
 

REMEDIAL MATEMATIKA KELAS 9 
TOPIK : “PELUANG’ 

SMP NEGERI 199 JAKARTA 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan menuliskan jawabannya saja. 
 
 
1. Dari 1 pak kartu bridge, diambil satu kartu secara 

acak. Tentukan peluang terambilnya 
a) kartu king, 
b) kartu berwarna hitam. 

 
2. Dalam sebuah kantong terdapat 15 kaleng merah, 

12 kelereng putih, 17 kelereng biru, dan 10 
kelereng kuning. Jika satu bola diambil secara acak, 
kemudian dikembalikan lagi, tentukan peluang 
terambilnya bola berwarna 
a) merah, 
b) biru, 
c) kuning, 
d) bukan putih, 
e) bukan merah. 
 

3. Pada pelemparan dua buah dadu, tentukan 
peluang munculnya muka dadu  
a) berjumlah 8, 
b) berjumlah lebih dari 7. 

 
4. Bila suatu huruf dipilih acak dari huruf-huruf 

“MATEMATIKA”, berapakah nilai kemungkinan 
bahwa yang dipilih itu huruf : 

  a. M               c. K                     e. Vokal 
  b. A               d. Konsonan 

 
 

5. Diketahui bahwa peluang seorang anak lulus ujian 
adalah 0,85. Berapa orangkah di antara 500 anak 
yang diperkirakan tidak akan lulus ujian? 
 

 

6. Tentukanapakahkejadian-kejadian berikut 
mustahil, mungkin terjadi, atau pasti terjadi. 
a) Satu minggu terdiri atas 7 hari. 
b) Pengeraman telur ayam memerlukan waktu 

selama 21 hari. 
c) Sebelum bulan Maret adalah bulan April. 
d) Kamu menjadi juara lomba puisi. 
e) 1 windu = 10 tahun 

 
7. Sebuah kantong berisi 3 bola kuning (K), 5 bola 

hijau (H), dan 7 bola biru (B). Jika satu bola diambil 
secara acak dengan pengembalian, tentukan 
peluang terambilnya bola dengan warna 
a) kuning, 
b) hijau, 
c) biru, 
d) bukan kuning, 
e) bukan biru. 

 
 

8.  
 

 
 
 
 

Peluang mencetak gol Rudi kira-kira 0,6. Jika diberi 
kesempatan 30 tendangan, berapa kalikah harapan 
Rudi dapat mencetak gol ? 

 
 

9. Suatu sepeda hias diikuti oleh peserta : 

 10 anak berumur 8 tahun 

 24 anak berumur 9 tahun 

 16 anak berumur 10 tahun. 
Jika pada lomba tersebut akan memilih satu 
peserta terbaik, berapa peluang yang akan terpilih 
adalah peserta yang berumur 9 tahun ?  

 
 

10. Suatu kantong berisi 3 kelereng merah, 5 putih 8 
biru dan 9 kuning. Sebuah kelereng diambil. 
a) Berapakah peluang kelereng yang diambil 

berwarna putih ? 
 

b) Bila kelereng yang diambil ternyata berwarna 
putih dan tidak dikembalikan, kemudian diambil 
satu lagi, berapakah peluang kelereng yang 
diambil kedua kalinya berwarna biru ? 

 

11. Dua buah dadu dilemparkan secara bersama-sama. 
Hitunglah peluang munculnya : 

a. Angka 2 pada dadu I dan angka 6 pada 
dadu II. 

b. Jumlah angka pada kedua dadu 1 dan 13. 
c. Angka ganjil pada dadu pertama dan angka 

genap pada dadu II. 
d. Bilangan faktor 4 pada dadu pertama dan 

bilangan faktor 6 pada dadu kedua. 
e. Jumlah angka pada kedua dadu 5 atau 

bilangan ganjil. 
 

12. Sebuah piringan bernomor 1 sampai 10 diputar 2 
kali. Hitunglah peluang munculnya : 

a. Jumlah angkanya 12. 
b. Angka prima pada pemutaran pertama dan 

angka genap pada pemutaran kedua. 
c. Angka kurang dari 7 pada pemutaran 

pertama dan faktor 8 pada pemutaran 
kedua. 

 
13. Dari 1 set kartu brigde diambil 2 buah kartu secara 

acak. Hitunglah peluang terambilnya : 
a. kartu merah dan kartu As. 
b. Kartu hitam dan kartu bernomor ganjil. 
c. Kartu merah dan kartu bernomor bilangan 

yang kurang dari 7 
 

( @ 2 poin ) 

( 10 poin ) 

( 10 poin ) 

( @ 10 poin ) 


