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Si fat : Bo leh membuka ca tatan dan tab le statist ic Ke las : A 

I . a. Dalam teknik penarikan sampel dapatdi lakukan clengan menggunakan probahtl11y 
sampling dan non probabiliry sampling. Jelaskan di tinjau clari koncl is i obyek penelit ian. 
tu_j uan dan kesimpulannya. serta beri contoh. 

b. Ketelitian dalam melakukan penelitian clengan survai , bertambahnya ukuran sampel 
tidak selalu dapat meningkatkan ketelitian . Jelaskan dengan menggunakan contoh. 

2. Sebuah perusahaan memiliki 100 pabrik bermaksud untuk menduga rata- rata penjualan 
pada akhir tahun. Rata-rata penjualan dari l 00 pabrik pacla tahun yang lalu aclalah ~t ,=Rp 
l 282 jutR Untuk menduga penj ualan tahun ini clitarik sampel dengan Acak Sederhana pada 
13 pabrik. Data cliringkas sebagai berikut. I x1= l3547 .. Iy1= l5422 .. ~ x2 = l5963525 
Il1=2 l 073 754 .. LX1Y1= 18273841 . 
Pertanyaan 

a. Dengan menggunakan pencluga Rasio, hitunglah kisaran nilai R.ata-rata penjualan 
tahun ini clan Tota] penj ualan tahun ini , pacla tingkat ketelitian 95% ? 

b. Dengan menggunakan pencluga Regresi, hitunglah kisaran Rata-rata penjualan 
tahun ini clan Total penjualan tahun ini, pacla tingkat ketelitian 95% ? 

c. Buat kesimpu]an saudara clengan membanclingkan keclua metocle tersebut? 
3. Data clibawah menunj ukkan jumlah surat kabar yang clibeli da lam setiap rurnah tangga 

pada setiap bulan. Kerangka sampe] berupa nomer urut rumah yan g terdiri dari 3 

blok.Seorang pene]iti ingin mengambil contoh dengan teknik penarikan sampel Acak 

Sederhana (PAS), Penarikan Sampel Acak Berlapis (PAB) clan Penarikan Sampel 

Sistematis (PSS) . Dengan ukuran sampel yang sama(n=9), penelit i ingin membandingkan 

efisiensi ketiga metode tersebut. Data tersaj i sebagai berikut: 

PAS 13 14 13 12 15 14 13 
PSS 12 14 15 16 16 15 14 

Data: Penarikan Sampel Acak Berlapis acl alah sebagai berikut: 

Blok (1) : 13 , 14,11 Blok (2) : 15.17,14 Blok(3) : 13,12,15 

Penanyaan : 

15 16 
13 16 

a. Lak ukan pendugaan rata-rata dan total banyaknya koran yang clibeli pacla setiap 

rumah tangga clengan ketelitian 95% pacla ketiga metode penarikan sarnpel 

diatas? 

b. Buat kesimpulan clari basil analis is saucl ara. 
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