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BAB II 
KAIDAH PENCACAHAN DAN PELUANG 

  
Dalam kehidupan sehari hari kita sering dihadapkan pada persoalan yang berkaitan 

dengan peluang. Baik mencari kemungkinan, kesempatan, banyak cara, harapan dan sebagainya. 
Dalam Materi peluang ini yang akan kita pelajari : 
 
I. KAIDAH PENCACAHAN 
Kaidah pencacahan adalah suatu cara/aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat 
terjadi dalam suatu percobaan tertentu.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Misalkan tersedia dua celana berwarna merah, hijau dan tiga baju berwarna putih, 

kuning, krem. Banyak cara untuk menyusun pasangan celana dan baju? 
Masalah tersebut dapat diselesaikan dengan kaidah pencacahan(counting rules).  

Kaidah pencacahan dapat digunakan beberapa cara  yaitu: 
1. aturan pengisian tempat yang tersedia (filling slots) 
2. permutasi 
3. kombinasi 

 
I. 1. ATURAN PENGISIAN TEMPAT YANG TERSEDIA( FILLING SLOTS) 
 Untuk menyelesaikan masalah dengan aturan tempat ini kita dapat menyusunnya dengan 

a. Diagram pohon 
 Baju Celana  Pasangan warna  
  Putih  (merah , biru)  
 Merah Kuning   (merah , kuning)  
  Krem  (merah , krem)  
      
  Putih  (hijau ,  putih)  
 Hijau Kuning   (hijau ,  kuning)  
  Krem  (hijau , krem)  

 
Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan banyak susunan yang dapat dibuat  ada 
6 cara. 
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b. Tabel silang 

Baju            celana Putih Kuning Krem 
Merah (merah, putih) (merah, kuning) (merah, krem) 
Hijau (hijau, putih) (hijau, kuning) (hijau,krem) 

 
Tampak pasangan warna baju dan warna celana dapat disusun dengan 6 cara. 

c. Pasangan terurut  
Dengan pasangan terurut misalkan himpunan baju dengan A = {merah, hijau} dan 
himpunan warna celana dengan B = {putih, kuning, krem}. Himpunan pasangan terurut 
dari himpunan A dan himpunan B ditulis sebagai :  
A x B = {((merah, putih) , (merah, kuning) , (hijau,krem) ,  (merah, krem) ,  (hijau, putih) 
, (hijau, kuning) } 
Banyak unsur dalam pasangan terurut A x B , tampak pasangan warna baju dan warna 
celana dapat disusun dengan 6 cara. 
 

Prinsip kaidah pencacahan. 
Jika suatu kejadian dalam M cara, dan kejadian tersebut diikuti dengan kejadian lain yang dapat 
terjadi dalam N cara , maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam MN cara. 
 Contoh :  
Dalam sebuah pemilihan pengurus kegiatan yang akan dipilih dari anggotanya. Jika terdapat 5 
calon ketua dan 3 calon sekretaris. Banyak pasangan ketua dan sekretaris yang mungkin dapat 
dibentuk dengan menggunakan calon calon tersebut adalah .... 
 Jawab: 
Banyak pasangan yang dapat dibentuk adalah = 5 X 3 = 15 cara. 
 
  
Latihan 1: 
Selesaikan soal-soal berikut! 
1. Dalam berapa cara 5 orang dapat duduk dengan urutan yang berbeda dalam satu baris yang 

terdiri dari 5 kursi! 
 

2. Tersedia angka 1, 2, 3, dan 4. Berapa banyak bilangan yang kurang dari  480  dapat dibuat 
dari angka – angka tersebut jika tidak boleh ada angka yang diulang?  

 
3. Diberikan angka 0,  2, 3, 5, dan 8, akan disusun bilangan yang terdiri dari 3 angka. Tentukan:  

a. Bilangan dengan angka tidak boleh berulang 
b. Bilangan genap dan boleh berulang.  

 
4. Diberikan angka 1, 2, 4, 5 dan 6. Dari angka tersebut akan disusun bilangan antara 300 

sampai 500 dan tidak boleh berulang. Tentukan banyaknya bilangan yang dapat dibuat! 
 

