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1).  Pengertian Kaidah Pencacahan (Counting Slots) 
            Kaidah pencacahan atau Caunting Slots adalah suatu kaidah yang digunakan untuk 
menentukan atau menghitung berapa banyak cara yang terjadi dari suatu peristiwa. 
Kaidah pencacahan terdiri atas : 
a. Pengisian tempat yang tersedia (Filling Slots), 
b. Permutasi, dan 
c. Kombinasi. 
2).  Pengisian Tempat yang Tersedia (Filling Slots) 

Apabila suatu peristiwa pertama dapat dikerjakan dengan k1 cara yang berbeda, 
peristiwa kedua dapat dikerjakan dengan k2 yang berbeda dan seterusnya sampai  
peristiwa ke-n, maka banyaknya cara yang berbeda dari semua peristiwa tersebut 
adalah K, di mana : 
                                         K = k1 x k2 x  . . .  x kn 

 
Untuk menentukan banyaknya tempat yang tersedia selain menggunakan aturan perkalian, 
juga menggunakan diagram pohon, tabel silang, dan pasangan berurutan 
Contoh 1   
Misalkan ada dua celana berwarna hitam dan biru serta empat baju berwarna kuning, 
merah, putih, dan ungu. Ada berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang 
dapat dibentuk? 
Jawab:   
Dari masalah  di atas dapat diselesaikan dengan kaidah pencacahan, banyak cara yang  
mungkin terjadi dari peristiwa tersebut dapat ditentukan dengan menggunakan  
metode berikut ini: 
� Dengan tabel silang             

Warna baju 
Warna celana Kuning (k) Merah(m) Putih(p) Ungu(u) 

Hitam (h) (h , k) (h , m) (h , p) (h , u) 
Biru (b) (b , k) (b , m) (b , p) (b , u) 

� Dengan Diagram pohon 
        Warna celana                Warna baju           Pasangan warna yang terbentuk      
                                                  Kuning(k)                (h, k)            
                                                  Merah (m)                (h, m) 
             Hitam (h)                     Putih (p)                   (h, p) 
                                                  Ungu(u)                   (h, u) 
                                                  Kuning(k)                (b, k)       
                                                  Merah (m)                (b, m)   
             Biru (b)                        Putih (p)                    (b, p)    
                                                  Ungu(u)                    (b, u) 

Dari tabel silang dan diagram pohon di atas tampak ada 8 macam pasangan warna  
celana dan baju yang dapat dibentuk, yaitu : (h,k,), (h,m), (h,p), (h,u), (b,k), (b,m),  
(b,p), dan (b,u),   
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� Dengan Pasangan Terurut 
Misalkan himpunan warna celana dinyatakan dengan A = {h,b} dan himpunan warna  
baju dinyatakan B = {k,m,p,u}. Himpunan pasangan terurut dari himpunan A dan  
himpunan B dapat ditulis {(h,k), (h,m), (h,p), (h,u), (b,k), (b,m), (b,p), (b,u)}.  Banyak  
unsur dalam himpunan pasangan terurut ada 8 macam pasangan warna.   

Contoh 2 
Misalkan dari Semarang ke Bandung ada dua jalan dan dari Bandung ke Jakarta ada 3  
jalan. Berapa banyak jalan yang dapat ditempuh untuk bepergian dari Semarang ke 
Jakarta melalui Bandung?   
Jawab:   
Dari Semarang ke Bandung ada 2 jalan dan dari Bandung ke Jakarta ada 3 jalan. Jadi, 
seluruhnya ada 2 x 3 = 6 jalan yang dapat ditempuh. 
Contoh 3 
Dari lima buah angka 0, 1, 2, 3, dan 4 hendak disusun suatu bilangan yang terdiri atas 
4 angka. Berapa banyak bilangan yang dapat disusun apabila angka-angka itu tidak  
boleh berulang? 
Jawab: 
Angka pertama (sebagai ribuan) dapat dipilih dari 4 angka yaitu 1, 2, 3, dan 4.  
Misalnya terpilih angka 1. Karena angka-angka itu tidak boleh berulang, maka angka 
kedua (sebagai ratusan) dapat dipilih dari 4 angka, yaitu 0, 2, 3 dan 4. Misalnya 
terpilih angka 0. Angka ketiga (sebagai puluhan) dapat dipilih dari 3 angka, yaitu 2, 3, 
dan 4. Misalkan yang terpilih angka 2. Angka keempat (sebagai satuan) dapat dipilih 
dari 2 angka, yaitu 3, dan 4. Jadi, seluruhnya ada  4 x 4 x 3 x 2 = 96 bilangan yang 
dapat disusun dengan angka-angka yang tidak boleh berulang. 
Contoh 4 
Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4,  5, dan 7 akan dibentuk bilangan dengan 4 angka dan  
tidak boleh ada angka yang diulang.  

a. Berapa banyak bilangan dapat dibentuk?   
b. Berapa banyak bilangan ganjil yang dapat dibentuk? 
c. Berapa banyak bilangan yang nilainya kurang dari 5.000 yang dapat dibentuk? 
d. Berapa banyak bilangan genap dan lebih besar dari 2.000 yang dapat dibentuk? 

Jawab: 
a.  Angka ribuan ada 6 angka yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Misalkan  

terpilih angka 1. Angka ratusan ada 6 angka yang mungkin, yaitu 0, 2, 3, 4, 5, dan 
7. Misal terpilih angka 2. Angka puluhan ada 5 angka yang mungkin, yaitu 0, 3, 4,  
5, dan 7. Misalkan terpilih angka 3. Angka satuan ada 4 angka yang mungkin, yaitu  
0, 4, 5, dan 7. Jadi, banyak bilangan yang dapat dibentuk = 6 x 6 x 5 x 4 = 720  
bilangan. 

b.   Bilangan ganjil apabila angka satuannya merupakan angka ganjil.   
Angka satuan  ada 4 angka yang mungkin, yaitu 1, 3, 5, dan 7. Misalkan terpilih  
angka 1. Angka ribuan ada 5 angka yang mungkin yaitu  2, 3, 4, 5, dan 7. Misalkan  
terpilih angka 2.  Angka ratusan ada 5 angka yang mungkin, yaitu 0, 3, 4, 5, dan 7.  
Misalkan terpilih angka 3. Angka puluhan ada 4 angka yang mungkin yaitu 0, 4, 5,  
dan 7. Jadi, banyak bilangan ganjil yang dapat dibentuk = 4 x 5 x 5 x 4 = 400  
bilangan. 

c.   Bilangan yang kurang dari 5.000, maka: 
  Angka ribuan ada 4 angka yang mungkin, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Misalkan terpilih 

angka 1. Angka ratusan ada 6 angka yang mungkin yaitu 0, 2, 3, 4, 5, dan 7. Misal  
terpilih angka 2. Angka puluhan ada 5 angka yang mungkin yaitu 0, 3, 4, 5, dan 7.  
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Misalkan terpilih angka 3. Angka satuan ada 4 angka yang mungkin, yaitu 0, 4, 5, 
dan 7. Jadi, banyak bilangan dapat dibentuk = 4 x 6 x 5 x 4 = 480 bilangan. 

d.   Bilangan genap apabila satuannya merupakan angka genap, yaitu 0, 2 atau 4. 
Bilangan lebih besar dari 2.000 dan angka satuannya 0,  maka: 

      Angka ribuan ada 4 angka yang mungkin, yaitu 3, 4, 5, dan 7. Misalkan terpilih 
angka 3. Angka ratusan ada 5 angka yang mungkin, yaitu 1, 2, 4, 5, dan 7. Misal  
terpilih angka 2. Angka puluhan ada 4 angka yang mungkin, yaitu 1, 4, 5, dan 7.    

