
SOAL-SOAL LATIHAN 

PELUANG 

1. Berapa banyak bilangan bulat positif lebih kecil dari 700, yang dapat disusun dari angka-angka 1, 3, 5, 7 

dan 9. kalau tiap bilangan tidak boleh mengandung angka yang sama. 

2.  Pertanyaan yang serupa, kalau bilangan-bilangan itu harus lebih kecil dari 530 dan tiap bilangan tidak 

boleh mengandung angka yang sama. 

3. Berapa banyak bilangan genap yang lebih kecil dari 4000 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 

4, 5 dan 6, kalau tiap bilangan tidak mengandung angka yang sama. 

4. Pertanyaan yang serupa jika tiap bilangan boleh mengandung angka yang sama.  

5. Berapa banyak bilangan yang terdapat 5 angka dan habis dibagi 5, yang dapat disusun dari 0, 1, 2, ... , 

9. kalau tiap bilangan tidak mengandung angka yang sama. 

6.  Nomor plat kendaraan bermotor di wilayah Jakarta dan sekitarnya diawali dengan huruf B, kemudian 

diikuti dengan bilangan yang terdiri dari 4 angka dan diakhiri dengan susunan 2 huruf (seperti B 2774 

SN). Berapa banyak no plat kendaraaan bermotor yang dapat disusun dengan cara seperti itu. 

7. Suatu huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pem bentuk kata SUMATERA. Berapa peluang bahwa 

huruf itu: 

 a. huruf vokal        b.  A 

8. Berapa banyak bilangan genap antara 200 dan 700 yang dapat dibuat dari setumpuk kartu bernomor 0 

sampai 9 ? 

9. Dari kota A ke kota B ada 5 jalan, dari kota B ke kota C ada 7 jalan. Berapa cara seseorang pergi dari A 

ke C dan kembali lagi ke A melalui B ? 

10. Jono ditugaskan untuk membuat plat nomor kendara an ber motor yang terdiri dari 2 huruf di depan, 

bilang an terdiri dari 4 angka  di tengah dan 2 huruf di bela kang. (Contohnya  AB 2347 DC) Tidak boleh 

menggu nakan huruf  O dan I. Huruf-huruf di belakang boleh sama dengan huruf-huruf di depan. Berapa 

banyak nomor yang bisa Jono buat ? 

11. Dari angka 0,1,2,3,4,5,6, dan 7 akan dibentuk bilang an ganjil yang terletak antara 50 sampai dengan 

550. Banyaknya bilangan ganjil yang dapat dibentuk jika tidak boleh ada angka yang sama adalah ... 

12. Dari angka-angka 0,1,3,4,5 akan dibentuk bilangan ganjil antara 100 dan 450, banyaknya bilangan yang 

dapat terbentuk adalah ... 

13. Banyaknya bilangan ganjil < 400 yang dapat disusun dari angka 0,2,3,5,6 jika tidak boleh ada angka 

berulang adalah ... 

14. Dari angka 1, 2, 3, 4 dan 5 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari tiga angka yang berbeda. Banyaknya 

bilangan genap lebih dari 300 yang dapat dibentuk adalah ... 

15. Diketahui garis g dan garis h yang sejajar. Titik-titik A, B, dan C pada garis g sedangkan K, L, M, dan N 

adapada garis h. Tentukan banyaknya ruas garsi yang dapat menghubungkan kedua garis tersebut 

mengguna kan sebanyak mungkin titik-titik tersebut. 

FAKTORIAL 

16. Untuk 3n   , buktikan  
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 adalah .... 

18.  Nilai n yang memenuhi (n  1)! = 10(n - 2)! adalah ... 

19.  Nilai n yang memenuhi (n + 1)! = 6(n - 1)! adalah .... 

20. Nilai n yang memenuhi n! = 42(n - 2)! adalah .... 

21. Jika x = 1! + 2! + 3! + 4! + 5! + 6! + 7! + 8! + 9! + 10!. Maka angka yang menempati digit satuan pada 

angka x adalah .... 

PERMUTASI 

22. Berapa banyak cara 10 orang duduk pada sebuah bangku yang hanya dapat diduduki oleh 6 orang? 

23. Berapa banyak cara jika soal 22 terdapat ketentua 3 orang tertentu selalu berdampingan. 

24. Berapa banyak cara bila soal 22 terdapat ketentuan 2 orang tertentu lain tidak boleh berdampingan 

25. Berapa banyak cara bila soal a terdapat ketentuan 3 orang tertentu selalu berdampingan dan 2 orang 

tertentu lalu tidak boleh berdampingan. 

26. Jika sebuah team sepakbola terdapat 12 orang berapa banyak cara kapten dan wakil kapten dapat dipilih 

dalam team itu. 

27. Tiga buah buku yang berbeda, 6 buah buku fisika yang berbeda dan 3 buah buku kimia yang berbeda 

disusun pada suatu rak. Berapa banyaknya cara untuk menyusun buku-buku itu. Jika :  

a) buku-buku yang bersubjek sama harus diletakkan berdampingan. 



b) hanya buku-buku fisika yang diletakkan berdampingan 

c) harus ada buku fisika di ujung-ujung susunan. 