5. 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! 

 

6. 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. 
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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? 

 
7. 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!  

  
 

8. 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! 

 
9. 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! 
 

10. 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! 

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

kemungkinan cara mereka duduk! 
 

12. 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! 
 

13. 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! 
 

14. 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 

 
 I. 2. Faktorial 

Notasi faktorial yang digunakan adalah !. Faktorial adalah penulisan singkat perkalian 
sederetan angka yang berurutan.  
Contoh:  
0 ! = 1 
1 ! = 1 
2 ! = 2x1 = 2 
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3 ! = 3x2x1 = 6 
4 ! = 4x3x2x1 = 24 
 
Jadi n ! = n.(n-1)(n-2).......2.1  
 
Latihan 2: 
Latihan dari buku paket hal 116 no. 1(a-e), 2 (a-c), 4 (a, c, d), 5 (a,b) 
 
I. 3. Permutasi  
I. 3. 1. Permutasi dari unsur yang berbeda 

Contoh permutasi : jika tersedia tiga angka 1, 2, 3 yang akan dibuat sebuah bilangan yang 
terdiri dari dua angka yang tidak boleh sama maka banyak susunan yang  dapat dibuat adalah 
 123 132 213 231 312 321  
Jadi susunan yang dapat dibentuk adalah 3 x 2 = 6 cara. 
 
Permutasi r  unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia dilambangkan dengan notasi rn P  atau 

n
rP   

  
Untuk unsur unsur r = n ( n unsur diambil dari n unsur yang tersedia) maka permutasinya 
menjadi nn P maka hasilnya menjadi  
 
 !1.2).....2).(1.( nnnnPnn   
 
Untuk r < n (permutasi r unsur diambil dari n unsur yang tersedia) maka aturannya  

 
)!(

!
rn

nPrn 
  

 
Contoh: 
Di kelas matematika, ada 24 peserta pelatihan. Berturut-turut akan dipilih seorang Ketua kelas, 
Sekretaris, dan Bendahara. Ada berapa banyak pasangan Ketua kelas, Sekretaris, Bendahara) 
yang dapat dipilih? 
Jawab: 
 
 
 
 
 
 
I. 3. 2. Permutasi dari unsur yang sama 

Contoh permutasi. Banyak permutasi 3 huruf yang diambil dari huruf huruf A, A, dan B. 
Karena ada unsur A yang sama maka kita gunakan indeks yaitu A1 dan A2 . sehingga permutasi 
yang diperoleh adalah 3! = 6 cara yaitu 
 A1A2B  A1BA2  A2A1B  A2BA1  BA1A2  BA2A1 

Kalau bentuk tersebut dikelompokkan maka akan menjadi  
* A1A2B dan A2A1B, apabila indeks dihapus maka diperoleh AAB 
* A1BA2 dan A2BA1, apabila indeks dihapus maka diperoleh ABA 
* BA1A2 dan BA2A1, apabila indeks dihapus maka diperoleh BAA 
Karena A1 dan A2 menjadi unsur yang sama maka banyak permutasi tersebut adalah 3. 
Permutasi dari unsur yang sama dapat ditentukan  

 
!!.!.

!
,, mlk

nP mlkn    
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Contoh:   

Berapa banyak susunan huruf berbeda yang dapat dibentuk dari kata MATEMATIKAWAN?  

Jawab: 

 

 

 

 

 

 

I. 4. Susunan Melingkar (permutasi siklis) 
Kejadian ini terjadi dalam susunan melingkar.  

Perhatikan ilustrasi berikut: 

 Ada 2 objek (A dan B) duduk melingkar  :  

 

 

Susunan yang mungkin : ……… 

Jika ada 2 objek (A dan B) duduk melingkar, maka banyak susunannya = …….. 

 Ada 3 objek (A, B, dan C) duduk melingkar:  

  

 

 

Susunan yang mungkin:………. 

