
 

Kerjakan soal-soal di bawah ini! 
1. Tersedia angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Berapa banyak bilangan yang kurang dari  460 dapat dibuat dari angka – 

angka tersebut jika tidak boleh ada angka yang diulang?  
 

2. Dari angka 0, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan ribuan. Tentukan banyaknya bilangan ribuan yang lebih dari 
2000 dan kurang dari 5000 dan angka boleh berulang!  

 
3. 5 putra dan 2 putri duduk pada 7 kursi berderet yang tersedia. Berapa banyak cara duduk dengan urutan 

berbeda jika setiap putri harus duduk di tiap-tiap ujung ? 
 

4. Berapa banyak susunan buruf  berbeda yang dapat dibuat dari kata: 
a. GULALI  
b. BANANA 

 
5. Kelas A terdiri 2 anak, kelas B terdiri dari 3 anak, kelas C terdiri dari 3 anak yang duduk berderet. Berapa 

cara yang dapat dibuat jika: 
a.  mereka boleh menempati bangku sembarang tempat  
b. tiap anak akan duduk berderet mengelompok berdasarkan asal kelasnya 
 

6. Suatu keluarga terdiri dari 7 orang dengan di dalamnya terdapat tiga anak kembar, yaitu Tini, Tono, dan 
Tina, ketiga anak ini harus selalu duduk bersama. Dengan berapa cara mereka dapat duduk dengan urutan 
berbeda pada 7 kursi yang melingkar dengan syarat Tini, Tono, dan Tina  harus selalu duduk bersama! 
 

7. Tersedia angka 1, 2, 3, 5, 7 dan 8. Berapa banyak bilangan yang kurang dari  400 dapat dibuat dari angka – 
angka tersebut jika tidak boleh ada angka yang diulang?  

 
8. Suatu kelompok terdiri dari 6 orang dengan di dalamnya terdapat Romeo dan Juliet.  Berapa cara mereka 

dapat duduk dengan urutan berbeda pada 6 kursi yang melingkar dengan Romeo dan Juliet ini selalu 
duduk bersama? 

 
9. Dalam suatu acara sekolah yang diikuti oleh seluruh ekskul,  diketahu bahwa Ekskul paduan suara diwakili 

4 anak, Ekskul KPT diwakili 5 anak,  Ekskul Art diwakili 5 anak. Dalam acara tersebut setiap anak dari 3 
ekskul tersebut akan duduk berderet. Berapa cara yang dapat dibuat jika: 
a.  mereka boleh menempati bangku sembarang tempat  
b. tiap anak akan duduk berderet mengelompok berdasarkan ekskul yang diikutinya 
 

10. Calista, Anita, Jovita, dan Nevita akan mengikuti  ujian speaking secara bergilir. Tentukan berapa banyak 
urutan ujian yang dapat disusun dengan Anita selalu pada giliran terakhir! 
 

11. Ada 5 foto dengan pose berbeda akan dipasang dalam suatu pameran. Berapa penyusunan jika:  
a. 3 foto selalu berderet bersama  
b. Foto boleh disusun sembarang 

 


