
PEMAHAMAN KONSEP DASAR TEORI PELUANG
(suatu koreksi terhadap artikel ”Mungkinkah memenangkan super

deal 2 milyar”, penulis : Puji Iryanti)

Dr. Julan Hernadi∗

Ketika sedang menunggu buka puasa, pada Jumat sore 28 September 2007
tanpa terencana saya melihat buletin Limas terbitan PPPPTK Matematika edisi
nomor 18 Juni 2007 dan secara iseng melihat daftar isinya. Masih dalam rangka
iseng pula, penulis tertarik pada judul ”Mungkinkah memenangkan super deal 2
milyar”, yang ditulis oleh ibu Puji Iryanti, M.Sc.Ed.

Ternyata ”super deal 2 milyar” adalah acara kuis yang ditayangkan pada salah
satu televisi swasta. Singkatnya, untuk memenangkan hadiah 2 milyar, seorang
peserta yang maju ke babak ini diminta untuk memilih 3 nomor diantara 24 nomor
yang disediakan. Dibalik setiap 24 nomor ini tersedia simbol. Untuk mendapat
”grand prize” 2 milyar, dalam 3 kali penarikan tersebut, peserta harus mendapatkan
simbol-simbol sebagai berikut :

2.000, 000, 000

yang merupakan angka pembentuk nilai Rp. 2.000.000.000. Urutannya tidak men-
jadi masalah. Dalam artikel tersebut dituliskan bahwa peluang untuk mendapatkan
hadiah 2 milyar adalah

1
24
× 1

23
× 1

24
=

1
10626

suatu nilai yang sangat kecil alias sangat dekat dengan nol alias hampir tidak
mungkin.

Yang menjadi perhatian bagi saya terhadap tulisan ini adalah berkaitan den-
gan aturan dalam menghitung peluang sehingga diperoleh angka 1

24 × 1
23 × 1

24 . Se-
belum saya mengatakan cara ini salah atau benar, terlebih dulu saya sajikan beber-
apa konsep paling dasar dalam ilmu peluang.

1 Beberapa notasi dan istilah

Eksperimen dalam ilmu peluang merujuk pada proses dalam memperoleh hasil ob-
servasi suatu fenomena. Hasil dari observasi ini disebut outcome. Himpunan semua
kemingkinan outcome suatu eksperimen disebut dengan ruang sampel, biasanya
dilambangkan dengan S.

Contoh ruang sampel

1. Suatu eksperimen melempar dua koin sekaligus, fenomena yang diobservasi sisi
koin yang muncul. Ruang sampel yang diperoleh adalah

S = {HH, HT, TH, TT}
∗Pemerhati matematika dan pengajarannya, e-mail : julan hernadi@yahoo.com
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dimana H berarti muncul muka (head) dan T berarti muncul belakang (tail).
Elemen HT didalam ruang sampel berarti muncul muka dari koin pertama
dan muncul belakang dari koin kedua. Bila munculnya muka dilambangkan
dengan angka 1 dan belakang dengan angka 0 maka ruang sampel ini dapat
ditulis dalam bentuk pasangan berurut berikut :

S = {(1, 1), (1, 0), (0, 1), (0, 0)}.

2. Jika eksperimen melempar sebuah koin diulang terus sampai muncul muka (H)
maka ruang sampelnya berbentuk

S = {H, TH, TTH, · · · }.

3. Misalkan eksperimen untuk mengetahui umur nyala suatu bola lampu maka ru-
ang sampel dari eksperimen ini merupakan himpunan bilangan real taknegatif,

S = {t | 0 ≤ t < ∞}.

Jika umur nyala bolam ini dihitung berdasarkan jam terdekat, misalnya 3 jam,
10 jam, dan sebagainya, maka ruang sampel yang terkait berupa himpunan
bilangan bulat taknegatif S∗ = {1, 2, 3, · · · }.

4. Eksperimen mengambil 3 bola sekaligus dari tumpukan 5 bola yang diberi
label angka 1, 2, 3, 4, 5 menghasilkan ruang sampel yang berupa kombinasi 3
elemen dari 5 elemen yang ada. Jadi ruang sampel eksperimen ini berukuran(
5
3

)
= 10. Untuk dipikirkan!, Apakah ruang sampelnya sama bila ketiga bola

tersebut diambil satu-satu sebanyak 3 kali tanpa pengembalian.