Jika ada 3 objek (A, B, dan C) duduk melingkar, maka banyak susunannya  =  

 4 objek (A, B, C, dan D) duduk melingkar: 

 

 

 

Susunan yang mungkin: 

 

 

Jika ada 4 objek (A, B, C, dan D) duduk melingkar, maka banyak susunannya = 

 

Dari ilustrasi di atas, maka:  

Jika ada n objek duduk melingkar, maka banyak susunan yang terjadi ada (n – 1)!  

Sehingga diperoleh definisi:  

Jika ada n objek yang berbeda dan disusun dalam bentuk siklik, maka banyaknya  

susunan yang terjadi (permutasi siklis atau P siklis) adalah:  

Psiklis = (n – 1)!  
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Contoh: 

Dari 8 peserta konferensi akan menempati kursi pada meja bundar, berapa macam  

susunan posisi duduk yang dapat terjadi?  

Jawab:  

Banyak objek n = 8, maka banyak permutasi siklisnya:  

 

 

 

 

I. 5. Permutasi dengan pemulihan 
Permutasi sebelumnya objek hanya di gunakan satu kali (tidak berulang) hal ini disebut 

permutasi tanpa pemulihan. Misalnya tersedia angka 1, 2, dan 3 akan disusun sebuah bilangan 
yang terdiri dari dua angka, maka susunan bilangan yang terbentuk bila boleh berulang adalah 
 11 12 13 21 22 23 31 32 33 
Banyak susunan yang dapat dibentuk adalah 9 cara (9 = 32 ). 
 Jika k unsur diambil dari n unsur yang tersedia dimana unsur-unsur yang tersedia dapat 
dipilih secara berulang( permutasi dengan pemulihan ) maka banyak permutasinya adalah nk  .  
 
Latihan 3: 
Selesaikan setiap permasalahan di bawah ini! 
1. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf berikut? 

 a. TEATER           b. KESENIAN   
 

2. 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  
 

3. 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! 

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

 a. LINGKARAN           b. TELEVISI       
 

5. 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! 
 

6. 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 
 

7. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf berikut? 
    a. BUKU            b. CILANDAK 
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8. 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! 
 

I.6. Kombinasi 
Pengelompokan unsur (obyek) tanpa memperhatikan urutan. Dalam kombinasi AB = BA. 

Banyak kombinasi dari k unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia di notasikan dengan  
 knC atau n

kC  
Untuk menentukan kombinasi dapat digunakan rumus 

 
!)!.(

!
kkn

nnCk 
  

Contoh: 
1. Suatu sekolah akan mengirim 3 orang sebagai wakil untuk mengikuti lomba design grafis. 

Jika yang bersedia untuk ikut 7 orang maka banyak cara untuk menentukan ketiga wakil 
tersebut adalah... 

Jawab: 
Tiga orang dipilih dari 7 orang sama dengan banyak kombinasi 3 orang dari 7 orang yaitu  
 
 
 
 
 
 
2. Dari 10 pria dan 8 wanita akan dipilih 4 orang secara acak. Hitung kombinasi yang mungkin 

terjadi bila: 
a. Cara pemilihan secara sembarang  
b. Tim yang terpilih harus terdiri dari 2 pria dan 2 wanita  

 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
Latihan 4: 
Selesaikan setiap permasalahan di bawah ini! 
1. 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! 

 
2. 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! 
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3. 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 
 

4. Dalam kotak tertutup berisi 10 karet gelang aneka warna akan diambil 4 buah karet sekaligus. 
Hitung banyaknya cara memilih karet gelang tersebut! 
 

5. 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! 

 
6. 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? 

 
7. Suatu pertemuan dihadiri 18 orang. Jika setiap orang saling jabat tangan, hitung banyak jabat 

tangan yang terjadi! 
 

8. Sebanyak 12 orang akan mengikuti pertemuan disebuah hotel hanya 8 orang yang 
diperbolehkan untuk mengikuti pertemuan itu. Berapa banyak cara memilih kedelapan orang 
tsb ?  

 
 

9. 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 ? 
 

10. Dakam 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  

 
11. 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? 