28. Sinta hendak mengunjungi semua kota A, B, C, D, E, F, G, dan H. Berangkat dari A dan harus berakhir 

di kota H. Dia hanya ingin melakukan perjalanan dengan penerbangan saja. Sayang sekali antar kota E 

dan F tidak ada jalur penerbangan. Berapa banyak cara, Sinta dapat melakukan perjalanannya? 

29.  Lima buah kelereng berwarna merah, 3 kerlereng ber warna putih, dan 4 kelereng berwarna biru disusun 

dalam suatu kotak. Jika semua kelereng yang berwarna sama tidak dapat dibedakan satu sama lain. 

Berapa banyaknya permutasi yang berlainan dari kelereng-kelereng itu? 

30. Dengan berapa cara, 9 orang dapat duduk mengeli lingi sebuah meja, jika : 

a) mereka dapat duduk dimana saja? 

b) 3 orang tertentu tidak boleh berdampingan  

c) 2 orang tertentu lain, selalu berdampingan 

d) 3 orang tertentu tidak boleh berdampingan, dan 2 orang tertentu lain, selalu berdampingan 

31. Berapa banyak susunan r huruf yang diambil dari n  huruf yang tersedia, dan dari n huruf yang tersedia  

itu terdapat k unsur yang sama, jika huruf –huruf yang tersedia itu boleh ditulis berulang? 

32. Berapa banyak susunan 8 huruf yang diambil dari  A, B, A, A, C, D, jika huruf yang tersedia itu boleh 

ditulis berulang? 

33. Tujuh buah buku disusun pada sebuah rak. Berapa banyak susunan buku. Jika :  

a) buku-buku itu diletakkan sembarang. 

b) 3 buah buku tertentu harus diletakkan bersama- sama. 

c) 2 buah buku harus diletakkan terakhir. 

34. Dengan berapa cara 3 orang laki-laki dan 3 orang wanita dapat duduk mengelilingi sebuah meja. Jika: 

a) mereka dapat duduk dimana saja 

b) 2 orang wanita tertentu tidak boleh duduk berdampingan 

c) setiap wanita duduk di antara 2 orang laki-laki 

35. Seorang craker ingin membobol sebuah software dengan password yang terdiri dari A, B, C, D, E, F, G. 

Kode F harus selalu di depan. Jika dibutuhkan waktu untuk mengetik sebuah rangkaian password adalah 

10 detik, maka waktu maksimum yang dibutuhkan untuk mengerak software tersebut adalah ... detik. 

36. Delapan orang hendak duduk mengelilingi meja bundar. Di antaranya ada Rina dan Reno. Tentukan 

banyaknya cara/macam mereka semua bisa duduk, jika: 

 a. Rina dan Reno harus berdekatan karena mereka  pacaran. 

 b. Rina dan Reno yang ternyata dikemudian hari bermusuhan sehingga harus duduk berpisah. 

37. Huruf-huruf pada kata "GRACE" akan disusun kembali menjadi "kata-kata" baru. Jika kata-kata baru 

tersebut disusun sesuai urutan alfabet, maka kata "GRACE" jatuh pada urutan ke berapa? 

KOMBINASI 

38. Berapa banyak diagonal sebuah segi banyak beraturan dengan n sisi? 

39. Segi banyak beraturan yang manakah yang mempunyai banyak diagonal tiga kali banyak sisi? 

40. Jika diperlukan 7 orang laki-laki dan 6 orang wanita untuk membentuk suatu barisan sedemikian sehingga 

yang wanita menempati posisi-posisi genap. Berapa banyak kemungkinan susunan barisan tersebut. 

41. Dalam suatu kotak terdapat 7 buah kelereng merah dan 4 buah kelereng putih. Berapa banyak cara untuk 

mengambil 5 buah kelereng dari kotak itu, sehingga ke-5 kelereng itu terdiri dari 4 kelereng merah dan 1 

kelereng putih. 

42. Dua regu catur A dan B, masing-masing mempunyai 7 dan 5 anggota. Tiga orang regu A dan dua orang 

dari regu B dipilih untuk mengikuti kejuaraan. Berapa cara untuk memilih ke-5 orang itu.  Jika : 

 a.  setiap orang dari regu A dan B boleh ikut pemilihan? 

 

 b. seorang dari regu B sudah pasti dipilih? 

               c. dua orang dari regu A tidak boleh ikut pemilihan? 

 

43. Berapa banyak cara sebuah group yang terdiri dari 10 orang dibagi menjadi :  

       a. 2 group yang masing-masing terdiri dari 7 dan 3 orang 

       b. 3 group yang masing-masing terdiri dari 5, 3, 2 orang 

44. Banyaknya cara 12 kaset yang berbeda dapat dibagi kan kepada Yohan 5 kaset, Felix 4 kaset dan sisanya 

kepada Melisa adalah ... 

45. Berapa banyaknya diagonal pada segi delapan beraturan 

46. Sebuah bola diambil secara acak dari kotak yang berisi 6 bola merah, 4 bola putih dan 5 bola biru. Berapa 

peluang bahwa bola itu :  



 a. merah  b. biru   

 c. putih  d. bukan biru 

47. Pada dompet Siska ada 7 lembar uang Rp 10.000,-  , 4 lembar Rp. 20.000,00 dan 3 lembar Rp 5.000,-

Siska membeli sebuah buku seharga Rp 30.000,-. Jika ia ingin membayar dengan 3 lembar uang yang   
dia miliki di kantong, maka banyaknya cara pembayaran yang dapat dilakukan Siska adalah ....  

