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LATIHAN SOAL MATEMATIKA_2 
TOPIK : PELUANG 

SMP NEGERI 199 JAKARTA 
 

Peluang = 
mungkinyangkejadianbanyaknya

akejadianbanyaknya    FREK RELATIF= 
percobaanseluruhbanyaknya

akejadianbanyaknya
 

1. Sebuah mata uang dilempar 3 kali. Tuliskan ruang sampelnya! 

 

2. Sebuah dadu dilemparkan 2 kali. Tentukan titik sampel dari keadaan sebagai berikut : 

a. Muncul angka 3 pada pelemparan I 

b. Muncul angka prima pada pelemparan I dan angka ganjil pada pelemparan II 

 

3. Dua buah dadu dilemparkan secara bersama-sama. Tentukanlah : 

a. Ruang sampel 

b. Titik sampel dari muncul angka ganjil pada dadu I. 

c. Titik sampel dari munculnya mata daadu berjumlah 11 

d. Titik sampel dari munculnya mata dadu berjumlah ganjil! 

 

4. Tiga (3) uang logam yang dilemparkan bersama-sama. Tentukanlah : 

a. ruang sampel 

b. titik sampel munculnya 2 angka 

c. titik sampel munculnya paling sedikit 1 gambar! 

 

5. Tentukanlah ruang sampel untuk percoban pelemparan 2 uang logam dan 1 dadu secara bersamaan 

 

6. Untuk petugas upacara akan dipilih 3 orang siswa sebagai pengibar bendera yang terdiri dari 2 

siswa dan 1 siswi. Jika calon yang tersedia 3 siswa dan 4 siswi. Tentukanlah ruang sampelnya! 

 

7. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang munculnya : 

a. gambar pada mata uang logam 

b. mata dadu 3 

c. mata dadu genap 

d. mata dadu prima 

 

8. Sebuah dadu dan sebuah koin dilemparkan satu kali. Tentukan : 

a. Banyak ruang sampel 

b. Peluang mata dadu kurang dari 5 dan muncul gambar pada koin 

c. Peluang mata dadu kelipatan 2 dan muncul angka pada koin 

d. Peluang mata dadu prima dan angka 

 

9. Sebuah mata uang logam dilemparkan 100 kali. Dari pelemparan itu muncul gambar sebanyak 42 

kali. Tentukan frekuensi relatif : 

a. munculnya gambar 

b. munculnya angka 

 

10. Suatu huruf dipilih secara acak dari huruf-huruf pembentuk kata “ SINOTIF EDUCATION 

CENTER”. Tentukanlah peluang dipilihnya huruf : 

a. N     d.    vokal 

b. E     e.    konsonan 

c. C 
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11. Di dalam saku celana Edi terdapat 1 logam seribuan, 3 logam lima ratusan dan 5 logam seratusan. 

Jika ia merogoh saku celananya dan mengambil 1 uang logam hitunglah peluang terambilnya uang  

a. seratusan 

b. lima ratusan 

c. seribuan 

d. Jika pada pengambilan pertama diperoleh uang logam seratusan dan tidak dikembalikan, 

hitunglah peluang terambilnya uang seribuan pada pengambilan ke-2. 

 

12. Dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Hitunglah peluang terambilnya 

kartu : 

a. hitam 

b. merah 

c. hati 

d. sekop 

e. as 

f. bernomor prima 

g. bernomor lebih dari 8 

h. queen merah 

i. king hitam 

j. Jika pada pengambilan pertama terambil kartu king hati, hitunglah peluang terambilnya kartu 

merah! 

 

13. Sebuah kantong berisi 24 kelereng biru dan 16 kelereng merah. Sebuah kelereng diambil secara 

acak dari dalam kantong. 

a. Hitunglah peluang terambilnya kelereng merah 

b. Hitunglah peluang terambilnya kelereng biru 

c. Jika pada pengambilan pertama terambil kelereng biru, hitunglah peluang terambilnya 

kelereng merah pada pengambilan ke-2. 

d. Jika pada pengambilan pertama terambil kelereng biru, hitunglah peluang terambilnya 

kelereng biru pada pengambilan ke-2 

e. Jika pada pengambilan pertama terambil kelereng merah, hitunglah peluang terambilnya 

kelereng merah pada pengambilan ke-2 

f. Jika pada pengambilan pertama terambil kelereng merah, hitunglah peluang terambilnya 

kelereng biru pada pengambilan ke-2 

 

14. Pada suatu konser musik disediakan 200 tiket. Dina membeli 5 tiket untuk menonton bersama 

keluarganya. Dalam akhir pertunjukan diberikan 2 hadiah “doorprize” kepada penonton dengan 

cara diundi. Hitunglah peluang Dina dan keluarga untuk mendapatkan masing-masing hadiah! 

