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PELUANG 
 

Clara Ika Sari Budhayanti 
 
Pendahuluan 

ada unit lima ini kita akan membahas peluang. Peluang merupakan salah satu 
cabang matematika yang mempelajari cara menghitung tingkat keyakinan 

seseorang terhadap terjadi atau tidaknya suatu peristiwa. Selain peluang, materi lain 
yang akan dibahas dalam unit ini adalah permutasi dan kombinasi yang merupakan 
salah satu teknik untuk menghitung peluang. Dengan demikian unit ini terdiri dari 
dua subunit. Subunit pertama membahas permutasi dan kombinasi, sedangkan 
subunit kedua membahas peluang. Kompetensi dasar yang harus dikuasai setelah 
Anda mempelajari unit ini adalah mampu menggunakan konsep peluang dalam 
menyelesaikan masalah dalam matematika atau bidang lainnya yang terkait dengan 
peluang. Media pembelajaran yang digunakan selain bahan ajar cetak juga bahan ajar 
yang telah tersedia di website. Konsep peluang merupakan salah satu syarat 
pengetahuan untuk mempelajari statistika. Tetapi dalam unit ini, masalah-masalah 
yang akan dibahas dalam peluang dan terkait dengan statistika tidak dibicarakan. 
Konsep-konsep yang dipelajari adalah konsep dasar yang digunakan dalam 
memecahkan masalah terkait dengan peluang.  
 Agar materi yang terdapat pada unit ini dapat dipahami dengan baik, setelah 
mempelajari satu subunit atau satu konsep, cobalah Anda mengerjakan contoh atau 
latihan soal yang ada, kemudian cocokkan jawaban Anda tersebut dengan 
pembahasannya. Jika Anda mengalami kesulitan, bertanyalah pada teman atau tutor 
Anda. Setiap subunit dilengkapi dengan tes formatif yang berguna untuk mengukur 
tingkat pemahaman Anda terhadap materi. Pelajari setiap konsep dengan sungguh-
sungguh sampai Anda benar-benar memahaminya.  
 

Selamat belajar dan tetap semangat, semoga Anda berhasil. 

P 

Unit 5
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Subunit 1 
 

Permutasi dan Kombinasi 
 

ubunit ini akan membahas mengenai bagaimana teknik membilang atau disebut 
juga kaidah pencacahan khususnya permutasi dan kombinasi. Materi awal yang 

dipelajari adalah konsep faktorial yang digunakan dalam menentukan permutasi atau 
kombinasi. Sebelum kita mempelajari konsep-konsep tersebut terlebih dahulu simak 
masalah pengaturan berikut ini. 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menghadapi masalah pengaturan 
suatu obyek yang terdiri dari beberapa unsur. Pengaturan atau penyusunan tersebut 
ada yang memperhatikan urutan dan ada yang tidak memperhatikan urutan. 
Pengaturan dengan memperhatikan urutan dalam matematika disebut permutasi, 
sedangkan yang tidak memperhatikan urutan disebut kombinasi. Berapa banyak 
pengaturan atau penyusunan yang mungkin terjadi ditentukan dengan menggunakan 
kaidah pencacahan. Dalam kaidah pencacahan, banyaknya penyusunan tersebut dapat 
ditentukan dengan menggunakan salah satu atau gabungan dari metode berikut ini 
yaitu teknik membilang, permutasi dan kombinasi. Kita akan mempelajari dan 
berlatih menggunakan teknik membilang terlebih dahulu. Perhatikan contoh berikut 
ini.  
Misalnya tersedia dua celana berwarna biru dan hitam serta 3 baju berwarna kuning, 
merah dan putih. Berapa banyak pasangan warna celana dan baju yang dapat 
dibentuk? 
Banyaknya pasangan warna celana dan baju yang dapat dibentuk dapat ditentukan 
dengan beberapa cara seperti berikut. 

a. Dengan menggunakan diagram pohon. 
Diagram pohon adalah suatu diagram yang berbentuk pohon dalam hal ini 
digunakan untuk mempermudah kita dalam menghitung banyaknya 
kemungkinan susunan pasangan baju yang terjadi. 
 
 
 

S
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Gambar 5.1 Diagram Pohon 

 
Dari diagram pohon di atas, tampak bahwa terdapat 6 pasangan warna yang 
dapat dibentuk dari 2 warna celana dan 3 warna baju. Jadi 6 pasangan 
tersebut diperoleh dengan cara mengalikan bilangan yang menyatakan 
kemungkinan warna celana dengan  bilangan yang  menyatakan  
kemungkinan  warna baju. Dengan kata lain 2 × 3 = 6.  
 

b. Dengan tabel silang. 
Tabel 5.1 Tabel Silang 

       
 Tabel di atas menunjukkan banyaknya pasangan warna yang terjadi yaitu 6 

pasang yang dapat diperoleh dari 2 × 3. 
  
c. Dengan pasangan terurut. 

Kita misalkan himpunan warna celana { }HBC ,=  dan himpunan warna baju 

{ }PMKJ ,,= . Himpunan pasangan terurut yang merupakan anggota 

himpunan   C × J = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ){ }PHMHKHPBMBKB ,,,,,,,,,,, .  

Banyaknya anggota himpunan tersebut adalah 6 pasangan terurut. 
Secara umum jika terdapat 1k  pilihan pertama, 2k  pilihan kedua, 3k  pilihan ketiga 

dan seterusnya maka banyak cara susunan yang terjadi adalah sebanyak 

1k  × 2k  × 3k  × … × nk  
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Aturan seperti di atas disebut teknik membilang atau aturan perkalian. Kata perkalian 
digunakan karena dalam menentukan berapa banyak cara untuk mengisi n tempat 
yang tersedia menggunakan operasi perkalian.  
 Selanjutnya sebelum kita mempelajari kaidah pencacahan yang lain yaitu 
permutasi dan kombinasi, kita kaji terlebih dahulu definisi dan notasi faktorial. 
 Faktorial adalah hasil kali bilangan asli secara berurutan dari 1 sampai 
dengan n atau sebaliknya. Notasi faktorial menggunakan lambang !n . Jadi untuk 
setiap n bilangan asli didefinisikan  

nnn ).1....(4.3.2.1! −= . 
Selain itu didefinisikan juga bahwa 1!1 =  dan 1!0 = . 
Contoh : 

1. 3!=1.2.3=6 
2. 1205.4.3.2.1!5 ==  

 
Berikut ini diberikan salah satu sifat faktorial yang sangat berguna dalam 
mempermudah peghitungan terkait dengan faktorial. 
 
