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Pengantar Kombinatorik 

 
 
A. Pendahuluan 

  Berbagai indikator menunjukkan masih rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia. Meskipun berbagai usaha perbaikan telah banyak dilakukan baik oleh 

pemerintah, sekolah, guru maupun masyarakat namun hasilnya belum nampak 

menggembirakan, mengingat kompleksnya masalah yang ada. 

  Menurut Tim Broad-Based Education (Depdiknas, 2002) pendidikan di 

Indonesia kini menghadapi masalah yang serius, antara lain: (1) cukup banyak lulusan 

SLTP dan Sekolah Menengah yang tidak melanjutkan studi, yang jika tidak dibekali 

dengan kemampuan bekerja atau mencari/memperoleh nafkah, akan menambah 

jumlah pengangguran, (2) banyak lulusan SLTP dan Sekolah Menengah yang tidak 

mampu menerapkan pengetahuan yang didapat dari sekolah ke dalam kehidupan 

sehari-hari, sehingga seakan-akan mereka terasing di lingkungannya sendiri dan 

seringkali menjadi sumber keributan, dan (3) dengan berlakunya AFTA pada tahun 

2003, tenaga kerja asing akan segera masuk ke Indonesia, sehingga jika tidak siap, 

maka kita akan menjadi pecundang di negara kita sendiri. 

Untuk mengatasi berbagai masalah mendasar yang ada, saat ini Depdiknas 

sedang mensosialisasikan konsep Pendidikan Berorentasi Kecakapan Hidup (Life 

Skills) melalui Pendekatan Pendidikan Berbasis Luas (Broad-Based Education). 

Berkaitan dengan konsep Pendidikan Berorentasi Kecakapan Hidup dimana layanan 

pendidikan harus berorentasi pada pengembangan life skills, saat ini tengah 

dikembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Terdapat dua model KBK, 

yaitu KBK yang dikembangkan oleh Pusat Kurikulum dan KBK yang dikembangkan 

oleh Direktorat Menengah Umum. 

KBK untuk SMA udah mulai diujicobakan di sejumlah sekolah dan 

sosialisasinya juga sudah mulai dilaksanakan, sedangkan implementasi secara 

nasional direncanakan pada tahun pelajaran 2004/2005 (Depdiknas, 2002).  
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Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan sekolah dan guru untuk dapat 

melaksanakan KBK dengan baik sesuai tujuannya sebagai sarana pendukung 

pelaksanaan pendidikan berorentasi kecakapan hidup (life skills) melalui broad based 

education.   

Untuk guru, khususnya guru matematika SMA, termasuk hal yang harus 

dipersiapkan adalah memperkaya diri dengan berbagai metode atau pendekatan 

pembelajaran matematika, agar siap melaksanakan pembelajaran sesuai tuntutan 

kebutuhan. 

Salah satu pendekatan dalam pembelajaran matematika yang saat ini sedang 

banyak direkomendasikan oleh para pakar pendidikan matematika adalah penggunaan 

masalah kontekstual. Penggunaan masalah kontekstual disini menurut Suryanto 

(Suryanto: 2002) dimaksudkan untuk menanggapi berbagai tuntutan, antara lain 

adalah tuntutan pemberian tekanan yang besar pada terapan dalam pembelajaran 

matematika dan tuntutan pemberian tekanan pada kesesuaian antara pelajaran 

matematika dan pengetahuan serta ketrampilan yang dibutuhkan di dunia kerja atau 

dunia nyata. 

Saat ini sudah ada beberapa pendekatan atau model pembelajaran matematika 

yang menekankan penggunaan konteks atau masalah kontekstual. Salah satu 

diantaranya adalah Contextual Teaching and Learning (CTL) atau Pembelajaran 

Kontekstual.  

CTL atau Pembelajaran Kontekstual adalah pembelajaran yang menggunakan 

bermacam-macam masalah kontekstual sebagai titik awal, sedemikian hingga siswa 

belajar dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk memecahkan 

berbagai masalah. (Suryanto, 2002). 

