
Apakah	Anjing	dapat	mengerti	Isyarat	Manusia?	
	
Anjing	 telah	dijinakkan	kurang	 lebih	14.000	 tahun.	Pada	waktu	
itu,	 apakah	 Anjing	 tersebut	 	telah	 mengerti	 gerakan	 manusia	
seperti	menunjuk	atau	melirik?	Bagaimana	dengan	isyarat	yang	
mirip	 dengan	manusia?	 Para	 peneliti	 Udell,	 Giglio,	 dan	Wynne	
meneliti	 suatu	 kelompok	 Anjing	 untuk	 menjawab	 pertanyaan	
tersebut.	
	
Dalam	 eksplorasi	 tersebut,	 pertama	 kita	 dapat	melihat	 apakah	
Anjing	 dapat	mengerti	 isyarat	 dari	manusia	 sama	 baik	 dengan	
isyarat	 yang	 bukan	 dari	 manusia.	 Untuk	 meneliti	 hal	 tersebut,	
peneliti	 memposisikan	 Anjing	 dengan	 jarak	 2.5	 meter	 dari	
pengamat.	 Di	 sisi	 sebelah	 pengamat	 ada	 2	 buah	 cangkir.	 Para	
pengamat	 akan	 menunjukkan	 beberapa	 model	 isyarat	
(menunjuk,	 membungkuk,	 melihat)	 dihadapan	 salah	 satu	
cangkir	 atau	 akan	 ada	 beberapa	 isyarat	 non	 manusia	 (lengan	
mekanik	 penunjuk,	 boneka	 penunjuk,	 atau	 boneka	 hewan	
penunjuk)	 dihadapan	 salah	 satu	 cangkir.	 Para	 peneliti	 ingin	
melihat	apakah	Anjing	akan	pergi	ke	cangkir	yang	ditunjukkan.	
Ada	 6	 Anjing	 yang	 akan	 dites.	 Kita	 akan	 melihat	 salah	 satu	
Anjing	 di	 dalam	 2	 kali	 percobaan	 untuknya.	 Anjing	 tersebut,	
adalah	 Anjing	 peranakkan	 campuran	 berusia	 4	 tahun	 dan	
bernama	Harley.	Setiap	percobaan	melibatkan	satu	gerakan	dan	
satu	 pasang	 cangkir,	 dengan	 jumlah	 satu	 setnya	 adalah	 10	 kali	
percobaan.	
	
Kita	 akan	memulai	 dengan	melihat	 satu	 set	 percobaan	 dimana	
para	 pengamat	 membungkuk	 dihadapan	 salah	 satu	 cangkir	
untuk	 melihat	 bagiamana	 Harley	 akan	 menuju	 ke	 cangkir	
tersebut.	
	
Langkah	1.	Buatlah	Pertanyaan	Pengamatan.	

1. Berdasarkan	daripada	deskripsi	studi,	buatlah	pertanyaan	
pengamatan.	
	

Langkah	 2.	 Rancang	 suatu	 studi	 dan	 kumpulkan	 data.	 Harley	
telah	di	tes	sebanyak	10	kali	dan	9	dari	tes	tersebut,	Ia	memilih	
cangkir	yang	tepat.	



2. Apakah	unit	observasinya?	
3. Identifikasikan	 variabel	 studi.	 Apa	 hasil	 yang	 mungkin	
untuk	 variabel	 tersebut?	 Apakah	 variabel	 tersebut	
kuantitatif	atau	kategorial?	
	

Langkah	3.	Eksplorasi	Data.	
	
Definisi	 :	 Suatu	 set	 dari	 unit	 pengamatan	 dimana	 kita	
mengumpulkan	 data	 disebut	 dengan	 sampel.	 Jumlah	 atau	
nilai	 dari	 unit	 pengamatan	dalam	 sampel	 adalah	 ukuran	
sampel.	 Suatu	 statistik	 adalah	 suatu	 nilai	 kesimpulan	 dari	
hasil	dalam	sampel.	
	
Dengan	 data	 kategorial,	 kita	 dapat	 menghasilkan	 suatu	 nilai	
"kesuksesan"	atau	suatu	proporsi	dari	kesuksesan	sebagai	suatu	
statistik.	
	

