
RUANG SAMPEL   

1. Bila T = {0, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 } dan A = { 0, 2, 4, 6, 8},  B= { 1, 3, 5, 7, 9 }            

C, ={ 2, 3, 4, 5 } dan D = { 1, 6, 7}  

 Tulis anggota himpunan yang berkaitan dengan :  

a) BA ∪   b) BA ∩   c) CA ∩   d) 
'

C  

e) BDC ∪∩ )(
'  f) '

)( CT ∩   g) 
'

DCA ∩∩   e) CA ∪  

 

2. Bila suatu percobaan terdiri atas melempar satu dadu dan kemudian mengambil satu 

huruf secara acak dari 26 alphabet, ada berapa titik dalam ruang sampel ? 

      

3. Suatu perusahaan perumahan menawarkan rumah dalam 4 pilihan model, 3 macam 

sistem pendingin, dengan atau tanpa garasi dan dengan atau tanpa beranda. 

Berapa macam pilihan berbeda yang tersedia bagi seorang pembeli ? 

 

4. Sejenis obat asma dapat dibeli dari 5 pabrik obat yang berbeda dalam bentuk cair, 

tablet atau kapsul yang dibuat dalam kadar biasa atau tambahan. Dalam berapa 

cara yang berlainan seorang dokter dapat menuliskan resep obat asma bagi 

penderita asma ? 

 

5. Suatu jenis sepatu dibuat dalam 5 model yang berlainan dan tiap model tersedia 

dalam 4 warna yang berlainan. Bila suatu toko ingin memamerkan jenis sepatu ini 

secara lengkap, berapa pasang sepatu harus dipamerkan? 

 

6. Dalam suatu perlombaan nyanyi, ke 8 orang yang masuk final terdiri atas 3 pelajar 

dan 5 mahasiswa. Carilah banyaknya titik sampel dalam ruang T, bila T menyatakan 

banyaknya kemungkinan urutan hasil perlombaan untuk : 

a. Keseluruhan yang masuk final 

b. Ke 3 pemenang pertama 

 

7. Dalam penelitian bahan bakar yang lebih murah, masing-masing dari ke 3 mobil 

balap diuji menggunakan 5 jenis bensin yang berlainan pada 7 tempat percobaan di 

daerah yang berlainan. Bila 2 pengemudi digunakan dalam peneliti tersebut dan uji 

coba dikerjakan sekali pada setiap persyaratan, berapa banyak uji coba yang 

diperlukan.  



 

 

8. a.  Dalam berapa cara 6 orang dapat diantrikan masuk ke bis ? 

b.  Bila 3 orang tertentu bertahan harus saling menyusul langsung satu sama lain, 

ada berapa cara yang mungkin  

c. Bila 2 orang tertentu tidak mau saling menyusul langsung, berapa cara yang 

mungkin?  

 

9. Bila suatu percobaan terdiri atas melempar satu dadu dan kemudian mengambil satu 

huruf secara acak dari 26 alphabet, ada berapa titik dalam ruang sampel ? 

 

10. Suatu perusahaan perumahan menawarkan rumah dalam 4 pilihan model, 3 macam 

sistem pendingin, dengan atau tanpa garasi dan dengan atau tanpa beranda. 

Berapa macam pilihan berbeda yang tersedia bagi seorang pembeli ?\ 

 
11. Sejenis obat asma dapat dibeli dari 5 pabrik obat yang berbeda dalam bentuk cair, 

tablet atau kapsul yang dibuat dalam kadar biasa atau tambahan. Dalam berapa 

cara yang berlainan seorang dokter dapat menuliskan resep obat asma bagi 

penderita asma ? 

 

12. Suatu jenis sepatu dibuat dalam 5 model yang berlainan dan tiap model tersedia 

dalam 4 warna yang berlainan. Bila suatu toko ingin memamerkan jenis sepatu ini 

secara lengkap, berapa pasang sepatu harus dipamerkan? 

 
13. Dalam suatu perlombaan nyanyi, ke 8 orang yang masuk final terdiri atas 3 pelajar 

dan 5 mahasiswa. Carilah banyaknya titik sampel dalam ruang T, bila T menyatakan 

banyaknya kemungkinan urutan hasil perlombaan untuk : 

(a) Keseluruhan yang masuk final 

(b) Ke 3 pemenang pertama 

 

14. Dalam penelitian bahan bakar yang lebih murah, masing-masing dari ke 3 mobil 

balap diuji menggunakan 5 jenis bensin yang berlainan pada 7 tempat percobaan di 

daerah yang berlainan. Bila 2 pengemudi digunakan dalam peneliti tersebut dan uji 

coba dikerjakan sekali pada setiap persyaratan, berapa banyak uji coba yang 

diperlukan.  



15. Dalam berapa cara 6 orang dapat diantrikan masuk ke bis 

a. Bila 3 orang tertentu bertahan harus saling menyusul langsung satu sama lain, 

ada berapa cara yang mungkin  

b. Bila 2 orang tertentu tidak mau saling menyusul langsung, berapa cara yang 

mungkin?  

