
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seorang peneliti dari UMK sedang mengamati 

untuk meneliti kadar air di sungai Gelis. Dia 

menyatakan bahwa rata-rata kandungan 

Mercury di sungai Gelis adalah 25mg/m3. Akan 

tetapi hal itu dibantah seorang dosen Biologi 

yang menyatakan bahwa rata-rata kadar 

Mercury sungai Gelis melebihi dari yang 

dinyatakan peneliti. Diambil sampel 49 liter air 

untuk diteliti dan hasilnya menunjukkan bahwa 

rata-rata kadar Mecury adalah 30 mg/lt. 

Deviasi standar sebesar 10 mg/lt dengan 

tingkat kepercayaannya 95%, ujilah pendapat 

peneliti tersebut 

Seorang peneliti dari UMK sedang mengamati 

untuk meneliti rata-rata kadar air sungai. Dia 

menyatakan bahwa rata-rata kandungan 

Mercury di sungai Gelis dan sungai Gangga 

adalah sama. Tetapi hal tersebut dibantah 

keras oleh seorang dosen Biologi. Untuk 

menyudahi perdebatan tersebut maka diambil 

total sampel air dari kedua sungai tersebut 

sebanyak 27 liter dengan perbandingan 1:2. 

Hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata kadar 

Mercury sungai Gelis adalah 15 mg/lt dan 

sungai Gangga adalah  20mg/lt. Diketahui 

standar deviasi untuk sungai Gelis dan sungai 

Gangga masing-masing adalah 3 mg/lt dan 5 

mg/lt serta tingkat signifikansinya adalah 

20%. Ujilah pendapat peneliti UMK tersebut! 

Seorang peneliti dari UMK sedang mengamati 

untuk meneliti rata-rata kadar Mercury di 

kolam depan rektorat. Dia menyatakan bahwa 

rata-rata kandungan Mercury di kolam 

tersebut adalah 16mg/lt. Akan tetapi hal itu 

dibantah seorang dosen Biologi yang 

menyatakan bahwa rata-rata kadar Mercury 

kolam lebih sedikit dari yang dinyatakan 

peneliti. Diambil sampel  dari total air kolam 

sebanyak 100 liter air untuk diteliti dan 

hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata kadar 

Mecury adalah 36mg/lt. Deviasi standar 

sebesar 10mg/lt dengan tingkat 

kepercayaannya 90%, ujilah pendapat peneliti 

tersebut. 

Sebagai seorang anak kost, Mbak SyahriMin 

merupakan pecandu mie instant. Dia 

menyatakan bahwa rata-rata kadar lemak 

jenuh dalam mie instant merk “Kriting Enaaak” 

dan Merk “ Kruwel Yummy” adalah sama. Hal 

tersebut dibantah dengan menyatakan bahwa 

rata-rata kadar lemak jenuh mie Kriwul 

Yummy lebih besar dibanding mie Kriting 

Enaak. Untuk mendapatkan hasil yang empiris, 

maka diambil sampel mie Kriting Enaak 

sebanyak 10 gram dan mie Kruwel Yummy 

sebanyak 1,5 kalinya. Hasil menunjukkan 

bahwa rata-rata kadar lemak jenuh dari mie 

Kriting Enaak dan Kriwul Yummy masing-

masing sebesar 20%/gram dan 15%/gram. 

Deviasi standar masing-masing 5 dan 7. 

Dengan derajat kepercayaan sebesar 99%, 

ujilah pendapat mbak Syahrimin.  

Diketahui Variabel Independen dan Dependen 

X : Motivasi 
Y : Kinerja 

X      

Y      

X= bilangan prima ( > 1 )urut 

         Y=2X 

 
a. Tentukan persamaan Regresi Y = a + bX , dan 

jelaskan artinya! 

b. Berapa kinerja jika motivasi meningkat menjadi 

bilangan prima ke 10? 
 

Diketahui Variabel Berat Badan (kg) dan 
Ngemil (gram) 

Berat Badan 3 4 8 10 

Ngemil  1 2 4 5 

 
a. Tentukan koefisien korelasi dan jelaskan 

artinya! 

b. Berapa koefisien determinasi dan jelaskan 

artinya? 
 



 

Diketahui Variabel Independen dan Dependen 

X : Motivasi 
Y : Kinerja 

X      

Y      

X= bilangan prima (> 1) urut 

         Y=2X 

a. Tentukan koefisien korelasi dan jelaskan 

artinya! 

b. Berapa koefisien determinasi dan jelaskan 

artinya? 
 

Diketahui Variabel Berat Badan (kg) dan 
Ngemil (gram) 

Berat Badan 3 4 8 10 

Ngemil  1 2 4 5 

 
a. Tentukan persamaan regresi dan jelaskan 

artinya! 

b. Menjadi berapa kilogram berat badan 

jika ngemil naik menjadi 7 gram? 
 

Diketahui variabel Intensitas Merokok dan 

Tingkat Kesehatan 

Tingkat kesehatan Intensitas Merokok 

  .... + 1 

 .... + 2 

 .... + 3 

 .... + 4 

           X= bilangan bulat positif urut 

           Y= 3X-1 

c. Tentukan koefisien korelasi dan jelaskan 

artinya! 

d. Berapa koefisien determinasi dan jelaskan 

artinya? 
 

Diketahui variabel Intensitas Merokok dan 

Tingkat Kesehatan 

Tingkat kesehatan Intensitas Merokok 

  .... + 1 

 .... + 2 

 .... + 3 

 .... + 4 

           X= bilangan prima urut 

           Y= 3X-1 

a. Tentukan persamaan regresi dan 

jelaskan artinya! 

b. Berapakah Y jika X menjadi 100? 

jelaskan artinya beserta variabelnya? 
 