Sifat 1. 

( )
( )( )!2.1.   

!1.!
−−=

−=
nnn

nnn
 

Contoh penggunaan sifat ini sebagai berikut. Misalkan kita akan menghitung 
!6
!10  

maka diperoleh 50407.8.9.10
!6

!6.7.8.9.10
!6
!10

=== . 

 
1. Permutasi 
 Seperti yang telah dikemukakan di atas, permutasi adalah pengaturan atau 
penyusunan beberapa unsur dengan memperhatikan urutan.  Contoh masalah dalam 
kehidupan sehari-hari adalah pengaturan atau penyusunan kepanitiaan yang terdiri 
dari ketua, bendahara dan sekretaris. Jelas bahwa pada masalah tersebut urutan akan 
sangat mempengaruhi, sehingga urutan menjadi pertimbangan khusus. Definisi 
permutasi disajikan sebagai berikut. Permutasi sekumpulan obyek/unsur adalah suatu 
pengaturan dengan memperhatikan urutan dari semua obyek atau sebagian. Dengan 
kata lain, permutasi r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia (dengan tiap 
unsur berbeda dan nr ≤ ) adalah susunan dari r unsur itu dalam suatu urutan. 
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Banyaknya permutasi biasa dilambangkan dengan rn P . Rumus umum 

banyaknya permutasi r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia adalah sebagai 
berikut.  

( )!
!
rn

nPrn −
=  

Pada definisi permutasi di atas dikatakan bahwa n unsur yang tersedia berbeda. Jika 
unsur-unsur yang tersedia memuat unsur yang sama, bagaimanakah cara menentukan 
banyaknya permutasi yang memuat unsur sama? Untuk menjelaskan hal ini, 
perhatikan contoh berikut ini. 
Contoh : Berapa banyak permutasi dari 3 huruf yang diambil dari huruf A, A, dan B? 
 
Pada contoh di atas, unsur yang tersedia terdapat 3 huruf. Dari 3 huruf tersebut 
terdapat 2 unsur yang sama yaitu A. Andaikan kedua unsur yang sama tersebut kita 
anggap berbeda dengan membubuhkan indeks 1 dan 2 pada kedua huruf A tersebut, 
maka akan diperoleh 6 susunan atau permutasi yaitu 

BAA 21          BAA 12          21BAA          12 BAA          21 ABA          12 ABA  
Jika kita hilangkan indeks pada huruf A maka tinggal dipunyai 3 susunan saja yaitu:  
AAB         ABA         BAA 
Jadi banyaknya permutasi dari 3 unsur yang memuat 2 unsur yang sama adalah 

3
2
3.2
==P . Secara umum rumus untuk permutasi n unsur yang memuat k, l, m, dan 

seterusnya unsur yang sama adalah sebagai berikut. 

!...!!
!
mlk
nP =  

Latihan 1 
Selanjutnya selesaikan soal berikut yang terkait dengan rumus permutasi. 

1. Hitunglah 16 P , 44 P , dan 37 P . 

2. Hitunglah permutasi 6 unsur yang diambil dari 7 unsur yang tersedia. 
3. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf M, A, D, 

dan U . 
4. Berapa banyak susunan huruf yang terdiri dari 2 huruf yang diambil dari 

huruf-huruf  H, U, T, A, N, dan G. 
5. Di dalam suatu kelas akan dilakukan pemilihan panitia keakraban siswa yang 

terdiri dari ketua, wakil ketua, dan bendahara. Jumlah siswa dalam kelas 
tersebut 30 orang. Berapa banyak susunan panitia yang mungkin terjadi? 
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6. Berapa banyak susunan huruf yang dapat dibentuk dari huruf-huruf B, A, T, 
U, B, A, R, dan A. 

 
Pedoman Jawaban Latihan 1 
Berikut adalah pembahasan penyelesaian soal-soal yang dapat digunakan untuk 
mencocokkan jawaban Anda. 

1. Menghitung 16 P , 44 P , dan 37 P  sebagai berikut. 

6      
!5
6!.5      

)!16(
!6

16

=

=

−
=P

 

24      

4.3.2.1
!0
!4       

)!44(
!4

44

=

==

−
=P

 

2107.6.5      
!4

7.6.5!.4       

)!37(
!7

37

==

=

−
=P

 

 
2. Permutasi 6 unsur yang diambil dari 7 unsur yang tersedia adalah 

5040       
7.6.5.4.3.2.1       

!1
!7       

)!67(
!7

67

=
=

=

−
=P

 

3. Huruf-huruf pada M, A, D, dan U semuanya berbeda, sehingga banyaknya 
susunan huruf yang dapat dibentuk adalah  

24      

4.3.2.1
!0
!4      

)!44(
!4

44

=

==

−
=P

 

4. Banyak susunan huruf yang terdiri dari 2 huruf yang diambil dari huruf-huruf  
H, U, T, A, N, dan G adalah  

306.5      
!4

6.5!.4      

)!26(
!6

26

==

=

−
=P

 

5. Masalah pada pengaturan atau penyusunan panitia yang terdiri dari ketua, 
wakil ketua, dan bendahara, tentu saja memperhatikan urutan. Maka masalah 
ini dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep permutasi berikut ini. 
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Banyaknya siswa 30 orang dan banyak panitia yang akan dibentuk ada 3, 
maka n = 30 dan r = 3. Jadi banyak susunan panitia yang mungkin terjadi 
adalah: 

24360      
30.29.28      
!27

30.29.28!.27      

)!330(
!30

330

=
=

=

−
=P

 

6. Coba Anda perhatikan bahwa huruf-huruf  B, A, T, U, B, A, R, dan A 
memuat beberapa unsur yang sama yaitu huruf A sebanyak 3 dan huruf B 
sebanyak 2, maka banyak susunan huruf yang dapat dibentuk adalah 

3360    
8.7.6.5.2    

2!.3
8.7.6.5.4!.3

!2!.3
!8

=
=

==P

 

 
2. Kombinasi 

 Kombinasi merupakan pengaturan atau penyusunan beberapa unsur tanpa 
memperhatikan urutan. Misalnya kita akan mengirimkan tim lomba cerdas cermat 
yang terdiri dari 3 orang. Masalah tersebut jelas tidak memperhatikan atau 
mempertimbangkan urutan. Jadi definisi kombinasi disajikan berikut ini. Kombinasi 
sekumpulan unsur adalah suatu pengaturan dari semua atau sebagian unsur dengan 
tidak memperhatikan urutan. Dengan kata lain, kombinasi r unsur yang diambil dari 
n unsur yang tersedia (dengan tiap unsur berbeda dan nr ≤ ) adalah susunan dari r 
unsur itu tanpa memperhatikan urutan.  