      Bilangan lebih besar dari 2.000 dan angka satuannya 2,  maka: 
Angka ribuan ada 4 angka yang mungkin, yaitu  3, 4, 5, dan 7. Misalkan terpilih  
angka 3. Angka ratusan ada 5 angka yang mungkin, yaitu 0, 1, 4, 5, dan 7. Misal  
terpilih angka 0. Angka puluhan ada 4 angka yang mungkin, yaitu 1, 4, 5, dan 7.    

      Bilangan lebih besar dari 2.000 dan angka satuannya 4,  maka: 
Angka ribuan ada 4 angka yang mungkin, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Misal terpilih angka 

      3. Angka ratusan ada 5 angka yang mungkin, yaitu 0, 1, 2, 5, dan 7. Misalkan   terpilih 
angka 0. Angka puluhan ada 4 angka yang mungkin, yaitu 1, 2, 5, dan 7.    

  Jadi, banyak bilangan genap dan lebih besar dari 2.000 yang dapat dibentuk adalah   
  = (4 x 5 x 4) + (4 x 5 x 4) + (4 x 5 x 4) = 240 bilangan. 

 
3).  Pengertian dan Notasi Faktorial 

n faktorial adalah hasil kali bilangan bulat positif dari 1 sampai dengan  n.  
Notasi dari n faktorial dilambangkan dengan n !  (dibaca : “n faktorial”). 
 
        n ! = 1 . 2 . 3  . . .  (n – 2) . (n – 1) . n 

 
Contoh 5 
Tentukanlah nilai dari 0! 
Jawab: 
Dari definisi faktorial :        n ! = 1 . 2 . 3 .…. (n – 2) . (n – 1) . n      ................ 1),   
                                    (n – 1) ! = 1 . 2 . 3 .…. (n – 2) . (n – 1)          .................2).   

Jika persamaan 2) kita substitusikan ke persamaan 1),  maka akan diperoleh: 

n ! = (n – 1) ! . n atau 
)!1(

!
−

=
n

nn . Jika  n = 1 maka didapat:  

                            
)!11(

!11
−

=        ↔      
1
!1!0 =             ↔             1!0 =  

Contoh 6 

Hitunglah nilai dari :     a. 5 !                      b. 
!4
!7                       c. 

!4!6
!10
⋅

 

Jawab: 
a. 5 ! = 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 

b. 210
1234

1234567
!4
!7

=
×××

××××××
=  

c. 210
1234123456
12345678910

!4!6
!10

=
×××××××××
×××××××××

=
⋅
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Contoh 7 

Tentukan nilai n yang memenuhi persamaan:    30
)!3(
)!1(
=

−
−

n
n  

Jawab: 

         30
)!3(

)!3)(2)(1(
=

−
−−−

n
nnn    

(n – 1) (n – 2) = 30 
n2 – 3n + 2 = 30 
n2 – 3n – 28  = 0 
(n – 7) (n + 4) = 0 
n = 7 atau n =  – 4 (tidak memenuhi)   

 Jadi nilai n adalah 7 
 
 
1. Dalam suatu penelitian akan ditanam 4 jenis padi (p1, p2, p3, p4)  pada 5 petak  

sawah yang berbeda (s1, s2, s3, s4, s5) 
a. Buatlah diagram  pohon dan tabel silang pada penelitian itu!   
b. Berapa macam cara penanaman 4 jenis padi di 5 petak sawah yang berbeda? 

2. Dari kota A ke Kota B ada 5 jalan yang dapat dilalui. Dari Kota B ke Kota C ada 7  
jalan yang dapat dilalui. Dengan berapa cara seseorang dapat pergi:   
a. Dari Kota A ke C melalui B? 
b. Dari Kota A ke C melalui B dan kembali lagi ke A melalui B? 
c. Dari Kota A ke C melalui B dan kembali lagi ke A melalui B tetapi jalan yang 

ditempuh pada waktu kembali tidak boleh sama dengan jalan yang dilalui ketika  
berangkat? 

3.  Berapa banyak lambang bilangan dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5,  
dan 6: 
a. Jika bilangan tersebut terdiri dari 3 angka dan ada angka yang sama? 

       b. Jika bilangan tersebut terdiri dari 4 angka yang berlainan dan genap? 
4. Berapa banyak pasang pakaian yang dapat dipakai seorang siswa apabila ia  

mempunyai 6 celana dan 8 kemeja?  
5.  Dari angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dibuat bilangan yang terdiri atas 4 angka yang  

berbeda. Berapakah banyaknya bilangan  yang dapat disusun apabila bilangan itu  
kurang dari 5000 dan tanpa pengulangan? 

6.  Pengurus suatu organisasi terdiri dari 4 orang, yaitu seorang ketua, seorang 
sekretaris, seorang bendahara, dan seorang pembantu umum. Untuk jabatan  
ketua ada 5 calon, untuk sekretaris ada 7 calon, untuk bendahara ada 4 calon, dan  
untuk pembantu umum ada 3 calon. Jika dalam susunan pengurus itu tidak boleh  
seorang pun yang dicalonkan pada 2 jabatan atau lebih. Dengan berapa cara  
susunan pengurus itu dapat dibentuk? 

7.  Untuk mengikuti lomba KEMAMPUAN MIPA di tingkat Kabupaten, akan dipilih   wakil 
untuk pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Masing-masing untuk 1 pelajaran 
ditempatkan seorang wakil. Bila untuk matematika tersedia 8 calon,  
Fisika 5 calon, Kimia 6 calon, dan Biologi 4 calon. Ada berapa cara pemilihan 
pasangan dapat dilakukan? 

8.  Berapa banyaknya huruf dapat dibentuk dari kata SHOLAT, apabila : 
a. Huruf terakhir adalah konsonan? 
b. Huruf terakhir adalah huruf A? 
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9. Berapakah banyaknya bilangan antara 500 dan 900 yang dapat disusun dari angka 
2, 3, 4, 5, dan 6, jika pada penyusunan bilangan itu tidak boleh ada pengulangan  
angka? 

10. Delapan orang terdiri atas 2 pria dan 6 wanita. Mereka mendapatkan 8 kursi  
sebaris ketika menonton pertunjukan. Jika pria harus menempati di ujung-ujung  
kursi, ada berapa cara mereka duduk? 

11. Dari kotak  A, B, dan  C berturut turut berisi 5 bola merah, 6 bola kuning, dan 4  
bola hijau. Seorang mengambil sebuah bola dari masing masing kotak sehingga  
mendapat 3 bola yang berlainan warna. Berapa cara agar mendapatkan 3 bola  
yang berlainan warna tersebut? 

12. Seorang karyawan dalam bertugas setiap harinya melewati 4 gedung. Dari gedung  
1 ke gedung 2 ada 5 jalan, dari gedung 2 ke gedung 4 ada 6 jalan, dari gedung 1  
ke gedung 3 ada 5 jalan, dari gedung 3 ke gedung 4 ada 2 jalan, namun dari  
gedung 2 ke gedung 3 tidak ada jalan. Setelah sampai dari gedung 4 orang  
tersebut kembali ke gedung 1 melalui gedung 3 atau gedung 2. Ada berapa cara  
orang tersebut untuk keluar dari gedung tempat dia bekerja?  
a. Jika waktu pulang boleh melalui jalan yang sama. 
b. Ketika pulang tidak boleh melalui jalan yang sudah dilewati. 

