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PERTEMUAN 1.  ATURAN PENCACAHAN

1. ATURAN PENJUMLAHAN 

Aturan penjumlahan  digunakan untuk mengetahui banyaknya cara yang 

terdapat banyak n1 cara pada kejadian pertama dan n2 cara pada kejadian kedua . Banyaknya 

cara keseluruhan adalah n1

Contoh Penerapan Aturan Perkalian adalah:

Berapa banyak cara keseluruhan jika akan menggunakan baju jika mempunya

lengan pendek dan 17 baju lengan panjang.

Banyak cara menggunakan baju adalah 8 + 17 = 

 

2. ATURAN PERKALIAN 

Aturan perkalian digunakan 

terdapat banyak n1 cara pada kejadian

pertama  memiliki sebanyak 

Contoh penerapan aturan perkalian adalah 

 

3. ATURAN PENJUMLAHAN DAN PERKALIAN 

Contoh aturan penjumlahan dan perkalian 

penjumlahan dan aturan perkalian. Di bawah ini contoh penggunaan aturan ini.
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ATURAN PENCACAHAN 

 

digunakan untuk mengetahui banyaknya cara yang dapat digunakan jika 

terdapat banyak n1 cara pada kejadian pertama dan n2 cara pada kejadian kedua . Banyaknya 

cara keseluruhan adalah n1+ n2. 

Contoh Penerapan Aturan Perkalian adalah: 

Berapa banyak cara keseluruhan jika akan menggunakan baju jika mempunyai 8 buah baju jenis 

lengan pendek dan 17 baju lengan panjang. 

Banyak cara menggunakan baju adalah 8 + 17 = 25 cara. 

Aturan perkalian digunakan untuk mengetahui banyaknya cara yang dapat digunakan jika 

terdapat banyak n1 cara pada kejadian pertama dan masing –masing kejadian pada kejadian 

pertama  memiliki sebanyak n2 cara. Banyaknya cara keseluruhan adalah n1x n2.

Contoh penerapan aturan perkalian adalah  

ATURAN PENJUMLAHAN DAN PERKALIAN  

penjumlahan dan perkalian digunakan apabila menggunakan aturan 

penjumlahan dan aturan perkalian. Di bawah ini contoh penggunaan aturan ini.

dapat digunakan jika 

terdapat banyak n1 cara pada kejadian pertama dan n2 cara pada kejadian kedua . Banyaknya 

i 8 buah baju jenis 

untuk mengetahui banyaknya cara yang dapat digunakan jika 

masing kejadian pada kejadian 

n2 cara. Banyaknya cara keseluruhan adalah n1x n2. 

 

digunakan apabila menggunakan aturan 

penjumlahan dan aturan perkalian. Di bawah ini contoh penggunaan aturan ini. 
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4. Permutasi 

 

Permutasi digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih k objek dari sekumpulan n 

objek dengan memperhatikan urutan

Contoh penerapan dari aturan permutasi ini adalah

 

5. Kombinasi 

Kombinasi digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih k objek dari n objek 

memperhatikan urutan. Banyak cara tersebut adalah 

Contoh: 

Permutasi digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih k objek dari sekumpulan n 

dengan memperhatikan urutan. Banyak cara tersebut adalah ��
�.  ��

� �

Contoh penerapan dari aturan permutasi ini adalah 

Kombinasi digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih k objek dari n objek 

memperhatikan urutan. Banyak cara tersebut adalah ��
� �

�!

����	!�!
 

 

Permutasi digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih k objek dari sekumpulan n 

�!

����	!
 

 

Kombinasi digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih k objek dari n objek tanpa 
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Latihan Soal: 
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