
Kata	Sampling	
	
1. Pilihlah	 beberapa	 set	 perwakilan	 dari	 10	 kata	
dari	paragraf	di	bawah	ini	dengan	melingkarinya	
dengan	bolpoin	atau	pensil.		
	

Four	 score	and	 seven	years	ago,	our	 father	brought	 forth	upon	
this	continent	a	new	nation:	conceived	in	liberty,		and	dedicated	
to	the	proposition	that	all	men	are	created	equal.	
	
Now	we	 are	 engaged	 in	 a	 great	 civil	war,	 testing	whether	 that	
nation,	 or	 any	 nation	 so	 conceived	 and	 so	 dedicated,	 can	 long	
endure.	We	are	met	on	a	great	battlefield	of	that	war.	
	
We	have	come	to	dedicate	a	portion	of	that	field	as	a	final	resting	
place	for	those	who	here	gave	their	lives	that	that	nation	might	
live.	It	is	altogether	fitting	and	proper	that	we	should	do	this.	
	
But,	in	a	larger	sense,	we	cannot	dedicate,	we	cannot	consecrate,	
we	cannot	hallow	this	ground.	The	brave	men,	 living	and	dead,	
who	 struggled	 here	 have	 consecrated	 it,	 far	 above	 our	 poor	
power	 to	 add	 or	 detract.	 The	 world	 will	 little	 note,	 nor	 long	
remember,	what	we	say	here,	but	 it	can	never	forget	what	they	
did	here.	
	
It	 is	 for	 us	 the	 living,	 rather,	 to	 be	 dedicated	 here	 to	 the	
unfinished	work	which	 they	who	 fought	 here	 have	 thus	 far	 so	
nobly	 advanced.	 it	 is	 rather	 for	 us	 to	 be	 here	 dedicated	 to	 the	
great	task	remaining	before	us,	that	from	these	honored	dead	we	
take	 increased	 devotion	 to	 that	 cause	 for	 which	 they	 gave	 the	
last	 full	 measure	 of	 devotion,	 that	 we	 here	 highly	 resolve	 that	
these	 dead	 shall	 not	 have	 died	 in	 vain,	 that	 this	 nation,	 under	
God,	shall	have	a	new	birth	of	freedom,	and	that	government	of	
the	people,	by	the	people,	by	the	people,	for	the	people,	shall	not	
perish	from	the	earth.	
	



Suatu	 karangan	karya	 sastra	 topiknya	 sering	
digunakan	 dalam	debat.	 Sebagai	 contoh,	 peneliti	
mencoba	 untuk	 menganalisa	 apakah	 beberapa	
pekerjaan	 dari	 Shakespeare	 dituliskan	 oleh	 Bacon	
atau	 Marlow.	 Area	 dari	 “literary	 computing”	
mengajarkan	 suatu	 jalan	 dari	 analisis	 numerik	
penulis,	 lihat	 variabel	 seperti	 panjang	 kalimat	 dan	
adanya	taksiran	dari	kata	spesifik	.	
	
Naskah	 tersebut,	 pastilah,	 alamat	 dari	 Lincoln	
Gettyburg,	diberikan	pada	19	November,	1863	di	area	
peperangan	 dekat	 Gettysburg,	 PA.	 Kita	 memikirkan	
bahwa	 naskah	 dari	 suatu	 kelompok	 kata,	 dan	 10	
kalimat	yang	Anda	pilih	dan	putuskan	adalah	sampel	
dari	 kelompok	 ini.	 Dari	 sebagian	 besar	 studi,	 kita	
tidak	 memiliki	kemampuan	 untuk	 mengakses	
keseluruhan	kelompok	dan	hanya	dapat	memikirkan	
hasil	dari	sampel	kelompok,	tetapi	untuk	mempelajari	
lebih	 lanjut	 tentang	 proses	 sampling	 dan	
implikasinya,	 kita	 harus	 setuju	 dengan	 beberapa	
skenario	 buatan	 dimana	 kita	 membuat	 sampel	 dari	
populasi	yang	kita	ketahui.	
	
2. Catat	 semua	 kata	 dari	 sampel,	 dan	 kemudian	
indikasikan	panjang	kalimat	(banyak	huruf)	dan	
apakah	 kata-kata	 tersebut	 memuat	 paling	 tidak	
huruf	e.	
	

