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A. Jawab dengan singkat

1. Tuliskan definisi dari peluang bersyarat suatu kejadian A, jika kejadian B telah terjadi,
dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.

2. Jelaskan dua kejadian A dan B yang : (a). saling lepas, (b). saling bebas, dan (c) beri 1
contoh dimana 2 kejadian, sebut A dan B, yang saling lepas tapi tidak saling bebas.

3. Misalkan kita mempunyai suatu ruang sampel S . Selanjutnya, untuk mendefinisikan
peluang dari sembarang kejadian, kita harus membangun suatu koleksi dari him-
punan bagian, yang dikenal sebagai lapangan. Tuliskan 3 kondisi yang harus dipenuhi
oleh suatu lapangan, tulis sebagai F .

4. Tentukan rataan dari peubah acak Z yang mempunyai distribusi masa peluang P(Z =
z) = pz(1− p)1−z, untuk z = 0, 1, dimana 0 < p < 1.

5. Tuliskan definisi dari covariansi 2 peubah acak U dan W.

6. Jelaskan apa yang diukur oleh korelasi ρ dan tuliskan definisinya sebagai ekspektasi.

B. Jawab dengan baik dan jelas

1. Seorang pegawai TU harus menempelkas salah satu huruf dari {W = Wali kelas, G =
Guru, M = Murid} pada masing-masing amplop yang telah disediakan untuk 3 kelom-
pok tersebut. Jika pegawai tersebut bekerja dengan cepat, dan ia menempelkan huruf
tersebut secara acak pada setiap amplop, maka:

(a) Tulis ruang sampel dari pengamatan di atas (Petunjuk : berik kode amplop pasan-
gan huruf yang ada)

(b) Berapakah peluang terdapat satu huruf yang tidak ditempelkan pada amplop
pasangannya.

(c) Berapakah peluang paling sedikit satu huruf ditempelkan pada amplop pasan-
gannya.

2. Waktu menunggu (dalam menit), T, di dokter gigi AAA mempunyai fungsi kepadatan
peluang sbb:

f (t) =

{
2te−t, t > 0
0, lainnya

(a) Tentukan F(t) dan gambarkan.

(b) Tentukan rataan dan variansinya.

(c) Berapa menit Anda harus menunggu jika gigi Anda ingin diperiksa oleh AAA.

3. Suatu studi berkaitan dengan kecelakaan anak-anak pada saat waktu di sekolah dikaitkan
dengan kelompok anak, dilakukan di Jepang. Sebagian dari hasil pendataan adalah
sebagai berikut:



Aktivitas Infant Taman kanak-kanak Tahun ke 1-3
(di bawah 3-4 tahun) (antara 3-6 thn) Sekolah Dasar

Ke/dari sekolah 0 1.205 3.163
Bermain (istirahat) 2.184 2.300 2.373

Total 2.184 3.505 5.536

(a) Lengkapi tabel di atas dengan tabel peluangnya

(b) Berapakah peluang seorang anak infant luka pada saat bermain.

(c) Berapa peluang seorang anak terluka di mobil ketika pulang sekolah, jika ia beru-
sia 8 tahun.

(d) Jika kita tetapkan bahwa X = 1, jika seorang anak akan ke/dari sekolah, dan
X = 2, jika seorang anak sedang bermain; sedangkan Y = −1, jika si anak sekolah
di infant, Y = 0 jika si anak sekolah di taman kanak-kanak, dan Y = 1 jika si anak
di sekolah dasar. Tentukan fungsi masa peluang Z = X + Y, laul hitung rataan
dan variansinya.

4. Misalkan tinggi duduk dan panjang rok (x60cm) dinyatakna sebagai X dan Y. Dari
hasil beberapa tukang jahit wanita, disimpulkan bahwa fungsi kepadatan peluang
gabungan X dan Y adalah

f (x, y) =

{
10xy2, 0 < x < y < 1
0, untuk x dan y lainnya

(a) Apakah tinggi duduk dan panjang rok saling bebas

(b) Harapan (ekspektasi) seorang gadis mempunyai tinggi duduk tidak lebih dari 30
cm, jika panjang roknya 50 cm (catatan: jangan lupa dikalibrasi ukurannya)

(c) Tentukan fungsi kepadatan peluang gabungan dari U dan V, jika diambil U =
X/Y dan V = Y. Apakah U dan V saling bebas?