 
12. Sebuah tim terdiri dari 4 orang akan dipilih dari 5 pria dan 3 wanita yang memenuhi syarat. 

Hitung banyak cara memilih tim itu, jika: 
a. tidak ada batasan (bebas memilih) 
b. terdiri dari 2 pria dan 2 wanita 
c. ada seorang pria tertentu yang harus selalu diikut sertakan 
d. paling sedikit ada 1 pria di tim itu. 

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

berturut-turut. Tentukan banyaknya cara pengambilan tersebut! 
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Latihan 5: 
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?  
 
 
 
 
 
I. 7. Binomium Newton 
 Bila x dan y adalah variabel-variabel real tidak nol, maka penjabaran bentuk aljabar (x + 
y )n dengan n bulat positif disebut binomium Newton dalam x dan y. Jika (x + y )n dijabarkan  
 nnnn

n
nn

n
nnnnnnn yxCyxCyxCyxCyxCyx 


  11

1
22

2
11

1
0

0 .........)(   atau  
Ditulis dalam notasi sigma 

iinn
i

n

i

n yxCyx 




0

)(  

Dengan penjabaran binomium Newton (x + y )n , maka  
Suku ke-1 = u1 = 0

0 yxC nn  
Suku ke-2 = u2 = 11

1 yxC nn   
Suku ke-2 = u2 = 22

2 yxC nn   
Dan untuk suku ke-(r+1) = ur+1 = rrnn

r yxC   
 
Contoh :  
Tentukan suku ke-5 dari binomium 6)2( yx   
Jawab :  
dengan rumus ur+1 = rrnn

r yxC  , maka n = 6 dan r = 4.  

U5 = 426
4 )2( yxCyxC rrnn

r   
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II. PELUANG SUATU KEJADIAN 
II. 1. Ruang sampel 

Ruang sampel adalah himpunan semua hasil percobaan. Ruang sampel biasanya 
dinotasikan dengan S. 
Misalnya dalam sebuah koin yang bermuka dua (Angka dan Gambar) maka ruang sampelnya 
adalah Angka dan gambar, sedangkan untuk dua koin maka ruang sampelnya adalah 
({(A,A),(A,G),(G,A),(G,G)}). Untuk sebuah Dadu bermuka enam maka ruang sampelnya {1, 2, 
3, 4, 5, dan 6}.  

Titik sampel (titik contoh) adalah anggota-anggota dari ruang sampel.  
Titik sampel untuk dua buah dadu bermuka enam : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 2. Kejadian 
Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. 

Misalnya sebuah dadu dilempar sekali maka banyaknya anggota kejadian muncul angka genap 
pada pelemparan adalah 3 ( angka 2, angka 4, angka 6). 
 
II. 3. Peluang 
Definisi Peluang 

Istilah peluang sama artinya kemungkinan, kesempatan. 
Sebuah peluang dapat diartikan besarnya kejadian yang muncul dari ruang sampel yang ada.  
Menghitung Peluang. 
Pada prinsipnya peluang suatu kejadian nilainya mulai dari 0 sampai 1 atau dapat ditulis             
0 ≤ P (A) ≤ 1, yang artinya 0 tidak mungkin terjadi dan 1 pasti terjadi. 
Peluang terjadinya kejadian A adalah  

)(
)()(

Sn
AnAP   

Dengan n(A) = banyak anggota A dan n(S) = banyak  anggota ruang sampel. 
 

Contoh : 
Pada pelemparan dadu setimbang, misalnya A adalah kejadian muncul mata dadu genap. 
Tentukan peluang kejadian A. 
Jawab: 
Jika kejadian A adalah muncul mata dadu genap, maka banyak anggota kejadian adalah 3, dan 
ruang sampelnya adalah 6. Jadi peluang A adalah ..................................)( AP  
 
II. 4. Kisaran Peluang(Komplemen Kejadian) 

Nilai dari suatu kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel maka banyak 
anggota kejadian lebih kecil atau sama. Jadi nilai peluang suatu kejadian nilai berkisar 

1)(0  kP . Nilai peluang 0 berarti tidak akan terjadi (mustahil) dan nilai peluang 1 artinya akan 
terjadi (pasti terjadi). 
Jika K adalah peluang suatu kejadian maka peluang bukan K adalah 1 – K,  
dapat ditulis K=1- K atau Kc=1- K. 
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Contoh:  
Peluang besok akan hujan adalah 0,2 maka tentukan peluang besok tidak hujan. 
Jawab : 
Peluang besok tidak akan hujan adalah = .................................................. 
 