Suatu kejadian (even) merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Pada
contoh ruang sampel 1, himpunan bagian

A = {HH, HT, TH}

merupakan kejadian mendapatkan paling sedikit satu muka. Dua buah kejadian
A dan B dikatakan saling lepas (mutually exclusive) jika A ∩ B = ∅. Bila A
kejadian mendapatkan 2 muka dan B kejadian mendapatkan 2 belakang maka A dan
B merupakan dua kejadian yang saling lepas. Tetapi bila A kejadian mendapatkan 1
muka dan B kejadian mendapatkan 1 belakang bukanlah kejadian yang saling lepas,
sebab A ∩B = {HT, TH}.

2 Definisi Peluang

Diberikan suatu eksperimen, S menyatakan ruang sampel dan A0, A1, A2, · · · meny-
atakan kejadian-kejadian yang mungkin. Suatu fungsi P yang mengawankan setiap
kejadian dengan bilangan real P (A) disebut fungsi peluang, dan P (A) disebut
peluang dari kejadian A jika sifat-sifat berikut dipenuhi

1. P (A) ≥ 0 untuk setiap kejadian A

2. P (S) = 1

2



3. P (∪Ai) =
∑

P (Ai) jika A1, A2, · · · , adalah kejadian saling lepas sepasang-
sepasang.

Sebagai konsekuensi dari definisi ini, peluang suatu kemustahilan yaitu A = ∅ adalah
nol. Juga, bila A dan B dua kejadian saling lepas maka P (A ∪B) = P (A) + P (B).

Banyak kasus dimana suatu eksperimen menghasilkan outcome berhingga dan
setiap outcome diasumsikan mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi (equally
likely). Pelemparan koin, melempar dadu, menarik nomor lotre merupakan contoh-
contoh ekperimen seperti ini. Misalkan ruang sampelnya terdiri dari N outcome
yang berbeda

S = {e1, e2, · · · , eN}.
Asumsi equally likely menghasilkan

p1 = p2 = · · · = pN

dimana pi = P (ei), dan bila didefiniskan

pi = P (ei) =
1
N

maka dipenuhi sifat-sifat pi ≥ 0 untuk setiap i dan
∑

i pi = 1. Dalam kasus ini,
peluang kejadia A didefinisikan sebagai

P (A) :=
n(A)
N

dimana n(A) menyatakan banyak outcome di dalam A. Fungsi P ini memenuhi
ketiga sifat peluang sebelumnya, dan definisi ini biasanya dipandang sebagai definisi
klasik peluang.

3 Menghitung ukuran ruang sampel dan kejadian

Dalam banyak kasus sederhana, peluang merujuk pada definisi klasiknya. Jadi
dalam menghitung peluang suatu kejadian, faktor-faktor yang harus diketahui adalah
eksperimen, outcome dari eksperimen, ruang sampel dan ukurannya N, kejadian se-
bagai bagian dari ruang sampel dan ukurannya n. Untuk menghitung ukuran sampel
dan ukuran suatu kejadian biasanya menggunakan beberapa teknik seperti aturan
perkalian, permutasi, dan kombinasi.

3.1 Aturan perkalian

Bila suatu eksperimen menghasilkan n1 outcome dan eksperimen lainnya meng-
hasilkan n2 outcome maka akan terdapat n1 · n2 outcome jika kedua eksperimen
dilakukan.

Contoh:

Misalkan salah satu eksperimen adalah melempar koin, sedangkan eksperimen lain-
nya memilih secara acak sebuah bola dari sebuah kotak yang memuat 1 bola hitam
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(B), 1 bola merah (R) dan 1 bola hijau (G). Dalam kasus ini, outcome dari eksperi-
men pertama adalah {H,T} dan dari eksperimen kedua adalah {B,R, G}. Jadi ada
2 · 3 = 6 kemungkinan outcome, yaitu {HB,HR, HG, TB, TR, TG}.

Jika terdapat N kemungkinan outcome pada setiap eksperimen yang dilakukan
sebanyak r kali maka akan terdapat N r outcome dalam ruang sampel. Sebagai
contoh, banyaknya kemungkinan jawaban terhadap 20 soal B-S ada 220 cara.

Contoh:

Jika 5 kartu diambil satu-satu dengan pengembalian dari kotak yang memuat 52
kartu maka terdapat 525 cara. Jika pengambilan dilakukan tanpa pengembalian
maka akan terdapat 52 · 51 · 50 · 49 · 48 kemungkinan.

3.2 Permutasi dan kombinasi

Banyaknya permutasi (susunan berbeda) dari n objek yang berbeda adalah n!.
Sebagai contoh, banyaknya cara menyusun 5 kartu berbeda ada 5! = 120 cara. Bila
dari n objek ini diambil r objek maka banyak susunan yang dapat dilakukan adalah

Pn
r :=

n!
(n− r)!

yang biasa dikenal dengan banyak permutasi n objek diambil r objek sekaligus.