4. Apakah	 nilai	 dari	 unit	 pengamatan	(ukuran	 sampel)	 dari	
studi	ini?	
	

5. Pikirkan	 suatu	 statistik	 pengamatan	 dan	 buatlah	 suatu	
grafik	 batang	 sederhana	 dari	 data	 (miliki	 satu	 batang	
untuk	 satu	 proporsi	 dari	 waktu	 ketika	 Harley	 memilih	
cangkir	 yang	 tepat,	 dan	 batang	 yang	 lain	 untuk	 proporsi	
dari	waktu	Ia	memilih	cangkir	yang	salah).	

	
6. Jika	 dugaan	 pengamat	 adalah	 Harley	 akan	 mengerti	 apa	
yang	dimaksudkan	pengamat	ketika	mereka	membungkuk	
di	 hadapan	 objekt	 tersebut,	 apakah	 statisttik	 ini	 di	 dalam	
arah	yang	disarankan	oleh	dugaan	pengamat?	

	
7. Dapatkah	Harley	mendapatkan	9	dari	10	benar	meskipun	
jika	Ia	benar-benar	tidak	mengerti	isyarat	manusia	dan	ini	
merupakan	 tebakan	 yang	 sangat	 acak	 diantara	 kedua	
cangkir?	

	
8. Apakah	Harley	akan	mendapatkan	9	dari	10	benar	 jika	 Ia	
menebak	secara	acak	di	setiap	waktunya?	

	



Langkah	4.	Menarik	Kesimpulan	di	Luar	Data	
Ada	 2	 kemungkinan	 mengapa	 Harley	 memilih	 cangkir	 yang	
benar	9	dari	10	kali	percobaan:	

• Dia	 hanya	 memilih	 cangkir	 secara	 acak,	 dan	 dari	 ke	
sepuluh	percobaan	yang	terjadi	untuk	menebak	9	kali	dari	
percobaan.	Maka,	Ia	akan	mendapatkan	cangkir	yang	benar	
lebih	 dari	 setengah	 waktu	 hanya	 dengan	 kebetulan	 acak	
saja.	

• Dia	 melakukan	 sesuatu	 lebih	 dari	 hanya	 menebak	 dan	
mungkin	mengerti	apa	yang	dimaksudkan	pengamat	ketika	
mereka	membungkuk	di	hadapan	cangkir.	
	

Kemungkinan	 jangka	 panjang	 yang	 tidak	 diketahui	 bahwa	
Harley	 akan	 memilih	 cangkir	 yang	 benar	 dikatakan	 suatu	
parameter.	
	
Definisi:	 Untuk	 suatu	 proses	 acak,	 suatu	 parameter	 adalah	
jangka	panjang	suatu	properti	numerik	dari	proses.	
	
Kita	 tidak	 tahu	 nilai	 dari	 suatu	 parameter,	 tetapi	 kedua	
kemungkinan	 yang	 dijabarkan	 di	 atas	 memberikan	 dua	
kemungkinan.	
	
9. Apakah	nilai	parameter	 jika	Harley	memilih	suatu	cangkir	

secara	acak?	Berikan	satu	nilai	spesifik.	
	

10. Apakah	jarak	nilai	(lebih	dari	atau	kurang	dari	suatu	nilai)	
untuk	parameter	 jika	Harley	 tidak	hanya	menebak	 secara	
acak	dan	mungkin	mengerti	isyarat	dari	pengamat?	
	

Kita	akan	menunjukkan	kepada	kalian	bagaimana	para	statistik	
menggunakan	 simulasi	 untuk	 membuat	 suatu	 pernyataan	
tentang	bukti	yang	kuat	untuk	kedua	kemungkinan	pernyataan	
tentang	nilai	dari	parameter.	
	