13. Dari angka-angka 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 9 akan disusun suatu bilangan puluhan 
ribu. Berapa banyaknya bilangan yang dapat disusun apabila bilangan tersebut: 
a. Merupakan bilangan yang habis dibagi 10 dan angka tidak berulang? 

       b.  Merupakan bilangan genap dan kurang dari 60.000? 

14.  Hitunglah nilai dari  : a. 
!5
!8       b. 

!2!.15
!17    c. 

!2!.2
!5!.4!.3     d. 

)!320(
!20
−

 

15. Tentukan nilai n yang memenuhi persamaan : 

      a. 42
!

)!2(
=

+
n

n             b. 6
)!2(

!
=

−n
n            c. 

)!2(
!

)!1(!2
)!1(

−
=

−
+

n
n

n
n  

 
4).  Permutasi 
a. Permutasi dari unsur yang berbeda 

Susunan k objek yang berbeda dari n objek yang tersedia di mana k ≤ n sering di  
dipopulerkan dengan istilah Permutasi k objek yang berbeda dari n objek  yang 
tersedia. 
Banyak permutasi k objek dari n objek di tulis  nPk  dapat dirumuskan : 

                                       
)!(

!
kn

nPkn −
=  

Contoh 8 
Berapa banyak permutasi dua huruf yang diambil dari huruf-huruf A,B,C,D dan E  
Jawab: 

20
!3
!5

)!25(
!5

25 ==
−

=P   susunan 

Contoh 9 
Berapa banyak susunan yang terdiri atas 4 huruf yang di ambil dari huruf-huruf                                      
T, O, S, E, R, B, dan A? 
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Jawab: 

840
!3
!7

)!47(
!7

47 ==
−

=P   susunan  

b. Permutasi yang memuat unsur yang sama 
           Banyaknya permutasi  nPn   di mana ada  a objek yang sama, b objek  yang sama,  
dan seterusnya ditulis P, dirumuskan : 

                                                              
....!!

!
⋅⋅

=
ba
nP  

Contoh 10 
Tentukan banyak permutasi dari : a. 5 objek yang memuat 3 objek sama 
                                                       b. 10 objek yang memuat 2 objek sama, 4 objek lainnya                    

sama dan 3 objek lainnya sama 
Jawab: 

a. 20
!3
!5
==P   susunan 

b. 12600
123!412

!45678910
!3!4!2

!10
=

×××××
××××××

==P susunan 

Contoh 11 
Tentukan banyak susunan huruf yang berbeda yang dapat dibentuk dari huruf- huruf pada kata 
MATEMATIKA ? 
Jawab: 

151200
12!312

!345678910
!2!3!2

!10
=

××××
×××××××

==P  susunan 

c. Permutasi siklik 
  Jika ada 2 objek duduk melingkar, maka banyak susunan ada 1 = (2 – 1)!, yaitu:  
 
 
 
   Jika ada 3 objek duduk melingkar, maka banyak susunan ada 2 = (3 – 1)!, yaitu:  
 
 
 
   Jika ada 4 objek duduk melingkar, maka banyak susunan ada 6 = (4 – 1)!, yaitu:  
 
 
 
 
 
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 (melingkar), maka  
banyaknya susunan yang terjadi (permutasi siklik  atau P siklik)  adalah:   
                                                               
                                                    P siklik = (n  – 1)! 

 
 
 

A B • • 

A 

B •• C 

• A 

C ••B 

•

A 

B • •D 
• 

C• 

A 

B • •C 
• 

D • 

A 

C ••D 
•

B•

A 

C ••B 
•

D•

D 

B ••A 
•

C•

D 

C • •A 
• 

B• 
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Contoh 12   
Dari 8 peserta konferensi akan menempati kursi pada meja bundar, berapa macam  
susunan posisi duduk yang dapat terjadi? 
Jawab: 
 P siklik = (8 –1)! = 7! = 5.040 
Contoh 13    
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       
Jawab : 
a. Jika semua anggota Karang Taruna bebas untuk memilih, maka banyak susunan 

siklik = (8 – 1)! = 5.040. 
b. Jika Hanif, Nisa, dan Azzam harus duduk berdampingan, maka mereka bertiga  

dianggap satu objek dalam susunan siklik. Jumlah objek dalam susunan siklik 
tinggal 6 objek, maka banyak susunan siklik = (6 – 1)! = 120. Namun Hanif, Nisa, 
dan Azzam dapat bertukar tempat sebanyak 3! = 6.   

        Jadi, susunan siklik dimana Hanif, Nisa, dan Azzam duduk berdampingan adalah     
= 120 x 6 = 720. 

c. Hanif, Nisa, dan Azzam tidak boleh bertiganya duduk berdampingan= 5.040 – 720 = 4.320 
 
5). Kombinasi 
Susunan k objek dengan urutan tidak diperhatikan dari n objek yang tersedia di mana 
k ≤ n sering dipopulerkan dengan istilah Kombinasi k objek dari n objek yang tersedia. 
Banyaknya kombinasi k objek dari n objek di tulis nCk  dirumuskan:  

!)!(
!

kkn
nCkn −

=  

Contoh 14 

Tentukan nilai kombinasi :  a. 712 C        b. 
412

2725
C

CC ⋅
 

Jawab: 

a. 792
12345

89101112
!7)!712(

!12
712 =

××××
××××

=
⋅−

=C  

b. 
33
14

495
210

1234
9101112

12
67

12
45

!4)!412(
!12

!2)!27(
!7

!2)!25(
!5

412

2725 ==

×××
×××
×
×

×
×
×

=

−

−
×

−
=

⋅
C

CC
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Contoh 15 
Tentukan nilai n dari persamaan :  23)1( 4 CC nn ⋅=+         
Jawab: 
       23)1( 4 CC nn ⋅=+  

!2)!2(
!4

!3)!31(
)!1(

−
×=

−+
+

n
n

n
n  

   
!2)!2(

!4
!3)!2(
!)1(

−
×=

−
×+

n
n

n
nn  

         
1
14

3
)1(

×=
+n  

           n + 1 = 12 
                 n = 11 
Catatan penting 
Perbedaan permutasi dan kombinasi dalam menyelesaikan soal-soal verbal: 
• Soal verbal diselesaikan dengan permutasi, jika urutan unsur dibalik bernilai  

berbeda atau  unsur dalam soal tersebut memiliki status. 
• Soal verbal diselesaikan dengan kombinasi, jika urutan unsur dibalik bernilai sama   

atau unsur dalam soal tersebut tidak memiliki status. 
 
Contoh 16 

a. Dari 12 orang anggota Karang Taruna akan dipilih 3 orang sebagai petugas ronda.  
Ada berapa susunan petugas ronda yang dapat dibentuk? 

b. Dari 35 siswa akan dipilih 3 siswa sebagai ketua kelas, bendahara, dan sekretaris. 
Ada berapa susunan pengurus kelas yang dapat dibentuk? 

c. Suatu rapat dihadiri oleh 10 orang anggota. Pada kesempatan ini dipilih 3 orang 
untuk berbicara. Berapa banyak cara untuk memilih ketiga orang tersebut? 

d. Pada sebuah tes seorang peserta hanya diwajibkan mengerjakan 6 dari 10 soal  
yang diberikan. Berapa jenis pilihan soal yang mungkin untuk dikerjakan? 

e. Berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3  angka  dapat disusun dari angka 4, 5,  
6, 7, dan 8 tanpa pengulangan? 

f. Berapa macam susunan pengurus RT yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan  
bendahara dari 8 calon pengurus? 

