppaakkaahh  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  ppeennaakkssii rr  ??  JJiikkaa  sseebbuuaahh  ppaarraammeetteerr  ddii ttaakkssii rr  oolleehh  

sseebbuuaahh  ppeennaakkssii rr,,  hhaall --hhaall   aappaa  yyaanngg  tteerrjjaaddii??  

22..  TTuull iisskkaann  ssii ffaatt  ppeennaakkssii rr  aappaa  yyaanngg  ddiimmii ll iikkii   ssttaattiissttiikk  bbeerriikkuutt  ::  

aa..  RRaattaa--rraattaa    bb..  SSiimmppaannggaann  bbaakkuu    cc..  SSeell iissiihh  dduuaa  rraattaa--rraattaa  dd..  ssaammppeell   

33..  AAppaa  yyaanngg  ddiimmaakkssuudd  ddeennggaann  kkooeeff iissiieenn  kkeeppeerrccaayyaaaann  ppeennaakkssii rraann??  

44..  KKii ttaa  iinnggiinn  mmeennaakkssii rr  ppaarraammeetteerr  bbeerrddaassaarrkkaann  ssttaattiissttiikk..  SSeebbuuaahh  ssaammppeell   aaccaakk  ddiiaammbbii ll   

hhaarruuss  ddiiaammbbii ll   ddaarrii   ppooppuullaassii   yyaanngg  bbeerrssaannggkkuuttaann..  FFaakkttoorr--ffaakkttoorr  aappaa  ssaajjaa  yyaanngg  hhaarruuss  

ddiippeerrhhaattiikkaann  uunnttuukk  mmeenneennttuukkaann  uukkuurraann  ssaammppeell??    

55..  DDiissttrriibbuussii   aappaakkaahh  yyaanngg  ddiigguunnaakkaann  uunnttuukk  mmeennnnttuukkaann  iinntteerrvvaall   kkeeppeerrccyyaaaann  ssiimmppaannggaann  

bbaakkuu  ppooppuullaassii   bbrrddiissttrriibbuussii   nnoorrmmaall??  

  

  

____________________________________  
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