
PRETEST / POST TEST 

PENGANTAR INTELEGENSI BUATAN : PERTEMUAN 7 

 

A. Petunjuk Teknis : 

a. Kerjakan soal pre test/post test ini di lembar kertas Anda, dengan menuliskan Nama, NPM,dan  Kelas 

di bagian pojok kanan atas. Kesalahan/kelalaian menuliskan informasi ini pengurangan 0.05 poin.  

b. Waktu mengerjakan hanya 20 menit sebelum dan sesudah penjelasan materi. Waktu mulai pengerjaan 

ditentukan oleh dosen pengampu, bukan berdasarkan waktu kedatangan Anda di kelas. Misalnya Pre 

test dimulai 07.50 sehingga batas waktu sampai 08.10.  

c. Kategori nilai pre test/post test adalah masuk dalam kategori bonus untuk penambahan nilai akhir 

mata kuliah PIB, tidak merusak komponen nilai yang lain. Semoga hal ini bisa diterima dengan wajar 

dan sikap anda tidak berlebihan dalam menyikapinya, terutama bagi yang merasa tidak mendapatkan 

kesempatan yang sama akibat terlambat datang di kelas. ^_^ 

d. Sifat pre test/post test ini Individu dan Open (terbuka), silakan masing-masing individu mengerahkan 

semua cara untuk mengerjakan soal di bawah ini. Kalau terbukti melakukan plagiat/kerjasama/curang, 

peraturan nilai dibagi jumlah orang dengan hasil kerjaan yang sama akan diberlakukan.  

 

B. Soal : 

1. (0.3) Masalah yang seperti apa yang masuk dalam kategori masalah ketidakpastian ? Jelaskan, lalu 

beri 1 contoh masalahnya.  

2. (0.2) Ada dua kejadian A dan B dalam satu eksperimen, dimana P(A) =0,4 dan P(AUB) = 0,7. Hitung 

P(B) jika diketahui :  

a. Kejadian A dan B saling terkait/beririsan 

b. Kejadian A dan B saling lepas / independen 

3. (0.2) Dosen memberikan soal latihan kepada 3 mahasiswa, sebut saja namanya X,Y,dan Z. Peluang 

masing-masing tidak bisa menyelesaikannya adalah 3/10, 2/15, dan 1/20. Jika 3 mahasiswa ini 

mengerjakannya terpisah/ sendiri-sendiri maka probabilitas soal latihan itu dapat diselesaikan? 

4. (0.3) Bagian Cylindrical dibuat di suatu industri manufaktur. Operasi produksi dijalankan 

menggunakan  2 mesin, yaitu M1 dan M2, masing-masing memproduksi 2000 dan 3000 bagian per 

hari. Totalnya, prosentasenya 99.2% bagian yang diproduksi kedua mesin itu dengan kuliatas bagus 

(tanpa cacat). Bagian yang diproduksi M2 mencapai 99% kualitasnya bagus. Nah, jika ditemukan 

ada cacat pada bagian yang diproduksi, kira-kira bagian itu adalah hasil produksi dari mesin yang 

mana ?  M1 atau M2 , hitugng probabilitasnya. 