 Jawab: 
a. Objek tidak punya status atau urutan objek dibalik sama, maka menyelesaikannya  

dengan menggunakan kombinasi: 220
123
101112

!3)!312(
!12

312 =
××
××

=
⋅−

=C  susunan

b.  Objek memiliki status yaitu sebagai ketua, sekretaris dan bendahara. Penyelesaiannya                        

dengan menggunakan permutasi: 39270
!32

!32333435
)!335(

!35
335 =

×××
=

−
=P  susunan

c. Objek tidak punya status atau urutan objek dibalik sama, maka menyelesaikannya  

dengan menggunakan kombinasi: 120
123
8910

!3)!310(
!10

310 =
××
××

=
⋅−

=C cara  

d. 210
1234
78910

!6)!610(
!10

610 =
×××
×××

=
⋅−

=C  pilihan 
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e. 60345
)!35(

!5
35 =××=

−
=P  bilangan 

f. 336678
)!38(

!8
38 =××=

−
=P susunan

                 Contoh 17  
Dari suatu kotak terdapat 20 bola dimana 8 warnanya merah, 7 warnanya putih, dan sisanya 
berwarna hitam. Jika diambil 4 bola dari kotak tersebut, berapa banyak cara untuk mendapatkan 
warna:  a. Dua merah dan dua putih? 
       b. Semuanya hitam? 
       c. Paling sedikit tiga merah?  
Jawab: 
 a. Mengambil 2 merah dari 8 merah sebanyak 8C2 cara dan mengambil 2 putih dari 7 putih 

sebanyak  7C2 cara. Banyaknya cara untuk mendapatkan 2 merah, dan dua putih adalah : 

588
12
67

12
78

!2)!27(
!7

!2)!28(
!8

2728 =
×
×

×
×
×

=
−

×
−

=× CC  cara 

                  b. Banyak cara mengambil 4 hitam dari 5 hitam adalah : 5
1
5

!4)!45(
!5

45 ==
−

=C cara 

                 c. Paling sedikit tiga merah mempunyai beberapa kemungkinan, yaitu : 

                      banyak cara 3 merah dan 1 putih = 392
1
7

123
678

!1)!17(
!7

!3)!38(
!8

1738 =×
××
××

=
−

×
−

=× CC  

                      banyak cara 3 merah dan 1 hitam = 280
1
5

123
678

!1)!15(
!5

!3)!38(
!8

1538 =×
××
××

=
−

×
−

=× CC  

                      banyak cara 4 merah semua          = 70
1234
5678

!4)!48(
!8

48 =
×××
×××

=
−

=C  

            Jadi banyak cara mendapatkan paling sedikit 3 merah adalah= 392 + 280 + 70 = 742 cara 
 
 
 

       1. Hitunglah : a.  16 P     b. 45C   c. 
511

3526
C

CC ×
 

       2.    Tentukan nilai n daro persamaan : a. 17203 CCn =    b. 312 2 CP nn −×=    c. 25 2 CC nn ×=  
3. Dengan berapa cara 5 orang dapat duduk pada:  

a. Lima kursi berdampingan  
b. Lima kursi yang terletak di sekeliling meja bundar? 

4. Berapa banyak susunan huruf yang dapat disusun dari tiap huruf berikut ini: 
a. P, A, L, A, P, dan A 
b. M, O, N, O, T, O, dan N  
c. A, M, B, U, R, A, D, U, dan L? 

5. Berapa banyak cara duduk yang dapat terjadi jika 9 orang disediakan hanya 4 
kursi, sedangkan salah seorang dari mereka harus selalu duduk di kursi tertentu? 

6. Ada 3 orang Belanda, 4 orang Jerman, 3 orang Inggris dan 2 orang Jepang. 
Disediakan 12 kursi berdampingan. Dengan berapa cara mereka dapat duduk, jika  
yang sebangsa berdampingan? 
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7. Tentukanlah berapa banyak: 
a. Garis lurus yang dapat dibuat dari 20 titik yang tidak segaris 
b. Diagonal segi-10 yang dapat dibentuk  
c. Segitiga yang dapat di tarik dari 15 titik yang tidak segaris? 

8. Dari 12 orang Jenderal akan dipilih 4 orang sebagai Kapolda untuk ditempatkan di  
4 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jabar, Jateng, dan Yogyakarta. Berapa cara  
pemilihan dapat dilakukan? 

9. Dari suatu kotak terdapat 25 bola, 10 warnanya merah, 9 warnanya putih, dan 
sisanya berwarna hitam. Jika diambil 4 bola dari kotak tersebut, berapa banyak  
cara untuk mendapatkan warna: 
a. Tiga merah dan satu putih 
b. Semuanya hitam 
c. Paling sedikit dua putih 

d. Paling banyak dua hitam 
e. Tidak ada yang merah?  

10. Dari 10 anggota Karang Taruna di mana Tutik, Susan, Yusuf, dan Azzam ada  
didalamnya, akan duduk mengelilingi meja bundar. Ada berapa susunan yang  
terjadi jika: 
a. Semua anggota Karang Taruna bebas untuk memilih tempat duduk? 
b. Tutik, Susan, Yusuf, dan Azzam harus duduk berdampingan?  
c. Tutik, Susan,Yusuf, dan Azzam tidak boleh keempatnya duduk  

 berdampingan? 
11. Suatu pertemuan diikuti oleh 10 orang peserta yang akan duduk mengelilingi 

meja bundar. Jika dalam peserta tersebut ada Ani, Badu, dan Cecep. Tentukan 
banyak susunan yang terjadi: 
a. Jika semua peserta bebas memilih tempat duduk   
b. Ani dan badu duduk berdampingan   
c. Ani, Badu, dan Cecep duduk berdampingan 

12.  Berapa banyak warna campuran yang terdiri atas 4 warna yang dapat dipilih dari 
8 warna dasar yang berbeda? 

13. Dari 40 siswa suatu sekolah, ditunjuk 3 siswa untuk mengikuti penyuluhan 
NARKOBA di  Kelurahan. Ada berapa susunan siswa yang terpilih? 

14. Dari 45 anggota DPRD akan ditunjuk 3 orang untuk mengunjungi 3 daerah  
bencana, yaitu Tanah longsor di Jember, Tanah longsor di Banjarnegara, dan 
banjir di Kendal. Ada berapa susunan utusan yang dapat dibentuk yang terjadi? 

15. Dari 100 orang peserta demo di PT X ditunjuk 5 orang sebagai wakil untuk  
berbicara dengan Direktur. Ada beberapa susunan yang terjadi apabila Badu, dan  
Dodi sebagai penggerak demo sudah pasti terpilih sebagai wakil?   

16. Dari 30 peserta kontes akan dipilih 3 kontestan sebagai juara 1, juara 2, juara 3,  
dan juara harapan. Ada berapa susunan yang terjadi jika: 
a. Ada peserta yang mengundurkan diri, dan Ani sebagai peserta kontes sudah  

pasti juara 1?  
b. Tidak ada peserta yang mau dijadikan juara harapan? 

17. Berapa banyak permutasi berikut ini:  
a. 3 unsur diambil dari 20 unsur yang tersedia? 
b. 4 unsur diambil dari 50 unsur yang tersedia? 

18. Carilah banyaknya kombinasi berikut ini:                   
a. 4 unsur diambil dari 15 unsur yang tersedia? 
b. 3 unsur diambil dari 100 unsur yang tersedia? 
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19. Dari 16 orang pengurus sebuah organisasi akan dipilih seorang Ketua, Wakil 
ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Tentukan banyaknya cara pemilihan pengurus 
sebuah organisasi tersebut? 