Tabel	 yang	 Anda	 isi	 di	 atas	 dikatakan	 sebagai	 tabel	
data.	
	
3. Identifikasikan	 unit	 pengamatan	 dan	 variabel	
yang	 dapat	 kalian	 catat	 dalam	 unit	 pengamatan	



tersebut.	 (Catat	 dalam	 pikiran	 bahwa	 unit	
pengamatan	tidak	harus	orang/manusia!).	
	

4. Apakah	 variabel	 dari	 “panjang	 kata”	 kuantitatif	
atau	kategorial?	

	
Ingat:	 Ketika	 kita	 melakukan	 sampling	 dari	 suatu	
populasi	terbatas	(contohnya:	seluruh	268	kata),	kita	
dapat	 mempertimbangkan	 suatu	 parameter	 untuk	
menjadi	 kesimpulan	 numerik	 dari	 suatu	 variabel	
pada	 populasi.	 Dengan	 menggunakan	 variabel	
kuantitatif,	kita	sering	tertarik	dengan	rata-rata	pada	
populasi.	 Dengan	 menggunakan	 variabel	 kategorial,	
kita	 sering	 tertarik	 dengan	 proporsi	 dari	 populasi.	
Untuk	 membedakan	 nilai	 dari	 statistik	 yang	 sesuai,	
kita	akan	menggunakan	simbol	Romawi,	μ	untuk	rata-
rata	 populasi,	 σ	 untuk	 standar	 deviasi,	 dan	 π	 untuk	
proporsi	populasi.	 Sebaliknya,	beberapa	simbol	yang	
sama	untuk	sampel	statistik	adalah	 x̄	untuk	rata-rata	
sampel,	s	untuk	standar	deviasi	 sampel,	dan	 p̂	untuk	
proporsi	sampel.	
	
5. Hitung	 rata-rata	 panjang	 dari	 10	 kata	 dalam	
sampel.	 Apakah	 angka	 tersebut	 adalah	 suatu	
parameter	 atau	 suatu	 statistik?	 Jelaskan	
mengapa	 demikian.	 Apakah	 simbol	 yang	 akan	
Anda	gunakan	mengacu	pada	suatu	nilai?	

6. Rata-rata	nilai	dari	268	kata	dalam	keseluruhan	
naskh	adalah	4.29	huruf.	Apakah	angka	tersebut	
merupakan	suatu	parameter	atau	suatu	statistik?	
Jelaskan	 mengapa	 demikian.	 Apa	 simbol	 yang	
digunakan	untuk	mengacu	pada	nilai	tersebut?	



7. Hitung	 proporsi	 dari	 kata	 dalam	 sampel	 yang	
mengandung	 paling	 tidak	 satu	 e.	Apakah	 angka	
tersebut	merupakan	suatu	parameter	atau	suatu	
statistik?	 Mengapa	 demikian?	 Apakah	 simbol	
yang	 dapat	 Anda	 gunakan	 untuk	mengacu	 pada	
nilai	tersebut?	

8. Proporsi	 dari	 seluruh	 kata	 pada	 keseluruhan	
naskah	 yang	 mengandung	 paling	 tidak	 satu	
huruf	e	adalah	 125/268	≈0.47.	 Apakah	 angka	
tersebut	 merupakan	 suatu	 parameter	 ataukah	
statistik?	Jelaskan	jawaban	Anda.	Apakah	simbol	
yang	dapat	kalian	gunakan	untuk	mengacu	pada	
nilai	tersebut?	

9. Apakah	kalian	pikir	bahwa	kata	yang	kalian	pilih	
adalah	 perwakilan	 dari	 268	 kata	 dari	 naskah?	
Sugestikan	 suatu	 metode	 untuk	 memutuskan	
apakah	 Anda	 memiliki	 sampel	 perwakilan.	
(Petunjuk:	 Sedangkan	 salah	 satu	 sampel	 tidak	
akan	 memberikan	 suatu	 statistik	 yang	 tepat	
sama	dengan	parameter	populasi,	apa	yang	Anda	
anggap	benar	secara	umum?)	

