
``DISTRIBUSI  NORMAL 

 

1.  Diketahui suatu distribusi normal baku, carilah luas di bawah kurva normal yang 

terletak 

a) disebelah kiri z = 1,43 

b) disebelah kanan z = -0.89 

c) diantara z = -2.16 dan z =-0.65 

d) disebelah kiri z = -1.39 

e) disebelah kanan z = 1.96 

f) diantara z = -0.48 dan z = 1.74 

2.  Cari nilai z bila luas dibawah kurva normal baku,  

a) 0.1131 kesebelah kiri z 

b) 0.3622 kesebelah kanan z 

c) 0.4838 antara 0 dan z, bila z > 0 

d) 0.9500 antara –z dan z, bila z > 0 

3.  Diketahui suatu distribusi normal baku, carilah luas di bawah kurva normal yang 

terletak 

a) disebelah kiri z = 1,28 

b) disebelah kanan z = -1.75 

c) diantara z = -3.26 dan z = - 0.78 

d) disebelah kiri z = - 1.75 

e) disebelah kanan z = 1.02 

f) diantara z = -0.25 dan z = 1.75 

4.  Cari nilai z bila luas dibawah kurva normal baku,  

a) 0.3425 kesebelah kanan z 

b) 0.1245 kesebelah kiri z 

c) 0.4735 antara 0 dan z, bila z > 0 

d) 0.8500 antara –z dan z, bila z > 0 

5. Sebuah perusahaan menggaji karyawannya rata-rata Rp 5.000,-/jam dengan 

variansi Rp 1500,-. Bila gaji karyawan berdistribusi normal, berapa persen  

a) Karyawan yang mempunyai gaji lebih kecil dari Rp 6.000/jam,.-   

b) Karyawan yang bergaji antara Rp 6.000 sampai dengan Rp 9.000,- 

c) Karyawan yang gajinya lebih besar dari Rp 9.000,-  



6. Seorang sarjana peneliti dari UCLA melaporkan bahwa tikus akan berumur rata-rata 

40 bulan dan variansi 6.3 bulan bila makanannya dibatasi secara ketat dan 

diperkaya dengan vitamin dan protein. Cari peluangnya bahwa seekor tikus yang 

diberikan vitamin dan protein yang cukup akan tetap hidup  

a) Kurang dari 28 bulan 

b) Lebih dari 32 bulan 

c) Antara 37 dan 49 bulan 

7. Seorang pengacara tiap hari berkendaraan ke kantornya. Rata-rata tiap arah 

diperlukan 24 menit dengan variansi/simpangan baku 3.8 menit (misalkan waktu 

perjalanan ini berdistribusi normal).  

a) Berapa peluangnya perjalanan tersebut melebihi ½ jam 

b) Bila kantornya buka jam 9.00 dan dia berangkat ke kantor jam 8.45 setiap hari, 

berapa persen dari waktu dia akan terlambat? 

c) Bila dia berangkat jam 8.35 dan dikantor minuman kopi disajikan antara 8.30 dan 

9.00, berapa peluangnya dia tidak kebagian kopi? 

d) Cari peluang perjalanan yang diatasnya merupakan waktu 15% terlama 

8. Tinggi 1000 mahasiswa berdistribusi normal dengan rata-rata 174.5 cm dan 

simpangan baku 6.9 cm. Berapa banyak mahasiswa dapat diharapkan, yang 

tingginya,  

a) Kurang dari 160.0 cm 

b) Antara dan termasuk 171.5 dan 182 cm 

c) Sama dengan 175.0 cm 

d) Lebih besar atau sama dngan 188 cm 

9. Dalam suatu ujian metematika nilai rata-rata adalah 82 dengan simpangan baku 6.9. 

Semua mahasiswa yang bernilai dari 88 sampai dengan 94 mendapat nilai B. Bila 

nilai berdistribusi hampir normal dan delapan mahasiswa mendapat nilai B. Berapa 

orang yang mengikuti ujian tersebut ? 

10. IQ 600 pelamar ke suatu perguruan tinggi berdistribusi normal dengan rata-rata 115 

dan simpangan baku 12. Berapa pelamar yang akan ditolak, jika perguruan tinggi 

tersebut hanya menerima IQ lebih besar dari 110 ? 

11. Peluang seseorang sembuh dari suatu operasi jantung adalah 0.9. Dari 100 

penderita yang menjalani operasi tersebut, berapa peluangnya bahwa  



a) yang sembuh antara dan termasuk 84 sampai 95 

b) yang sembuh kurang dari 86 