20. Dari 10 orang anggota Karang taruna di mana Hanif, Aldi, dan Muslim ada di  
dalamnya akan dipilih untuk satu team bola voli. Tentukan banyaknya susunan 
team yang dapat dibentuk apabila: 
a. Semua anggota bebas untuk dipilih?  
b. Hanif sebagai Kapten harus dipilih? 
c. Hanif sebagai kapten harus dipilih dan Muslim tidak masuk untuk dipilih? 
d.    Hanif dan Aldi harus dipilih? 
 

6)  Peluang Suatu Kejadian 
 
A.  Pengertian Ruang Sampel dan Kejadian 

 
 
 
 
19 

Pada percobaan melempar sekeping mata uang logam, hasil yang muncul dapat 
dituliskan dengan memakai notasi himpunan. Misalkan “G” dimaksudkan munculnya  
gambar dan “A” munculnya angka. Himpunan dari semua hasil di atas yang mungkin  
muncul pada percobaan ditulis S = {G , A}, S disebut ruang sampel atau ruang.   
Misalkan pada percobaan melempar sebuah dadu bersisi enam, himpunan dari semua 
hasil yang mungkin muncul pada percobaan ditulis S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. S disebut 
ruang sampel atau ruang contoh. Jadi, ruang sampel adalah Himpunan S dari semua kejadian 
atau peristiwa yang mungkin muncul dari suatu percobaan. Ruang sampel biasanya 
dilambangkan dengan huruf “S” yang disebut sebagai himpunan semesta. Anggota-anggota 
ruang contoh disebut titik sampel atau titik contoh. Misalnya ruang contoh S = {G, A} 
mempunyai 2 titik contoh, yaitu G dan A yang disebut sebagai anggota-anggota dari  himpunan 
semesta. Banyaknya anggota ruang sampel biasanya dilambangkan dengan n(S). 
                   Setiap kali melakukan percobaan akan diperoleh hasil kejadian atau  peristiwa.  
Misalnya, kegiatan melempar sekeping uang logam akan muncul sisi gambar (G) atau  
munculnya sisi angka (A). Kegiatan melempar sebuah dadu bersisi enam, akan diperoleh hasil 
kejadian yang mungkin muncul salah satu dari enam sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. 
Jadi, hasil kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Suatu kejadian A adalah suatu 
himpunan dari titik sampel atau merupakan himpunan bagian dari ruang sampel S. Himpunan 
kosong  atau { } dan S sendiri adalah himpunan bagian dari S, sehingga merupakan kejadian-
kejadian.  φ  disebut kejadian yang tak mungkin (mustahil), sedangkan S disebut kejadian yang 
pasti.   
Contoh 18 
Dua uang logam dilempar bersamaan, tentukan:  
  a. Ruang Sampel dan banyaknya ruang sampel? 

       b. Titik sample? 
      Jawab : 
      a.Ruaang sampelnya adalah : S = {(A , A), (A , G), (G , A), (G , G)}    

 A G
A (A , A) (A , G) 
G (G , A) (G , G) 

      b. titik sampelnya ada 4 yaitu : (A , A), (A , G), (G , A), (G , G)
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Contoh 19   
Pada percobaan pelemparan 3 mata uang logam sekaligus 1 kali, jika P adalah  
kejadian muncul 2 angka, tentukanlah ruang sampel S, banyaknya ruang sampel,  dan  
himpunan kejadian P. 
Jawab: 
S = {AAA, AAG, AGA, GAA, GAG, AGG, GGA, GGG} dan n(S) = 8 
P = {AAG, AGA, GAA} 
 
B.  Pengertian Peluang Suatu Kejadian 
 

Sebelum  mengetahui definisi dari peluang suatu kejadian, sebaiknya diketahui dahulu  
pengertian frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah perbandingan antara banyaknya hasil yang 
muncul dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Misalnya  percobaan melempar sekeping 
uang logam sebanyak 12 kali. Jika muncul “G” 7 kali dan sisanya munsul “A” maka Frekuensi 

relatif myncul Gambar Fr (G) =
12
7  dan Frekuensi relatif myncul Angka Fr (A) =

12
5  dengan 

demikian Frekuensi relatif muncul G atau A mendekati 
2
1 , ditulis P (A) = P(G) = 

2
1 . Jadi suatu 

percobaan uang mempinyai beberapa hasil, masing-masing mempunyai peluang yang sama 
dirumuskan :    

)(
)()(

Sn
AnAP =

Keterangan:  
P(A)   = Peluang munculnya suatu kejadian A   
n(A)   = Banyaknya anggota dalam kejadian A 

      n(S)  = Banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel 
 Nilai P(A) berkisar antara 0 sampai 1,  P(A) = 1 adalah suatu kepastian dan  P(A) = 0  
adalah suatu mustahil. 
Contoh 20   
Pada pelemparan sebuah dadu, tentukanlah peluang kejadian muncul: 
a. Bilangan 2?  
b. Bilangan prima? 
Jawab: 
S = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, maka n(S) = 6 
a.  Misalkan A adalah kejadian muncul bilangan 2, maka A ={2}, dan n(A) = 1 

     Jadi, 
6
1

)(
)()( ==

Sn
AnAP  

b.  Misalkan B adalah kejadian muncul bilangan prima, maka B ={2,3,5}, dan n(B) = 3 
Jadi,     

2
1

6
3)( ==BP  

Contoh 21 

 

Pada pelemparan suatu uang logam dan sebuah dadu, berapakah peluang munculnya: 
a. Gambar pada uang logam dan bilangan genap pada dadu? 
b. Angka pada uang logam dan bilangan komposit pada dadu? 
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Jawab:   
Uang/Dadu 1 2 3 4 5 6 

A (A , 1) (A , 2) (A , 3) (A , 4) (A , 5) (A , 6) 
G (G , 1) (G , 2) (G , 3) (G , 4) (G , 5) (G , 6) 

                    a. n(A) = {(G , 2), (G , 4), (G , 6)} sehingga 
4
1

12
3

)(
)()( ===

Sn
AnAP  

                    b. n(B) = {(A , 4), (A , 6) } sehingga 
6
1

12
2

)(
)()( ===

Sn
BnBP

Contoh 22    
Suatu kotak berisi 6 bola putih dan 4 bola merah. 
a. Jika Dari kotak itu diambil sebuah bola secara acak, berapa peluang yang terambil sebuah  

bola putih? 
b. Jika Dari kotak itu diambil tiga bola secara acak, berapa peluang yang terambil tiga  
 bola merah? 
c.   Jika Dari kotak itu diambil tiga bola secara acak, berapa peluang yang terambil dua bola  
 merah satu bola putih?  
Jawab: 
Bola putih dan bola merah seluruhnya ada 10 buah, jadi,  n(S) = 10 

a. Bola putih ada 6, jadi, n(bola putih) = 6  jadi, peluang terambilnya sebuah bola putih adalah:        