Contoh:

Suatu kotak memuat n tiket, masing-masing diberi tanda dengan bilangan bulat
berbeda 1, 2, 3, · · · , n. Suatu eksperimen memilih secara acak 3 tiket diambil satu-
satu tanpa pengembalian. Kita akan menghitung peluang mendapatkan 3 tiket den-
gan tanda 3 bilangan bulat berurutan, misalnya susunan (2-3-4). Salah satu caranya
adalah dengan mengambil ruang sampel yang terdiri dari triple (x, y, z) dimana
x, y, z adalah tiga bilangan bulat berbeda dalam range 1 sampai n. Banyak triple
semacam ini adalah Pn

3 := n(n− 1)(n− 2) yang merupakan ukuran sampel. Sedan-
gkan triple berurutan yang dimaksud berbentuk
(1, 2, 3), (2, 3, 4), · · · , (n− 2, n− 1, n) sehingga ada sebanyak n − 2 kemungkinan.
Sedangkan masing-masing susunan mempunyai 3! susunan, sehingga banyak ke-
mungkinan mendapatkan 3 tiket dengan tanda 3 bilangan bulat berurutan adalah
3!(n− 2) = 6(n− 2) cara. Jadi peluangnya adalah

P =
6(n− 2)

n(n− 1)(n− 2)
=

6
n(n− 1)

.

Bila urutan (susunan) objek yang dipilih tidak penting maka kita kenal dengan
istilah kombinasi. Dalam kombinasi dua susunan (a, b) dan (b, a) dianggap sama
dan dihitung satu kemungkinan, sedangkan dalam permutasi kedua susunan ini
dianggap berbeda dan dihitung dua kemungkinan. Banyaknya kombinasi dari n
objek yang diambil r objek sekaligus adalah

(
n

r

)
:=

n!
r!(n− r)!

.
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Contoh:

Kembali ke contoh sebelumnya, kita dapat mengambil ruang sampelnya sebagai
semua kombinasi bilangan 1, 2, 3, · · · , n yang diambil 3 sekaligus, jadi ada

(
n
r

)
=

n(n−1)(n−2)
6 cara. Diantara semua kombinasi ini ada sebanyak (n − 2) triple yang

terdiri dari tiga bilangan berurutan, yaitu (1, 2, 3), (2, 3, 4), · · · , (n− 2, n− 1, n).
Diperhatikan bahwa pada ruang sampel maupun pada kejadiannya, urutan tidak
diperhitungkan. Jadi peluangnya adalah

P =
n− 2

n(n− 1)(n− 2)/6
=

6
n(n− 1)

yang memberikan hasil yang sama seperti sebelumnya.
Dalam banyak kasus penerapannya, kita menyusun n objek dimana tidak

semua n objek ini berlainan. Bila dalam n objek ini terdapat dua tipe, r objek tipe
pertama dan (n − r) objek tipe kedua maka banyaknya permutasi berbeda dari
n objek ini adalah (

n

r

)
:=

n!
r!(n− r)!

.

Konsep ini dapat diperluas pada kasus dimana terdapat k tipe objek. Bila terdapat
r1 objek tipe 1, r2 objek tipe 2, · · · rk objek tipe k maka banyak permutasi
berbeda dari n objek ini adalah

n!
r1! r2! · · · rk!

.

3.3 Partisi

Bila r objek dipilih dari n objek dan ditempatkan kedalam suatu kotak, kemudian
sisanya n − r objek kita masukkan kedalam kotak kedua. Maka banyak cara yang
dapat dilakukan adalah

(
n
r

)
atau

(
n

n−r

)
, dimana mudah dibuktikan bahwa kedua

bentuk ini adalah sama. Selanjutnya, konsep ini dikembangkan kepada penempatan
n objek ke dalam k tempat masing-masing memuat r1, r2, · · · , rk objek. Ini be-
rarti kita membagi mempartisi himpunan yang mempunyai n elemen kedalam k
buah himpunan-himpunan bagian yang masing-masing memuat r1, r2, · · · , rk ele-
men. Merujuk kepada konsep permutasi objek-objek yang dikelompokkan dalam
beberapa tipe yang telah dibahas sebelumnya maka banyak cara yang dapat di-
lakukan adalah

n!
r1! r2! · · · rk!

dimana
∑k

i=1 ri = n. Perhitungan ini dapat juga ditemukan dengan cara berikut :

Pada kotak ke-1 kita mempunyai
(

n
r1

)
cara.