10. Kombinasikan	 jawaban	 Anda	 dengan	 jawaban	
teman	sekelas	dengan	melalukan	penggambaran	
titik	 pada	 grafik	 dari	 rata-rata	 panjang	 kata	
dalam	 sampel.	 Pastikan	 bahwa	 Anda	 harus	
memberikan	penjelasan	pada	 sumbu	dari	 grafik	
titik	ini	secara	tepat.	

	
a. Jelaskan	 apakah	 arti	 dari	 masing-masing	 titik	
pada	 grafik	 dengan	 melakukan	pengisian	 pada	
kalimat	 berikut.	 	Setiap	 titik	 pada	 grafik	
merupakan	 suatu	 pengukuran	 tunggal	 nilai	 dari	



_____________________	 dalam	 suatu	
_______________________.	

b. Deskripsikan	 bentuk,	 nilai	 tengah,	 dan	
variabilitas	dari	 rata-rata	disribusi	panjang	kata	
sebagai	ungkapan	dalam	grafik	titik.	
	

11. 	Coba	 bandingkan	 sampel	 statistik	 dengan	
parameter	dari	populasi.	

a. Berapa	banyak	dan	proporsi	 apakah	dari	murid	
dalam	 kelas	 Anda	 yang	 menunjukkan	 rata-rata	
nilai	dari	panjang	kata	yang	lebih	besar	dari	4.29	
kata,	 yang	 merupakan	 rata-rata	 dari	 panjang	
kata	dalam	populasi?	

b. Berapa	banyak	dan	proporsi	 apakah	dari	murid	
dalam	 kelas	 Anda	 yang	 menunjukkan	 proporsi	
dari	 sampel	 e	 yang	 lebih	 besar	 dari	 0.47,	 yang	
merupakan	 proporsi	 dari	 huruf	 e	dalam	
populasi?	 (Anda	 dapat	 mengacungkan	 tangan	
dalam	kelas	untuk	menjawab	pertanyaan	ini).	

	
Ingat	 bahwa	 metode	 berat	 sebelah	adalah	 suatu	
karateristik	 dari	 metode	 sampling,	 bukan	
karakteristik	 dari	 suatu	 sampel	 tunggal.	 Juga	 ingot	
bahwa	 metode	 sampling	 harus	 secara	 consisten	
menghasilkan	 hasil	 yang	 tidak	 representatif	 untuk	
mempertimbangkan	suatu	metode	berat	sebelah.	
	
12. Apa	 yang	 dijelaskan	 kepada	 Anda	 oleh	 nomor	

#11	 tentang	apakah	metode	sampling	mengajak	
murid	 untuk	 memilih	 dengan	 cepat	 10	
perwakilan	 kata	 yang	merupakan	 duagaan	 atau	
bukan	 suatu	 dugaan?	 Jika	 bukan	 merupakan	
berat	 sebelah,	 apa	 tujuan	 dari	 suatu	



dugaan/pemberatan	 (kecenderungan	 untuk	
taksiran	 yang	terlalu	 tinggi	 atau	 taksiran	 yang	
rendah)?	

13. Jelaskan	 mengapa	 kita	 harus	
mempertimbangkan	 ekspektasi	 dari	 metode	
sampling	(menyuruh	Anda	memilih	dengan	cepat	
10	 kata	 representative)	 untuk	 dijadikan	 berat	
sebelah.	

14. Apakah	 dengan	 meminta	 kalian	 untuk	 memilih	
20	 kata	 bukan	 10	 kata	 membantu	 untuk	 kasus	
ini?	Jelaskan.	
	

Sekarang	 coba	 pikirkan	 metode	 sampling	 yang	
berbeda:	 Bagaimana	 jika	 kita	 terlalu	 dekat	 untuk	
memejamkan	 mata	 Anda	 dan	 memilih	 secara	 buta	
suatu	 halaman	 dengan	 pensil	 10	 kali,	 mengambil	
sampel	 dari	 10	 kata	 dengan	 melihat	 tempat	
berhentinya	pensil	Anda.	
	
15. Apakah	 menurut	 Anda	 metode	 sampling	 ini	

suatu	dugaan?	Jika	iya,	dengan	arah	dugaan	yang	
seperti	apa?	Jelaskan.	