Model	Kesempatan	
Ahli	 statistik	 sering	 menggunakan	 model	 kesempatan	untuk	
membangkitkan	data	dari	proses	acak	untuk	membantu	mereka	
menginvestigasi	 suatu	 proses.	 Saat	 tertentu,	 mereka	 dapat	



melihat	apakah	statistik	pengamatan	konsisten	dengan	nilai	dari	
simulasi	statistik	dari	model	kesempatan.	Jika	kita	mendapatkan	
bahwa	 hasil	 dari	 Harley	 tidak	 konsisten	 dengan	 hasil	 yang	
diberikan	 oleh	 model	 kesempatan,	 kita	 akan	
mempertimbangkan	 ini	 untuk	menjadi	 bukti	menentang	model	
kesempatan	dan	mendukung	dugaan	peneliti,	bahwa	Ia	mengerti	
arti	 isyarat	 membungkuk.	 Dalam	 kasus	 ini,	 kita	 dapat	 katakan	
hasil	 dari	 Harley	 adalah	 statistik	 signifikan,	dengan	 artian	
mungkin	terjadi	secara	kebetulan	saja.	
	
Kita	 tidak	 dapat	 menunjukkan	 studi	 nyata	 lebih	 banyak	 untuk	
membuat	kesempatan	kedua,	 tetapi	kita	dapat	mensimulasikan	
kecenderungan	 dari	 pilihan	 Harley	 jika	 kita	 asumsikan	
kemungkinan	 pertama	 (dimana	 Harley	 memilih	 secara	 acak	
setiap	waktu).	
	
11. Jelaskan	 bagaimana	 kita	 dapat	 menggunakan	 lemparan	

koin	untuk	merepresentasikan	pilihan	Harley	jika	Ia	hanya	
menebak	 diantara	 kedua	 cangkir.	 Berapa	 banyak	 waktu	
yang	 kita	 lakukan	 untuk	 melemparkan	 koin	
merepresentasikan	 satu	 set	 percobaan	 yang	 dilakukan	
Harley?	Apa	yang	merepresentasikan	angka	pada	koin?	
	

12. Jika	Harley	menebak	secara	acak	setiap	waktu,	secara	rata-
rata,	berapa	banyak	dari	10	kali	kita	dapat	mengharapkan	
Ia	memilih	cangkir	yang	tepat?	

	
13. Simulasikan	 satu	 perulangan	 dari	 tebakan	 Harley	 secara	

acak	dengan	melemparkan	koin	10	kali	 (kenapa	10?)	dan	
membiarkan	angka	merepresentasikan	cangkir	yang	benar	
("sukses")	dan	gambar	merepresentasikan	pilihan	cangkir	
yang	salah	("gagal").	Hitung	berapa	jumlah	angka	dalam	10	
kali	pelemparan.	Kombinasikan	hasil	kalian	dengan	teman	
sekelas	 lainnya	 untuk	 membuat	 suatu	 grafik	 titik	 dari	
distribusi	untuk	banyaknya	angka	dari	10	kali	pelemparan	
koin.	
a. Dimanakah	 ke-9	 angka	terletak	di	 dalam	 distribusi?	
Dapatkah	 kalian	 memikirkan	 hasil	 nilai	 yang	 tidak	
biasa	atau	tipe	hasil	yang	cukup	untuk	angka	dari	10	



kali	pelemparan?	
b. Berdasarkan	 jawaban	 Anda	 dari	 pertanyaan	
sebelumnya,	 apakah	 menurut	 Anda	ini	 masuk	 akal	
(mungkin)	 bahwa	 Harley	 hanya	 menebak	 cangkir	
mana	yang	tepat	untuk	dipilih?	

	
Gunakan	 Applet	 untuk	 Mensimulasikan	 Beberapa	 Kali	
Pelemparan	Koin	
	
Untuk	 dapat	 menilai	 suatu	 nilai	 yang	 sesuai	 	dengan	 jumlah	
angka	dalam	10	kali	pelemparan	koin	(angka	yang	tepat	dipilih	
oleh	Harley	diasumsikan	Ia	memilih	dengan	menebak),	kita	ingin	
untuk	 mensimulasikan	 berapa	 banyak	 hasil	 dari	 model	
kesempatan.	 Bukalah	 applet	 Satu	 Proporsi	atau	 One	
Proportion	dari	situs	ini	pada	bagian	Applets.	
	
Ingat	 bahwa	 kemungkinan	 dari	 angka	 telah	 ditetapkan	 sebagai	
0.5,	merepresentasikan	tebakan	antara	kedua	cangkir.	Tetapkan	
angka	dari	pelemparan	untuk	ke-10	dan	 tekan	 tombol	Lempar	
Koin.	Apa	hasil	keluaran	nilai	dari	angka?	
	