 
II. 5. Frekuensi Harapan 

Adalah banyak kejadian atau peristiwa yang diharapkan dapat terjadi pada suatu 
percobaan. Jika sebuah percobaan dilakukan sebanyak n kali dan P(E) adalah peluang kejadian E 
maka Frekuensi harapannya adalah 
 Fh(E) = n x P(E) 
Contoh : 
Sebuah koin dilempar sebanyak 50 kali. Tentukan  frekuensi harapan muncul muka angka! 
Jawab:  
Pelemparan koin setimbang peluang muncul angka  =........... Banyak percobaan ......... kali. 
Frekuensi muncul muka angka = ................................. 
 
II. 6. Frekuensi Relatif (peluang) 
 Peluang dari titik-titik sampel tidak selalu dapat dianggap  sama. Misalkan dalam 
pelemparan dadu tidak setimbang, maka peluang masing-masing sisi dadu tidak selalu sama. 
Contoh :  
Dari 50 kali pelemparan uang logam didapat 26 kali munculnya angka. Tentukan frekuensi 
relatif muncul angka ! 
Jawab : 

........................
)(
)()( 

Sn
AnAf rel  

 
III.PELUANG MAJEMUK 

Misalkan A dan B adalah kejadian yang berada dalam ruang contoh S, maka peluang 
kejadian A U B ditentukan dengan aturan: 

)()()()( BAPBPAPBAP    
 

Contoh : 
Sebuah dadu bersisi enam dilempar satu kali. Hitunglah  peluang kejadian munculnya dadu 
angka ganjil atau prima. 
Jawab : 
Ruang contoh dalam percobaan ini adalah S = {.................................................. }. 
n(S) = ........  
Kejadian A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil A ={…………... },  
n(A) = ……...  
Kejadian B adalah kejadian munculnya mata dadu prima B ={……….. }, 
n(B) = ……. 
dan A  B = {………. },  
n(A  B) = ………...  
Maka ...............................)( AP , ............................)( BP  dan ...................)( BAP  . 
Peluang kejadian munculnya mata dadu angka ganjil atau prima adalah 
  
   
 
 
 



12 
 

Modul Peluang SMA Tarakanita 1 kelas xi  

Alternatif menghitung P(A U B) 

)(
)()(

Sn
BAnBAP 

   

 
Sehingga, A U B =........................................, n (A U B) = ........, n (S) = .......... 
P(A U B) = .................................. 
 
III. 2. Peluang gabungan dua kejadian yang saling lepas (”atau”, tidak ada irisan) 

Kejadian saling lepas adalah dua kejadian tersebut tidak ada anggota himpunan yang 
sama, sehingga kejadian tersebut saling disjoint. Kejadian saling lepas/saling asing/mutually 
exclusive adalah kejadian yang tidak dapat terjadi bersamaan. 
Jika A dan B adalah kejadian saling lepas, maka peluang gabungan  tersebut ditentukan dengan  
 )()()( BPAPBAP   
Contoh : 
Sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu ganjil atau mata 
dadu faktor 8.  
Jawab : 
A adalah kejadian muncul mata dadu angka ganjil, A = {………………..},  
n(A) = …………… 
B adalah kejadian muncul mata dadu faktor 8, B = {…………..},  
n(B) = 2.  
Karena A dan B tidak ada yang beririsan, maka kedua kejadian saling lepas. Dengan demikian 
peluangnya adalah 
  
 
 
 
 