48. Jika (n + 1) P3 = n P4 , maka n = .... 

49. Jika 4(nC2) = (n + 2) C3 , maka n = .... 

50.  (n + 1) P3 = 24 . n C (n − 4) n = ? 

51. Buktikan  bahwa   C(n,k) = C(n,(nk)). 

52. Jika 10 P(n, 2) = P(n + 1, 4) , maka n =  .... 

53. Jika  (n + 1)P4 = 48 nCn - 4 , maka n = .... 

54. Jika  3 P(2n + 4, 3) = 2 P(n + 4, 4) , maka n = .... 

55. Jika C(n + 1, 3) = 4 C(n, n  4) , maka ... 

BINOM NEWTON 

56. Jabarkan : 
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 c.  5x32   

57. Tentukan koefisien x3 dari (2 − 3x)10 

58.  Tentukan koefisien x5 y2 dari (3x − 2y)7 

59. Tentukan koefisien x11 dari (2x2 +
x

3
)10 

60. Tentukan koefisien 
4x

1
 dari (2x2 +

x

3
)10 

61. Jika (1 + kx)n = 1 + 6x + 20/3 x2 + ... maka nilai k dan n  adalah .... 

62. Jika (1 + kx)n = 1 + 8/3x + 28/3 x2 + ... maka nilai k dan  n adalah .... 

63. Dari binom (1 + 1/x)n jika koefisien didepan 1/x2 adalah  28 maka nilai n adalah .... 

64. Suku tengah pada penjabaran (1 + x)8 sama dengan rata-rata hitung dari suku-suku yang berdampingan 

dengan suku tengah itu. Carilah nilai x. 

65. Pada penjabaran binom (5 + 2x)n dengan n bilangan asli, diketahui bahwa koefisien suku x2 sama dengan 

2 kali koefisien suku x. Carilah n. 

66. Tentukan koefisien dari 1/x  dari penguraian  bentuk  (x  1/x)15. 

PELUANG 

67. Pada pelemparan 2 buah dadu 1 kali. Berapa peluang jumlah mata dadu : 

 a. 5   b. 10    

 c. 13   d. 6 atau 11   

 e. bilangan ganjil   f. kurang dari 2  

 g. lebih dari 10  h. bilangan prima  

68. Sebuah kantong berisi 4 bola putih dan 2 bola merah. Kantong lain berisi 3 bola putih dan 5 bola merah. 

Jika sebuah bola diambil dari masing-masing kantong, hitung peluang bahwa : 

 a. keduanya berwarna putih 

 b. keduanya berwarna merah 

 c. 1 putih dan 1 merah 

69. Dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng putih dan 10 kelereng merah dan 6 kelereng kuning. Dari 

kantong itu diambil 3 buah kelereng secara acak. Berapa peluang yang terambil itu : 

 a. ketiganya kelereng putih 

 b. ketiganya kelereng kuning 



 c. 2 kelereng merah dan 1 kelereng kuning 

 d. 2 kelereng putih dan 1 kelereng merah 

 e. ketiganya berbeda warna 

70. Empat buah mata uang dilempar secara bersamaan sebanyak  640 kali. Berapa frekuensi harapan mun 

culnya : 

 a. ke-4 nya sisi gambar 

 b. 3 sisi gambar dan 1 sisi tulisan 

 c. 2 sisi gambar dan 2 sisi tulisan 

71. Sebuah dadu berisi 6 dilemparkan sekali. Berapa peluang kejadian munculnya :  

a. bilangan genap atau bilangan prima 

b. bilangan ≤ 4 atau bilangan ≥3 

72. Jika P(A) = 1/3, P(B) = ½, P(A B) = 0,6. Buktikan bahwa A dan B adalah kejadian yang tidak saling lepas 

dan juga tidak saling bebas. 

73. P(A) = 1/3, P(B) = 0,4, A dan B dua kejadian yang saling bebas. Tentukan : 

 a. P(A B)  b. P(A B)   

 c. P(A’ B’)  d. P(A’ B)    

74. Dua buah dadu bersisi 6 dilempar sekali : 

 A = Kejadian muncul jumlah kedua mata dadu = 7 

 B = Kejadian muncul selisih kedua mata dadu = 4 

 C = Kejadian muncul perkalian kedua mata dadu = 12 

              

 a. P(A|B)  b.  P(B|A)   

 c. P(A|C)  c. P(A| C’)   

 e. P(A’ |C’) 

75. P(A) <  ½, P(B) = 1/3, P(A B) = 0,25 

 a. P(A|B)  b. P(B|A)   

 c. P(A B)  d. P(A’ B’)   

 e. P(A’ | B’)  f. P(B’|A’) 

76. Dari 1 set kartu bridge diambil sebuah kartu (tidak dikembalikan). Kemudian diambil sebuah kartu lagi. 

Berapa peluang yang terambil : 

 a. kartu hitam pada pengembalian pertama maupun kedua 

 

 b. kartu hitam pada pengembalian pertama dan kartu  merah pada  pengembalian kedua 

77. Seorang pekarya mempunyai sepuluh kunci berbeda pada sebuah kotak. Pada suatu pagi ia ingin 

membuka pintu gerbang dengan cara mencoba kunci-kunci yang ada dengan cara mengambil satu kunci 

secara acak, dicobakan, kemudian kalau gagal (bukan kuncinya) disisihkan (tidak dikembalikan dulu ke 

kotaknya). Peluang bahwa ia akan gagal pada pengembalian pertama, kedua dan ketiga serta berhasil 

pada pengam bilan keenpat adalah .... 

