
MA 2181 Analisis Data
UTS III - Semester I - 2009 / 2010

9 Desember 2009

1. Dua puluh siswa dibagi menjadi 10 pasang. Tiap orang dalam pasangan mempunyai
kecerdasan yang hampir sama. Seorang dari tiap pasangan dipilih secara acak dan
dimasukkan ke kelompok perlakuan I. Anggota lainnya dimasukkan ke kelompok
perlakuan II. Data hasil eksperimen tercatat :

(X1, X2) : (76, 81) (60, 52) (85, 87) (58, 70) (91, 86) (75, 77) (82, 90) (64, 63) (79, 85) (88, 83)

(a) Jelaskan desain eksperimen yang digunakan.
(b) Tentukan taksiran titik selisih mean perlakuan I dan II
(c) Tentukan 98% selang konfidensi selisih mean perlakuan I dan II

2. Sampel selama 15 bulan menunjukkan bahwa rataan curah hujan di kabupaten A 4.93
cm dengan simpangan baku 1.14 cm. Di kabupaten B rataan curah hujan bulanan 2.64
cm dan simpangan baku 0.66 selama 10 bulan. Asumsikan pengamatan berasal dari
populasi normal dengan variansi sama. Buatlah

(a) selang konfidensi 98% untuk nisbah (ratio) variansi
(b) selang konfidensi 98% selisih mean curah hujan.

3. Proporsi penduduk yang berpendidikan S1 di suatu kota diperkirakan p = 30%.
Untuk menguji dugaan ini diambil sampel acak n = 15. Bila banyaknya yang berpendidikan
S1 di antara 2 dan 7, maka H0 : p = 30% diterima; jika tidak disimpulkan p 6= 30%.
Tentukan

(a) P( menolak H0|H0 benar)
(b) P( menerima H1|p = 20%).

4. Dibeirkan dua sampel acak berukuran n1 = 1 dan n2 = 14 dari dua populasi normal
bebas , dengan x̄1 = 75, x̄2 = 60, s1 = 6.1, dan s2 = 5.3. Pada taraf keberartian 5%,
ujilah hipotesis (a) σ2

1 = σ2
2 (b) µ1 = µ2

5. Diberikan data (X, Y) : (1, 2) (2, 1) (3, 4) (4, 5) (5, 3).

(a) Taksir garis regresi Y− Ȳ = β(X− X̄) + ε.
(b) Hitung korelasi antara respon Y dengan prediksi Ŷ, rYŶ.

6. (a) Tentukan persamaan regresi
(b) Jelaskan karakteristik data


