
No.1 

Pelemparan 2 buah dadu: 1 buah berwarna merah, 1 buah berwarna hitam. 
 

Tentukan besarnya peluang kejadian-kejadian berikut: 

a. A = kejadian muncul jumlah mata dadu 9 (Jawab: 5/36) 

b. B = kejadian muncul mata dadu 4 pada dadu hitam (Jawab: 6/36 = 1/6) 
c. C = kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu merah, mata dadu genap pada dadu 

hitam (Jawab: ¼) 

d. D = kejadian kedua dadu menunjukkan mata dadu yang sama (Jawab: 1/6) 
e. E = kejadian kedua dadu menunjukkan mata dadu berbeda (Jawab: 5/6) 

f. F = kejadian dadu merah menunjukkan mata dadu lebih dari 4, dadu hitam menunjukkan 

mata dadu tidak lebih dari 3 (Jawab: 1/6) 
 

No. 2 

Pelemparan 3 uang logam bersamaan, masing-masing bisa memunculkan sisi angka (A) atau sisi 

gambar (G) 
Tentukan peluang: 

a. kejadian muncul tepat 1 sisi gambar (Jawab: 3/8) 

b. kejadian muncul lebih dari 1 sisi angka (Jawab: ½) 
c. kejadian muncul kurang dari 3 sisi gambar (Jawab: 7/8) 

d. kejadian ada sisi angka yang muncul (Jawab: 7/8) 

e. kejadian semua uang logam menunjukkan sisi yang sama (Jawab: ¼) 
f. kejadian semua sisi berbeda (Jawab: 0) 

g. kejadian ada sisi yang sama (Jawab: 1) 

 

 
 

No. 3 

Pengambilan 1 buah kartu secara acak dari 1 set kartu bridge tanpa Joker. 
Tentukan peluang: 

a. kejadian terambil kartu diamond (Jawab: ¼) 

b. kejadian terambil kartu berwarna hitam (Jawab: ½) 

c. kejadian terambil kartu bergambar orang (Jawab: 3/13) 
d. kejadian terambil kartu bernomor 5 (Jawab: 1/13) 

e. kejadian terambil kartu merah angka (bukan orang) (Jawab: 18/52 = 9/26) 

f. kejadian terambil kartu Jack hati (Jawab: 1/52) 
g. kejadian terambil kartu bernomor lebih dari 7, dengan buah diamond (Jawab: 3/52) 

 

No. 4 
Pengambilan 1 buah kartu secara acak dari 1 set kartu domino. 

Tentukan peluang: 

a. kejadian muncul jumlah 6 (Jawab: 4/28 = 1/7) 

b. kejadian kedua sisi menunjukkan jumlah yang sama (Jawab: ¼) 
c. kejadian salah satu sisi kosong (blank) (Jawab: 6/28 = 3/14) 

d. kejadian muncul jumlah kurang dari 4 (Jawab: 6/28 = 3/14) 

e. kejadian ada sisi blank yang muncul (Jawab: 7/28 = ¼) 
 


