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Selesaikan soal soal berikut dengan baik dan benar 
1. Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar sebanyak 1 kali. Tentukanlah ruang sampel dari 

pelemparan tersebut dengan himpunan. 
 
2. Sebuah kotak berisi 8 buah manik merah dan 4 buah manik putih. Dari kotak tersebut diambil 

secara acak 3 buah manik. Tentukanlah banyaknya titik sampel dari satu pengambilan! 
 
3. Pada percobaan lempar undi 3 buah uang logam sebanyak 144 kali. Tentukan frekuensi 

harapan munculnya paling sedikit 1 angka! 
 
4. Sebuah koin dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Tentukanlah frekuensi harapan yang 

muncul angka  pada koin dan angka genap pada dadu dimana dilakukan 150 lemparan. 
 

5. Pada percobaan lempar undi dua buah dadu sebanyak 216 kali. Tentukan frekuensi harapan 

munculnya mata dadu berjumlah genap!  

 
6. Peluang untuk sembuh dari suatu penyakit adalah 0, 61. Jika pasien penderita penyakit 

tersebut ada 800 orang, berapa orang yang akan diharapkan sembuh? 

 
7. Misal sebuah dadu dilempar sebanyak 30 kali. Dan mata dadu yang muncul dicatat dan 

hasilnya disajikan pada tabel berikut: 

Mata dadu 1  2  3  4  5  6  
Frekuensi  4  3  6  7  5  5  

 
Tentukan frekuensi relatif dari: 
a. Muncul mata dadu 3     b. Muncul mata dadu 4  
 

8. Pada pelemparan sebuah dadu. Misal K adalah kejadian munculnya mata dadu bilangan 
genap. Tentukan peluang kejadian K! 

 
9. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Tentukan peluang terambil 

a. kartu King   b. kartu berwarna merah c. kartu bergambar orang 
 
10. Pada percobaan mengundi dua dadu yang berwarna merah dan biru sekali, berapakah 

peluang munculnya: 
a. jumlah kedua buah dadu adalah 8 
b. mata dadu merah adalah bilangan ganjil 
c. mata dadu biru adalah bilangan prima 

11. Dalam satu set kartu bridge dilakukan satu pengambilan. Tentukanlah peluang terambilnya   
a. kartu berwarna hitam!  
b. kartu bernomor ganjil! 
 

12. Dalam sebuah rak terdapat 7 buah buku matematika dan 5 buah buku sastra. Dari rak tersebut 
akan diambil 4 buku secara acak. Hitung peluang jika terambilnya adalah  
a. keempat-empatnya buku matematika!  
b. 3 buku matematika dan 1 buku sastra! 
 

13. Dua buah dadu dilempar bersama-sama.  
a. Tentukanlah peluang kejadian munculnya angka kedua dadu sama.  
b. Tentukanlah peluang kejadian muncul jumlah kedua dadu lebih dari 7. 
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14. Di toko tersedia 8 buah lampu neon dan 4 buah lampu pijar. Seorang pembeli ingin membeli 
3 buah lampu. Tentukan peluang terbelinya: 
a. Ketiganya adalah lampu neon   
b. 2 lampu neon dan 1 lampu pijar  
 

15. Sebuah kelompok terdiri dari 10 pria dan 20 wanita. Setengah dari pria dan setengah wanita 
memiliki mata berwarna coklat. Tentukan peluang seorang yang dipilih dari kelompok itu 
memiliki mata coklat dan ia adalah seorang pria! 
 

16. Didi mempunyai peluang tidak lulus ujian adalah 0,23. Tentukan peluang Didi untuk lulus 
ujian! 

 
17. Sebuah dadu dilempar  1 kali. Berapa muncul mata dadu  angka  3 atau mata dadu angka    

≥ 4. 
 
18.  Peluang Susi lulus dalam suatu ujian adalah 0,85 dan Siska lulus adalah 0,9. Tentukan 

peluang Susi lulus dan siska tidak lulus!  
 