 

B. Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran Peluang di SMA 

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, hal 

yang harus dipersiapkan guru adalah membuat atau merancang pembelajaran dengan 

memperhatikan karakteristik pembelajaran yang berbasis CTL, yaitu antara lain 

pembelajaran harus menyenangkan, membuat siswa aktif, ada diskusi, dan 

sebagainya. 
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Khusus untuk pembelajaran Peluang di SMA, guru dapat mengawali 

pembelajaran dengan mengemukakan masalah kontekstual yang sesuai dengan materi 

pokok dalam KBK. Yang dimaksud masalah kontekstual dalam pembelajaran peluang 

adalah masalah atau soal peluang, yang benar-benar muncul atau mungkin dihadapi 

siswa dalam kehidupan sehari-hari, di dunia kerja, atau dalam bidang lain di luar 

Matematika atau peluang. Materi pokok seperti permutasi dan kombinasi relatif 

mudah dicarikan masalah kontekstualnya, misalnya masalah pembuatan tanda 

pengenal dalam bentuk nomor plat kendaraan bermotor atau masalah penentuan 

banyaknya pilihan jalur yang dapat dilalui dalam suatu perjalanan.  

 Agar pembelajaran dapat berlangsung menyenangkan dan dapat mengaktifkan 

siswa, guru harus menyiapkan media yang akan digunakan, pertanyaan yang akan 

diajukan dan  skenario pembelajaran, yaitu apa yang akan dilakukan guru bersama 

siswanya selama proses pembelajaran. Dengan lebih banyak bertanya kepada siswa, 

guru dapat mengarahkan siswa untuk menemukan pemecahan dari masalah yang 

diberikan. Jangan lupa beri kesempatan siswa untuk mendiskusikan gagasan atau 

penemuannya dengan siswa yang lain. 

Bahasan Teori Peluang berikut ini selain dimaksudkan untuk membantu 

bapak/ibu guru meningkatkan pemahaman tentang teori peluang juga dimaksudkan 

untuk memberikan contoh pembelajaran peluang dengan pendekatan kontekstual.  

Disadari bahwa mencari konteks atau masalah kontekstual yang sesuai juga 

bukanlah hal yang mudah, oleh karena itu dalam makalah ini disampaikan beberapa 

contoh masalah kontekstual sesuai materi pokok yang harus disampaikan, yang 

diharapkan dapat membantu bapak/ibu guru untuk mengawali pembelajaran.  

 

C. Teori Peluang 

 Telah diketahui bahwa Statistika adalah ilmu atau cabang ilmu pengetahuan 

tentang teori dan penggunaan metode-metode untuk mengumpulkan data, 

menganalisis data tersebut dan menggunakannya untuk melakukan inferensi statistik. 

Dengan memperhatikan bahwa data statistik adalah kumpulan hasil pengukuran atau 

perhitungan atau pengamatan terhadap obyek-obyek yang menjadi perhatian, dan 

inferensi statistik adalah proses pengambilan kesimpulan terhadap populasi 
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berdasarkan informasi yang diperoleh dari contoh (sampel), maka menggunakan 

statistika dapat diartikan sebagai prosedur menyimpulkan populasi berdasarkan 

informasi yang diperoleh dari contoh representatif yang diambil dari populasi 

tersebut. 

Karena contoh hanya memberikan sebagian informasi tentang populasinya, 

maka kesimpulan yang akan didapatkan tidak akan benar secara multlak. Dengan 

demikian agar supaya pengambilan kesimpulan dapat lebih dipertanggung jawabkan, 

diperlukan suatu alat. Alat tersebut adalah apa yang dikenal sebagai peluang.  

Teori peluang atau teori probabilitas atau teori kemungkinan merupakan bagian 

dari matematika yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan taraf  kepastian 

terjadinya suatu kejadian yang belum terjadi. Perhitungan peluang memerlukan 

kaidah tentang penentuan banyaknya cara suatu kejadian dapat terjadi. Khususnya 

apabila suatu percobaan atau eksperimen menghasilkan hasil yang cukup banyak atau 

merupakan suatu proses gabungan dari beberapa proses dengan masing-masing proses 

dapat dilakukan menurut  lebih dari satu cara. Kajian tentang penentuan banyaknya 

cara atau banyaknya kejadian demikian itu disebut ”kombinatorik”.  