78. Peluang seorang laki-laki hidup 25 tahun dari seka rang adalah 3/7 dan peluang istrinya akan hidup 25 

tahun dari sekarang adalah 0,8. Tentukan peluang hidup 25 tahun dari sekarang  jika: 

 a. keduanya hidup    

 b. paling sedikit 1 dari mereka masih hidup 

 c. hanya laki-laki yang hidup 



79. Dari 30 karcis berhadiah, seorang membeli 3 lembar. Jika dari 30 karcis disediakan 2 buah hadiah, maka 

tentukan probabilitas kedua karcis memperoleh kedua hadiah tersebut dan tentukan probabilitas 

memperoleh 1 hadiah saja? 

80. Dari 25 siswa putri, 15 senang memasak dan 20 anak senang membaca. Dipilih seorang anak maka 

tentukan peluang mendapatkan 1 anak yang senang memasak dan senang membaca? 

81. Peluang seorang mahasiswa lulus Matematika = 2/3, peluang lulus Fisika = 4/9 . Jika peluang lulus paling 

sedikit mata kuliah adalah 0,8, maka peluang lulus kedua-duanya? 

82. Di dalam kotak terdapat 4 bola putih, 5 bola merah dan 3 bola biru. Diambil 3 bola satu demi satu tanpa      

pengembalian. Peluang yang terambil 3 bola merah pada pengambilain pertama, bola biru pada pengem 

balian  kedua da ketiga adalah ..... 

 

 

01. Dari angka-angka 2, 4, 5, 6, dan 7 akan disusun suatu bilangan yang terdiri dari 4 angka. Banyaknya bi langan 

yang dapat disusun lebih dari 5.000 dan angka-angka itu tidak boleh berulang adalah .... 

 A. 48 bilangan   

 B. 72 bilangan   

 C. 120 bilangan  

 D. 384 bilangan   

 E. 768 bilangan 

02. Banyaknya bilangan terdiri dari dua angka berbeda yang dapat dibentuk dari {1, 2, 3, 4, ....., 9} adalah .... 

 A. 361  

 B. 72   

 C. 108   

 D. 128  

 E. 258 

03. Dari angka-angka: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 disusun bilangan (tanpa berulang) yang terdiri dari 3 angka. Jika 

masing-masing bilangan itu lebih dari 460, maka banyaknya bilangan yang dapat disusun adalah ... bilangan. 

 A. 108  

 B. 132   

 C. 137   

 D. 143  

 E. 168 

04. Banyaknya bilangan genap   400 yang terdiri dari tiga angka ( tidak boleh ada angka berulang ) yang dapat 

disusun dari angka-angka 0, 2, 3, 6, dan 8 adalah .... 

 A. 21             

 B. 25       

 C. 27               

 D. 29    

 E. 30 

05. Seorang ingin melakukan pembicaraan melalui telepon. Ada 5 pesawat telepon dan 6 nomor sam bungan, 

banyaknya cara pembicaraan yang berbeda sebanyak .... 

 A. 6 cara  

 B. 11 cara  

 C. 30 cara  

 D. 56 cara  

 E. 65 cara 

06. Rumah Ardi ada 6 pintu. Suatu saat ia hendak masuk ke rumahnya lalu keluar lewat pintu lain yang tidak sama 

dengan waktu ia masuk tadi. Banyaknya cara ia masuk keluar adalah ... 

 A. 15  

 B. 20   

 C. 25   

 D. 30  

 E. 35 

07. Terdapat 7 murid putra dan 4 murid putri terpilih sebagai pelajar teladan. Tetapi hanya terdapat 5 karcis untuk 

beasiswa dan disyaratkan lagi bahwa paling banyak 2 murid putri saja yang boleh ikut. Banyaknya tim yang 

dapat yang dapat dibentuk adalah ... 

 A. 300  

 B. 350   

 C. 364   



 D. 371  

 E. 420 

 

PERMUTASI 

08. Diketahui 
 
 

9
!2n
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. Nilai n yang memenuhi adalah .... 

 A. 8  

 B. 9   

 C. 10   

 D. 11  

 E. 12 

09. Jika 
n
rP  menyatakan banyak bermutasi r dan n elemen dan 

7
r

8
r P4P3  , maka r = .... 

 A. 1   

 B. 2   

 C. 3   

 D. 4   

 E. 5 

10. Diketahui permutasi    3n41n P6P  . Nilai n yang memenuhi adalah .... 

 A. 4   

 B. 5   

 C. 6   

 D. 7   

 E. 8 

11. Suatu perusahaan akan memilih direktur, wakil direktur dan sekretaris dari 7 orang. Maka banyaknya cara 

pemilihan tersebut dapat dilakukan .... 

 A. 35  

 B. 60   

 C. 90   

 D. 120  

 E. 210 

12. Lima petenis, 3 perenang, dan 3 pelari akan duduk pada kursi panjang. Banyaknya cara mereka duduk jika 

atlet yang sejenis harus selalu berdampingan adalah .... 