Banyaknya kombinasi r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia 
dinyatakan dengan nCr  dan ditentukan dengan rumus berikut ini.  

( )!!
!

rnr
nCrn −

=  

Latihan 2 
Silahkan Anda berlatih menggunakan rumus di atas dengan mengerjakan soal-soal di 
bawah ini. Setelah Anda selesai mengerjakan, cocokkan jawaban Anda dengan 
pembahasannya. 

1. Hitunglah 410 C  dan 320 C . 
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2. Tentukan banyaknya kombinasi dari 5 unsur yang diambil dari 9 unsur yang 
tersedia. 

3. Dari 4 orang bersaudara yaitu Ali (A), Budi (B), Cahya (C) dan Doni (D), 3 
orang di antaranya diundang untuk rapat keluarga. Berapa cara ke-empat 
orang bersaudara tersebut dapat memenuhi undangan? 

4. Di dalam sebuah kotak berisi 7 bola putih dan 5 bola merah. Dari dalam 
kotak tersebut diambil dua bola secara acak sekaligus. Berapa banyak 
pasangan bola yang diperoleh jika 

a. terambil semua putih 
b. terambil semua merah 
c. terambil satu putih dan satu merah 

 
Pedoman Jawaban Latihan 2 
1. Berikut adalah perhitungan 410 C  dan 320 C .  

( )

210
24

5040        

4.3.2.1
10.9.8.7        

4.3.2.1!.6
10.9.8.7!.6        

!4!.6
!10

!4!.410
!10

410

==

=

=

=
−

=C

         

( )

1140
6

6840        

3.2.1
20.19.18        

3.2.1!.17
20.19.18!.17        

!3!.17
!20

!3!.320
!20

320

==

=

=

=
−

=C

 

2. Banyaknya kombinasi dari 5 unsur yang diambil dari 9 unsur yang tersedia berarti 
kita akan menghitung 59 C  sebagai berikut. 

( )

126
24

3024       

4.3.2.1
9.8.7.6       

!5.4.3.2.1
9.8.7.6!.5       

!5!59
!9

59

==

=

=

−
=C

 

3. Dari masalah tersebut, kita harus mencari kombinasi 3 unsur dari 4 unsur yang 
tersedia sebagai berikut. 
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( )

4
!3!.1

4!.3       

!3!.34
!4

34

==

−
=C

 

4.  a. Banyaknya bola putih yang tersedia 7 buah diambil dua bola secara acak maka 
banyaknya pasangan bola yang diperoleh dapat ditentukan dengan 
menggunakan konsep kombinasi berikut ini. 

( )

217.3        
2
7.6        

2.1!.5
7.6!.5        

!2!.5
!7

!2!.27
!7

27

==

=

=

=
−

=C

 

b. Banyaknya bola merah yang tersedia 5 buah diambil dua bola secara acak 
maka banyaknya pasangan bola yang diperoleh dapat ditentukan dengan 
menggunakan konsep kombinasi berikut ini. 

   ( )

105.2
2!.3
5.4!.3       

!2!.25
!5

25

===

−
=C

 

c. Banyaknya bola putih yang tersedia 7 buah dan bola merah 5 buah. Banyaknya 
pasangan bola yang diperoleh satu putih dan satu merah dapat ditentukan 
dengan menggunakan konsep kombinasi berikut ini. 

 Banyak cara terambil satu bola putih adalah  

( )

7        
1!.6
7!.6        

!1!.6
!7

!1!.17
!7

17

=

=

=
−

=C

 

 Banyaknya cara terambil satu bola merah adalah 

( )

5       
1!.4
5!.4       

!1!.15
!5

15

=

=

−
=C
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  Jadi  banyaknya  cara  terambil  satu  bola  putih  dan  satu  bola merah sama 
dengan 7 × 5 = 35. 

      
Rangkuman 
  
 Pengaturan atau penyusunan beberapa obyek/unsur dalam masalah sehari-hari 
dapat disusun dengan memperhatikan urutan atau tidak. Pengaturan dengan 
memperhatikan urutan dalam matematika disebut permutasi, sedangkan yang tidak 
memperhatikan urutan disebut kombinasi. Rumus umum untuk banyaknya permutasi 
r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia adalah:  

( )!
!
rn

nPrn −
= ,          aslibilangan   ,     , nrnr ≤  

Sedangkan banyaknya kombinasi r unsur yang diambil dari n unsur yang tersedia 
dapat dinyatakan dengan rumus berikut ini.  

( )!!
!

rnr
nCrn −

= ;           aslibilangan   ,     , nrnr ≤  

Dalam penghitungan permutasi dan kombinasi diperlukan faktorial. Faktorial adalah 
hasil kali bilangan asli secara berurutan dari 1 sampai dengan n atau sebaliknya. Jadi 
untuk setiap n bilangan asli didefinisikan  

nnn ).1....(4.3.2.1! −= . 

Selain itu didefinisikan juga bahwa 1!1 =  dan 1!0 = . 
 
 
Tes Formatif 1 
 

Kerjakanlah tes formatif berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi permutasi dan kombinasi dengan cara memberi tanda silang (X) pada 
pada salah satu jawaban yang Anda anggap benar. 

1. Nilai 
!3
!9  sama dengan ……. 

A. 3 C. 60480 
B. 24640 D. 181440 

 

2. Tentukan nilai dari 
)!45(!20

!23
−

. 

