
Soal Kaidah Pencacahan SMA Tarakanita 1 Jakarta 
Selesaikan soal-soal berikut! 

1. Dalam berapa cara 5 orang dapat duduk dalam satu baris dengan urutan yang berbeda! 
 

2. Terdapat 5 jalur jalan yang menghubungkan kota A dan kota B serta 4 jalur jalan yang 
menghubungkan kota  B dan C. Seseorang ingin menuju kota C dari kota A  tentukan banyak 
cara yang dapat di tempuh! 

 
3. Untuk menuju kota A ke kota B dapat melalui kota P atau kota Q. 

Melalui kota P : Dari kota A ke kota P dapat dilalui dengan 3 cara dan dari kota P ke kota B 
dapat dilalui dengan 4 cara. 
Melalui kota Q : Dari kota A ke kota Q dapat dilalui dengan 5 cara dan dari kota Q ke kota B 
dapat dilalui dengan 3 cara. 
Berapa banyak cara yang dapat ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota B? 

4. Dari kota A ke kota B dilayani oleh 4 bus dan dari B ke C oleh 3 bus. Seseorang berangkat 
dari kota A ke kota C melalui B kemudian kembali lagi ke A juga melalui B. Jika saat 
kembali dari C ke A, ia tidak mau menggunakan bus yang sama, tentukan banyak cara 
perjalanan orang tersebut!  

  
5. Tentukan banyak cara menyusun 3 huruf dari abjad A, B, C, . .  . , Z dan diikuti 2 buah angka 

dari angka-angka 0, 1, 2, . . . ,9 yang berbeda! 
 

6. Diberikan angka-angka 1,2,4,6,8, dan 9. Tentukan banyak cara: 
a. Menyusun bilangan yang terdiri dari empat angka jika bilangan tidak boleh terdiri atas 

angka yang sama! 
b. Menyusun bilangan yang terdiri dari tiga angka jika bilangan boleh terdiri dari angka 

yang sama! 
c. Menyusun bilangan dengan angka boleh berulang dan lebih kecil dari 300! 

 
7. Tujuh lukisan yang berbeda akan digantungkan pada tujuh tempat yang disediakan. Jika 

diantara tujuh lukisan tersebut ada satu lukisan selalu digantungkan ditengah, tentukan 
banyak cara menggantungkan lukisan tersebut! 

 
8. Lima orang siswa dan 4 orang siswi akan duduk berselang-seling. Tentukan banyaknya 

kemungkinan cara mereka duduk! 
 

9. Tentukan banyak cara untuk menyusun nomor plat kendaraan di kota Yogyakarta dengan 
format :  
AB _ _ _ _ Y  dengan ketentuan bahwa 4 digit yang masih kosong tsb dapat diisi angka 1 s/d 
9, angka boleh berulang! 
 

10. Diberikan angka-angka 0,1,2,3,4,5,6. Tentukan banyak cara menyusun bilangan ratusan 
(terdiri dari 3 angka ) jika : 
a. Bilangan tidak boleh terdiri atas angka yang sama! 
b. Bilangan boleh terdiri dari angka yang sama! 
c. Bilangan tidak boleh terdiri dari angka yang sama dan bilangan tersebut ganjil! 
 

11. Enam putra dan enam putri akan berjejer dalam satu barisan. Ada berapa kemungkinan 
barisan yang dapat terjadi bila: 
a. Semua orang bebas menentukan tempatnya 
b. Putra dan putri harus mengelompok 
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12. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf berikut? 

 a. TEATER           b. KESENIAN   

13. Dari 8 anggota Karang Taruna dimana Hanif, Nisa, dan Azzam ada di dalamnya, akan duduk  
mengelilingi meja bundar. Ada berapa susunan yang terjadi, jika: 
 a.Semua anggota Karang Taruna bebas untuk memilih tempat duduk 

 b. Hanif, Nisa, dan Azzam harus duduk berdampingan  

 c.Hanif, Nisa, dan Azzam tidak boleh ketiganya duduk berdampingan  

14. Di suatu perumahan akan dilakukan pemilihan ketua RW, ketua  RT, dan sekretaris RW. 
Terdapat 7 warga mencalonkan diri. Tentukan susunan yang mungkin akan terpilih dalam 
pemilihan itu! 

 
15. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf berikut? 

 a. LINGKARAN           b. TELEVISI       
 

16. Dalam suatu rapat kenaikan kelas ada 9 orang yang akan duduk mengelilingi meja bundar. 
Kepala sekolah, wakasek kesiswaan, dan wakasek kurikulum harus duduk bersebelahan. 
Tentukan banyak susunan yang berbeda untuk duduk! 
 

17. Suatu team bola voli terdiri atas 7 orang (termasuk pemain  cadangan ) akan dipilih seorang 
kapten, wakil kapten dan pengumpan. Berapa banyak pilihan dapat dibentuk, jika :  
     a. seseorang boleh merangkap 
     b. seseorang tidak boleh merangkap 
 

18. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf berikut? 
    a. BUKU            b. CILANDAK 
 

19. Dalam suatu rapat OSIS ada 6 orang yang akan duduk mengelilingi meja bundar. Ketua 
OSIS dan sekretaris OSIS harus duduk bersebelahan. Tentukan banyak susunan yang berbeda 
untuk duduk! 