Karena masih tersisa n−r1 objek maka pada pada kotak ke-2 kita mempunyai(
n−r1

r2

)
cara

Dan seterusnya, akhirnya pada kotak ke-k kita mempunyai
(
n−r1−r2−···−rk−1

rk

)
cara.
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Dengan menggunakan aturan perkalian maka keseluruhannnya ada
(

n

r1

)
·
(

n− r1

r2

)
· · · · ·

(
n− r1 − r2 − · · · − rk−1

rk

)

dan mudah dibuktikan bentuk ini sama dengan

n!
r1! r2! · · · rk!

.

Contoh:

Banyak cara kita dapat membagi 12 permen yang berbeda kepada 4 orang anak
adalah

12!
3!3!3!3!

= 369.600 cara .

4 Menghitung peluang kejadian

Pada bagian ini kita akan memberikan beberapa contoh penerapan cara menghitung
peluang suatu kejadian.

Contoh 4.1

Misalkan pada suatu ujian, siswa diberikan soal pilihan ganda yang terdiri dari 4 opsi
sebanyak 20 soal. Bila seorang siswa tanpa persiapan memadai dan ia menjawab
secara acak soal-soal yang diberikan tersebut, berapa peluangnya siswa tersebut
dapat menjawab benar 40% (mungkin ini standar minimal lulus UAN).

Penyelesaian. Karena masing-masing soal ada 4 opsi maka ada 4 kemungkinan
jawaban yang diberikan. Karena semuanya ada 20 soal maka ruang sampelnya
berukuran n = 420. Agar siswa tersebut mendapatkan nilai 40% (asumsi bobot tiap
soal sama) maka siswa tersebut harus menjawab benar 8 soal. Kemungkinan benar
8 soal dari 20 soal adalah

(
20
8

)
. Jadi peluang menjawab benar 40% adalah

P (40%) =

(
20
8

)

420
= 62985/549755813888 = 0, 00000011

atau hanya sekitar 0,000011 % suatu peluang yang sangat kecil.

Contoh 4.2

Suatu kotak memuat 10 bola hitam (H), 20 bola putih (P) dan diambil 5 bola tanpa
pengembalian. Berapa peluang terambil tepat 2 bola hitam.

Penyelesaian. Cara pertama kita tetapkan ruang sampelnya. Terdapat
(
30
5

)
out-

come yang mungkin, ini adalah ukuran ruang sampelnya. Terpilihnya tepat 2 bola
hitam memaksa terpilihnya 3 bola putih. Terpilihnya tepat 2 bola hitam dari 10
bola hitam ada

(
10
2

)
cara, dan terpilihnya 3 bola putih dari 20 bola putih ada

(
30
3

)
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cara. Dengan menggunakan aturan perkalian maka peluang mendapatkan tepat 2
bola hitam adalah

P (tepat 2 hitam) =

(
10
2

)(
30
3

)
(
30
5

) = 0, 360.

Cara kedua kita dapat menggunakan konsep peluang bersyarat. Terdapat
(
5
2

)
=

10 susunan yang mengahasilkan tepat 2 hitam, diantaranya HHPPP , HPHPP .
Peluangnya adalah

P (HHPPP ) =
10
30

9
29

20
28

19
27

18
26

, P (HPHPP ) =
10
30

20
29

9
28

19
27

18
26

keduanya termasuk 8 kemungkinan lainnya mempunyai peluang yang sama. Pen-
jelasan untuk susunan HHPPP , susunan lainnya analog saja. Penarikan pertama
mendapat hitam, peluangnya 10/30 (karena ada 10 hitam dari total 30). Penarikan
kedua mendapatkan hitam, peluangnya 9/29 (karena masih tersisa 9 hitam dari to-
tal sisa 29). Penarikan ketiga mendapatkan putih, peluangnya 20/28. Penarikan
keempat mandapatkan putih, peluangnya 19/27. Penarikan kelima mendapatkan
putih, peluangnya 18/26. Jadi peluang mendapatkan tepat 2 hitam adalah

P (tepat 2 hitam) =
(

5
2

)
· 10
30

9
29

20
28

19
27

18
26

= 0, 360

persis sama dengan cara pertama.

Contoh 4.3

(Peluang menang 2 milyar pada kuiz SD2M) Disediakan 24 kartu yang di-
tandai oleh bilangan dari 1 sampai dengan 24. Tiga kartu dipilih tanpa pengem-
balian. Untuk mendapatkan hadiah 2 milyar harus terambil tiga kartu yang di-
belakangnya tertulis simbol 2.000, 0000, dan 0000. Berapa peluang untuk dapat
hadiah 2 milyar ini.