A. 1,15 C. 10626 
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B. 23 D. 212520 
 
3. Pada suatu arisan yang diikuti oleh 20 orang akan diundi sehingga 3 orang 

diantaranya akan memperoleh hadiah yang nilainya sama. Untuk menghitung 
banyaknya  cara  yang  mungkin  terjadi  pada  kasus  di atas, digunakan rumus 
…… 

A. faktorial C. perkalian 
B. kombinasi D. permutasi 

 
4. Nilai 310 P  dan  518 C , masing-masing adalah ……. 

A. 1,43 dan 0,28 C. 8568 dan 720 
B. 0,28 dan 1,43 D. 720 dan 8568 

 
5. Banyaknya cara menyusun nomor telephon yang terdiri dari 6 angka yang 

mungkin dibuat untuk dijual ke konsumen adalah ……. 
A. 20160 C. 151200 
B. 60480 D. 900000 

 
6. Banyak cara menyusun bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka adalah ……. 

A. 4500 C. 9000 
B. 5000 D. 10000 

 
7. Suatu lomba diikuti oleh 15 peserta yang memperebutkan 3 piala yaitu piala juara 

I, II, dan III. Banyaknya susunan pemenang yang mungkin dari lomba tersebut 
adalah ……. 

A. 210 C. 2730 
B. 273 D. 3276 

 
8. Dari 20 manik-manik akan dibuat sebuah gelang yang terdiri dari 15 manik-

manik. Banyaknya cara menyusun manik-manik tersebut adalah ……. 
A. 13680 C. 310080 
B. 15504 D. 1860480 

 
9. Di dalam sebuah kantong terdapat 10 mata uang logam yang terdiri dari 6 mata 

uang logam Rp.100,- dan 4 mata uang logam Rp. 500,-. Dari kantong tersebut 
diambil 3 mata uang logam sekaligus. Banyak cara terambil 3 mata uang logam 
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yang terdiri dari 2 mata uang logam Rp. 100,- dan 1 mata uang logam Rp. 500,- 
adalah ……. 

A. 60 C. 240 
B. 120 D. 480 

 
10. Banyak cara menyusun secara berjajar 4 bendera merah, 2 bendera hijau dan 2 

bendera kuning adalah ……. 
A. 16 C. 420 
B. 64 D. 840 

 
Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
 

Setelah mengerjakan tes formatif 1, bandingkan jawaban Anda dengan kunci 
jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika Anda dapat menjawab dengan benar 
minimal 80%, Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Selamat, silahkan Anda 
mempelajari sub unit selanjutnya. Sebaliknya jika jawaban benar Anda kurang dari 
80%, pelajari kembali uraian dalam sub unit ini, terutama bagian-bagian yang belum 
Anda kuasai dengan baik.   
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Subunit 2 
 

Peluang 
 

ubunit 2 membahas peluang yang terdiri dari peluang suatu kejadian tunggal dan 
peluang kejadian majemuk. Untuk membahas topik tersebut diperlukan beberapa 

konsep mengenai percobaan atau eksperimen, ruang sampel dan kejadian. Peluang 
menyangkut ketidakpastian. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui 
ketidakpastian. Peristiwa yang memuat ketidakpastian, biasanya digambarkan 
dengan kata-kata yang mengandung makna kemungkinan, kesempatan, atau peluang.   
Contoh : 

1. Pada bulan-bulan tertentu kota Jakarta mengalami musim hujan. 
2. Berdasarkan hasil ujian harian yang diperoleh, Bobi mempunyai peluang 

untuk menjadi juara kelas. 
3. Sinta dan Jodi mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi juara lomba 

matematika di sekolahnya. 
4. Besok pagi matahari terbit dari arah Timur. 

Coba Anda perhatikan contoh-contoh tersebut. Peristiwa manakah yang mungkin 
terjadi? Tingkat keyakinan bahwa peristiwa itu terjadi ditentukan melalui kata-kata 
yang dipilih untuk mengungkapkan kemungkinan tersebut. Untuk contoh ke-4,  Anda 
pasti setuju bahwa contoh tersebut tidak mungkin terjadi. Saudara, pada subunit ini 
kita akan membahas tentang tingkat keyakinan bahwa suatu peristiwa terjadi atau 
tidak. Cabang matematika yang mempelajari cara-cara penghitungan derajat 
keyakinan untuk menentukan terjadi atau tidaknya suatu peristiwa disebut ilmu 
peluang atau probabilitas.  
 Menurut pandangan intuitif, peluang suatu peristiwa adalah angka yang 
menunjukkan seberapa besar kemungkinan peristiwa itu akan terjadi. Peluang yang 
kecil menunjukkan kemungkinan terjadi peristiwa itu sangat kecil. Misalnya seorang 
peramal cuaca meramalkan bahwa kemungkinan akan terjadi hujan kurang dari 10% 
maka kita akan merasa tidak perlu membawa payung jika akan ke luar rumah karena 
kita menganggap bahwa kemungkinan akan hujan sangat kecil. Jadi salah satu 
manfaat mengetahui peluang suatu peristiwa adalah untuk membantu pengambilan 
keputusan yang tepat. 
 Konsep peluang berkaitan dengan percobaan atau eksperimen. Percobaan di 
sini didefinisikan sebagai pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang 
memungkinkan timbulnya paling sedikit dua peristiwa tanpa memperhatikan 

S
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peristiwa mana yang akan terjadi. Jadi di dalam suatu percobaan akan menghasilkan 
sesuatu yang tidak pasti. Artinya bahwa percobaan dapat dilakukan berkali-kali 
dalam kondisi yang sama dan memungkinkan hasil yang berbeda-beda. Istilah 
percobaan dalam subunit ini tidak terbatas pada percobaan di laboratorium tetapi 
percobaan diartikan sebagai prosedur yang dijalankan pada kondisi tertentu di mana 
prosedur itu dapat diulang berkali-kali pada kondisi yang sama dan hasil dari 
percobaan tersebut dapat diamati. Berikut ini contoh percobaan dan hasilnya. 
 