 A. 3!.7!.7!     

 B. 4!7!7!            

 C. 3!5!3!7!            

 D. 3!5!5!7!  

 E. 3!5!7!7! 

13. Pengurus suatu organisasi terdiri dari seorang ketua, seorang wakil, dan seorang bendahara. Banyaknya 

susunan pengurus yang mungkin terbentuk dari 8 orang calon dengan syarat tidak ada jabatan rangkap 

adalah ... susunan. 

 A. 336  

 B. 320   

 C. 236   

 D. 56  

 E. 24 

14. Banyaknya susunan huruf  berbeda yang dapat disusun dari huruf-huruf yang terdapat pada kata "AMINO" 

adalah ... susunan. 

 A. 10  

 B. 20   

 C. 30   

 D. 60  

 E. 120 

15. Banyaknya susunan huruf berbeda dapat disusun dari huruf-huruf pada kata "STATISTIK" adalah .... susunan. 

 A. 15.120  

 B. 11.520  

 C. 7.650   



 D. 7.560  

 E. 3.680 

16. 7 orang bernama A, B, C, D, E, F, dan G duduk bersama-sama pada sebuah kursi panjang dengan cara A dan 

B harus duduk berdampingan tetapi C dan D tidak boleh duduk berdampingan. Dengan demikian, mereka 

dapat duduk dengan cara ... 

 A. 5040  

 B. 720   

 C. 1440 

 D. 600  

 E. 960 

17. 4 pasang suami istri perlu nonton bersama-sama pada bioskop empire 21. Ke 4 pasang suami istri itu duduk 

pada satu deret kursi yang sama dengan nomor kursi yang berurutan. Ada berapa cara mereka dapat duduk 

agar tiap suami dapat duduk berdampingan dengan istri masing-masing? 

 A. 48  

 B. 384   

 C. 192  

 D. 96  

 E. 24 

18. Banyaknya cara menyusun huruf-huruf pada kata REBELION, jika dua huruf E harus dipisah oleh huruf lain 

adalah …. 

 A. 3. 7!  

 B. 2. 7!   

 C. 7!   

 D. ½ . 7!  

 E. ¼ . 7! 

19. Empat huruf pada kata  MATEMATIKA hendak disusun. Banyaknya susunan empat huruf yang berbeda ada … 

buah. 

 A. 15  

 B. 120   

 C. 360   

 D. 6300  

 E. 151200 

KOMBINASI 

20. Diketahui kombinasi  nC4 = nC3.  Nilai n yang meme nuhi adalah .... 

 A. 6   

 B. 7   

 C. 8   

 D. 9   

 E. 10 

21. Banyaknya cara 12 buku dapat dibagi kepada A dan B sedemikian sehingga salah satu memperoleh 9 buku 

dan yang lainnya 3 buku adalah .... 

       A. 480           

 B. 440    

 C. 400                 

 D. 220     

 E. 180 

22. Seseorang membeli 5 ekor ayam terdiri dari 2 ayam jantan dan 3 ayam betina. Jika ayam jantan dan betina 

tersedia adalah 5 ekor dan 7 ekor, maka banyaknya cara memilih ayam tersebut adalah .... 

 A. 35  

 B. 100   

 C. 120   

 D. 252  

 E. 350 

23. Dari 7 tangkai bunga yang berbeda-beda warnanya, akan dibentuk rangkaian bunga yang terdiri dari 3 warna 

yang berbeda. Banyaknya cara menyusun rangkaian bunga tersebut adalah ... cara. 

 A. 30  

 B. 35   

 C. 42   

 D. 70  



 E. 210 

24. Dalam suatu larutan kimia ada 7 larutan. Terdapat 4 larutan A dan 3 larutan B. Jika dari larutan tersebut dipilih 

tiga larutan secara acak, maka banyaknya cara untuk memilih lebih dari satu jenis larutan A adalah ... cara. 

 A. 12  

 B. 16   

 C. 18   

 D. 22  

 E. 34 

25. Seorang murid disuruh mengerjakan 10 soal dari 17 soal. Soal-soal yang bernomor genap harus diker jakan. 

Banyaknya pilihan yang dapat dilakukan adalah .... 

 A. 9   

 B. 18   

 C. 36   

 D. 72  

 E. 144 

26. Dalam satu kotak terdapat 3 bola putih, 4 bola merah, dan 5 bola hitam. Diambil serentak 3 bola secara acak. 

Berapa probabilitas 3 bola itu berwarna sama ? 

 A. 3C3 + 4C3 + 5C3  

 B. 
312

353433

C

C.C.C
  

 C. 3C3 x 4C2 x 5C3  

 D. 12C3 

 E.
3

353433

C12

CCC 
 

27. Jika A = {a, b, c, d, e}, maka banyaknya himpunan bagian yang terdiri dari 3 anggota atau lebih adalah ..... 

 A. 8   

 B. 10   

 C. 16   

 D. 25  

 E. 32 

28. Ali, Bandi, Chandra, dan Dadang bekerja secara bergilir. Banyaknya urutan bekerja yang dapat disusun 

dengan Ali selalu dapat giliran terakhir adalah ... 

 A. 24  

 B. 18   

 C. 12   

 D. 6   

 E. 3 

29. Ada 5 orang naik mobil sedan (2 didepan dan 3 dibelakang). Jika diatur ada 3 orang yang dapat setir mobil, 

maka banyaknya cara duduk mereka ada ... 