 

15. Sampai saat ini sudah 1350 orang yang sudah terinfeksi sindrom pernafasan sangat akut “SARS”. 

Korban meninggal dunia 142 orang. Hitunglah frekuensi relatif : 

a. Penderita sehat kembali. 

b. Penderita meninggal dunia. 

 

16. Pada sebuah kotak 6 bola merah, 4 bola putih dan 5 bola biru, diambil 3 buah kelerang secara acak 

sekaligus. Tentukanlah peluang terambilnya: 

a. Ketiga-tiganya merah. 

b. Ketiga-tiganya putih. 

c. Ketiga-tiganya biru. 
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Frekuensi Harapan = Peluang Kejadian x banyaknya percobaan 

 
17. Tiga keping uang logam dilempas sekali. Hitunglah peluang : 

d. Munculnya sekurang-kurangnya  2 sisi bergambar . 

e. Munculnya gambar pada mata uang I ! 

 

18. Dua buah dadu bersisi 6 dilemparkan secara bersama-sama 1 kali. Hitunglah peluang munculnya : 

f. Jumlah angka pada kedua dadu 6. 

g. Jumlah angka pada kedua dadu 5. 

h. Angka pada dadu I kurang dari angka pada dadu II. 

 

19. Pada suatu pertunjukan terdapat 80 orang penonton dewasa dan 50 penonton anak-anak. Di antara 

penonton tersebut terdapat 70 wanita yang terdiri dari 50 wanita dewasa dan 20 wanita anak-anak. 

Jika diambil 1 orang dari antara penonton secara acak, hitunglah peluang bahwa penonton yang 

terambil adalah : 

i. Laki-laki dewasa. 

j. Wanita anak-anak. 

k. Laki-laki anak-anak. 

l. Wanita dewasa. 

 

20. Untuk petugas upacara bendera akan dipilih 3 dari 6 siswa laki-laki dan 6 siswa perempuan. 

Hitunglah peluang bahwa siswa yang terpilih itu adalah : 

m. 2 siswa laki-laki dan 1 siswa perempuan. 

n. 2 siswa perempuan dan 1 siswa laki-laki. 

 

21. Dari 1 set kartu brigde diambil 2 buah kartu secara acak. Hitunglah peluang terambilnya : 

o. kartu merah dan kartu As. 

p. Kartu hitam dan kartu bernomor ganjil. 

q. Kartu merah dan kartu bernomor bilangan yang kurang dari 7 

 

22. Dalam suatu kelas terdapat 40 orang siswa . Sebanyak 20 siswa menyukai matematika, 15 siswa 

menyukai bahasa Indonesia dan 10 siswa yang menyukai keduanya. Jika diambil 1 orang siswa 

secara acak, hitunglah peluang bahwa siswa yang terambil itu adalah : 

r. Menyukai matematika dan bahasa Indonesia. 

s. Menyukai matematika tapi tidak menyukai bahasa Indonesia. 

t. Tidak menyukai matematika maupun bahasa Indonesia ! 

23. Hasil survey yang dilakukan 75 siswa tentang minatnya terhadap tiga mata pelajaran, s : 

 41 orang menyukai Matematika. 

 29 orang menyukai Fisika. 

 35 orang menyukai Kimia. 

 15 orang menyukai Matematika dan Fisika 

 14 orang menyukai Fisika dan Kimia. 

 16 orang menyukai Matematika dan Kimia. 

 10 orang menyukai ketiganya. 

Kalau dari siswa tersebut dipilih 1 orang secara acak, hitunglah peluang bahwa yang terpilih itu 

adalah siswa yang : 

a. Menyukai Matematika saja. 

b. Menyukai Fisika saja. 

c. Menyukai Kimia saja. 

d. Tidak menyukai ketiganya ! 