Contoh : 

No. Percobaan Hasil Percobaan 
1. Pengukuran waktu reaksi kimia Lama reaksi 
2. Interview petani Penghasilan bulanan 
3. Pengamatan sekumpulan hasil produksi Banyak produk yang cacat 
4. Pelemparan mata uang logam 1 kali Sisi gambar atau angka 

 
Berdasarkan contoh di atas definisi percobaan atau eksperimen adalah proses 
pengumpulan data tentang fenomena tertentu yang menunjukkan adanya variasi di 
dalam hasilnya. Sedangkan hasil percobaan didefinisikan sebagai hasil yang 
mungkin terjadi, jika percobaan tersebut dilakukan. Setiap hasil dari suatu percobaan 
jika dihimpun dalam suatu himpunan maka himpunan tersebut dinamakan ruang 
sampel atau ruang contoh. Ruang sampel dalam ilmu peluang biasanya dinotasikan 
dengan huruf S . Setiap anggota dalam ruang sampel disebut titik sampel. Ruang 
sampel dapat dibedakan menjadi dua jenis jika dilihat dari banyaknya anggota ruang 
sampel yaitu: 

1. Ruang sampel diskrit yaitu ruang sampel yang mempunyai banyak anggota 
berhingga. 

2. Ruang sampel kontinu yaitu ruang sampel yang mempunyai banyak anggota 
tak berhingga. 

Ruang sampel yang kita bicarakan dalam subunit ini dinyatakan dalam bentuk 
himpunan. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian. Jadi kejadian 
merupakan kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan. 
Melihat definisi kejadian, ruang sampel dan himpunan kosong juga merupakan 
kejadian. Hal ini akan lebih jelas dengan contoh-contoh berikut ini. 
 
Contoh : 

1. Percobaan pengukuran tinggi badan seseorang yang tingginya antara 165 cm 
dan 170 cm. Dari percobaan tersebut tentukan: 
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a. ruang sampel dan jenis ruang sampel 
b. himpunan A jika A merupakan tinggi seseorang 167 cm dan 169 cm. 
c. Himpunan B jika B merupakan kejadian tinggi seseorang yang sama 

dengan 190 cm. 
2. Percobaan melempar dadu satu kali.  

 
Dari percobaan tersebut tentukan: 

a. ruang sampel dan jenis ruang sampel.  
b. himpunan X jika X merupakan  kejadian munculnya mata dadu genap.  
c. himpunan Y jika Y merupakan kejadian munculnya mata dadu kurang 

atau sama dengan 6. 
d. himpunan Z jika Z merupakan kejadian munculnya mata dadu 7. 

Mari bersama-sama kita membahas contoh soal di atas. 
1. Dari percobaan pengukuran tinggi badan seseorang yang tingginya antara 165 

cm dan 170 cm diperoleh. 
a. Ruang sampel percobaan { }170165 ; <<= xxS  di mana jenis ruang 

sampel adalah ruang sampel kontinu karena banyak anggota ruang 
sampel tak berhingga yaitu semua bilangan real antara 165 sampai 
dengan 170. 

b. Kejadian A jika disajikan dalam bentuk himpunan yaitu 
{ }169,167=A . 

c. Kejadian B dapat disajikan dalam bentuk himpunan yaitu   
{ }==B ∅.  

2. Dari percobaan melempar dadu satu kali diperoleh  
a. Ruang sampel { }6,5,4,3,2,1=S  dan jenis ruang sampelnya adalah 

ruang sampel diskrit. Hal ini jelas karena banyak anggota ruang 
sampel berhingga.  

b. Kejadian X dapat disajikan dalam bentuk himpunan yaitu { }6,4,2=X . 
c. Kejadian Y dapat disajikan dalam bentuk himpunan yaitu 

{ }6,5,4,3,2,1=Y . 
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d. Kejadian  Z  dapat disajikan dalam bentuk himpunan yaitu { }=Z = 

∅. 
Kejadian Y merupakan kejadian yang pasti terjadi sedangkan kejadian B dan Z 
merupakan kejadian yang tidak mungkin terjadi jika percobaan-percobaan tersebut 
dilakukan. Dua jenis kejadian tersebut dinamakan kejadian yang tidak sejati. Dengan 
kata lain kejadian disebut kejadian sejati jika kejadian tersebut merupakan himpunan 
bagian sejati dari ruang sampel. Apakah Anda masih ingat dengan definisi himpunan 
bagian sejati? Dengan melihat definisi kejadian sejati, coba Anda definisikan apa itu 
himpunan sejati. 
  

Kejadian dalam suatu percobaan dinyatakan dengan himpunan. Pada teori 
himpunan, dua himpunan atau lebih dapat dikenai operasi komplemen, gabungan 
atau irisan. Operasi-operasi tersebut juga dapat dikenakan pada kejadian. Berikut ini 
diberikan contoh untuk menjelaskan hal tersebut. 
Contoh :  
Diketahui percobaan melempar sebuah dadu satu kali. Dari percobaan tersebut, akan 
dilihat kejadian munculnya mata dadu 

a. selain ganjil 
b. genap atau prima 
c. ganjil dan prima 

Ruang sampel dari percobaan tersebut adalah { }6,5,4,3,2,1=S .  

a. Misalnya A adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil yaitu { }5,3,1=A , 
maka kejadian munculnya mata dadu selain ganjil merupakan himpunan 

{ }6,4,2=cA .  

b. Misal B adalah kejadian munculnya mata dadu genap yaitu { }6,4,2=B  dan C 

kejadian munculnya mata dadu prima yaitu { }5,3,2=C . Kejadian munculnya 

mata dadu genap atau prima berarti { }6,5,4,3,2=∪CB . 

c. Misal D  adalah kejadian munculnya mata dadu ganjil yaitu { }5,3,1=D . 
Kejadian munculnya mata dadu ganjil dan prima berarti mata dadu yang 
muncul ganjil sekaligus prima yaitu { }5,3=∩CD . 

