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A. KAIDAH PENCACAHAN 
 

1. Dari angka-angka 1,2,3,4,5,6, dan 7 akan disusun suatu bilangan terdiri dari tiga angka. Banyak bilangan 
ganjil yang dapat tersusun dan tidak ada angka yang berulang adalah … 
 

2. Pada pelaksanaan Ujian praktek Olah raga di sekolah A, setiap peserta diberi nomor yang terdiri dari tiga 
angka dengan angka pertama tidak nol. Banyaknya peserta ujian yang bernomor genap adalah … 

 
3. Dari angka-angka 2,3,4,5,6, dan 7 akan dibuat bilangan terdiri dari empat angka berlainan. Banyaknya 

bilangan kurang dari 5.000 yang dapat dibuat adalah …. 
 

4. Banyaknya bilangan antara 1.000 dan 5.000 yang dapat disusun dari angka-angka 1,2,3,4,5,6 dengan 
tidak ada angka yang sama adalah …. 

 
5. Lima orang bermain bulu tangkis satu lawan satu secara bergantian. Banyaknya pertandingan adalah .... 

 
6. Suatu keluarga yang tinggal di Surabaya ingin liburan ke Eropa via Arab Saudi. Jika rute dari Surabaya 

ke Arab Saudi sebanyak 5 rute penerbangan, sedangkan Arab Saudi ke Eropa ada 6 rute, maka 
banyaknya semua pilihan rute penerbangan dari Surabaya ke Eropa pergi pulang dengan tidak boleh 
melalui rute yang sama adalah …. 

 
7. Seorang anak mempunyai 5 baju dan 3 celana maka banyaknya komposisi pemakaian baju dan celana 

adalah …. 
 

8. Dalam rangka memperingati HUT RI, Pak RT membentuk tim panitia HUT RI yang dibentuk dari 8 pemuda 
untuk dijadikan ketua panitia, sekretaris, dan bendahara masing-masing 1 orang. Banyaknya cara 
pemilihan tim panitia yang dapat disusun adalah … 

 
9. Dalam suatu rapat osis yang terdiri dari 6 orang dalam posisi yang melingkar. Banyaknya formasi duduk 

yang bisa dibentuk…. 
 

10. Dari 7 orang pelajar berprestasi di suatu sekolah akan dipilih 3 orang pelajar berprestasi I, II, dan III. 
Banyaknya cara susunan pelajar yang mungkin terpilih sebagai pelajar berprestasi I, II, dan III adalah … 

 
11. Dalam suatu rapat osis yang terdiri dari 6 orang dalam posisi yang melingkar. Jika ketua, wakil, dan 

sekretaris harus selalu duduk bersebelahan, ada berapa formasi duduk yang bisa dibentuk…. 
 

12. Susunan berbeda yang dapat dibentuk dari kata “JANUARI” adalah …. 
 

13. Susunan berbeda yang dapat dibentuk dari kata “DESEMBER” adalah …. 
 

14. Banyak kelompok yang terdiri atas 3 siswa berbeda dapat dipilih dari 12 siswa pandai untuk mewakili 
sekolahnya dalam kompetisi matematika adalah … 

 
15. Banyak cara menyusun suatu regu cerdas cermat yang terdiri dari 3 siswa dipilih dari 10 siswa yang 

tersedia adalah … 
 

16. Dari 20 orang siswa yang berkumpul, mereka saling berjabat tangan, maka banyaknya jabatan tangan 
yang terjadi adalah … 

 
17. Pada suatu kotak berisi 7 kelereng putih dan 5 kelereng biru. Dari kotak itu diambil 5 kelereng sekaligus. 

Berapa banyak pilihan jika terdiri atas 2 kelereng putih dan 3 kelereng biru? 
 

18. 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 

 
19. 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 
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20. Sebanyak 5 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! 
 

B. PELUANG 
21. Dua dadu dilambungkan bersama-sama sebanyak 180 kali. Tentukan frekuensi harapan mata dadu yang 

muncul jumlahnya 6!  
 

22. Sebuah dadu dilambungkan sebanyak 72 kali. Tentukan frekuensi harapan mata dadu yang muncul 
kurang dari 4!  

 
23. Sebuah dadu dilempar sebanyak N kali. Dengan pelemparan tersebut diharapkan muncul mata dadu ganjil 

sebanyak 36 kali. Tentukan banyaknya pelemparan yang harus dilakukan agar harapan tersebut dipenuhi! 
 

24. Dalam sebuah kotak terdapat 6 bola hijau dan 8 bola merah. Jika diambil 2 bola bersamaan, tentukan 
peluang memperoleh 2 bola berwarna sama! 

 
25. Dalam sebuah kotak terdapat 3 bola hitam dan 6 bola merah. Dari kotak diambil 3 bola sekaligus. Tentukan 

peluang terambil banyak 2 bola hitam dan 1 bola merah! 
 

26. Dua kartu diambil sekaligus dari seperangkat kartu bridge. Tentukan peluang terambilnya dua kartu 
bernomor  9! 
 

27. Sebuah kotak berisi 5 bola hitam, 1 bola hijau dan 4 bola biru. Dari dalam kotak diambil 5 bola sekaligus 
secara acak. Tentukan peluang terambil 3 bola hitam dan 2 bola biru! 
 

