
LATIHAN PENDAHULUAN PELUANG TEORETIS DAN EMPIRIS 

 

1. Di suatu fakultas, terdapat tiga buah program studi, yaitu S1 Ilmu Komunikasi, S1 

Administrasi Bisnis, dan S1 Digital Public Relations. Terdapat 1200 mahasiswa berkuliah 

di S1 Ilmu Komunikasi, 1800 mahasiswa di S1 Administrasi Bisnis, dan 1000 di S1 Digital 

Public Relations. Apabila dari seluruh mahasiswa di fakultas tersebut dipilih secara acak 

satu orang mahasiswa, berapa peluang terpilihnya mahasiswa yang: a) berkuliah di 

Program Studi S1 Administrasi Bisnis? b) tidak berkuliah di S1 Digital Public Relations? 

2. Di antara 200 orang pengemudi sepeda motor pelanggar lalu lintas yang ditilang pada 

suatu operasi lalu lintas, 70 orang ditindak karena tidak menggunakan helm SNI, 50 orang 

karena tidak menyalakan lampu besar, 20 orang tidak menggunakan helm SNI dan tidak 

menyalakan lampu besar. Sisanya adalah karena tidak membawa surat-surat yang 

diwajibkan dalam berkendara di jalan raya namun tidak melakukan pelanggaran lainnya. 

Jika dari seluruh pelanggar tersebut dipilih secara acak satu orang pengendara, berapa 

peluang pelanggar tersebut: a) tidak menyalakan lampu besar? b) hanya melakukan 

sebuah pelanggaran yaitu tidak menggunakan helm SNI, c) melakukan dua macam 

pelanggaran, d) hanya melakukan satu macam pelanggaran saja 

3. Empat buah uang logam (masing-masing memiliki sisi A=angka dan sisi G=gambar) akan 

dilemparkan sekaligus sebanyak satu kali. Berapa peluang: a) muncul tiga buah sisi A, b) 

muncul lebih dari satu sisi G, c) ada sisi G yang muncul 

4. Dua buah dadu akan dilemparkan sekaligus satu kali. Sebuah dadu berwarna merah, 

lainnya hitam. Berapa peluang: a) banyaknya mata dadu yang muncul berjumlah 9, b) 

banyaknya mata dadu berselisih 2, c) banyaknya mata dadu yang muncul pada dadu 

merah adalah dua kalinya yang muncul pada dadu hitam, d) kedua dadu memunculkan 

sisi dengan banyaknya mata dadu yang sama 

5. Dari satu set playing cards tanpa Joker, akan diambil sebuah kartu secara acak. Berapa 

peluang: a) terambil kartu spade, b) terambil kartu bukan spade maupun club, c) terambil 

kartu Jack 

6. Untuk menentukan berapa persen produk cacat yang dihasilkan suatu mesin, seseorang 

mengambil 20 sampel secara acak dari keseluruhan produk yang dihasilkan. Sampel yang 

sebelumnya terambil dikembalikan lagi ke dalam kumpulannya semula sebelum sampel 

berikutnya diambil. Dari antara 20 sampel tersebut, 4 di antaranya cacat. Setelah sampel 

ke-20 dikembalikan lagi ke dalam kumpulannya, berapakah peluang terambilnya produk 

baik apabila berikutnya akan diambil lagi satu sampel lagi secara acak? 

7. Untuk menentukan merk minuman yang paling disukai anak-anak, dilakukanlah sampling 

terhadap 40 orang anak. Di antara sampel tersebut, 10 menyukai Fanta, 14 menyukai 

Sprite, 5 menyukai A&W, sedangkan yang lain menyukai merk minuman lainnya. 

Berdasarkan data ini, berapa peluang terpilihnya anak yang menyukai Sprite apabila satu 

orang anak akan diambil secara acak dari sampel ini? 


