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Matriks Pembelajaran   :  

Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian 
dan Indikator 

Bobot Nilai  
(%) 

1 - Terpilihnya ketua kelas 

- Terbentuknya  kelompok  

- Terbentuknya aturan dan 

metode bersama dalam 

pembelajaran 

- Menjelaskan peranan 

statistika dan data 

- Kontrak kuliah dan 

rencana pembelajaran 

- Pengertian dan Peranan 

Statistika, Klasifikasi 

data, dan skala 

pengukuran,  

Kuliah, pembelajaran 

kolaborasi 

100 - - 0 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian 
dan Indikator 

Bobot Nilai  
(%) 

2-3 - Menjelaskan populasi dan 

sampel 

-  Melakukan analisis deskriptif 

 

 

- Penataan dan penyajian 

data 

- Ukuran pemusatan dan 

penyebaran 

Kuliah, pembelajaran 

kolaborasi 

- 100 - Pengumpulan dan 

simulasi data serta 

penyajiannya 

- Mendeskripsikan data 

berdasarkan ukuran 

pemusatan dan 

penyebaran dan  

- Mampu 

memberikan 

contoh populasi 

dan sampel 

- Mampu 

menyajikan data 

dan menghitung 

ukuran pemusatan 

dan penyebaran 

secara manual dan 

SPSS 

15 

4-5 - Menjelaskan pengertian 

peubah acak dan sebaran 

peluang 

- Menghitung nilai harapan dan 

ragam peubah acak 

 

Peubah acak, nilai 

harapan, dan ragam 

Kuliah, studi kasus 100 Mengidentifikasi dan 

menyusun sebaran 

peluang dan peubah 

acak termasuk 

menghitung nilai 

harapan dan 

ragamnya 

mampu 

memberikan 

berbagai contoh 

peubah acak dan 

sebaran 

peluangnya 

 

10 

6-8 Menjelaskan sebaran normal Sebaran Normal  Kuliah, pembelajaran 

kolabolasi 

100 Memberikan contoh 

aplikasi pemanfaatan 

tabel Z dalam bidang 

kehutanan 

Mampu 

menggunakan tabel Z 

dan menghitung 

peluang sebaran 

normal 

15 

9-10 Menjelaskan pendugaan 

parameter dan pengujian 

Pendugaan parameter & 

Pengujian hipotesis 

Kuliah, pembelajaran 100 Melakukan simulasi 

percobaan dengan satu 

Mampu melakukan 

pengujian nilai 

15 



Minggu 
Ke- 

Kemampuan akhir yang 
diharapkan 

Bahan Kajian (Materi 
Ajar) 

Metode Pembelajaran 
Waktu 
(menit) 

Pengalaman Belajar 
Mahasiswa 

Kriteria Penilaian 
dan Indikator 

Bobot Nilai  
(%) 

hipotesis sederhana kolaborasi atau dua perlakuan 

(populasi) dan 

melakukan pengujian 

nilai tengah (proporsi)  

tengah, ragam dan 

proporsi secara 

manual dan 

menggunakan SPSS 

11-12 Menjelaskan analisis Regresi & 

korelasi 

Regresi & korelasi linier 

sederhana 

Kuliah, pembelajaran 

kolabolasi 

100 Melakukan simulasi 

percobaan dengan dua 

variable dan melakukan 

analisis regresi  

Mampu melakukan 

analisis Regresi & 

korelasi secara dan 

menggunakan SPSS 

serta 

mengintepretasikan 

nya   

15 

13-14 Menjelaskan analisis ragam  Analisis ragam Kuliah, pembelajaran 

kolabolasi 

100 Melakukan simulasi 

percobaan dan 

melakukan analisis 

ragam 

Mampu melakukan 

analisis ragam satu 

arah dan dua arah 

secara manual dan 

menggunakan SPSS 

dan 

mengintepretasikann

ya 

15 

15-16 Menjelaskan statistika non 

parametrik 

Dasar-dasar statistika non 

parametrik 

Kuliah, pembelajaran 

kolabolasi 

100 Melakukan simulasi dan 

pengujian hipotesis non 

parametrik  

Mampu melakukan 

pengujian hipotesis 

yang berhubungan 

dengan statistika non 

parametrik 

15 

 