 

16. Bila A dan B dua kejadian yang saling terpisah P(A) = 0.3 dan P(B) = 0,5, maka 

hitunglah  

a) BAP ∪( ) 

b) )(
'

AP  

c) )(
'

BAP ∩  

 

17. Bila setiap tulisan sandi pada suatu katalog diawali dengan 3 huruf yang berlainan 

disusul oleh 4 angka dari 1 sampai 9 (digit) yang berlainan, carilah peluang memilih 

secara acak satu barang yang bersandi awal huruf hidup dan angka terakhir genap 

 

18. Dari 100 siswa yang diwisuda, 54 belajar matematika, 69 belajar sejarah, 35 belajar 

matematika dan sejarah. Bila seorang siswa yang dipilih secara acak, hitunglah 

peluangnya  

a) dia belajar matematika atau sejarah 

b) dia tidak belajar keduanya 

c) dia belajar sejarah tapi tidak matematika 

 

19. Dari 100 mahasiswa diketahui, 42 mengambil kuliah matematika, 68 mengambil 

kuliah psikologi, 54 mengambil kuliah sejarah, 22 mengambil kuliah matematika dan 

sejarah, 25 mengambil kuliah matematika dan psikologi 7 mengambil kuliah sejarah 

tetapi tidak mengambil kuliah matematika maupun psikologi, 10 mengambil kuliah 

matematika, psikologi dan sejarah serta 8 mahasiswa tidak mengambil satupun 

kuliah matematika, psikologi atau sejarah.  

Bila seorang mahasiswa dipilih secara acak, cari peluangnya bahwa:  

a) Seseorang yang mengambil kuliah psikologi mengambil matakuliah psikologi, 

matematika dan sejaran ? 



b) Seseorang yang tidak mengambil kuliah psikologi mengambil matakuliah sejarah 

dan matematika ?  

 

20. Bagi keluarga yang tinggal disuatu kota, peluang bahwa istri ikut kegiatan olah raga 

0.21, peluang suami ikut kegiatan olah raga 0.28 dan peluang suami dan istri ikut 

olah raga 0.15. Berapa peluangnya,  

a) Paling sedikit salah seorang daripadanya ikut kegiatan olah raga 

b) Seorang istri ikut olah raga, bila diketahui suaminya olah raga 

c) Seorang suami ikut olah raga, bila diketahui istrinya olah raga 

 

21. Dalam permainan poker, suatu tangan berisi lima kartu, Berapa peluangnya satu 

tangan mengandung  

a) 3 As 

b) 4 heart dan 1 club  

 

22.Peluang suatu industri akan membangun pabriknya di Bekasi 0.7, Peluang 

membangun pabriknya di Bandung 0.4 dan peluang membangun di Bekasi atau di 

Bandung atau kedua duanya 0.8. Berapa peluang pabrik tersebut dibangun  

a) di kedua kota 

b) tidak disalah satupun dari keduanya  

 

23. Sebuah kotak berisi 6 bola hitam dan 4 bola hijau. Tiga bola diambil secara 

berurutan, tiap bola dikembalikan ke kotak sebelum bola berikutnya diambil. Berapa 

peluangnya bahwa  

a) Ketiga bola berwarna hijau  

b) Tiap warna terwakili 

 

24 Peluang bahwa nyonya berada di rumah ketika penjual jamu dating 0.6. Jika nyonya 

berada dirumah peluangnya dia membeli jamu 0.4. cari peluangnya  bahwa nyonya 

rumah berada dirumah dan membeli jamu ketika si penjual datang?  

 

25 Peluang sebuah kendaraan berplat L lewat jagorawi 0.12; peluang kendaraan truk 

lewat jagorawi 0.28, peluang truk itu berplat L 0.09. Berapa peluannya  

a) Sebuah truk yang lewat Jagorawi berplat L 



b) Sebuah kendraaan berplat L lewat jagorawi adalah sebuah truk ? 

c) Sebuah kendaraan yang lewat jagorawi tidak berplat L atau bukan truk ?  

 

26 Sebuah kota mempunyai dua truk pemadam kebakarn yang bekerja saling bebas. 

Peluang suatu mobil tertentu tersedia bila diperlukan adalah 0.96. 

a) Berapa peluang keduanya tidak tersedia bila diperlukan  

b) Berapa peluang suatu mobil tersedia bila diperlukan 

 

20 Dari sutu daerah diketahui berdasarkan pengalaman masa lalu bahwa peluang 

memilih seseorang dewasa diatas 40 tahun yang kena kanker adalah 0.02. Bila 

peluang seorang dokter dengan tepat mendiagnosa seseorang yang kena kanker 

sebagai terserang kanker 0.78 dan peluangnya keliru mendiagnosa seseorang yang 

tidak kena kanker sebagai terserang kanker 0.06, berapa peluangnya seseorang 

didiagnosa sebagai terserang kanker ?  

 