	
Suatu	sampel	berguna	untuk	kita,	 jika	data	yang	kita	
kumpulkan	 dari	 sampel	 kita	 adalah	 sama	 dengan	
hasil	 yang	 ingin	 kita	 temukan	 dari	 keseluruhan	
populasi.	Berdasarkan	ide	ini,	kita	dapat	mengatakan	
bahwa	 suatu	 sampel	 adalah	 perwakilan	 dari	 suatu	
populasi.	
	
16. Sugestikan	 teknik	 atau	 cara	 lain	 dari	 pemilihan	

10	kata	dari	populasi	ini	agar	suatu	sampel	dapat	
menjadi	 perwakilan	 dari	 populasi	 dengan	



memperhitungkan	panjang	kata	dan	kata-e.		
	

Mengambil	suatu	sampel	acak	secara	mudah	
	
Kunci	 Ide	 :	 Suatu	 sampel	 acak	 memastikan	 bahwa	
setiap	 ukuran	 sampel	 n	sama	mungkin	 sampel	 yang	
dipilih	 dari	 populasi.	 Khususnya,	 setiap	 unit	
pengamatan	memiliki	 kesempatan	 yang	 sama	 untuk	
terpilih	di	setiap	unit	pengamatan.	
	
Kunci	 untuk	 menentukan	 suatu	 perwakilan	 sampel	
adalah	 dengan	 menggunakan	 beberapa	 tipe	
mekanisme	 acak	 untuk	 memilih	 suatu	 unit	
pengamatan	 dari	 populasi,	 daripada	 hanya	 memilih	
sampel	sederhana	atau	beberapa	tipe	dari	keputusan	
manusia.	Sebagai	gantinya	dari	pilihan	Anda	memilih	
“random”	dengan	menggunakan	keputusan	Anda,	kita	
akan	 menanyakan	 kepada	 Anda	 untuk	 mengambil	
suatu	 sampel	 acak	 dari	 kata	 dan	 mengevaluasi	
jawaban	 Anda.	 Langkah	 awal	 adalah	 untuk	
memastikan	suatu	kerangka	sampel	–	daftar	 lengkap	
dari	 setiap	 anggota	 dari	 populasi	 dimana	 setiap	
angora	dari	populasi	dapat	menetapkan	suatu	angka.	
Di	 bawah	 ini	 adalah	 suatu	 salinan	 dari	 alamat	
Gettysburg	yang	memuat	angka	di	depan	setiap	kata.	
Sebagai	contoh,	urutan	43	adalah	suatu	bangsa.	
	
17. Coba	 peri	 ke	 laman	 applet	 Membangkitkan	

Angka	Acak	(Radom	Number)	dari	situs	ini	(atau	
http://www.random.org)	
	
	



coba	 tentukan	 bahwa	 Anda	 menginginkan	 5	 angka	
setiap	 perulangan	 dari	 jangkauan	 1	 sampai	 268.	
Tekan	 “Generate”	 untuk	 melihat	 5	 angka	 acak.	
Masukkan	angka	acak	di	tabel	berikut	
	
Secara	acak	membangkitkan	nilai	fiveID	dari	1-268	
	

	
	
Gunakan	 nilai	 angka	 random,	 cocokkan	 dengan	 kata	
yang	sesuai	dari	kerangka	sampling.	Penuhi	data	dari	
tabel	berikut.	
	

	
	
	
Perhatikan	 bahwa	 setiap	 sampel	 acak	 memberikan	
kita	 nilai	 statistik	 yang	 berbeda.	 Berdasarkan	 hal	
tersebut,	 ini	 merupakan	 variabilitas	 dari	 sampel	 ke	
sampel	(sampling	variability).	Ini	masuk	akal	karena	
sampel	 yang	 dipilih	 secara	 acak	 dan	 mengandung	
kata	 yang	 berbeda	 setiap	 waktunya,	 sehingga	 kita	
mengharapkan	 beberapa	 perbedaan	 dari	 sampel	 ke	
sampel.	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
18. Coba	pecahkan	sampel	kalian	dan	beberapa	

sampel	di	atas	dengan	teman	kalian.	
a. Hitung	 rata-rata	dari	 panjang	kata	dan	proporsi	
dari	huruf-e	dalam	sampel	acak	kalian.	

b. Coba	 hasilkan	 grafik	 titik	 dari	 distribusi	 dari	
rata-rata	 sampel	 panjang	 kata	 untuk	 diri	 Anda	
dan	teman	sekelas	Anda.	

c. Berikan	 saran	 bagaimana	 distribute	 ini	
dibandingkan	 dengan	 salah	 satu	 #10	
berdasarkan	sampling	tidak	acak.	