 A. 72  

 B. 60   

 C. 48   

 D. 30  

 E. 12 

30. Banyaknya jajaran genjang yang dapat dibentuk oleh himpunan 4 garis sejajar yang berpotongan dengan 

garis-garis pada himpunan 7 garis sejajar lainnya adalah ... 

 A. 124  

 B. 125   

 C. 126   

 D. 127  

 E. 128 

31. Ada 5 pria dan 6 wanita di suatu komunitas terpandai. Dari situ hendak dipilih 3 orang untuk menjadi delega si 

kompetisi. Jika semua orang tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, maka banyaknya cara 

memilih paling tidak 2 wanita harus ikut adalah …. 

 A. 270  

 B. 120   

 C. 150   

 D. 75  



 E. 95 

BINOMI NEWTON 

32. Jika koefisien x2 dari (x+1)n adalah 36 maka nilai n =       A. 10              

 B. 9    

 C. 8                      

 D. 7   

 E.6 

33. Koefisien suku di depan x6y2 dari penjabaran (2x+y)8 adalah .... 

       A. 64            

 B. 1792   

 C. 28                  

 D. 12544       

 E. 7168 

34. Koefisien x2 pada perpangkatan 
8

x

1
x 








 adalah .... 

 A. −56  

 B. −28   

 C. 28   

 D. 56  

 E. 70 

35. Koefisien x6 pada perpangkatan (x − 3)9 adalah .... 

 A. −2268  

 B. −6228  

 C. −162   

 D. 2268  

 E. 6228 

36.  ....C...CCC 66261606     

 A. 64  

 B. 32       

 C. 128        

 D. 200         

 E. 400 

37. Persamaan berikut ini yang benar adalah …. 

 A. n+1C1 = nC0 . nC1   

 B. nC1 = nC0  +  nC1  

 C. n+1C2 = nC0 + nC1   

 D. nCr = nPr. r!   

 E. n+1C1 = n+1C0 . n+1C1 

PELUANG 

38. Seorang pencuri hendak membuka laci seorang guru matematika Aloysius yang sudah diberi kunci rahasia 

berupa sebuah huruf dan sebuah bilangan cacah kecuali 0 dan 1. Jika sipencuri mencoba satu persatu semua 

kode dan setiap kode memerlukan waktu pengoperasian ½ menit dan ternyata tepat pada percobaan kode 

terakhir laci baru bisa dibuka, maka si pencuri memerlukan waktu memecahkan kode itu selama ... menit.

     

 A. 60        

 B. 72      

 C. 321      

 D. 123  

 E. 104 

39. Suatu kotak berisi 7 bola merah dan 5 bola putih. Dari kotak tersebut akan diambil 3 bola sekaligus  

 secara acak. Peluang terambil sekurang-kurangnya 2 bola putih adalah .... 

       A. 4/11          

 B. 21/22     

 C. 7/44                  

 D. 21/44    

 E. 37/44 



40. Enam orang akan duduk mengelilingi meja bundar. Peluang 2 orang tertentu tidak duduk berdampingan 

adalah .... 

       A. 2/5           

 B. 3/5       

 C. 2/3                 

 D. 3/7         

 E. 4/7 

41. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah mata uang sebanyaknya 96 kali frekuwensi harapan munculnya 

bilangan komposit pada dadu dan gambar pada mata uang adalah .... 

       A. 12            

 B. 24                

 C. 36                   

 D. 32       

 E. 48 

 

42. Tiga orang  calon guru baru SMA Aloysius, yaitu Andi, Budi, dan Cahyo sedang menjalani wawancara. Sekolah 

bermaksud hanya akan menerima dua orang saja. Besar peluang bahwa yang akan terpilih adalah Andi dan 

Budi adalah …. 

 A. 1/3   

 B. 2/3    

 C. 1/6     

 D. 5/6    

 E. 7/8    

43. Enam pasang suami istri berada dalam satu ruangan. Jika 4 orang terpilih secara random, maka besar peluang 

tak satupun di antara mereka mempunyai hubungan perkawinan adalah …. 

 A. 1/3   

 B. 1/11     

 C. 1/33    

 D. 16/33   

 E. 2/11   

44. Jika dua dadu ditos sekali bersamaan, maka besar peluang angka pada salah satu dadu yang merupakan 

pembagi (habis) mata dadu yang lain adalah …. 

 A. 13/36    

 B. 1/9   

 C. 5/36    

 D. 4/17   

 E. 11/18  

45. Pak Rudi mempunyai 10 orang karyawan. Dia hendak memilih 4 di antaranya untuk jadi ketua, wakil, sekretaris, 

dan bendahara. Dia tahu semua mempunyai hak yang sama untuk dipilih, walaupun Parjo dan Siti harus selalu 

bersama dalam segala hal, termasuk kepengurusan. Banyaknya cara memilih susunan pengurus tersebut 

adalah …. 

 A. 56  

 B. 120   

 C. 720   

 D. 1736  

 E. 2352 

46. Sebuah mesin computer random memutar angka 0 sampai 9 menjadi bilangan dengan 4 angka. Mesin itu 

deprogram agar mendapatkan bilangan tanpa angka sama. Suatu saat mesin dijalankan satu kali. Besar 

peluang yang muncul bilangan dengan angka 5 dan 8 berdampingan adalah …. 

