
  

 

KEMENTERIAN  PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS MULAWARMAN 
JURUSAN FISIKA 

PROGRAM STUDI GEOFISIKA 

No. Dok. :  

Tgl. Terbit :  

No. Revisi  :  

Hal : 1/8 

 

      RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  

 

Perguruan Tinggi : Universitas Mulawarman 

Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Program Studi :  Geofisika 

Mata Kuliah : Statistika Dasar 

Kode Mata Kuliah : 190700603W005 

Semester/sks : II (dua) / 3 SKS 

Mata Kuliah Prasyarat : - 

Nama Dosen :   

 

A. Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah : 

1. Ranah Sikap 

a. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; 

(S3) 

b. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap hutan tropikal lembab (tropical rain forest) dan lingkungannya; (S6) 

c. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; (S8) 

d. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; (S9) 

 

2. Ranah Keterampilan Umum 

a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; (KU1) 

b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; (KU2) 
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c. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain 

atau kritik seni; (KU3) 

d. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian, berdasarkan hasil analisis informasi 

dan data. (KU5) 

 

3. Ranah Keterampilan Khusus 

a. Menyusun dan atau memilih rancangan pengumpulan/ pembangkitan data yang efisien dan menerapkannya dalam bentuk survei, 

percobaan, atau simulasi; (KK1) 

b. Mampu melakukan manajemen dan analisis data menggunakan teknik-teknik statistika dengan bantuan perangkat lunak; (KK2) 

c. Mampu menyelesaikan permasalahan nyata terkait tropical rain forest dan lingkungannya secara statistika dan mampu menyajikan serta 

mengkomunikasikan dalam bentuk yang mudah dipahami baik secara lisan maupun tertulis; (KK3) 

 

4. Ranah Pengetahuan 

a. Menguasai konsep dasar keilmuan statistika dan metode-metode analisis statistika yang dapat diaplikasikan pada bidang industri, ekonomi 

dan bisnis, sosial politik, komputasi, kesehatan dan Sumber daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropikal Lembab (Tropical Rain Forest) 

dan Lingkungannya; (PP1) 

b. Menguasai minimal dua perangkat lunak statistika, termasuk perangkat lunak yang berbasis open source; (PP2) 

 

B. Capaian Pembelajaran MK :  

Mahasiswa mampu menggunakan konsep teoritis dan prosedural pada bidang statistik sehingga mahasiswa memiliki kompetensi (1) 

kognitif, yakni memahami dasar dari metode statistik (2) psikomotorik, yakni mampu melakukan analisis untuk menyelasikan permasalahan 

disekitar sesuai bidang keilmuan (3) afektif, yakni bersikap jujur dalam melakukan pengujian untuk menarik suatu kesimpulan dalam 

penelitian. 
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C. PIP Unmul yang di Integrasikan :  

Mampu menyelesaikan permasalahan nyata terkait tropical rain forest dan lingkungannya secara statistika dan serta mengkomunikasikan 

dalam bentuk yang mudah dipahami baik secara lisan maupun tertulis. 

 

D. Deskripsi Mata Kuliah :  

Mata kuliah Statistika Dasar merupakan mata kuliah wajib pada program S-1 Statistika Fakultas MIPA Universitas Mulawarman.  Mata 

kuliah ini terdiri atas 3 sks, yang meliputi 2 sks dalam bentuk teori dan 1 sks praktikum.  Dalam perkuliahan ini dibahas cara-cara 

pengolahan data dengan menggunakan statistika deskriptif, teori peluang, distribusi peluang yaitu binomial, hipergeometri, poisson dan 

distribusi normal, sampel random dan distribusi sampling statistik, konsep dasar inferensi yang meliputi estimasi dan uji hipotesis. 

 

E. Daftar Referensi  :  

1. Sudjana. (2005).  Metode Statitik. Tarsito : Bandung. 

2. Walpole, Ronald E. (2006). Pengantar Statistika. Edisi ke-3. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. 

3. Supranto, J (2000). Statistika : Teori dan Aplikasi Jilid 1. Edisi ke 6. Erlangga : Jakarta 
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STATISTIKA DASAR 

Pertemuan 

Ke 

Kemampuan khusus 

(Sub-CPMK) 
Indikator 

Materi Pokok 

(Bahan Kajian) 

Metode /Model 

Pembelajaran 

Pengalaman 

Belajar 

Penilaian 
Bobot Referensi 

Jenis Kriteria 

1 Mampu menjelaskan arti 

statistika. 

 

 

 

a. Menjelaskan 

arti statistika 

b. Menjelaskan 

arti data, proses 

pengukuran dan 

skala data 

c. Memahami 

lambang 

himpunan dan 

notasi data serta 

mengoperasi-

kan data. 

a. Arti Statistika 

b. Data, Proses 

Pengukuran dan Skala 

c. Lambang Himpunan,  

Notasi dan Operasi 

pada data 

Metode uraian dan 

tanya jawab 

Mahasiswa  

menyimak 

penjelasan dan 

mendiskusikan  

arti statistika 

sebagai disiplin 

ilmu dan 

penerapannya 

sebagai disiplin 

ilmu dan 

penerapannya 

dalam kehidupan. 