 
 
 
 
 



                                                                                                                     Pemecahan Masalah Matematika       5 - 17 

1. Peluang Kejadian 
 Jika suatu percobaan dilakukan, biasanya perhatian kita pada kejadian-
kejadian sejati dimana kejadian-kejadian tersebut bukanlah kejadian yang pasti 
terjadi atau kejadian yang tidak mungkin terjadi. Persoalannya, apakah kita dapat 
menghitung kecenderungan terjadinya kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu kita 
memerlukan alat untuk mengukurnya. Alat tersebut adalah peluang kejadian. Berikut 
ini adalah definisi peluang menurut definisi klasik. Misalkan suatu percobaan 
menghasilkan n  titik sampel yang mempunyai kesempatan muncul sama dan tidak 
mungkin terjadi bersama-sama. Kejadian A muncul sebanyak k kali maka peluang 
kejadian A adalah  

n
k

Sn
AnAP ==

)(
)()(  

dengan )(An  adalah banyaknya anggota kejadian A dan )(Sn adalah banyaknya 
anggota ruang sampel.  
 
Jika kita akan menghitung peluang kejadian dengan menggunakan definisi ini, maka 
ada tiga hal yang harus diperhatikan. 

a. Jika suatu percobaan dilakukan tanpa suatu keterangan tertentu, maka 
dianggap bahwa setiap hasil percobaan yang mungkin mempunyai peluang 
yang sama. 

b. Jika suatu percobaan dengan hasil yang mungkin cukup banyak maka akan 
lebih mudah jika banyaknya hasil yang mungkin dari percobaan tersebut 
dihitung terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan 
kaidah pencacahan baik dengan teknik membilang, permutasi atau kombinasi. 

c. nAn ≤≤ )(0  dan 1)(0 ≤≤ AP  

Latihan Peluang Kejadian 
Berikutnya silahkan Anda mengerjakan soal-soal di bawah ini. 

1. Pada percobaan melempar sebuah dadu satu kali, berapa peluang kejadian 
munculnya mata dadu ganjil? 

2. Diketahui dalam suatu kotak terdapat 5 bola putih dan 3 bola merah. Dari 
kotak tersebut diambil sebuah bola secara acak. Berapa peluang kejadian 
terambilnya bola putih? 

3. Jika pada kotak dalam soal nomor 2, diambil dua bola sekaligus secara acak, 
berapa peluang kejadian terambil bola semuanya putih. 
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Pedoman Jawaban Latihan 
1. Pada soal pertama diketahui ruang sampel { }6,5,4,3,2,1=S  dan { }5,3,1=A  

maka 6)( =Sn  dan 3)( =An . Jadi peluang kejadian A adalah 

2
1

6
3

)(
)()( ===

Sn
AnAP . 

2. Anda perhatikan kata acak pada soal ini. Kata tersebut menyatakan bahwa 
setiap hasil percobaan mempunyai kesempatan muncul yang sama sehingga 
kita dapat menggunakan rumus peluang definisi klasik. Dari soal diketahui 
banyaknya anggota ruang sampel adalah 8)( =Sn  dan banyaknya anggota 

kejadian adalah 5)( =Bn maka peluang kejadian B adalah 
8
5

)(
)()( ==

Sn
BnBP .  

3. Untuk soal ketiga memerlukan sedikit pemikiran lain. Coba Anda perhatikan 
bahwa dari kotak diambil dua bola sekaligus. Berapa banyak pasangan bola 
yang terjadi? Masih ingatkah Anda dengan materi permutasi dan kombinasi? 
Untuk menghitung banyaknya pasangan bola yang dapat terjadi, kita harus 
menggunakan rumus kombinasi 2 diambil dari 8 bola yang tersedia yaitu  

( ) 284.7
1.2!.6
8.7!.6

!2!.28
!8

28 ===
−

=C . 

Jadi banyaknya anggota ruang sampel adalah 28)( =Sn . Selanjutnya kita 
akan menentukan banyaknya anggota kejadian terambil bola keduanya putih. 
Bola putih yang tersedia ada 5 akan diambil 2 maka banyaknya pasangan 
bola putih yang terjadi adalah merupakan kombinasi 2 diambil dari 5 bola 
yang tersedia yaitu 

( ) 105.2
1.2!.3
5.4!.3

!2!.25
!5

25 ===
−

=C  

Jadi peluang kejadian terambil keduanya bola putih adalah 
14
5

28
10

==P . 

 
2. Peluang Kejadian Majemuk 
 Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dua kejadian dapat 
dikenakan operasi komplemen, gabungan, dan irisan seperti pada himpunan. Jadi dua 
kejadian tersebut dapat dirangkai menjadi satu kejadian dengan menggunakan kata 
perangkai gabungan atau irisan. Berikut ini kita akan membahas peluang gabungan 
dua kejadian. 
 Perhatikan kembali contoh pada halaman 16. Dari contoh tersebut kejadian 
munculnya mata dadu genap atau prima dinyatakan oleh himpunan 
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{ }6,5,4,3,2=∪CB  di mana banyaknya anggota adalah 5)( =∪CBn . Dengan 
menggunakan definisi peluang klasik, peluang kejadian tersebut adalah 

6
5

)(
)()( =

∪
=∪

Sn
CBnCBP . Secara umum untuk menghitung peluang kejadian 

majemuk seperti tersebut dapat dijelaskan dengan memanfaatkan teori himpunan, 
tetapi dalam subunit ini hal tersebut tidak akan dibahas. Rumus menghitung peluang 
gabungan dua kejadian adalah sebagai berikut. Misal A dan B adalah sebarang dua 
kejadian yang terdapat dalam ruang sampel, maka peluang kejadian BA∪  adalah  

)()()()( BAPBPAPBAP ∩−+=∪  
Contoh : Dari hasil penelitian yang dilakukan pada suatu wilayah terhadap 
kepemilikan TV dan radio, diperoleh data sebagai berikut. 
 20% penduduk memiliki TV 
 40% penduduk memiliki radio 

15% penduduk memiliki TV dan radio 
Jika di wilayah tersebut dipilih satu orang secara acak, berapa peluang ia memiliki 
TV atau radio? 
Penyelesaian : 

Misalkan A kejadian penduduk yang terpilih memiliki TV maka 
100
20)( =AP , B 

kejadian penduduk yang terpilih memiliki radio maka 
100
40)( =BP  dan C kejadian 

penduduk yang terpilih memiliki TV dan radio maka 
100
15)( =∩ BAP .  Peluang 

penduduk yang terpillih memiliki TV atau radio dapat ditentukan sebagai berikut. 