 A. 
162

11
  

 B. 
163

12
   

 C. 
164

13
   

 D. 
165

14
  



 E. 
166

15
 

PELUANG KEJADIAN MAJEMUK 

47. A dan B mengikuti tes. Peluang A dan B untuk masing-masing adalah 0,85  dan 0,6. Peluang A lulus tetapi B 

tidak adalah .... 

       A. 0,09          

 B. 0,24     

 C. 0,25                 

 D. 0,30       

 E. 0,25 

48. Lima keping mata uang dilempar serentak sebanyak 1 kali. Peluang muncul minimal 4 gambar adalah .... 

 A. 3/32          

 B. 5/32                 

 C. 6/32               

 D. 10/32   

 E. 16/32 

49. Sebuah kelompok terdiri dari 10 pria dan 20 wanita. Setengah dari pria dan wanita memiliki mata ber warna 

coklat. Peluang seorang yang terpilih dari   kelompok itu mata coklat atau seorang pria adalah .... 

       A. 1/3           

 B. 2/5                

 C. 5/6                

 D. ¾          

 E. 8/9 

50. Jika kejadian A dan B adalah saling bebas dengan P(A) = ¼ dan P  BA  = 1/12 maka P  BA = .... 

       A. ¼              

 B. 1/3       

 C. 2/3                   

 D. ½      

 E. 3/5 

51. Peluang muncul 4 angka komposit pada pelemparan 6 buah dadu adalah .... 

       A. 20/729      

 B. 20/243       

 C. 20/81                

 D. 15/81      

 E. 30/81 

52. Suatu kantong A berisi 4 bola hitam dan 3 bola putih. Sedangkan kantong B berisi 3 bola putih dan 3 bola 

hitam. Satu bola diambil dari kantong A dan dima sukkan ke kantong B. Peluang terambil satu bola hitam 

adalah .... 

      A. 20/63        

 B. 21/63      

 C. 25/63              

 D. 32/63      

 E. 39/63    

53. Sebuah dadu dan sekeping uang logam dilempar sekali bersama-sama di atas meja. Peluang munculnya mata 

dadu empat dan gambar pada mata uang logam adalah .... 

 A. 
24

1
  

 B. 
12

1
    

 C. 
8

1
   

 D. 
3

2
  

 E. 
6

5
 

54. Dua buah dadu berisi enam dilempar bersama-sama satu kali. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 

7 atau 9 adalah .... 



 A. 
9

1
  

 B. 
6

1
   

 C. 
18

5
   

 D. 
3

2
  

 E. 
6

5
 

55.  Sebuah kotak A berisi 4 kelereng merah dan 3 kele reng putih, sebuah kota B berisi 6 kelereng merah dan 2 

kelereng putih. Dari masing-masing kotak di ambil sebuah kelereng, maka peluang yang terambil kelereng 

merah dari kotak A dan kelereng putih dari kotak B adalah .... 

 A. 
56

1
  

 B. 
7

1
   

 C. 
8

1
   

 D. 
21

4
  

 E. 
28

9
 

56. Dalam sebuah kotak berisi 5 bola berwarna merah dan 3 bola berwarna putih. Dari dalam kotak itu diambil 

satu bola berturut-turut dua kali dengan tidak dikembalikan bola pertama ke dalam kotak. Peluang terambilnya 

kedua bola itu berwarna putih adalah .... 

 A. 
8

3
   

 B. 
14

5
   

 C. 
28

3
   

 D. 
64

9
  

 E. 
64

25
 

57. Dalam sebuah kotak berisi 6 bola putih dan 3 bola biru. Diambil 3 bola sekaligus secara acak dari kotak itu. 

Peluang terambil 3 bola putih adalah .... 

 A. 
4

1
  

 B. 
21

5
   

 C. 
3

1
   

 D. 
2

1
  

 E. 
17

10
  

58. Peluang pada sebuah keluarga yang memiliki 4 anak, yang mempunyai paling banyak 2 anak laki-laki 

adalah .... 

 A. 
16

5
   

 B. 
16

6
    

 C. 
16

8
   

 D. 
16

10
  



 E. 
16

11
 

59. Dalam sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola putih. Dari kotak itu diambil 2 bola secara acak. Tiap kali 

kedua bola itu diambil, dikembalikkan ke dalam kotak. Jika pengambilan itu dilakukan sebanyak 90 kali, maka 

frekuensi harapan yang terambil satu bola merah satu bola putih adalah .... 

 A. 12 kali  

 B. 24 kali  

 C. 45 kali  

 D. 48 kali  

 E. 72 kali 

60. Dua buah dadu dilemparkan bersamaan. Peluang muncul mata dadu yang berjumlah bilangan genap lebih 

dari 8 adalah .... 

 A. 1/9  

 B. 7/36   

 C. 5/18   

 D. 11/36  

 E. 9/36 

61. Peluang Amin hidup 10 tahun lagi adalah 0,6 dan peluang Aman masih hidup 10 tahun lagi adalah 0,9. Peluang 

salah satu dari mereka hidup 10 tahun lagi adalah .... 

 A. 0,04  

 B. 0,15   

 C. 0,27   

 D. 0,42  

 E. 0,50 

62. Sebuah kotak berisi 6 bola hitam dan 3 bola putih, diambil 2 bola sekaligus dari kotak itu. Peluang terambil 2 

bola hitam adalah .... 