Ingat	 bahwa	nilai	 untuk	 keluaran	 angka	dalam	 set	 yang	 terdiri	
dari	 10	 kali	 pelemparan	 ini	 digambarkan	 dengan	 titik	 dalam	
grafik.	 Jangan	 centang	 kotak	Animate	 dan	 tekan	 tombol	Toss	
Coins	lebih	dari	9	kali.	Ini	akan	mendemonstrasikan	bagaimana	
nilai	dari	angka	akan	secara	acak	bervariasi	satu	sama	lain	dari	
10	 kali	 pelemparan.	 9	 titik	 lebih	 akan	 ditambahkan	 ke	 dalam	
grafik	titik.	Apakah	bentuk	ini	akan	muncul?	
	
Sekarang	 cobalah	 untuk	 mengganti	 nilai	 dari	Number	 of	
repetitions	dari	 1	 menjadi	 990	 dan	 tekan	 tombol	Toss	 Coins.	
Applet	 akan	 menunjukkan	 suatu	 hasil	 dari	 nilai	 angka	 dalam	
1000	 set	 berbeda	 dari	 10	 kali	 pelemparan.	 Sehingga	 masing-
masing	 titik	 akan	 merepresentasikan	 nilai	 dari	 berapa	 kali	
Harley	 memilih	 cangkir	 yang	 tepat	 dari	 10	 kali	 percobaan	
dengan	 asumsi	 Ia	 hanya	 menebak.	 Ingat	 mengapa	 kita	
melakukan	simulasi:	untuk	menilai	apakah	hasil	daripada	Harley	
(9	 benar	 dari	 10	 kali	 percobaan)	 akan	 berbeda	 dari	 hanya	
kebetulan	menebak	jika	Ia	menebak	dari	kedua	cangkir	di	setiap	



kesempatan.	
	
14. Tempatkan	 hasil	 dari	 9	 pilihan	 angka	 dalam	 grafik	 titik	

yang	dibentuk	di	applet.	Apakah	Anda	akan	berpikir	bahwa	
hasil	ini	akan	sangat	tidak	mungkin,	di	ekor	distribusi	dari	
jumlah	keluaran	angka?	
	

15. Berdasarkan	 1000	 kali	 simulasi	 dari	 set	 pelemparan	 10	
koin	 masing-masing,	 apa	 yang	 dapat	 kalian	 simpulkan	
bahwa	 ini	 akan	 sangat	 tidak	 mungkin	 untuk	 memilih	
cangkir	yang	benar	dalam	9	kali	di	10	kali	percobaan	jika	Ia	
hanya	menebak	antara	kedua	cangkir	di	setiap	waktunya?	
Jelaskan	 jawaban	 Anda	 berhubungan	 dengan	 grafik	 titik	
dalam	Applet.	

	
Definisi:	 Suatu	 hasil	 adalah	 statistik	 signifikan	 jika	 hal	
tersebut	 sangat	 tidak	 mungkin	 terjadi	 hanya	 dengan	
menebak.	 Jika	 hasil	 pengamatan	 kita	 menunjukkan	 suatu	
kekonsistenan	 dengan	 model	 kesempatan,	 kita	 katakan	
bahwa	 model	 kesempatan	 adalah	 masuk	 akal	 atau	
menyakinkan.	
	
16. Apakah	 hasil	 dari	 studi	 menunjukkan	 hasil	 signifikan	

secara	statistik?	
	

17. Apakah	 hasil	 dari	 studi	 mensugestikan	 bahwa	 Harley	
hanya	 menebak	 merupakan	 penjelasan	 yang	 mask	 akal	
untuk	Harley	memilih	cangkir	yang	benar	9	dari	10	kali?	

	
18. Untuk	 memastikan	 bahwa	 Anda	 mengerti	 tentang	 model	

kesempatan	dalam	pelemparan	koin,	isi	tabel	di	bawah	ini	
yang	 mengindikasikan	 bagian	 dari	 studi	 nyata	 sesuai	
dengan	simulasi	fisik	yang	dilakukan	(pelemparan	koin).	

	


