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Latihan Kaidah Pencacahan XI IPS 
 
1. Dalam pemilihan murid teladan, suatu sekolah menyediakan calon yang terdiri dari 3 orang putra dan 5 

orang putri. Akan dipilih sepasang murid teladan yang terdiri dari seorang putra dan seorang wanita. 
Berapa banyak pasangan yang mungkin terpilih ?  

 
2. Dalam sebuah tim memasak  di suatu sekolah yang terdiri dari 4 putra dan 5 putri akan mengikuti 

perlombaan memasak yang akan diselenggarakan sebuah stasiun televisi, hanya 3 orang yang 
diperbolehkan untuk mengikuti lomba itu. Banyaknya cara memilih 3 orang tersebut jika paling sedikit 
satu orang diantaranya adalah siswi putri! 

 

 
3. Seorang siswa diminta mengerjakan 8 dari 10 soal, tetapi nomor 1 sampai 4 harus dikerjakan. berapa 

banyaknya pilihan yang dapat diambil siswa tersebut ?  
 

4. Dua belas teman akrab mengadakan pertemuan. Jika mereka saling berjabat tangan satu sama lain, 
berapa banyak salaman yang terjadi ?  

 
5. Sebuah kantong berisi 3 kelereng putih, 4 kelereng hitam dan 2 kelereng hijau. Dari dalam kantong di 

ambil 3 kelereng. Tentukan banyaknya cara untuk mengambil: 
a. 2 kelereng putih dan 1 kelereng hijau 
b. 3 warna yang berbeda 

 
6. Dalam sebuah kantong berisi 6 buah manik-manik berwarna  merah dan 4 buah manik-manik berwarna 

putih. Dari kantong itu akan diambil 6 buah manik. Berapa banyak pilihan untuk mengambil manik manik 
itu, jika manik manik itu terdiri atas: 

a. 5 manik merah dan 1 manik putih ? 
b. sekurang  kurangnya terdiri dari 3 manik merah ? 

 
7. Dalam ujian, seorang siswa disuruh menjawab 8 soal dari 10 soal yang  diajukan. Tentukan : 

a. Banyaknya pilihan yang dia punyai. 
b. Jika harus menjawab 3 soal yang pertama, berapa banyak pilihan yang dia punyai 

8. Berapakah banyak cara dalam pemilihan suatu pengurus inti yang terdiri atas 3 pria dan 2 wanita dari 7 
pria dan 5 wanita? 
 

9. Berapakah banyaknya cara, jika 3 orang dari kota Surabaya, 4 orang dari Jakarta dan 2 orang dari 
Yogyakarta duduk dalam satu baris sehingga yang sekota duduk berdampingan? 

 
10. Berapakah banyaknya permutasi yang dapat dibentuk dari semua huruf pada kata “ALJABAR”? 
 
11. Ada 6 orang yang akan antri untuk membeli tiket bioskop. Berapakah banyak cara ke 6 orang tersebut 

antri ? 
 
12. Dari suatu kelas yang terdiri atas 20 siswa secara acak ditunjuk 2 siswa untuk mewakili kelas tersebut 

untuk diuji kemampuan mengoperasikan komputer. Berapa banyak cara menunjuk 2 siswa tersebut? 
 

13. Jabarkan (x - 3y)7! 
 

14. Jabarkan (2x – 3)6! 
 

 