5
3

10
6

)(
)()( ===

Sn
AnAP  

b.    Peluang yang terambil tiga bola merah
30
1

120
4

)(
)()(

310

34 ====
C
C

Sn
BnBP  

c.    Peluang yang terambil tiga bola merah
10
3

120
66

)(
)()(

310

1624 =
×

=
×

==
C

CC
Sn
CnCP  

Contoh 23 
Pasangan suami istri berencana memiliki 3 orang anak. Tentukan peluang 3 anak 
tersebut: 
a. Laki-laki semua         b.  Dua laki-laki          c.  Paling sedikit 1 perempuan? 
Jawab: 
Misalkan laki-laki dilambangkan dengan L, dan perempuan dengan P, maka: 
S = {LLL, LLP, LPL, PLL, LPP, PLP, PPL, PPP}, sehingga n(S) = 8 

a.  Jika A = semua laki-laki, maka A = {LLL} , n(A) =1 jadi, 
8
1

)(
)()( ==

Sn
AnAP   

b. B ={LLP, LPL,  PLL}; 
8
3

)(
)()( ==

Sn
BnAP  

c. C ={LLP, LPL,  PLL, LPP, PLP, PPL, PPP}; 
8
7

)(
)()( ==

Sn
CnCP   

C.  Frekuensi Harapan Suatu Kejadian 
Frekuensi harapan suatu kejadian Fh dari suatu percobaan adalah hasil kali peluang 

P(A) dengan  banyaknya percobaan  n :   
Fh = P(A) x n  

Contoh 24   
Tiga buah uang logam yang bersisi gambar (G) dan angka (A) dilempar bersama-sama   
sebanyak 80 kali, tentukan harapan munculnya :  
a. Tiga-tiganya angka?              b.  2 gambar?                         c.  Tidak ada angka? 
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Jawab:   
S = {GGG, GGA, GAG, AGG, AAG, AGA, GAA, AAA}, sehingga  n(S) = 8 

a. A={(AAA)} ; Fh(tiga-tiganya angka) = P(A) x n = 1080
8
1

=×  kali 

b. B={(GAG), (AGG), (GGA)}; Fh(dua gambar) = P(B) x n = 3080
8
3

=×  kali  

c. C= {(GGG)} ; Fh(tidak ada angka) = P(C) x n = 1080
8
1

=×  kali  

D.  Peluang Komplemen Suatu Kejadian 
 

Misalkan banyaknya ruang sampel adalah  n(S), banyaknya suatu kejadian A adalah  
n(A). Banyaknya kejadian yang bukan A atau komplemen A dilambangkan Ac adalah: 
 n(Ac) = n(S) – n(A), jika ruas kiri dan kanan dibagi n(S), maka akan diperoleh  

persamaan:   
)(
)(

)(
)(

)(
)(

Sn
An

Sn
Sn

Sn
An c

−=                    ⇔         )(1)( APAP c −=

Contoh 25  
Peluang bahwa esok hari akan hujan adalah 0,26. Tentukanlah peluang bahwa esok 
hari tidak hujan! 
Jawab: 
P(esok hari tidak hujan) = 1 – P(esok hari hujan) = 1 – 0,26 = 0,74 
Contoh 26 
Dari suatu kotak terdapat 7 bola hijau, 3 bola merah, dan 5 bola kuning. Jika diambil 2  
bola sekaligus, tentukanlah peluang yang muncul bukan keduanya bola hijau ! 
Jawab: 
Untuk menentukan peluang keduanya bukan bola hijau, tentukan terlebih dahulu  

peluang kedua-duanya hijau, yaitu P(keduanya hijau)
5
1

105
21

215

27 ===
C
C

 

P(bukan keduanya hijau) =1 – P(keduanya hijau) = 
5
4

5
11 =−  

  
 
 
1. Tentukanlah banyaknya ruang sampel dari pernyataan berikut: 

a. Dua dadu dilempar sekali? 
b. Mata uang logam dilempar 4 kali? 
c. Suami istri yang mempunyai  rencana  memiliki 8 orang anak? 
d. Dadu dan koin dilempar bersama-sama? 
e. Tiga dadu yang dilempar bersama-sama? 

2. Sebuah dadu di lempar sekali. Berapa peluang: 
a. Munculnya jumlah mata dadu kurang dari 3? 
b. Munculnya jumlah mata dadu lebih dari 4? 

3. Dari seperangkat kartu bridge (Remi) di ambil satu kartu secara acak, tentukan  
peluang terambilnya: 
a. Kartu berwarna hitam?                 
b. Kartu Jack merah?  

 c.  Kartu Wajik? 
d.  Kartu As hati? 

4. Dari huruf-huruf pembentuk “PRACIMANTORO” akan diambil sebuah huruf secara  
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acak. Berapa peluang yang terambilnya: 
a. Huruf hidup (vokal)? 
b. Huruf mati (konsonan)?  

5. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng putih, 10 kelereng merah dan 6  
kelereng kuning. Dari kantong diambil sebuah kelereng secara acak. Berapa  
peluang yang  terambil sebuah kelereng : 
a. Berwarna putih?   
b. Berwarna merah?   

c.  Berwarna kuning? 
d.  Bukan putih? 

6. Sebuah kotak berisi 6 bola merah, 5 bola biru, dan 4 bola putih. Dari kotak itu  
diambil 3 bola sekaligus secara acak. Berapa peluang terambilnya. 
a. Semua merah ?        
b. Semua putih?  

c.   putih dan 1 merah? 
d.  Paling sedikit 2 merah?

7. Dua dadu dilempar secara bersamaan sebanyak satu kali. Berapa peluang 
munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan: 
a.  5                      b. 10                       c. 14                     d.  kurang dari 8 

8. Tiga buah dadu di lempar secara bersamaan sebanyak satu kali. Berapa peluang 
munculnya tiga mata  dadu berjumlah  : 
a. 4                        b.  5                         c.  16                    d. lebih dari 12?  

9. Delapan uang logam yang bersisi G dan A dilempar bersama-sama, tentukanlah: 
a. Banyaknya ruang sampel 
b. Peluang munculnya 3 gambar  

c. Peluang munculnya 4 angka 
d. Peluang munculnya < 4 gambar?

10. Sepasang suami istri berencana memiliki 7 orang anak, tentukanlah peluang 
anak-anaknya: 
a. Semuanya laki-laki  c. Paling sedikit 2 laki-laki 
b.     Tiga perempuan  d. Paling banyak 3 perempuan?  

11. Di dalam sebuah kotak ada 9 tiket yang diberi nomor 1 sampai 9. Apabila 2 tiket 
diambil secara acak (random), tentukan peluang terambilnya:   
a. Kedua duanya bernomor ganjil   
b. Kedua duanya adalah genap   

c. Satu ganjil satu genap 
d. Keduanya bukan ganjil? 

12. Tiga kartu diambil secara acak dari 1 set kartu bridge. Tentukan peluang yang  
terambil : 
a. Tiga-tiganya kartu berwarna hitam   
b. Dua kartu wajik dan 1 As  

c. As, King, dan kartu  9  
d. Dua kartu king dan 1 kartu 10? 

13. Sebuah dadu di lempar sebanyak 60 kali. Berapa frekuensi harapan muncul: 
a. Bilangan prima   
b. Bilangan yang habis dibagi 2   

c. Bilangan yang habis dibagi 3   
d. Bilangan komposit?   

14. Dua keping mata uang logam dilempar sebanyak 800 kali. Berapa frekuensi  
harapan muncul semuanya  sisi angka? 

15. Suatu bibit tanaman memiliki peluang tumbuh 0,78. Bibit tanaman itu ditanam  
pada suatu lahan sebanyak 2.000 bibit. Berapa perkiraan tanaman yang tidak 
tumbuh? 

16. Dua buah dadu dilempar secara bersamaan sebanyak 180 kali. Berapa frekuensi  
harapan munculnya mata dadu:   
a. Kedua-duanya bilangan prima 
b. Berselisih 3 

c. Berjumlah kurang dari 5 
d. Bermata sama? 