 

D.   Kombinatorik  

 Andaikan suatu perusahaan real estate akan menawarkan kepada calon pembeli 

pilihan rumah gaya luar berbentuk tradisional, Spanyol, Belanda dan modern di 

daerah pusat kota, pantai dan bukit. Ada berapa banyak pilihan yang mungkin bagi 

calon pembeli? 

Banyaknya pilihan yang mungkin dapat ditentukan dengan memperhatikan diagram 

pohon berikut. 
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Pertama, dalam memilih gaya banyaknya pilihan ada 4 macam, yaitu tradisional, 

Spanyol, Belanda dan modern. Untuk setiap pilihan gaya tersebut, banyaknya 

pilihan untuk lokasi  ada 3 macam yaitu kota, pantai dan bukit. Dengan demikian 

banyaknya pilihan bagi pembeli ada  12 macam yaitu gaya tradisional di pusat 

kota, gaya Spanyol di pusat kota, gaya Belanda di pusat kota, gaya modern di 

pusat kota, gaya tradisional di pantai, gaya Spanyol di pantai, gaya Belanda di 

pantai, gaya modern di pantai, gaya tradisional di bukit, gaya Spanyol di bukit, 

gaya Belanda di bukit, dan gaya modern di bukit.  

Gaya 

Tradisional 

Spanyol 

Belanda 

Modern 

 
   Lokasi 

K 
P 

B 

K 
P 

B 

K 
P 

B 

K 
P 

B 

(Tradisional, Kota) 

(Tradisional, Pantai) 

(Tradisional, Bukit) 

(Spanyol, Kota) 

(Spanyol, Pantai) 

(Spanyol, Bukit) 

(Belanda, Kota) 

(Belanda, Pantai) 

(Belanda, Bukit) 

(Modern, Kota) 

(Modern, Pantai) 

(Modern, Bukit) 
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Hal tersebut merupakan contoh fakta yang secara umum dapat dinyatakan sebagai 

suatu asas yang dikenal dengan”Asas dasar membilang”.   

a.  Asas Dasar Membilang 

Ada beberapa rumusan tentang  asas dasar membilang, diantaranya adalah:  

(a)  Asas Dasar Membilang Sederhana 

Jika proses P dapat  dilaksanakan dalam m cara, dan proses Q dapat 

dilaksanakan dalam n cara, maka rangkaian proses (P,Q) dapat 

dilaksanakan dalam m  n cara.  

Dapat juga asas dasar membilang itu dinyatakan sebagai berikut: 

Jika ada m pilihan untuk proses P, dan ada n pilihan untuk proses Q, maka 

ada m  n pilihan untuk pasangan proses (P,Q) 

Atau dapat juga dinyatakan sebagai berikut: 

Jika himpunan P mempunyai m anggota, dan himpunan Q mempunyai n 

anggota, maka ada m  n pilihan untuk mengambil pasangan berurutan 

(a,b) dengan a  P dan b  Q. 

(b)  Asas Dasar Membilang Umum 

Jika proses P1, P2 , P3, …, Pk  , berturut-turut dapat dilaksanakan dalam m1, 

m2, m3, …, mk cara, maka rangkaian proses (P1, P2 , P3, …, Pk ) dapat 

dilaksanakan dalam  m1  m2  m3  …  mk cara. 

Dapat juga asas dasar membilang itu dinyatakan sebagai berikut: 

Jika ada m1 pilihan untuk proses P1 , ada m2 pilihan untuk proses P2 , ada m3 

pilihan untuk proses P3, …, ada mk pilihan untuk proses Pk , maka ada m1  

m2  m3  …  mk pilihan untuk rangkaian proses (P1, P2 , P3, …, Pk ). 