100
45

100
15

100
40

100
20

)()()()(

=−+=

∩−+=∪ BAPBPAPBAP
 

Jadi peluang penduduk yang terpilih memiliki TV atau radio adalah 45%. 
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Rangkuman 
 
 Peluang adalah salah satu cabang matematika yang mempelajari cara-cara 
penghitungan derajat keyakinan untuk menentukan terjadi atau tidaknya suatu 
peristiwa. Dengan kata lain peluang suatu peristiwa merupakan suatu nilai yang 
menunjukkan seberapa besar kemungkinan peristiwa itu akan terjadi. Konsep 
peluang berkaitan dengan percobaan atau eksperimen yang menghasilkan sesuatu 
yang tidak pasti. Percobaan atau eksperimen adalah proses pengumpulan data tentang 
fenomena tertentu yang menunjukkan adanya variasi di dalam hasilnya. Sedangkan 
hasil percobaan didefinisikan sebagai hasil yang mungkin terjadi, jika percobaan 
tersebut dilakukan. Himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu 
percobaan dinamakan ruang sampel atau ruang contoh. Ruang sampel dalam ilmu 
peluang biasanya dinotasikan dengan huruf S . Setiap anggota dalam ruang sampel 
disebut titik sampel. Himpunan bagian dari ruang sampel disebut kejadian. Rumus 
peluang kejadian A adalah  

)(
)()(

Sn
AnAP =  

dengan )(An  adalah banyaknya anggota kejadian A dan )(Sn adalah banyaknya 
anggota ruang sampel.  
Dua kejadian atau lebih dapat digabung menjadi satu kejadian yang disebut kejadian 
majemuk. Rumus peluang kejadian BA∪  adalah:  

)()()()( BAPBPAPBAP ∩−+=∪  
 
Tes Formatif 2 
 Kerjakanlah tes formatif berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi peluang dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu 
jawaban yang Anda anggap benar. 
1. Ruang sampel dari percobaan melempar dua mata uang logam adalah ……. 

A. {A,G} C. {AA, AG, GG} 
B. {A, G, A, G} D. {AA, AG, GA, GG} 

 
2. Kejadian munculnya sisi gambar dan angka pada percobaan melempar dua mata 

uang logam dinyatakan oleh ……. 
A. {G, A} C. {AG} 
B. {G, A, G, A} D. {AG, GA} 
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3. Kejadian yang pasti terjadi merupakan ……. 
A. himpunan bagian dari ruang sampel 
B. himpunan bagian sejati 
C. kejadian yang tidak sejati 
D. kejadian sejati 

 
4. Peluang kejadian yang mustahil adalah ……. 

A. 0 C. 
3
1  

B. 
2
1  D. 1 

 
5. Pada  percobaan  melempar  dadu  satu  kali,  peluang muncul sisi ganjil adalah 

……. 

A. 
6
1  C. 

6
5  

B. 
6
3  D. 

6
7  

 
6. Diketahui percobaan menyusun bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka. Peluang 

tersusun bilangan yang habis dibagi 5 adalah ……. 

A. 
450
90  C. 

500
100  

B. 
450
180  D. 

500
200  

7. Pada setumpuk kartu bridge, diambil dua kartu sekaligus. Peluang terambil kartu 
berwarna merah adalah ……. 

A. 
52
12  C. 

52
24  

B. 
52
13  D. 

52
26  

 
8. Di dalam sebuah kotak terdapat 12 gelas yang terdiri dari 6 gelas berwarna putih, 

6 gelas berwarna hijau. Dari kotak tersebut diambil 5 gelas sekaligus. Peluang 
terambilnya semua gelas berwarna putih adalah ……. 

A. 
792
6  C. 

792
720  



  5  - 22     Unit 5 

B. 
95040

6  D. 
95040

720  

 
9. Dari soal nomor delapan, peluang terambil 3 gelas putih dan 2 gelas hijau adalah 

…….  

A. 
792
35  C. 

792
300  

B. 
792
150  D. 

792
600  

 
10. Diketahui percobaan melempar dua dadu satu kali. Peluang muncul sisi-sisi dadu 

yang jumlahnya sama dengan 12 atau yang hasil kalinya sama dengan 12 adalah 
.......  

A. 
36
5  C. 

36
7  

B. 
36
6  D. 

36
8  

 
Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
 

Setelah mengerjakan tes formatif 2, bandingkan jawaban Anda dengan kunci 
jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika Anda dapat menjawab dengan benar 
minimal 80%, Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Selamat, silahkan Anda 
mempelajari materi pada unit selanjutnya. Sebaliknya jika jawaban benar Anda 
kurang dari 80%, pelajari kembali uraian dalam sub unit ini, terutama bagian-bagian 
yang belum Anda kuasai dengan baik.   
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Kunci Tes Formatif 
 
Kunci Tes Formatif 1 

1. C. 604809.8.7.6.5.4
!3

9.8.7.6.5.4!.3
!3
!9

=== . 

2. C. 1062623.22.21
!1!.20

23.22.21!.20
)!45(!20

!23
===

−
. 

3. B. Karena dalam masalah tersebut hadiahnya bernilai sama  
4. D.   

72010.9.8        
!7

10.9.8!.7
)!310(

!10
310

==

=
−

=P
 

8568
5.4.3.2.1

18.17.16.15.14        

!5!.13
18.17.16.15.14!.13        

!5)!.518(
!18

518

==

=

−
=C

 
5. D. Banyaknya angka yang tersedia 10 angka. Banyak cara penyusunan 

telephone ditunjukkan dengan diagram berikut. 
9 10 10 10 10 10 

Jadi banyak susunan nomor telephone adalah perkalian keenam bilangan 
pada tabel yaitu 900000 nomor. 

6. A.  Banyaknya angka yang tersedia adalah 10 angka dan banyaknya angka 
ganjil adalah 5 angka. Akan disusun bilangan ganjil terdiri dari 4 angka 
maka angka terakhir merupakan bilangan ganjil. Banyak cara yang 
mungkin dalam menyusun angka ganjil yang terdiri dari 4 angka 
ditunjukkan dengan tabel berikut. 

9 10 10 5 
Jadi banyaknya angka yang mungkin disusun adalah merupakan perkalian 
bilangan-bilangan di atas yaitu 4500. 