Penyelesaian. Sebelumnya, kita harus tahu diantara 24 kartu yang ada, berapa
banyak kartu yang memuat simbol-simbol pembangun 2 milyar ini. Peluangnya
akan berbeda bila terdapat, misalnya 2 kartu memiliki simbol 2.000, dan 3 kartu
memiliki simbol 000 dengan jika hanya terdapat 1 kartu memiliki simbol 2.000 dan
2 kartu memiliki simbol 000. Untuk sederhananya, diasumsikan diantara ke 24
kartu ini, hanya terdapat kartu yang memiliki simbol 2.000 dan dua kartu yang
memiliki simbol 0000.

Cara 1: Dengan mendefinsikan ruang sampel. Ekperimennya adalah mengambil 3
kartu dari 24 kartu. Ruang sampelnya berbentuk kombinasi 3 objek dari 24 objek,
sehingga ukuran ruang sampelnya adalah

n =
(

24
3

)
.

Sedangkan untuk mendapatkan 2 milyar kejadiannya haruslah terpilih 3 kartu yang
masing-masing mempuyai simbol 2.000, 0000 dan 0000 (urutan tidak penting).
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Banyak cara kejadian ini terjadi hanya satu kemungkinan (berdasarkan asumsi tadi).
Jadi peluangnya adalah

1(
24
3

) =
3 · 2 · 1

24 · 23 · 22
.

Cara 2: Untuk menang, diperhatikan pada penarikan pertama ada tiga kesempatan
diantara 24 kartu, jadi peluangnya 3/24. Pada penarikan kedua, kesempatannya
masih tersisa dua diantara 23 kartu, jadi peluangnya 2/23. Terakhir, pada pe-
narikan ketiga masih tersisa satu kesempatan diantara 22 kartu, peluangnya 1/22.
Dengan demikian untuk menghasilkan 2 milyar maka ketiga penarikan seperti ini
harus terjadi, peluangnya adalah

(3/24)(2/23)(1/22)

yang ternyata hasilnya sama dengan cara pertama.

Cara 3: Untuk menyingkat notasi, kita definisikan variabel X := 2000, Y1 :=
000, Y2 := 000. Untuk dapat menang 2 milyar, terdapat 6 kemungkinan susunan
pada tiga penarikan tersebut, yaitu XY1Y2, XY2Y1, Y1XY2, Y1Y2X, Y2XY1, Y2Y1X.
Notasi XY1Y2 berarti terambi X pada penarikan pertama, terambil Y1 pada pe-
narikan kedua dan terambil Y2 pada penarikan ketiga. Peluang masing-masing ke-
mungkinan ini sama, yaitu 1

24
1
23

1
22 . Karena semuanya ada 6 kemungkinan maka

peluang menang 2 milyar adalah

6 · 1
24

1
23

1
22

yang juga memberikan hasil yang sama dengan cara sebelumnya.

Latihan: Masih seputar kuis SD2M, berapa peluang mendapatkan 2 milyar jika
dibalik 24 kartu tadi terdapat 3 simbol 2.000 dan 5 simbol 000.

Penutup

Metoda mana yang benar dalam menghitung peluang, saya serahkan kepada
para pembaca yang budiman. Bila ada masalah matematika mempunyai penyelesa-
ian tunggal, tetapi terdapat dua hasil yang berbeda maka tidak mungkin keduanya
benar. Minimal satu diantaranya pasti salah, atau mungkin keduanya salah.

Masih banyak topik disekitar kita yang dapat dijadikan media pembelajaran
matematika khususnya realistic mathematics learning (RME) yang dapat digali lebih
lanjut. Kalau pembaca tertarik, konsep peluang banyak sekali digunakan dalam kuiz
lainnya yaitu deal or nodeal yang juga ditayangkan oleh televisi suasta tanah air.
Disini ada dua pihak yang main, yaitu peserta dan bankir. Setiap peserta mendapat
peluang lebih besar untuk mendapatkan hadiah besar maka pihak bankir menaikkan
tawaran untuk membeli hadiah dalam koper yang masih misterius. Nilai nominal
yang diberikan oleh bankir tidaklah sebarang, pasti didasarkan pada nilai ekspektasi
statistik yang memuat peluang didalamnya. Kuis ini jauh lebih menantang dari pada
SD2M. Selamat mencoba.
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