Atau dapat juga dinyatakan sebagai berikut: 

Jika himpunan P1, P2 , P3, …, Pk , berturut-turut mempunyai anggota 

sebanyak m1, m2, m3, …, mk , maka ada pilihan sebanyak  
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m1  m2  m3 …  mk untuk mengambil rangkaian  (a1, a2, a3, …, ak) dengan 

ai  Pi , i=1,2,3, …,k. 

Contoh Masalah Kontekstual: 

1. Dari 6 siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan SMA N I Yogyakarta yang 

memenuhi syarat untuk dikirim ke Surabaya guna mengikuti upacara bendera 

peringatan hari Pahlawan 10 Nopember, hanya akan dipilih 1 orang siswa 

laki-laki dan 1 orang siswa perempuan. Jika setiap siswa dari kesepuluh siswa 

tersebut  mempunyai hak yang sama untuk terpilih, ada berapa pasang pilihan 

yang mungkin? (jawab: ada 24 pasangan yang mungkin ) 

2. Andaikan dari kota A kita dapat pergi ke kota B melalui jalan X, jalan Y atau 

jalan Z. Dari kota B ke kota C hanya ada dua jalan yang mungkin  yaitu 

melalui jalan P atau jalan K. Dari kota C ke D hanya ada 1 jalan yang 

mungkin, yaitu melalui jalan M. Ada berapa pilihan jalan yang mungkin dari 

kota A ke D melalui B dan C ? (jawab: ada 6 pilihan jalan yang mungkin) 

3. Tanda pengenal dalam bentuk nomor plat kendaraan bermotor roda empat 

harus dibuat dengan 2 huruf di depan, 4 angka di tengah, dan 2 huruf di 

belakang. Jika angka pertama nomor itu tidak boleh angka 0. Ada berapa 

banyak tanda pengenal yang dapat dibentuk ? (jawab: ada 4.112.784.000 tanda 

pengenal ) 

b.   Permutasi 

Andaikan seseorang ingin memasang foto-foto dari 3 orang temannya yaitu 

foto A, foto B, dan foto C, berjajar dalam satu baris di dalam album. Kita tahu 

bahwa ada 6 macam urutan yang mungkin untuk menyusun foto-foto tersebut, 

yaitu: 

(1) Foto A, foto B, foto C;  (4) Foto B, foto C, foto A; 

(2) Foto A, foto C, foto B;  (5) Foto C, foto A, foto B;  

(3) Foto B, foto A, foto C;  (6) Foto C, foto B, foto A; 

 

Akan tetapi, kalau fotonya banyak, semua dari orang-orang yang berbeda, kita 

tidak akan segera tahu berapa banyaknya urutan yang mungkin dari foto-foto itu, 
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seandainya kita tidak tahu rumusnya atau cara yang sistematis untuk 

menghitungnya. Oleh karena itu perlu adanya rumus atau cara yang sistematis 

untuk memperoleh banyaknya urutan itu. 

Urutan  disebut juga permutasi.  Banyaknya urutan yang mungkin dari n 

obyek yang berbeda satu sama lain, atau banyaknya permutasi dapat dihitung 

dengan menggunakan  asas dasar membilang sebagai berikut.   

Untuk membentuk urutan n obyek yang berbeda satu sama lain, ada n pilihan 

obyek untuk dijadikan sebagai unsur pertama, kemudian ada n-1 pilihan obyek 

untuk dijadikan sebagai unsur kedua, kemudian ada n-2 pilihan obyek untuk 

dijadikan sebagai unsur ketiga, dan seterusnya, sampai yang terakhir, ada satu 

pilihan obyek untuk dijadikan sebagai obyek yang ke-n. Oleh karena itu, 

berdasarkan Asas Dasar Membilang Umum, ada n  (n-1)   (n-2)  (n-3)  …  

2   1 urutan yang dapat dibentuk dari n obyek yang berbeda satu sama lain. 

Jadi banyaknya permutasi  n obyek yang berbeda satu sama lain, yang 

lazim dinyatakan dengan lambang   P n
n , adalah n  (n-1)  (n-2)  (n-3)  … 2  

1, ditulis n!, dibaca “ n faktorial “ 

Permasalahan lain mengenai urutan atau permutasi dapat terjadi sbb. 