19. Dari suatu kelas yang memiliki 36 siswa, 16 diantaranya belajar matematika, 12 diantaranya 
belajar ekonomi, dan 8 diantaranya belajar keduanya. Jika dari kelas itu dipilih secara acak, 
tentukan peluang siswa yang sama sekali tidak belajar matematika maupun ekonomi! 

 
20. Dari setumpuk kartu bridge diambil selembar kartu.  Tentukan peluang yang terambil kartu 

king atau keriting! 
 

21. Dua dadu dilempar bersama- sama satu kali. Tentukan peluang munculnya bilangan genap 
untuk dadu I atau bilangan prima untuk dadu II! 

 
22. Sebuah kotak berisi 5 bola merah, 4 bola biru, dan 3 bola kuning. Dari dalam kotak diambil 3 

bola sekaligus secara acak, tentukan peluang terambil   
a. 2 bola merah dan 1 bola kuning! 
b. ketiga bola berwarna biru 

 
23. Ada dua kantong berisi kelereng, kantong pertama berisi 6 kelereng berwarna merah dan 4 

kelereng berwarna biru. Kantong kedua berisi 5 kelereng berwarna merah. Kantong kedua 
berisi 5 kelereng berwarna merah dan 3 kelereng berwarna kuning. Diambil secara acak 1 
kelereng dari tiap-tiap kantong. Tentukan peluang terambilnya kelereng berwarna merah dari 
kantong pertama dan kantong kedua! 

 
24. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam suatu wilayah tentang kepemilikan motor 

dan mobil, diperoleh data sebagai berikut : 
40% warga memiliki motor 
50% warga memiliki mobil 
20 % warga memiliki motor dan mobil 
Dari wilayah itu akan dipilih satu warga secara acak. Berapa peluang warga tersebut 
memiliki motor atau mobil! 
 

25. Suatu kelas terdiri dari 40 orang. Peluang seorang siswa lulus tes matematika adalah 0,4. 
Peluang seorang siswa lulus fisika adalah 0,2. Peluang siswa lulus matematika dan fisika 
adalah 0,1. Tentukan banyaknya siswa yang lulus tes matematika atau fisika! 
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26. Seorang pengusaha akan mendirikan dua perusahaan di kota Bandung (B) dan Jakarta  (J) 

dengan P(B) = 0,4 dan P(J) = 0,8. Tentukan peluang perusahaan didirikan jika perusahaan 
tersebut didirikan: 
a. di kota Bandung dan di kota Jakarta 
b. tidak di kedua kota tersebut 
c. di kota Bandung tetapi tidak di kota Jakarta 
d. tidak di kota Bandung tetapi di kota Jakarta 

 
27. Terdapat seperangkat kartu bridge tanpa joker. Kejadian A adalah kejadian terambilnya 1 

kartu berwarna merah. Kejadian B adalah kejadian terambilnya 1 kartu Queen. Tentukan P 
(B\A)! 

 
28. Sebuah dadu dilempar. Hitung peluang munculnya angka prima dengan syarat munculnya 

angka kurang dari 4 terlebih dahulu! 
 

29. Dua buah kartu diambil satu persatu secara acak dari 52 kartu bridge, dengan kartu yang 
telah diambil dikembalikan lagi. Hitung peluang dari dua pengambilan itu,  
a. pengambilan pertama keluar 1 kartu As dan pengambilan kedua juga keluar kartu As 
b. pengambilan pertama keluar 1 kartu King dan pengambilan kedua keluar kartu Queen 

 
30. Dari suatu kantong yang berisi 7 bola merah dan 6 bola hijau, akan diambil dua bola diambil 

satu demi satu tanpa pengembalian. Tentukan peluang terambilnya  
a. 1 bola merah pada pengambilan pertama dan 1 bola hijau pada pengambilan  kedua,  
b. 1 bola hijau pada pengambilan pertama dan 1 bola hijau lagi pada pengambilan  kedua. 
 
 
 

 
 