17. Dalam sebuah kotak terdapat 10 buah bola, 7 bola diantaranya berwarna putih  
dan 3 bola yang lainnya berwarna hitam. Dari kotak itu diambil 2 bola secara acak. 
Tiap kali kedua bola itu diambil, dikembalikan lagi kedalam kotak. Jika  
pengambilan seperti itu dilakukan sebanyak 180 kali. Berapa frekuensi harapan 
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yang terambil itu: 
a. Keduanya bola putih  
b. Keduanya bola hitam  

c. Satu bola putih dan satu hitam  
d. Bukan kedua-duanya hitam? 

18. Dua buah dadu besisi enam dilempar sekali. berapa peluang munculnya bilangan  
dadu pertama tidak sama dengan bilangan dadu kedua? 

19. Dari hasil diagnosa suatu rumah sakit di Jakarta,  2,5% pasiennya terinveksi virus  
Flu Burung. Jika di RS X  terdapat 350 pasien, berapa pasien yang terbebas dari  
virus Flu burung? 

20. Hasil survey yang dilakukan pada suatu wilayah terhadap kepemilikan mobil dan  
sepeda diperoleh data sebagai berikut: 15% penduduk tidak memiliki mobil, 40%  
penduduk memiliki sepeda. Kalau dari wilayah itu diambil satu orang secara acak, 
berapa peluang ia memiliki mobil tetapi tidak memiliki sepeda? 
 

7).  Peluang Kejadian Majemuk 
 

Kejadian majemuk adalah kejadian yang dibentuk dengan cara menggabungkan dua  
atau lebih kejadian sederhana. Dengan memanfaatkan operasi antar himpunan, kita  
akan menentukan peluang kejadian majemuk. Operasi antar himpunan tersebut adalah  
gabungan dua himpunan dan irisan dua himpunan. 

Misalkan pada percobaan melempar dadu bersisi enam sebanyak satu kali. Kejadian A  
muncul bilangan prima, yaitu A = {2, 3, 5} dan kejadian B muncul bilangan genap,  
yaitu B = {2, 4, 6}. Dalam diagram Venn, dua kejadian di atas dapat dilukiskan  
sebagai berikut: 

Tampak bahwa kejadian A dan B tidak saling lepas 
(memiliki irisan A ∩ B = { 2}) 
Dari operasi gabungan dua himpunan diperoleh : 
n(A U B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B) 

)(
)(

)(
)(

)(
)(

)(
)(

Sn
BAn

Sn
Bn

Sn
An

Sn
BAn ∩

−+=
∪  

Sehingga didapat : 
           )()()()( BAPBPAPBAP ∩−+=∪  
 
  Jika φ=∩ BA   maka dua kejadian A dan B saling lepas / saling asing. Contoh dua                          

kejadian saling lepas adalah pada pelemparan sebuah dadu kejadian A adalah kejadian                        
munculnya mata dadu ganjil;  A = {1, 3, 5} dan B adalah kejadian munculnya mata dadu                          
genap ; B = {2, 4, 6}. Sehingga didapat : φ=∩ BA  akibatnya 0)( =∩ BAP . Rumus Peluang                  
kejadian A atau B adalah : 
          )()()( BPAPBAP +=∪      A dan  B kejadian saling asing  

 
 
Contoh 27. 
Sebuah dadu dilempar sekali. Berapa peluang munculnya bilangan ≤ 2 atau ≥ 4? 
Jawab: 

Misal : A kejadian munculnya bilangan ≤ 2 maka A = {1, 2} , P(A) 
3
1

6
2
==  

            B kejadian munculnya bilangan ≥ 4 maka B = {4, 5, 6} , P(B) 
2
1

6
3
==  

Karena φ=∩ BA  maka kedua kejadian saling lepas sehingga peluang munculnya                     

S A B

2
3

5
4

6
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bilangan ≤ 2 atau ≥ 4 adalah 
6
5

6
32

2
1

3
1)()()( =

+
=+=+=∪ BPAPBAP  

 
   8). Kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat 

 
Misalkan A dan B adalah kejadian-kejadian pada ruang sampel S. A dan B disebut dua  

kejadian saling bebas apabila kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi oleh  
kemunculan kejadian lainnya.Dengan demikian dapat dikatakan bahwa: 
 
Kejadian A dan B saling bebas jika dan hanya jika  P(A ∩ B) = P(A) x P(B) 
 
Jika P(A ∩ B) ≠ P(A) x P(B), maka kejadian A dan B tidak saling bebas.  
Contoh 28 
Dua dadu berwarna biru dan putih dilempar bersama-sama. A adalah kejadian muncul  
bilangan 4 pada dadu biru dan B adalah kejadian muncul bilangan 3 pada dadu putih. 
Apakah kejadian A dan B merupakan dua kejadian saling bebas? Jika ya tentukan peluang muncul 
bilangan 4 pada dadu biru dan bilangan 3 pada dadu putih? 
Jawab: 

biru / putih 1 2 3 4 5 6 
1 (1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6) 
2 (2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6) 
3 (3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6) 
4 (4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6) 
5 (5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6) 
6 (6, 1) (6, 2) (6, 3) (6, 4) (6, 5) (6, 6) 

Kemunculan bilangan 4 pada dadu biru tidak mempengaruhi kemunculan bilangan 3 pada dadu 
putih, sehingga dua kejadian tersebut saling bebas. A={(4,1), (4,2),...,(4,6)} dan                             

B={(1,3), (2,3), ..., (6,3)}. Jadi P(A ∩ B) = P(A) x P(B) =  
36
1

6
1

6
1

=×  

 Jika salah satu kejadian mempengaruhi terjadinya kejadian yang lain maka dua kejadian 
tersebut tidak saling bebas (kejadian bersyarat). Pada kejadian bersyarat berlaku :  

 
P(A ∩ B) = P(A) x P(B/A) 

       
                Keterangan :  P(A ∩ B) : Peluang kejadian A dan B 
                                      P(A)         : Peluang kejadian A 
                                      P(B/A)     : Peluang kejadian B dengan syarat kejadian A telah terjadi. 

Contoh 29 
Sebuah kantong berisi 6 kelereng hitam dan 3 kelereng putih. Diambil secara acak dua kali 
berturut-turut masing-masing satu tanpa pengembalian. Berapa peluang mendapatkan :  
a. keduanya hitam  
b. Hitam pada pengambilan pertama dan putih pada pengambilan kedua 
Jawab: 
Karena tanpa pengembalian maka pada pengambilan kedua terpengaruh hasil pada pengambilan 
pertama. 

a. P(A) = peluang terambilnya bola pertama hitam = 
3
2

9
6
=  
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   P(B/A) = peluang terambilnya bola kedua hitam dengan syarat terambilnya bola pertama hitam                

=
8
5  

   P(A ∩ B) = P(A) x P(B/A) =  
12
5

24
10

8
5

3
2

==×  

b. P(A)     = peluang terambilnya bola pertama hitam = 
3
2

9
6
=  

    P(B/A) = peluang terambilnya bola kedua putih dengan syarat terambilnya bola pertama hitam                

=
8
3  

   P(A ∩ B) = P(A) x P(B/A) =  
4
1

8
3

3
2

=×  

    
 

1. Tiga mata uang logam dilemparkan sekali. Kejadian A adalah kejadian munculnya  
2 sisi angka  dan B adalah kejadian munculnya 2 sisi gambar. Apakah kejadian A  
dan B merupakan dua kejadian yang saling lepas? 