Andaikan seseorang membeli koper yang dilengkapi dengan kode kunci 

pengaman dalam 4 angka, lupa berapa nomor kode untuk membuka kopernya. 

Ada berapa nomor yang mungkin harus ia coba sehingga ia pasti akan 

menemukan nomor kopernya? Menggunakan Asas Dasar Membilang Umum 

maka kita tahu bahwa nomer kode yang ia miliki adalah satu diantara 10  9  8  

7 =  5040 nomor yang mungkin. Mengapa demikian? Ini adalah masalah 

membentuk urutan atau permutasi 4 obyek dari 10 obyek (dalam hal ini angka 0, 

1, 2, …, 9) yang berbeda. 

Kita hitung banyaknya permutasi k obyek dari n obyek berbeda satu sama 

lain, sebagai berikut: ada n pilihan obyek untuk dijadikan sebagai unsur pertama, 

kemudian ada n-1 pilihan obyek untuk dijadikan sebagai unsur kedua, kemudian 

ada n-2 pilihan obyek untuk dijadikan sebagai unsur ketiga, dan seterusnya, 

sampai yang terakhir, ada (n–k+1) pilihan obyek untuk dijadikan sebagai obyek 
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yang ke-k. Oleh karena itu, berdasarkan Asas Dasar Membilang Umum, ada n  

(n-1)   (n-2)  (n-3)  … (n–k+1)   urutan k obyek  yang dapat dibentuk dari n 

obyek yang berbeda satu sama lain.  Setiap urutan tersebut disebut “ permutasi k 

obyek dari n obyek” atau “ permutasi k dari n”. Jadi banyaknya permutasi k 

obyek dari n obyek berbeda, yang lazim dinyatakan dengan lambang kn P  n  

(n-1)  (n-2)  (n-3)  … (n–k+1) = 
)!kn(

!n


. 

Bagaimana halnya jika obyek yang akan diurutkan tidak semuanya berbeda? 

Sebagai contoh, misalkan suatu pohon Natal akan dihias dengan 9 bola lampu yang 

dirangkai seri. Kesembilan bola lampu tersebut terdiri atas 3 bola berwarna merah, 

4 bola berwarna kuning dan 2 bola berwarna biru. Jika hanya diperhatikan susunan 

warna yang terbentuk, ada berapa susunan yang mungkin?  

Andaikan kesembilan bola lampu tersebut berbeda satu sama lain, maka akan 

terdapat 9! susunan atau urutan yang mungkin. Di antara 9! urutan tersebut, tidak 

semua urutan berlainan karena beberapa bola lampu berwarna sama. Karena ada 3 

bola merah yang sama, maka setiap 3! urutan dianggap 1 urutan yang sama. Dengan 

demikian banyaknya urutan yang ada menjadi 
!

!

3

9
. Tetapi sejumlah 

!

!

3

9
 urutan 

inipun belum semuanya berlainan karena terdapat 4 bola berwarna kuning. Karena 

ada 4 bola kuning yang sama, maka setiap 4! urutan yang adapun dianggap urutan 

yang sama. Dengan demikian banyaknya urutan yang ada menjadi 
4! !

!

3

9
. Tetapi 

sejumlah  
4! !

!

3

9
 urutan inipun tidak semuanya berlainan, karena terdapat 2 bola 

berwarna biru. Dengan penalaran yang sama, maka banyaknya urutan yang ada 

menjadi 
2! 4! !

!

3

9
 = 1260. Jadi ada 1.260 cara merangkai 9 bola lampu tersebut.   

Dengan penalaran seperti tersebut di atas, banyaknya permutasi dari n obyek 

yang terdiri dari r1 obyek jenis pertama,  r2 obyek jenis kedua, dst, rk obyek jenis ke-

k adalah 
!!...!

!

21 krrr

n
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Contoh Masalah Kontekstual: 

1. Empat bendera PDI  dan 4 bendera PPP akan dipasang berjajar di depan gedung 

walikota untuk menyambut kehadiran ibu Megawati dan bapak Hamzah Haz. 