 
20. Dari suatu kelas akan dipilih 4 pria dan 6 wanita untuk membentuk sebuah kelompok yang 

akan mengikuti lomba gerak jalan. Jika dalam kelas itu ada 9 pria dan  8 wanita, tentukan 
banyak cara membentuk kelompok gerak jalan itu! 

 
21. Sebanyak 7 pria dan 3 wanita orang akan mengikuti pertemuan disebuah hotel hanya 4 orang 

yang diperbolehkan untuk mengikuti pertemuan itu. Tentukan banyak cara memilih 4 orang 
tersebut jika paling sedikit satu orang diantaranya harus wanita! 

 
22. Pada suatu kotak berisi 8 permen rasa mint, 7 permen rasa anggur dan 6 permen rasa asam. 

Dari kotak itu diambil 6 permen sekaligus. Berapa banyak pilihan jika 6 permen itu terdiri 
atas: 
a. 2 permen rasa mint, 2 permen rasa angggur dan 2 permen rasa asam 
b. 1 permen rasa mint, 1 permen rasa angggur dan 4 permen rasa asam 
c. 1 permen rasa mint, 3 permen rasa angggur dan  2 permen rasa asam 

 
23. Dalam kotak tertutup berisi 10 karet gelang aneka warna akan diambil 4 buah karet 

sekaligus. Hitung banyaknya cara memilih karet gelang tersebut! 
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24. Seseorang akan membeli 3 kambing dan 4 sapi dari seorang pedagang yang memiliki 6 

kambing dan 6 sapi. Tentukan banyaknya cara yang berbeda orang tersebut untuk memilih 
kambing dan sapi! 

 
25. Pada suatu kotak berisi 5 kelereng putih dan 9 kelereng biru. Dari kotak itu diambil 5 

kelereng  sekaligus. Berapa banyak pilihan jika 5 kelereng  itu terdiri atas: 
a. 4 kelereng putih dan 1 kelereng biru 
b. 3 kelereng putih dan 2 kelereng biru 
c. Semuanya kelereng putih? 

 
26. Sebuah sekolah memerlukan 1 orang guru matematika, 1 orang guru biologi, dan 1 orang 

guru bahasa. Sebanyak 4 calon pria dan 5 calon wanita mendaftarkan diri. Tentukan 
banyaknya cara memilih calon guru jika guru biologi dan bahasa harus pria! 
 

27. Suatu pertemuan dihadiri 18 orang. Jika setiap orang saling jabat tangan, hitung banyak jabat 
tangan yang terjadi! 

 
28. Sebanyak 12 orang akan mengikuti pertemuan disebuah hotel hanya 8 orang yang 

diperbolehkan untuk mengikuti pertemuan itu. Berapa banyak cara memilih kedelapan orang 
tsb ?  

 
29. Dari 10 orang akan dibagi menjadi 3 kelompok. Berapa banyak cara untuk mengelompokan 

kalau kelompok pertama terdiri dari 4 orang, kelompok kedua 3 orang dan yang terakhir 3 
orang ? 

 
30. Dalam suatu pelatnas bulu tangkis ada 8 orang pemain putra dan 6 orang pemain putri.  

Berapa banyak pasangan ganda dapat dibuat untuk: 
a. Ganda  putra     b. ganda putri    c. ganda campuran  
 

31. Pada suatu kotak berisi 7 kelereng putih dan 5 kelereng biru. Dari kotak itu diambil 5 
kelereng sekaligus. Berapa banyak pilihan jika 5 kelereng  itu terdiri atas: 
a. 2 kelereng putih dan 3 kelereng biru 
b. 1 kelereng putih dan 4 kelereng biru 
c. Semuanya kelereng biru? 

 
32. Dari sebuah kotak yang berisi 9 bola yang berbeda warna akan diambil 3 bola sebanyak 3 

kali berturut-turut. Tentukan banyaknya cara pengambilan tersebut! 
 

 
Manakah yang dapat diselesaikan dengan permutasi atau kombinasi? Selesaikanlah juga! 
1. Dari 12 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 3 orang sebagai petugas ronda. Ada 

berapa susunan petugas ronda yang dapat dibentuk?  
2. Dari 35 siswa akan dipilih 3 siswa sebagai ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. Ada 

berapa susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk?  
3. Suatu rapat dihadiri oleh 10 orang anggota. Pada kesempatan ini dipilih 3 orang untuk 

berbicara. Berapa banyak cara untuk memilih ketiga orang tersebut? 
4. Pada sebuah tes seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 6 dari 10 soal yang 

diberikan. Berapa jenis pilihan soal yang mungkin untuk dikerjakan?  
5. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka dapat disusun dari angka 4, 5, 6, 7, dan 8 

tanpa pengulangan?  
6. Berapa macam susunan pengurus RT yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara dari 

8 calon pengurus?  