2. Sekeping mata uang logam dan sebuah dadu dilempar sekali. A adalah kejadian  
munculnya gambar pada mata uang logam, B adalah munculnya angka  pada  
mata uang logam, C adalah munculnya bilangan prima pada dadu, D adalah  
munculnya bilangan kelipatan 3 pada dadu, serta E adalah munculnya bilangan 2  
atau 4 pada dadu. Tunjukanlah bahwa pasangan kejadian berikut ini merupakan  
kejadian yang saling bebas: 
a. A dan C 
b. B dan D 
c. A dan E? 

3. Dua dadu berwarna putih dan merah dilempar sekali. A adalah kejadian  
munculnya bilangan 5 pada dadu putih, B adalah kejadian munculnya bilangan  
genap pada dadu merah, C adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu   
7 serta D adalah kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu 10. Diantara  
pasangan kejadian berikut ini, manakah yang merupakan kejadian yang saling 
bebas? 
a. A dan B   d. B dan C 
b. A dan C e. C dan D?  
c. A dan D 

4. Sebuah dadu di lempar sekali. Berapa peluang munculnya bilangan ≤ 3 atau ≥ 3? 
5. Lima belas kartu ditandai dengan nomor dari 1 sampai dengan 15. Diambil sebuah 

kartu secara acak, berapa peluang yang terambil itu: 
a. Kartu bernomor bilangan ganjil atau kartu bernomor bilangan genap.  
b. Kartu bernomor bilangan prima atau kartu bernomor bilangan ganjil. 
c. Kartu bernomor bilangan komposit atau kartu bernomor bilangan ganjil < 6?   

6. Sebuah kartu diambil secara acak dari satu set kartu bridge. Berapa peluang yang  
terambil:   
a. Kartu king atau kartu berwarna hitam   
b. Kartu wajik dan  kartu As  
c. Kartu bernomor 6 atau kartu As   
d. Kartu merah dan kartu As  
e. Kartu bernomor bilangan komposit atau kartu bernomor bilangan prima     
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7. Dua buah dadu berwarna putih dan hitam dilempar secara bersamaan sekali.  
Berapa peluang kejadian munculnya mata dadu bernomor < 4 untuk dadu putih  
atau bilangan < 3 untuk dadu hitam?  

8. Dua buah dadu berisi enam dilempar secara bersamaan sebanyak satu kali. 
Berapa peluang kejadian munculnya jumlah angka kedua dadu itu sama dengan: 
a. 4 atau 8?     
b. 3 atau 5?    
c. 6 atau 12?    

d. 2 atau 3 atau 9?   
e. 2 atau 3 atau 5?   
f. 8 atau 10 atau 12?    

9. Pada kotak A terdapat 4 bola merah dan 6 bola putih, sedangkan pada kotak B  
terdapat 7 bola merah dan 3 bola hitam. Dari tiap kotak itu diambil sebuah bola.  
Berapa peluang yang terambil itu: 
a. Bola merah dari kotak A maupun dari kotak B?   
b. Bola merah dari kotak A dan bola hitam dari kotak B? 
c. Bola putih dari kotak A dan bola merah dari kotak B? 
d. Bola putih dari kotak A dan bola merah dari kotak B? 

10. Kejadian A mempunyai peluang P(A) =
3
1  , kejadian B mempunyai peluang P(B) =

4
3

dan kejadian A atau B mempunyai peluang P(A U B) =
12
7 , tunjukkan bahwa  

kejadian A dan B tidak lepas, dan juga tidak bebas! 
11. Tiga keping mata uang logam dilempar sekali. Misalkan: A adalah kejadian  

munculnya sekurang-kurangnya dua sisi gambar dan B adalah kejadian munculnya  
mata uang pertama sisi gambar. Carilah: 
a.   P(AB)   b. P(A/B)  

12. Kejadian A dan B adalah kejadian yang saling bebas. Carilah P(A U B), jika: 
a. P(A) = 0,5 dan P(B) = 0,25  b. P(A) = 0,4 dan P(B) = 0,6 

13. Kejadian A dan B adalah kejadian yang saling bebas. Apabila P(A) = 0,3 dan                                        
P(B) = 0,6 carilah: 
a. P(A ∩ B)    c.   P(Ac∩Bc) 
b. P(A U B)    d.   P(AcU Bc) 

14. Dua dadu merah dan biru dilempar bersama-sama sekali. Jika A adalah kejadian  
munculnya jumlah kedua mata dadu 9, B adalah kejadian munculnya mata dadu  
3, dan C adalah kejadian munculnya selisih kedua mata dadu 1. Carilah : 
a. P(A/B)  d.  P(C/A)  
b. P(B/A)  e.  P(B/C)  
c. P(A/C)  f.   P(C/B) 

15. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan  P(A) = 0,4,  P(B) = 0,5 dan  
P(A U B) = 0,8. Carilah: 
a. P(A∩B) d.  P(Ac∩Bc) 
b. P(A/B) 

  c. P(B/A) 
 
 

== oOo ==
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Newton dan Segitiga Pascal 
Isaac Newton dilahirkan pada tanggal 4 Januari 1643 di Woolsthorpe-by-Colsterworth, 

sebuah hamlet (desa) di countyLincolnshire. Newton dilahirkan secara prematur; dilaporkan 
pula ibunya, Hannah Ayscough, pernah berkata bahwa ia dapat muat ke dalam sebuah cangkir 

(≈ 1,1 liter). Ketika Newton berumur tiga tahun, ibunya menikah kembali dan meninggalkan 
Newton di bawah asuhan neneknya, Margery Ayscough. Newton muda tidak menyukai ayah 

tirinya dan menyimpan rasa benci terhadap ibunya karena menikahi pria tersebut. 
Sejak usia 12 hingga 17 tahun, Newton mengenyam pendidikan di sekolah The King's  

Schoolyang terletak di Grantham (tanda tangannya masih terdapat di perpustakaan sekolah). 
Keluarganya mengeluarkan Newton dari sekolah dengan alasan agar dia menjadi petani saja, 
bagaimanapun Newton tidak menyukai pekerjaan barunya. Kepala sekolah King's School kemudian 
meyakinkan ibunya untuk mengirim Newton kembali ke sekolah sehingga ia dapat menamatkan 
pendidikannya. Newton dapat menamatkan sekolah pada usia 18 tahun dengan nilai yang 
memuaskan.Pada Juni 1661, Newton diterima di Trinity College Universitas Cambridge sebagai 
seorang sizar(mahasiswa yang belajar sambil bekerja). Pada saat itu, ajaran universitas didasarkan 
pada ajaran Aristoteles, namun Newton lebih memilih untuk membaca gagasan-gagasan filsuf 
modern yang lebih maju seperti Descartes dan astronom seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler. 
Pada tahun 1665, ia menemukan teorema binomial dan mulai mengembangkan teori matematika 
yang pada akhirnya berkembang menjadi kalkulus.  

Koefisien Binomial : Bentuk pemangkatan (a+b)n dapat dijabarkan : 

( ) ∑=+
=

−n

k

kkn
kn

n baCba
0

 

         Dengan kn C  adalah kombinasi k unsur dari n unsur yang berbeda. 

Daftar berikut menunjukkan beberapa penjabaran binomial: 

      1. ( ) 100
00

0 ==+ baCba  

      2. ( ) babaCbaCba 1110
11

01
01

1 +=+=+  

         3. ( ) 2220
22
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12

02
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2 121 bababaCbaCbaCba ++=++=+  

         4. ( ) 322330
33

21
23

12
13

03
03

3 1331 babbaabaCbaCbaCbaCba +++=+++=+   

Jika diteruskan, daftar koefisien ini akan membentuk susunan yang disebut sebagai Segitiga Pascal,  

yang telah terkenal itu: 

 
 
 
 
 
 

Sumber : www.wikipedia.org 