 A. 1/7  

 B. 2/9   

 C. 5/21   

 D. 15/36  

 E. 1/56 

63. Dari 15 butir telur yang dijual, terdapat 5 butir telur yang cacat. Seorang ibu membeli telur tanpa memilih. 

Pabilitasnya ia mendapat 3 butir telur yang baik adalah …. 

 A. 3/10  

 B. 1/5   

 C. 10C3  

 D. 24/91  

E. 24/ 

01. Banyaknya bilangan empat digit yang dapat dibuat dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  dengan ketentuan 

bahwa bilang an-bilangan itu kurang dari 5000 , tidak mengandung angka yang sama dan harus menggunakan 

angka 3 di setiap bilangan adalah …. 

 A. 480  

 B. 270   

 C. 210   

D. 90  

E. 18 

 

02. Dari kota A, Jono hendak mengunjungi semua kota B, C, D, E, F, dan G dengan menggunakan jalur 

penerbangan, dengan G adalah persinggahan terakhir. Jika tak ada jalur penerbangan antara kota C dan D, 

maka banyaknya cara untuk melaku kan perjalanan tersebut adalah ….  

 A. 24  

 B. 72   

 C. 720   

D. 118  

E. 120 

03. Diketahui himpunan A = { x | 0 ≤ x ≤ 6 }. Banyaknya himpunan bagian dari A yang terdiri dari 3 anggota 

adalah …. 

 A. 60  



 B. 210   

 C. 10   

 D. 35  

 E. tak dapat ditentukan 

04. Tiga orang bersahabat kental, akrab, sejiwa, tak per nah ingin terpisah dari segala hal. Mereka harus du duk 

bersama lima orang lainnya di sekeliling meja bundar. Banyaknya cara mereka bisa duduk adalah …. 

 A. 240  

 B. 120   

 C. 1440   

D. 4320  

E. 720 

05. Pak Rudi mempunyai 10 orang karyawan. Dia hendak memilih 4 di antaranya untuk jadi ketua, wakil, sekre 

taris, dan bendahara. Dia tahu semua mempunyai hak yang sama untuk dipilih, walaupun Parjo dan Siti ha rus 

selalu bersama dalam segala hal, termasuk kepeng urusan. Banyaknya cara memilih susunan pengurus 

tersebut adalah …. 

 A. 56  

 B. 120   

 C. 720   

D. 1736  

E. 2352 

06. Nilai dari   9C0  +  9C1  +  9C2  +  …  + 9C9   adalah …. 

 A. 512  

 B. 256   

 C. 128   

 D. 64  

 E. tak mungkin bisa dihitung tanpa kalkulator 

07. Diketahui binom  (x  3/x )12 . Koefisien dari x6 nya adalah …. 

 A. 7066  

 B. 5940  

 C. 673596  

D. 43552  

E. 38384 

08. Tiga orang laki-laki dan dan empat orang perempuan hendak duduk di barisan kursi memanjang. Banyaknya 

cara mereka duduk selang-seling jenis kelamin adalah …. 

 A. 18  

 B. 36   

 C. 72   

D. 144  

E. 288 

09. Lima buah buku fisika dan tiga buku biologi hendak disusun di rak. Semua buku berbeda. Banyaknya cara 

menyusun dengan aturan buku biologi disatukan, buku fisika bebas, tetapi buku fisika harus ada di kedua ujung 

susunan buku-buku itu adalah …. 

 A. 5! 4!  

 B. 5! 4! 3!  

 C. 5! 4! 3! 2!  

D. 3! 3! 2!  

E. 5! 3! 2! 

10.  Ada 6 warna cat yang berbeda dan salah satu di antaranya adalah merah. Dari cat tersebut hendak dibuat cat 

baru dari campuran 4 warna.  Jika merah harus selalu dipakai, maka banyaknya cat yang dapat dibuat 

adalah …. 

 A. 60  

 B. 10   

 C. 20   

D. 120  

E. 96 

11. Pada sebuah lingkaran ada 10 buah titik. Banyaknya macam segitiga yang dapat dibuat adalah .... 

 A. 45  

 B. 30   

 C. 720   



D. 120  

E. 96 

12. Anda tahu catur? Ingat papan/alas caturnya? Alasnya dipetak-petak persegi hitam putih. Ada 8 x 8 buah persegi 

ukuran terkecil. Banyaknya total persegi yang dapat dibentuk dari petak-petak tersebut adalah …. 

 A. 64  

 B. 108   

 C. 204   

D. 256  

E. 512 

13. Ada 5 pria dan 6 wanita di suatu komunitas terpandai. Dari situ hendak dipilih 3 orang untuk menjadi delegasi 

kompetisi. Jika semua orang tersebut mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih, maka banyaknya cara 

memilih paling tidak 2 wanita harus ikut adalah …. 

 A. 270  

 B. 120   

 C. 150   

D. 75  

E. 95 

14. Jika n adalah bilangan positif genap pada penjabaran binom (a + b) n, maka koefisien suku tengah dari 

penjabaran binom itu adalah …. 

 A. nC ½ n  

 B. nCn   

 C. 2nCn     

D. nCn2   

E. 2nCn+2    

 

 

 

 

 