Ada berapa susunan yang mungkin terbentuk? (jawab: ada 70 susunan yang 

mungkin ) 

2. Dengan berapa carakah dapat ditanam 5 pohon akasia, 5 pohon cemara dan 10 

pohon beringin berjajar lurus dalam satu tepi jalan, bila pohon yang sejenis 

tidak dibedakan ? (jawab: ada 46.558.512 cara yang mungkin) 

3. Berapa banyak bilangan terdiri dari 8 angka yang dapat dibuat dari dua buah 

angka 1, dua buah angka 2 , dua buah angka 3 dan 2 buah angka 4? (jawab: ada 

2520 bilangan )   

c.   Kombinasi 

Andaikan dari satu kelas yang terdiri dari 34 siswa akan dipilih 4 siswa untuk 

mewakili kelas tersebut dalam acara perpisahan dengan bapak Kepala Sekolah 

yang memasuki masa pensiun. Ada berapa macam pilihan yang mungkin?  

Benarkah ada 46376 pilihan yang mungkin? Kelihatannya tidak masuk akal! 

Terlalu banyak pilihan yang mungkin? Ini adalah contoh masalah menentukan 

banyaknya “himpunan bagian   4 anggota dari himpunan dengan 34 anggota”. 

Himpunan bagian yang demikian disebut juga kombinasi. Jadi yang akan dihitung 

adalah berapa banyak himpunan bagian atau kombinasi yang mungkin. 

Kita hitung banyaknya kombinasi tersebut sebagai berikut. Dari setiap 

kombinasi atau himpunan bagian yang mempunyai 4 anggota itu, kita buat urutan 

atau permutasi, maka ada sebanyak 4! permutasi yang mungkin. Apabila 

banyaknya kombinasi yang dicari dinyatakan dengan k, maka dari semua 

kombinasi yang mungkin dapat dibentuk urutan atau permutasi sebanyak k  4!. 

Akan tetapi, menurut rumus tentang banyaknya permutasi, maka banyaknya 

permutasi 4 dari 34 adalah    434 P
!30

!34
. Hal ini menunjukkan bahwa k  4! = 
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!30

!34
. Jadi dapat disimpulkan bahwa “ banyaknya kombinasi 4 anggota dari 

himpunan dengan 34 anggota” adalah  k = 
)!30(!4

!34
= 46376. 

  Dengan penalaran serupa di atas dapat kita simpulkan bahwa “ banyaknya 

kombinasi r obyek dari n obyek berbeda”, yang lazim dinyatakan dengan n C r 

atau  C n
r  atau ( n

r ) atau  C n, r 
 adalah  

)!(!

!

rnr

n


. 

 Contoh Masalah Kontekstual: 

1. SMA N  I Yogyakarta sedang mempertimbangkan apakah sekolah perlu 

memberikan tambahan pelajaran bahasa Inggris khusus persiapan untuk test 

TOEFL bagi siswa kelas III ataukah tidak. Untuk keperluan tersebut 

diperlukan informasi berapa rata-rata skor TOEFL siswa kelas III. Karena 

keterbatasan dana, sekolah hanya mampu mengirim 10 siswa untuk mengikuti 

test TOEFL di suatu lembaga bahasa. Untuk itu akan dipilih secara acak 10 

siswa di antara 150 siswa kelas III yang ada. Jika semua siswa kelas III 

mempunyai hak yang sama untuk terpilih, ada berapa pilihan yang mungkin?  