 
III. 3. Peluang dua kejadian saling bebas/Independent Event (”dan”) 

Terjadi jika kejadian pertama tidak tergantung pada terjadinya kejadian kedua. 
Peluang kejadian A adalah P(A) dan peluang kejadian B adalah P(B), maka peluang terjadinya 
kejadian A dan B adalah  
 )()()( BPAPBAP   
Contoh: 
Dua buah dadu dilempar bersamaan satu kali secara bersamaan. Berapa peluang muncul mata 
dadu pertama 4 dan mata dadu kedua angka ganjil? 
Jawab : 
Misal A adalah kejadian muncul mata dadu pertama 4, A=..................... 
maka P(A) = ........ 
B adalah kejadian muncul mata dadu kedua angka ganjil maka, 
B = ........................................... 
 
P(B) = ..........  
Sehingga, 
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III. 4. Peluang Bersyarat 
Jika kejadian B terjadi setelah kejadian A telah terjadi terlebih dahulu, maka peluang 

kejadian B disebut peluang bersyarat, dinotasikan dengan P(B|A) dan dirumuskan dengan  

 
)(

)()|(
AP

BAPABP 
  

 
Contoh : 
Sebuah dadu bersisi enam dilempar satu kali. Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu 
angka ganjil dengan syarat kejadian munculnya mata dadu angka prima terjadi terlebih dahulu? 
Jawab : 
Misalkan A adalah kejadian muncul mata dadu prima, dengan A = {…………..},  
maka P(A) =………. 
B adalah kejadian muncul mata dadu angka ganjil, dengan B = {…….}, maka P(B) =…... 
Kejadian (AB) ={………………….} maka P(AB) =…………. 
Peluang kejadian bersyarat B|A ditentukan dengan  
  
 
 
 
 
Jadi peluang kejadian munculnya mata dadu angka ganjil dengan syarat kejadian munculnya 
mata dadu angka prima terjadi terlebih dahulu adalah........................ 
 
 
III. 5. Mengambil contoh ( dengan pengembalian dan tanpa pengembalian) 
III. 5. 1. Peluang kejadian pada pengambilan contoh tanpa pengembalian. 

Jika dalam suatu percobaan A dan B keduanya dapat terjadi sekaligus maka 
)|()()( ABPAPBAP   

Contoh :  
Dalam sebuah kotak terdapat 16 telur, 4 diantaranya busuk. Jika dua telur diambil secara acak 
satu demi satu tanpa pengembalian, maka tentukanlah peluang kedua telur yang terambil busuk ! 
Jawab :  
Misal A adalah kejadian telur yang terambil pertama adalah busuk. Peluang kejadian A adalah 
P(A) = ....................... 
Setelah pengambilan pertama maka tinggal 15 telur, dan 3 yang busuk.  
Misal kejadian B adalah kejadian telur busuk yang terambil kedua busuk. Peluang kejadian B 
adalah P(B) = P(B|A) =..................  
Peluang kejadian telur pertama busuk dan telur kedua yang terambil busuk adalah  
 
 
 
 
 
III. 5. 2. Peluang kejadian pada pengambilan contoh dengan pengembalian.  

Jika peluang dua kejadian tersebut saling bebas maka  
)()()( BPAPBAP   

Contoh :  
 Misalkan dalam satu set kartu bridge akan diambil sebuah kartu sebanyak dua kali secara 
berurutan. Tentukan peluang kejadian terambilnya kartu As pada pengambilan pertama dan kartu 
kedua angka 10 pada pengambilan kedua, jika dengan pengembalian. 
Jawab :  
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Misal A adalah kejadian terambilnya kartu As pada pengambilan pertama, maka P(A) =............... 
Setelah diambil kartu As maka kartu tersebut dikembalikan lagi sehingga kartu tetap berjumlah 
52. Misal B adalah kejadian terambilnya kartu angka 10 pada pengambilan kedua, maka P(B) = 
........................ 
Peluang terambilnya kartu As pada pengambilan pertama dan terambilnya kartu angka 10 pada 
pengambilan kedua maka .................................)()()(  BPAPBAP  .  
 
 
 
Latihan 6 
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 
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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. 
 

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 
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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! 

 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


