TTS MATH 6 (Peluang)

Mendatar:
1. Penyusunan unsur yang berbeda tanpa memperhatikan urutan.
5. Ruang sampel, … hasil yang mungkin.
8. Yang mungkin dilakukan orang jika punya batu akik bernilai tinggi.
10. Ibu- ibu menggunakan undian untuk memilihnya.
13. dan 22. Aplikasi kombinasi
14. n (S) dari percobaan melempar koin
16. Koin dilempar.
17. Sebuah kartu diambil dari 1 set kartu bridge, peluangnya 3/13.
18. Alat dapur yang berpeluang pecah jika terjatuh.
25. dan 26. Bowo akan membuat gelang yang dirangkai dari 6 buah manik- manik berbeda warna.
Macam gelang yang mungkin dibuat adalah…
27. Nia punya 5 lembar kupon undian, anto punya 3 lembar kupon undian. Yang paling berpeluang
mendapatkan hadiah undian adalah…
29. Kejadian saling asing
31. Dari 3 bola merah dan x bola putih, diambil 2 bola sekaligus secara acak, peluang muncul dua
bola putih adalah 2/7. Tentukan nilai x.
33. dan 47. Ada yang terbalik, peluang muncul jumlah mata dadu prima dalam pengetosan 2 buah
dadu.
35. Teori kemungkinan.
38. Tono mempunyai 7 kaos dan 4 celana, Toni mempunyai 8 kaos dan 2 celana, sedangkan Anto
mempunyai 5 kaos dan 6 celana. Siapakah yang paling banyak variasinya dalam memakai kaos
dan celana tersebut?
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40. Salah satu susunan dari kata KALI.
43. Lebih dari satu kejadian.
45. Pemikiran.
46. Bagian dari ruang sampel.
50. Ilmu Peluang.
52. Selain A, bukan A.
54. dan 55. Aturan perkalian dan aturan penjumlahan.
56. Singkatan, Kejadian A dan B.

Menurun:
1. K = {A2, A4, A6}, S = {A1, A2, A3, A4, A5, A6, G1, G2, G3, G4, G5, G6}. K adalah …
2. dan 9. Dari 2 bola hijau, 3 bola putih, 4 bola biru dan 5 bola hitam diambil 3 bola satu persatu tanpa
pengembalian. Peluang akan bernilai 0 jika terambil 3 bola …
3. Indonesia.
4. Permutasi dengan rumus (n – 1)!
6. Singkatan mata uang kita di pasar internasional.
7. Peluangnya 1.
10. Dibalik. Angka puluhan ribuan dari banyaknya susunan dari kata MATEMATIKA.
11. Inggris, dibalik. Agar frekuensi harapan muncul mata dadu prima adalah 5, maka sebuah dadu
harus di tos sebanyak …. kali.
12. Peluangnya 0.
15. Singkatan. 0, 2, 4, 6, dst.
19. Bilangan bulat positif.
20. Dalam kantong terdapat 20 bola yang terdiri dari bola hijau dan bola kuning. Jika diambil 3 bola
sekaligus secara acak, peluang terambil 3 bola hijau sama dengan peluang terambil bola kuning,
maka banyak bola hijau adalah…
21. No friends.
23. Babat, potong (dengan ayunan tangan).
24. Peluang muncul jumlah mata dadu 1 pada pengetosan dua buah dadu.
27. Peluang mustahil.
28. Urutan diperhatikan.
30. Notasi dalam kombinasi dan permutasi.
32. Angka satuan dari koefisien suku ke-13 dari ekspansi (2x – y)^15.
34. Dibalik, Operasi hitung untuk peluang dua kejadian yang terjadi bersama.
36. Sebuah keluarga yang terdiri dari Bapak, Ibu dan beberapa anaknya makan bersama dengan posisi
duduk melingkar pada meja bundar. Jika Bapak dan Ibu harus selalu berdampingan, ternyata
banyak posisi duduk yang mungkin adalah 48 macam. Ada berapa anggota keluarga dalam
keluarga tersebut?
37. Peluang Rara lulus ujian adalah 1/4 dan peluang Rafa tidak lulus ujian adalah 1/3. Berapakah
peluang keduanya lulus ujian?
39. dan 42. Ada yang terbalik, punya angka 1 sampai 6.
41. Dibalik. Saudaranya Eko.
42. Dibalik. Yang dimiliki Bowo.
48. Angka puluhan dari banyaknya bilangan ratusan genap yang dibuat dari angka-angka 0 – 5.
49. Pada musim kemarau, berpeluang berguguran.
51. Peluang Variabel Acak.
53. Matematika dan Ilmu Alam.
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