28. Dua dadu dilambungkan bersama-sama sekali. Tentukan peluang muncul jumlah kedua mata dadu 4 atau 
6!  
 

29. Kantong I berisi 4 kelereng hijau dan 3 kelereng kuning, sedangkan kantong II berisi 5 kelereng hijau dan 
3 kelereng biru. Dari masing-masing kantong diambil sebuah kelereng, tentukan peluang terambilnya  
a. kedua kelereng berwarna sama 
b. kedua kelereng berbeda warna 
 

30. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Tentukan peluang kejadian terambilnya 
kedua dadu berjumlah > 8 setelah kejadian terambilnya kedua dadu berjumlah < 10! 
 

31. Dari seperangkat kartu bridge diambil secara acak satu lembar kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu 
bukan bernomor 9! 
 

32. Satu set kartu bridge dikocok, kemudian akan diambil sebuah kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu 
AS atau kartu Jack! 
 

33. Dari sebuah kantong yang berisi 4 kelereng berwarna merah dan 6 kelereng berwarna putih diambil dua 
buah kelereng satu persatu tanpa pengembalian. Peluang terambilnya pertama berwarna merah dan 
kedua berwarna putih adalah … 
 

34. Sebuah kotak hadiah berisi 6 gelang dan 4 cincin. Pada pengambilan dua kali berurutan tanpa 
pengembalian, tentukan peluang terambilnya 1 gelang pada pengambilan pertama dan 1 cincin pada 
pengambilan kedua! 
 

35. Kantong Doraemon berisikan 7 kelereng putih dan 4 kelereng coklat. Suneo mempunyai kesempatan 
mengambil  2 buah kelereng yang diambil satu persatu dengan pengembalian. Tentukan peluang Suneo 
mengambil kelereng coklat pada pengambilan pertama dan kedua! 
 

36. Satu set kartu bridge dikocok, kemudian akan diambil sebuah kartu. Tentukan peluang terambilnya kartu 
berwarna merah atau kartu Queen! 
 

37. Dalam suatu kotak terdapat 6 bola kuning dan 10 bola biru. Dua bola diambil satu demi satu tanpa 
pengembalian bola pertama ke dalam kotak. Peluang terambilnya pertama bola kuning dan kedua bola 
biru adalah … 
 

 



 

theresiaveni.wordpress.com 

Latihan Soal Matematika Kelas XI IPS Semester 1 

C. STATISTIKA 
38. Diagram lingkaran berikut data pekerjaan orang tua siswa kelas X suatu SMA. Jika orang tua siswa 

sebanyak 180 orang, maka yang pekerjaannya sebagai buruh sebanyak..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. Data pada diagram menunjukkan siswa yang diterima di beberapa perguruan tinggi. Jika jumlah siswa 
seluruhnya sebanyak 80 orang, maka persentase banyak siswa yang diterima di UNPAD adalah …%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
40. Diagram lingkaran di bawah menunjukan pendataan 90 peternak di sebuah desa. Banyaknya peternak itik 

ada … peternak. 
 
 
 
 
 
 
 

41. Diketahui data sebagai berikut: 
Berat bersih (kg) Frekuensi 
31 – 35 1 
36 – 40 4 
41 – 45 3 
46 – 50 2 

 Tentukan: 
a. Rata-rata 
b. Median 
c. Modus 

d. Kuartil atas (Q3) 
e. Kuartil tengah (Q2) 
f. Kuartil bawah (Q1) 

 
42. Di bawah ini daftar frekuensi dari data usia anak suatu perkampungan. 

Data Frekuens
i 

1 – 5 4 
6 – 10  15 
11 – 
15  

7 

16 – 
20  

3 

21 – 
25 

1 

 f = 30 
Tentukan: 
a. Rata-rata 
b. Median 
c. Modus 

d. Kuartil atas (Q3) 
e. Kuartil tengah (Q2) 
f. Kuartil bawah (Q1) 
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43. Data hasil tes uji kompetensi matematika disajikan pada histogram berikut. 

 
Tentukan: 
a. Rata-rata 
b. Median 
c. Modus 

d. Kuartil bawah (Q1) 
e. Kuartil tengah (Q2) 
f. Kuartil atas (Q3) 

 
44. Perhatikan data pada histogram berikut: 

 
Tentukan: 
a. Rata-rata 
b. Median 
c. Modus 

d. Kuartil bawah (Q1) 
e. Kuartil tengah (Q2) 
f. Kuartil atas (Q3) 

 
45. Diketahui data 4,5,6,6,5,8,7,7,8,4. Tentukan: 

a. Mean 
b. Median 
c. Kuartil atas 
d. Kuartil tengah 
e. Kuartil bawah 
f. Jangkauan antar kuartil (hamparan) 

g. Jangkauan semi antar kuartil/Simpangan 
kuartil 

h. Simpangan Rata-rata 
i. Ragam/variansi 
j. Simpangan Baku 

 
46. Diketahui data 4,5,6,7,6,8,4,8. Tentukan: 

a. Mean 
b. Median 
c. Modus 
d. Kuartil atas 
e. Kuartil tengah 
f. Kuartil bawah 

g. Jangkauan antar kuartil (hamparan) 
h. Jangkauan semi antar kuartil/Simpangan 

kuartil 
i. Simpangan Rata-rata 
j. Ragam/variansi 
k. Simpangan Baku 

 
47. Simpangan rata–rata dari data 5, 5, 5, 7, 8 adalah … 

 
48. Simpangan baku data 6, 4, 5, 6, 5, 7, 8, 7, adalah … 
 

39,5 59,5 69,5 79,5 89,5 49,5 

5 4

10 

6

Data

Fr
ek

ue
ns

i 

5

5
6
7
8

4

Frekuensi 

Nilai
20,5 23,50 17,514,511,5 26,5


