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1. Bilangan ratusan  disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 

4, 5, 6 dan 7 . Banyaknya bilangan genap  dengan 
angka- angka yang berlainan adalah … . 

2. Bilangan ratusan  disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 
5, 6 dan 7 . Banyaknya bilangan gasal  dengan angka- 
angka yang berlainan adalah … . 

3. Bilangan ratusan  disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 
5, 6 dan 7 . Banyaknya bilangan yang nilainya lebih 
dari 400  dengan angka- angka yang berlainan adalah 
… . 

4. Bilangan ratusan  disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 
5, 6 dan 7 . Banyaknya bilangan yang nilainya kurang 
dari 300  dengan angka- angka yang berlainan adalah 
… . 

5. Di suatu perkumpulan akan dipilih perwakilan yang 
terdiri dari 4 orang. Calon yang tersedia terdiri dari 4 
pria     dan 7 wanita .Banyaknya susunan perwakilan 
yang dapat dibentuk jika paling sedikit terpilih 3 
wanita adalah …  

6. Dari 10 orang finalis lomba kecantikan akan dipilih 
secara acak 3 yang terbaik.  Banyaknya cara 
pemilihan tersebut ada … .  

7. Dua buah dadu  dilambungkan  bersama-sama 
sebanyak 720 kali. Tentukan frekuensi harapan 
muncul mata dadu  berjumlah 7 ! 

8. Dua buah dadu  dilambungkan  bersama-sama 
sebanyak 360 kali. Tentukan frekuensi harapan 
muncul mata dadu  berjumlah lebih dari 10! 

9. Dua buah dadu  dilambungkan  bersama-sama 
sebanyak 1080 kali. Tentukan frekuensi harapan 
muncul mata dadu  berjumlah 6 atau berjumlah 8! 

10. Tiga buah koin mata uang dilambungkan bersama 
sama, peluang munculnya 2 gambar 1 angka adalah 
… . 

11. Tiga buah koin mata uang dilambungkan bersama 
sama, peluang munculnya paling sedikit  1 angka 
adalah … . 

12. Tiga buah koin mata uang dilambungkan bersama 
sama, peluang munculnya angka semua atau gambar 
semua  adalah … . 

13. Dari 6 orang pria  dan  4 orang wanita akan dipilih 4 
orang yang terdiri dari 1 orang pria dan 3 orang 
wanita .     Tentukan peluang terpilihnya 4 orang 
tersebut ? 

14. Dari seperangkat kartu bridge, diambil dua buah 
kartu berturut – turut satu demi satu dengan 
mengembalikan lagi kartu   yang telah terambil . 
Tentukan peluang terambilnya kartu bernomor 

prima pada pengambilan pertama  dan kartu 
berwarna hitam  pada pengambilan kedua ? 

15. Dalam sebuah kotak terdapat  5 kelereng putih dan 6 
kelereng merah . Dua kelereng diambil  satu persatu 
dari kotak dimana kelereng pertama yang diambil 
tidak dimasukkan kembali ke dalam kotak .Tentukan 
peluang terambilnya kelereng putih pada 
pengambilan pertama dan kelereng merah pada 
pengambilan kedua ? 

16. Di dalam sebuah kotak terdapat  3 kelereng merah , 
4 kelereng kuning, dan 5 kelereng hijau. Diambil 3 
kelereng  sekaligus, tentukan peluang terambil 3 
kelereng itu berwarna sama ? 
 

17. Jenis pekerjaan orang tua siswa kelas XI TMO adalah 
18 PNS, 11 Pegawai BUMN, 10 Pegawai Swasta, 8 
TNI, 9 petani dan 4 wiraswasta. Jika data disajikan 
dalam diagram lingkaran maka petani digambarkan 
sebagai sektor yang sudut pusatnya adalah … . 

18. Diagram di bawah ini menunujukkan persentase 
jumlah calon siswa baru yang mendaftar di SMK 
BISA tahun pelajaran 2012/2013 pada masing-
masing kompetensi keahlian. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Perhatikan tabel berikut! 

Nilai f 

1 – 5 
6 – 10 

11 – 15 
16 – 20 
21 – 25 
26 – 30 

6 
8 
7 
3 
4 
2 

 

20. Hasil pengukuran berat badan sekelompok siswa 
disajikan dalam tabel berikut: 

Berat badan f 

35 – 39 
40 – 44 
45 – 49 
50 – 54 
55 – 59 
60 – 64 

2 
14 
17 
10 
4 
3 

21. Simpangan baku dan simpangan rata rata dari 
data: 7, 6, 8, 4, 4, 7 dan 6 adalah …. 

Jika jumlah pendaftar 

untuk kompetensi 

keahlian TSM adalah 

208 siswa, maka jumlah 

pendaftar untuk 

kompetensi keahlian 

TKR sebanyak … siswa 

Tentukan ! 

a. Rata rata Hitung 
b. Modus 
c. Median 
d. Kuartil ke 1 
e. Kuartil ke 3 

Tentukan ! 

a. Rata rata Hitung 
b. Modus 
c. Median 
d. Kuartil ke 1 
e. Kuartil ke 3 