19. Coba	 bandingkan	 statistik	 dari	 sampel	 Anda	
dengan	parameter	populasi	

a. Berapa	 banyak	 dan	 proporsi	 apa	 dari	 murid	 di	
dalam	kelas	Anda	yang	menunjukkan	suatu	rata-
rata	panjang	kata	yang	lebih	besar	dari	rata-rata	
populasi	(4.29	kata)?	

b. Berapa	 banyak	 dan	 proporsi	 apa	 yang	
memastikan	 suatu	 sampel	 proporsi	 dari	 kata	
e	lebih	besar	dari	pada	proporsi	populasi	(0.47)?	
(Anda	 dapat	 menggacungkan	 tangan	 untuk	
menjawab).	

c. Apakah	 jawaban	 tersebut	 mengungkapkan	
tentang	 apakah	 sampling	 acak	 adalah	 dugaan	
dari	metode	sampling?	Jelaskan.	

	
Anda	 harus	 meilihat	 bahwa	 sampel	 random	
menghasilkan	 suatu	 hasil	 yang	 lebih	 baik	 dari	 pada	
sampel	 terpilih	 dari	 kurva	 tengah	 di	 antara	 nilai	
parameter	 populasi,	 meskipun	 kita	 menggunakan	
ukuran	sampel	yang	kecil!	Maka,	sampling	acak	dapat	
dipertimbangkan	 untuk	 menjadi	 metode	 berat	
sebelah	 sampling	 karena	 tidak	 adanya	
kecenderungan	 untuk	 melebihi	 atau	 merendahkan	
parameter.	 Apakah	 suatu	 metode	 sampling	 adalah	
dugaan	 atau	 bukan	 tergantung	 dari	 kedua	 metode	
sampling	dan	dari	statistik	dari	sampel	yang	kita	pilih	
untuk	 kita	 hitung.	 Beruntungnya,	 satu	 dapat	
menunujukkan	 bahwa	 dengan	 sampling	 acak	 yang	
mudah,	 rata-rata	 sampel	 dan	 proporsi	 dari	 sampel	
keduanya	memiliki	properti	berat	sebelah.	
	
Kunci	 Ide:	 Ketika	 kita	 menggunakan	 sampling	 acak	
yang	 mudah,	 rata-rata	 dari	 sampel	 yang	 berbeda	



dengan	 sampel	 berarti	 rata-rata	 dari	 populasi	 dan	
rata-rata	 dari	 proporsi	 sampel	 dari	 sampel	 yang	
berbeda	 sama	 dengan	 proporsi	 dari	 populasi.	 (Ini	
berarti	 statistik	 tidak	 berat	 sebelah	 untuk	 beberapa	
parameter	 terkait	 ketika	kita	menggunakan	 sampling	
acak	yang	mudah).	
	
Meskipun	dengan	memilih	sampel	acak	,	sampel	tidak	
selalu	 layak	 (contoh:	 bagaimana	 jika	 Anda	 tidak	
memiliki	 batasan	 menyeluruh	 untuk	 sampling,	
bagaimana	 jika	 itu	 terlalu	 sulit	 untuk	 mengetahui	
siapa	saja	yang	terpilih?),	ini	adalah	contoh	dari	kelas	
yang	 lebih	 luas	 dari	 metode	 probabilitas	 sampling	
(contoh:	 sampling	 bertingkat	 banyak,	 gugus	
sampling).	 Idenya	 adalah	 probabilitas,	 bukan	
keputusan	 dari	 manusia,	 ini	 adalah	 tanggung	 jawab	
unit	memilih	sampel.	
	
Untuk	lebih	melihat	bentuk	jangka	panjang	dari	hasil	
ini,	 coba	 kita	 lihat	 di	 beberapa	 sampel	 acak	 dari	
populasi	ini.	
	