Tes tertulis : 

uraian 

subjektif 

 

 

Ketepatan 

menjelaskan tentang 

arti statistika, proses 

dan skala data serta 

pengoperasiannya.  

5% Buku, 1, 2 

dan 3 

2 Mampu  

mendeskripsikan data 

 

a. Membuat 

distribusi 

frekuensi  

b. Menentukan 

nilai tengah 

c. Menentukan 

nilai tengah 

a. Distribusi Frekuensi 

b. Nilai Tengah 

c. Nilai Deviasi 

 

Metode uraian , 

contoh, latihan, dan 

penugasan 

Mahasiswa 

menelaah  

deskriptif data dan 

mengintepretasika

nnya  

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

 

Non test: 

melakukan 

deskriptif data 

terkait data 

yang ada 

disekitar. 

Ketepatan  

mendeskripsikan data 

 

Kriteria penugasan:  

kepekaan dalam 

mengeksplor dan 

mendeskripsikan data 

dengan baik serta 

mengkomunikasikan 

dengan tepat. 

7% Buku : 1, 2, 

3 

3 Mampu menjelaskan 

dan mampu melakukan 

perhitungan terkait 

probabilitas. 

 

a. Menentukan 

ruang sampel 

dan peristiwa 

b. Menghitung 

probabilitas 

suatu peristiwa 

a. Ruang sampel dan 

peristiwa 

b. Probabilitas suatu 

peristiwa 

c. Distribusi bersyarat 

Metode uraian, 

contoh, latihan, dan 

penugasan. 

Mahasiswa 

menelaah  konsep 

probabilitas dan 

perhitungannya. 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

 

 

Ketepatan  dalam 

menelaah probabilitas 

suatu peristiwa. 

7% Buku : 1, 2, 

3 
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c. Menghitung 

distribusi 

bersyarat 

4-5 Mampu menjelaskan 

dan menghitung 

distribusi probabilitas 

a. Menentukan 

menghitung 

variabel 

random dan 

distribusi 

probabilitas 

b. Menghitung 

dan 

menjelaskan 

nilai ekspektasi, 

variansi dan 

sifat-sifatnya  

c. Menghitung 

dan 

menjelaskan 

dua variabel 

random dan 

sifat-sifatnya. 

a. Variabel random dan 

distribusi probabilitas 

b. Nilai ekspektasi, 

variansi dan sifat-

sifatnya 

c. Dua variabel random 

dan sifat-sifatnya 

Metode uraian, 

contoh, latihan, 

penugasan, dan 

praktikum. 

Mengenal 

variabel random 

dan sifat-sifatnya 

serta terampil 

melakukan 

perhitungan harga 

ekspektasi 

 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

 

Non test: 

melakukan 

perhitungan 

nilai ekspektasi 

dengan 

menggunakan 

bantuan 

software.  

 

 

Ketepatan  dalam 

menentukan variabel 

random dan nilai 

ekpekstasinya. 

 

Kriteria Praktikum: 

kemampuan dan 

keterampilan dalam 

mengoperasikan 

software untuk 

melakukan 

perhitungan terkait 

variabel random nilai 

ekspektasi serta sifat-

sifatnya. 

14% Buku : 1, 2, 

3 

6-7 Mampu menentukan 

variabel random diskrit 

a. Menentukan 

distribusi 

Bernaulli 

b. Menentukan 

distribusi 

Binomial 

c. Menentukan 

distribusi 

Hipergeometrik 

dan Poisson  

a. Distribusi Bernoulli 

Trial 

b. Distribusi Binomial 

c. Distribusi 

Hipergeometrik dan 

distribusi Poisson 

Metode uraian, 

contoh, latihan, 

penugasan, dan 

praktikum 

Mahasiswa 

menelaah jenis 

distribusi yang 

termasuk dalam 

variabel random 

diskrit. 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

 

Non test: 

melakukan 

percobaan 

terkait 

distribusi 

binomial, mela-

kukan 

Ketepatan  dalam 

menentukan jenis 

distribusi 

 

Kriteria penugasan:  

ketepatan dalam 

melakukan percobaan 

 

Kriteria Praktikum: 

kemampuan dan 

keterampilan dalam 

14% Buku, 1, 2 

dan 3 
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percobaan 

dengan 

menggunakan 

bantuan 

software.  

mengoperasikan 

software untuk 

melakukan percobaan. 

8 UTS         

9-10 Mampu menentukan 

variabel random kontinu 

a. Menentukan 

distribusi 

normal 

b. Menentukan 

distribusi 

normal dengan 

pendekatan 

binomial 

c. Menentukan 

sampel random 

dan distribusi 

sampling 

statistik  

a. Distribusi Normal 

b. Pendekatan Normal 

untuk Binomial 

c. Sampel random dan 

distribusi sampling 

statistik 

 

Metode uraian, 

contoh, latihan, 

penugasan, dan 

praktikum. 