7. A. Banyaknya susunan pemenang pada masalah tersebut merupakan masalah 
permutasi karena masalah tersebut memperhatikan urutan, sehingga 
diperoleh 

21015.14
!13

15.14!.13
)!315(

!15
315 ===

−
=P  

8. B.  Soal tersebut merupakan masalah kombinasi sehingga diperoleh 
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15504
!5!.15

20.19.18.17.16!.15
!15)!.1520(

!20
1520 ==

−
=C  

9. A.  Banyak cara terambil 2 mata uang logam Rp.100,- adalah sama dengan 

 153.5
!2!.4
6.5!.4

!2)!.26(
!6

26 ===
−

=C  

Sedangkan banyak cara terambil satu mata uang logam Rp.500,- adalah 
sama dengan 

4
!1!.3

4!.3
!1)!.14(

!4
14 ==

−
=C  

Jadi banyak cara terambil 2 mata uang logam Rp.100,- dan satu mata 
uang logam Rp.100,- adalah 15 × 4 = 60. 

10. C.  Banyak cara menyusun secara berjajar ke-8 bendera tersebut adalah 

420
2.2!.4

8.7.6.5!.4
!2!.2!.4

!8
===P  

 
Kunci Tes Formatif 2 

1. D. 
2. D. 
3. C. 
4. A. 
5. B. Banyak anggota ruang sampel adalah 6 dan banyak anggota kejadian 

muncul sisi ganjil adalah 3, maka peluang kejadian tersebut adalah 
6
3 . 

6. A. Banyak anggota ruang sampel bisa dihitung dengan menggunakan aturan 
perkalian berikut ini. 

 
 
 

7. Angka pertama dapat diperoleh dari 9 angka yang mungkin (angka nol tidak 
mungkin), angka kedua dapat diperoleh dari 10 angka yang mungkin, 
sedangkan angka ketiga dapat diperoleh dari 5 angka yang mungkin (karena 
ada syarat bahwa bilangan yang dibentuk harus ganjil), maka banyak anggota 
ruang sampel adalah 9 × 10 × 5 = 450. Selanjutnya akan dihitung banyak 
anggota kejadian tersusun bilangan yang habis dibagi lima dengan cara yang 
sama yaitu 
 
 

9 10 5 

9 10 1 
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8. Perhatikan pada angka ketiga hanya ada satu kemungkinan yaitu angka 5 agar 
bilangan yang tersusun merupakan bilangan ganjil dan habis dibagi 5. Jadi 
banyak anggota kejadian tersusun bilangan yang habis dibagi 5 adalah 9 × 10 
× 1 = 90. Peluang tersusun bilangan yang habis dibagi lima dari penyusunan 

bilangan ganjil yang terdiri dari 3 angka adalah 
450
90 . 

9. D.  Jumlah setumpuk kartu bridge adalah 52 kartu yang terdiri dari 13 
kartu hati berwarna merah, 13 kartu daun berwarna hitam, 13 kartu diamond 
berwarna merah dan 13 kartu keriting berwarna hitam. Dari setumpuk kartu 
tersebut diambil dua kartu sekaligus. Ditanyakan peluang terambil kedua 
kartu berwarna merah. Banyak kartu merah adalah 26 kartu, maka peluang 

terambil 2 kartu merah adalah 
52
26 . 

10. A.  Banyaknya anggota ruang sampel dapat dihitung dengan 
menggunakan rumus kombinasi yaitu: 

11. ( )

792
5.4.3.2

12.11.10.9.8        

!5!.7
12.11.10.9.8!.7

!5!.512
!12

512

==

=
−

=C
 

12. Selanjutnya banyaknya anggota kejadian terambil 5 gelas putih semua 
dihitung dengan cara sebagai berikut. 

13.   ( ) 6
!5!.1

6!.5
!5!.56

!6
56 ==

−
=C  

14. Maka peluang terambil 5 gelas putih adalah 
792
6 . 

15. C.  Banyaknya anggota ruang sampel sama dengan nomor 8 yaitu 792. 
Selanjutnya menghitung banyak anggota kejadian terambil 3 gelas putih dan 
2 gelas hijau adalah 36 C  × 26 C . Sehingga diperoleh 

16. 

( ) ( )

300
2
6.5    

3.2
6.5.4                 

!2!.4
6.5!.4    

!3!.3
6.5.4!.3                 

!2!.26
!6    

!3!.36
!6  2636

=×=

×=

−
×

−
=× CC

 

17. Jadi peluang terambil 3 gelas putih dan 2 gelas hijau adalah 
792
300 . 
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18. A. Banyak anggota ruang sampel dari percobaan melempar dua dadu satu 
kali adalah 6 × 6 = 36. Misalnya A kejadian muncul sisi-sisi yang jumlahnya 

12, maka A = {(6,6)} sehingga peluang kejadian A adalah 
36
1 . Kemudian 

misalkan B kejadian muncul sisi-sisi yang hasil kalinya sama dengan 12, 

maka B = {(2,6), (3,4), (4,3), (6,2)} sehingga peluang kejadian B adalah 
36
4 . 

Kejadian A dan B saling asing maka peluang kejadian A dan B sama dengan 
0)( =∩ BAP . Dari sini dapat dihitung peluang kejadian munculnya sisi-sisi 

yang jumlahnya 12 atau yang hasil kalinya sama dengan 12 adalah sebagai 
berikut. 

19. 
36
50

36
4

36
1

)()()()(

=−+=

∩−+=∪ BAPBPAPBAP
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Glosarium 
 

Faktorial  :  Hasil kali bilangan asli secara berurutan dari 1 sampai dengan n 
atau sebaliknya. 

Hasil percobaan  :  Hasil yang mungkin terjadi jika percobaan tersebut dilakukan.  
Kejadian :  Himpunan bagian dari ruang sampel 
Kombinasi  : Pengaturan atau penyusunan beberapa unsur tanpa memperhatikan 

urutan. 
Permutasi  : Pengaturan atau penyusunan beberapa unsur dengan 

memperhatikan urutan. 
Percobaan  : Proses pengumpulan data tentang fenomena tertentu yang 

menunjukkan adanya variasi di dalam hasilnya. 
Ruang sampel : Himpunan yang menyatakan semua hasil yang mungkin dalam 

suatu percobaan. 
Titik sampel : Anggota ruang sampel 
 
 
 

 
 