20. Coba	 buka	 applet	 Sampling	 Word.	 Anda	 akan	

melihat	 distribusi	 populasi	 untuk	 tiga	 variabel:	
panjang	 kata,	 apakah	 kata	 mengandung	 paling	
tidak	 satu	 huruf	 e	atau	 tidak,	 dan	 apakah	 kata	
merupakan	kata	benda	atau	tidak.	Untuk	saat	ini,	
gunakan	menu	 ke	 bava	 untuk	memilih	 variabel	
panjang.	 Sebelum	 kita	 mengacak	 samepl	 acak	
dari	 populasi	 ini,	 kita	 ingin	 untuk	melihat	 hasil	
bahwa	kita	lebih	sering	menggunakan	grafik	titik	
untuk	 merepresentasikan	 suatu	 kelompok	 nilai	
yang	 kuantitatif.	 Dengan	 opsi	 lain	 yaitu	



menggunakan	 histogram	 seperti	 yang	 terlihat	
pada	gambar	di	bawah	ini.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Seperti	grafik	 titik,	suatu	histogram	menggambarkan	
distribusi	dari	 variabel	kuantitatif.	Tetapi	ketika	kita	
memiliki	angka	pengamatan	yang	cukup	besar	seperti	
ini,	 terkadang	 ini	 hal	 yang	 cukup	 sederhana	 untuk	
melakukan	 “bin”	 secara	 bersama	 seperti	 lakukan	
pengamatan	 ke	 satu	 bar.	 Tinggi	 dari	 setiap	 bar	
mengajarkan	 kepada	 Anda	 bagaimana	 nilai	 untuk	
setiap	 bin	 (jarak	 nilai).	 Grafik	membantu	 kita	 untuk	
meilihat	 fitur	 dari	 distribusi,	 seperti	 distribusi	 dari	
panjang	kata	tidak	simetris	tetapi	tergugus	ke	4	atau	
5	huruf.	
	
21. Periksa	 kotak	 Show	 Sampling	 Option.	

Spesifikasikan	5	dari	kotak	Sample	Size	dan	teak	



tombol	Draw	Samples.	Anda	akan	melihat	5	kata	
terpilih	 muncul	 di	 kotak	 kunnig.	 Anda	 akan	
melihat	 5	 titik	 biru	 dalam	 distribusi	 populasi	
menunjukkan	 5	 panjang	 yang	 kalian	 contohkan.	
5	panjang	inin	juga	terlihat	dalam	grafik	titik	dari	
panel	tengah.	Segitiga	biru	mengindikasikan	nila	
dari	 rata-rata	 sampel,	 dimana	 kemudian	
ditambahkan	 ke	 grafik	 di	 kolom	 kanan	 yang	
cukup	 jauh.	 Tekan	 lagi	Draw	 Samples.	 Apakah	
Anda	 mendapatkan	 sampel	 yang	 sama	 kali	 ini?	
Apakah	 Anda	 mendapatkan	 sampel	 rata-rata	
yang	 sama?	 Anda	 harus	 melihat	 dua	 titik	 di	
bawah	 grafik,	 untuk	 setiap	 sampel	 rata-rata	
(yang	terbaru	adalah	biru).	Rata-rata	dari	kedua	
rata-rata	 sampel	 ditunjukkan	 di	 ujung	 kiri	 atas	
dari	panel.	Pastikan	perhitungan.	

	
Rata-rata	sampel	1	:																			Rata-rata	:																			
Rata-rata	sampel	2	:																											
	
22. Tekan	 tombol	Draw	 Sample	lebih	 dari	 3	 kali	

(untuk	 total	 dari	 5	 sampel).	 Ingat	 bagaimana	
sampel	 bervariasi	 dan	 bagaimana	 rata-rata	
bervariasi	 dari	 sampel	 ke	 sampel.	 Sekarang	
apakah	rata-rata	dari	5	rata-rata	sampel?	

	
Ganti	 Number	 of	 Samples	 ke	 995	 (untuk	 total	 1000	
sampel).	 Tekan	 tombol	 Draw	 Samples.	 (Ini	 dapat	
membangkitkan	 graft	 titik	 dari	 1000	 nilai	 dari	 rata-
rata	 sampel	 untuk	 1000	 sampel	 acak	 yang	 berbeda,	
setiap	 titik	mengandung	 5	 kata,	 terpilih	 secara	 acak	
dari	populasi	dari	268	kata	di	alamat	Gettysburg.)	
	