Mahasiswa 

menelaah  

distibusi normal 

dan menghitung 

probabiltas 

sebagai luas 

bagian kurva 

normal. 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

 

Non test: 

menentukan 

distribusi 

normal dengan 

menggunakan 

bantuan 

software.  

 

 

Ketepatan  dalam 

menentukan jenis 

distribusi 

 

Kriteria Praktikum: 

kemampuan dan 

keterampilan dalam 

mengoperasikan 

software untuk 

melakukan percobaan. 

14% Buku, 1, 2 

dan 3 

11 Mampu menjelaskan 

inferensi statistik 

a. Menjelaskan 

konsep dasar 

inferensi 

statistik : 

estimasi dan uji 

hipotesis 

a. Konsep dasar inferensi 

statistik : Estimasi, uji 

hipotesis 

Metode uraian, 

contoh, latihan, 

penugasan, dan 

praktikum. 

a. Mahasiswa 

menyimak 

penjelasan dan 

mendiskusikan 

konsep-konsep 

dasar inferensi 

statistik, baik 

estimasi 

maupun uji 

hipotesis 

 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

 

Non test: 

melakukan 

pengujian k- 

sampel bebas 

terkait 

permasalahan 

disekitar, mela-

kukan 

pengujian 

Ketepatan  dalam 

menjelaskan konsep 

dasar inferensi 

statistik. 

 

Kriteria Praktikum: 

kemampuan dan 

keterampilan dalam 

mengoperasikan 

software untuk 

melakukan inferensi 

statistik. 

7% Buku, 1, 2 

dan 3 
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dengan 

menggunakan 

bantuan 

software.  

12-13 Mampu melakukan 

inferensi statistik untuk 

satu sampel 

a. Melakukan 

Inferensi 

statistik untuk 

satu populasi 

sembarang 

(sampel besar) 

b. Melakukan 

Inferensi 

Statistik untuk 

satu populasi 

normal (sampel 

kecil dan besar) 

a. Inferensi statistik untuk 

satu populasi 

sembarang (sampel 

besar) 

b. Inferensi Statistik untuk 

satu populasi normal 

(sampel kecil dan 

besar) 

Metode uraian, 

contoh, latihan, 

penugasan, dan 

praktikum. 

Mahasiswa 

menelaah 

inferensi statistik 

untuk satu 

populasi. 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

 

Non test: 

melakukan 

pengujian satu 

sampel terkait 

permasalahan 

disekitar, mela-

kukan 

pengujian 

dengan 

menggunakan 

bantuan 

software.  

 

 

Ketepatan  dalam 

menentukan estimasi 

dan pengujian 

hipotesis. 

 

Kriteria penugasan:  

kepekaan dalam 

menganalisisa 

permasalahan yang 

ada disekitar untuk 

dilakukan suatu 

pengujian. 

 

Kriteria Praktikum: 

kemampuan dan 

keterampilan dalam 

mengoperasikan 

software untuk 

melakukan pengujian. 

16% Buku, 1, 2 

dan 3 

14-15 Mampu melakukan 

inferensi statistik untuk 

dua sampel 

a. Melakukan 

Inferensi 

statistik untuk 

dua populasi 

sembarang 

(sampel besar) 

b. Melakukan 

Inferensi 

Statistik untuk 

a. Inferensi statistik untuk 

dua populasi 

sembarang (sampel 

besar) 

b. Inferensi Statistik untuk 

satu populasi normal 

(sampel kecil dan 

besar) 

Metode uraian, 

contoh, latihan, 

penugasan, dan 

praktikum. 

Mahasiswa 

menelaah 

inferensi statistik 

untuk dua 

populasi. 

Tes tertulis, 

uraian 

subyektif 

 

Non test: 

melakukan 

pengujian satu 

sampel terkait 

permasalahan 

Ketepatan  dalam 

menentukan estimasi 

dan pengujian 

hipotesis. 

 

Kriteria penugasan:  

kepekaan dalam 

menganalisisa 

permasalahan yang 

16% Buku, 1, 2 

dan 3 
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satu populasi 

normal (sampel 

kecil dan besar) 

disekitar, 

melakukan 

pengujian 

dengan 

menggunakan 

bantuan 

software.  

 

 

ada disekitar untuk 

dilakukan suatu 

pengujian. 

 

Kriteria Praktikum: 

kemampuan dan 

keterampilan dalam 

mengoperasikan 

software untuk 

melakukan pengujian. 

16 UAS         

 

Tugas mahasiswa dan penilaiannya: 

1. Afektif   : 10% 

2. Praktikum   : 20% 

3. UTS   : 30% 

4. UAS   : 40% 

 

 

Mengetahui,  

Koordinator Program Studi Geofisika 
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NIP. 19640710 199303 1 003 
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Dosen Pengampu/ Penanggungjawab MK 
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