(jawab: ada 1,169.554.298 .1015 pilihan yang mungkin) 

2. Ada 5 titik yang tidak segaris. Jika setiap titik dihubungkan dengan keempat 

titik yang lain, ada berapa ruas garis yang terbentuk? (jwb: ada 10 ruas garis ) 

3. Jika himpunan A mempunyai 20 anggota, ada berapakah himpunan bagian 

dari A yang mepunyai 4 anggota? (jawab: ada 4.875 himpunan bagian) 

 d.  Partisi  

Andaikan terdapat 7 mainan berbeda yang akan dibagikan kepada 3 anak, 

yaitu A, B, dan C, dengan ketentuan A mendapat 3 mainan, B mendapat 2 mainan 

dan C mendapat 2 mainan. Ada berapa cara membaginya? Jika kita pilihkan 

mainan untuk A terlebih dahulu maka ada C 7
3 pilihan untuk A. Dari 4 mainan 

sisanya jika kita pilihkan mainan untuk B maka ada C 4
2 pilihan, dan kemudian 

hanya ada C 2
2 = 1 pilihan untuk C dari 2 sisa mainan yang ada. Menggunakan 

Asas Dasar Membilang Umum, didapatkan C 7
3  C 4

2   C 2
2 = 

!2 !2 !3

!7
 cara membagi 
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9 mainan tersebut dengan ketentuan mendapat 3 mainan, B mendapat 2 mainan 

dan C mendapat 2 mainan. 

  Dengan penalaran serupa, dapat dijelaskan bahwa banyaknya cara memartisi 

(membagi, menempatkan) n obyek berlainan kedalam k tempat (k “sel” , atau k kotak), 

dengan r1 obyek ditempatkan pada tempat pertama,  r2 obyek ditempatkan pada tempat 

kedua, dst, rk obyek ditempatkan pada tempat ke-k adalah 
!!...!

!

21 krrr

n
 . 

Contoh Masalah Kontekstual: 

1. Dengan berapa carakah 12 orang dapat dibagi menjadi 3 kelompok yang 

masing masing terdiri atas 4 orang? (jawab: ada 34.650 cara) 

2. Sembilan orang akan bepergian ke tempat yang sama. Andaikan tersedia 3 

mobil, masing-masing dapat membawa 2, 4 dan 5 penumpang. Ada berapa 

cara membagi kesembilan orang tersebut dalam 3 mobil yang ada? (jawab: 

4.410) 

3.  Seorang pemborong hendak membangun 9 rumah dengan rancangan berbeda. 

Dengan berapa carakah dia dapat menempatkan rumah tersebut di suatu jalan 

bila tersedia 6 petak pada satu pihak jalan dan 3 petak pada pihak yang lain ? 

(jawab: ada 362.880 cara)  

e.   Koefisien Binomium 

Berapakah koefisien dari x10 y11 dalam hasil pemangkatan (x + y)21 ?  Tanpa 

harus menguraikan keseluruhan hasil (x + y)21, koefisien dari x10 y11 dapat 

ditentukan dengan penalaran sbb. 

(x + y)21 = 
   faktor 

)yx.( . . )yx)(yx(

21

  

Koefisien dari x10 y11 adalah  21
10C  , sebab x10 y11 terjadi jika pada perkalian 21 

faktor (x + y) yang dikalikan: x dari 10 faktor dan y dari 11 faktor, sedangkan 

memilih 10 dari 21 faktor itu ada 21
10C  pilihan. 

 Secara umum, pada hasil pemangkatan (x + y)n , suku xr yn-r mempunyai 

koefisien  C n
r  karena suku itu terjadi jika dari n faktor (x + y) dalam perpangkatan 

itu yang dikalikan x dari r faktor dan y dari n-r faktor sisanya. 
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Jadi (x + y)n = n
nC xn + n

nC 1 xn-1y + n
nC 2 xn-2y2 +… + nC0 yn , karena n

rC = n
rnC  , 

maka hasil pemangkatan itu dapat juga dinyatakan sebagai berikut:  

(x + y)n = nC0 xn + nC1 xn-1 y + nC2 xn-2y2 +… + n
nC yn 

Pemangkatan (x + y)n itu disebut pemangkatan dua-suku atau pemangkatan suku-

dua, atau pemangkatan binomium. Oleh karena itu, barisan koefisien nC0 , nC1 , 

nC2 ,… , n
nC  disebut barisan koefisien binomium. Koefisien C n

r sering juga 

dinyatakan dengan lambang ( n
r ) .  
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