23. Deskribsikan	 hasil	 distribusi	 dari	 rata-rata	
sampel:	 Apa	 nilai	 terbesar	 dan	 terkecil	 secara	
kasar?	 Apa	 rata-rata	 dari	 distribusi?	 Apa	 nilai	
standar	 deviasinya?	 Bagiamana	 rata-rata	 dari	
1000	 rata-rata	 sampel	 dibandingkan	 dengan	
rata-rata	populasi	μ	=	4.29?	

24. Sekarang	 ganti	 Sample	 Size	 dari	 5	 ke	 20	 dan	
ukuran	 sampel	 ke	 1000.	 Tekan	 tombol	 Draw	
Sample.	 Applet	 mengijikan	 Anda	 untuk	
membandingkan	kedua	distribusi	(n=5	ke	n=20).	
Bagaimana	 kedua	 distribusi	 ini	 dibandingkan?	
Yakinlah	untuk	mengidentifikasi	fitur	yang	sama	
dan	fitur	yang	berbeda.	

25. Apakah	 dengan	 mengganti	 ukuran	 sampel	 juga	
akan	 mengganti	 kurva	 tengah	 dari	 distribusi?	
Jika	 kita	 menggunakan	 metode	 sampling	 berat	
sebelah,	apakah	akan	menaikkan	ukuran	sampel	
dengan	meniadakan	berat	sebelah?	Jelaskan.	
	

Anda	harus	meilihat	apakah	kenyamanan	dari	sampel	
memiliki	 kecenderungan	 untuk	 lebih	 konsisten	
memproduksi	 sampel	 yang	 dapat	 memperkirakan	
panjang	 kata	 dan	 mungkin	 proporsi	 dari	 kata	 yang	
mengandung	 huruf	 e,	metode	 sampling	 yang	 lebih	
mudah	tidak	memiliki	kecenderungan.	Dengan	nyata,	
rata-rata	 dari	 keseluruhan	 statistik	 dari	 seluruh	
sampel	 acak	yang	mungkin	memiliki	nilai	parameter	
populasi	 yang	 sama.	 Untuk	 kasus	 ini,	 dalam	
kenyataan,	 dimana	 kita	 tidak	 dapat	 mengakses	
keseluruhan	 populasi,	 ketika	 kita	 memilih	 sampel	
acak	sederhana,	kita	ingin	untuk	mempercayai	bahwa	
sampel	 adalah	 perwakilan	 dari	 populasi.	 Dalam	
kenyataan,	 kita	 akan	 lebih	 memilih	 sampel	 acaka	



daripada	sampel	kenyamanan	besar.	Ini	tidak	berarti,	
hasil	 dari	 sampel	 kita	 tidak	 sesuai	 dengan	hasil	 dari	
populasi,	 tetapi	 kita	 akan	 dengan	 mudah	
memprediksi	seberapa	jauh	itu	dapat	terjadi.	
	
Sampling	acak	sederhana	(dan	metode	kemungkinan	
sampling	 sehari-hari)	 memperbolehkan	 kita	 untuk	
menyakini	 bahwa	 sampel	 kita	 dapat	mewakili	 suatu	
populasi	yang	besar	dan	satistik	pengamatan	disebut	
“dalam	 taman	 gelap”	 dari	 suatu	 parameter	 populasi.	
Untuk	 alasan	 ini,	 ketika	 kita	menggunakan	 sampling	
acak	 sederhana	 kita	 ingin	 untuk	
menyamaratakan	karakteristik	 dari	 sampel	
dari	keseluruhan	 sampel.	 Tetapi	 pertanyaan	
selanjutnya	 adalah	 “seberapa	 besar	 ballpark	
tersebut?”	 Ini	 berarti,	 seberapa	 jauh	 kita	 berpikir	
salah	satu	statistik	pengamatan	dari	parameter?	Kita	
akan	 menginvestigasikan	 dalam	 contoh	 dan	
eksplorasi	berikutnya.	


