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Setelah membaca dan mempelajari Modul 14, Kapan Kesempatan Terjadi? Anda diharapkan 
mampu:

1. Memahami konsep mengenai peluang dan peluang kejadian majemuk serta penggunaannya 
dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari.

2. Terampil melakukan operasi matematika yang berkaitan dengan konsep peluang dan 
peluang kejadian majemuk serta penggunaannya dalam menyelesaikan masalah kehidupan 
sehari-hari.

3. Terbentuk dan memiliki sikap kemandirian, bertindak logis, tidak mudah menyerah dan 
percaya diri menggunakan matematika dalam pengembangan kehidupan ekonomi dan 
masalah lainnya sehari-hari.

Kapan kesempatan terjadi, merupakan suatu pertanyaan yang membutuhkan suatu jawaban 
berupa harapan yang merupakan suatu keinginan dari seseorang. Dalam pelajaran matematika, 
untuk mengetahui terjadi atau tidaknya suatu peristiwa akan dipelajari dalam materi peluang.

Peluang dapat didefi nisikan sebuah cara yang dilakukan untuk mengetahui kemungkinan 
terjadinya sebuah peristiwa. Peluang merupakan salah satu cabang matematika yang mempelajari 
cara menghitung tingkat keyakinan seseorang terhadap terjadi atau tidaknya suatu peristiwa.

Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan hal-hal yang 
berkaitan dengan peluang. Misalkan:

7. Apabila hasil penilaian pemahaman Anda memiliki nilai >70, maka Anda dapat dikatakan 
tuntas belajar modul ini dan dapat melanjutkan ke modul selanjutnya.

8. Apabila hasil penilaian pemahaman belum tuntas, Anda dapat mempelajari kembali modul 
ini dan mengerjakan ulang soal latihan yang disediakan pada setiap akhir unit.

9.  Apabila Anda masih mengalami kesulitan mengerjakan soal latihan, maka Anda dapat 
menggunakan rubrik penilaian, kunci jawaban dan pembahasan yang disediakan pada 
akhir modul.

10.  Selamat membaca dan mempelajari modul.

Tujuan yang  diharapkan setelah mempelajari modul

 Pengantar Modul

1. Pada  hari-hari  tertentu (misalnya  pada  saat  supermarket t tersebut  merayakan  ulang  tahun) 
biasanya mengadakan undian berhadiah. Setiap berbelanja dengan kelipatan tertentu 
akan mendapat sebuah kupon yang nantinya akan diundi. Berapa kemungkinan untuk 
mendapatkan hadiah?

2. Pelemparan sekeping uang logam yang dilakukan oleh wasit pada saat kick off  pertandingan 
sepak bola;

3. Untuk menentukan langkah dalam permainan ular tangga atau monopoli biasanya dengan 
melempar benda yang berbentuk kubus/dadu,

4. Dan masih banyak lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan peluang dalam kehidupan 
sehari-hari.

Untuk mengetahui lebih jelas permasalahan dalam kehidupan sehari-hari seperti tersebut di 
atas, Anda perlu mempelajari  Modul 14 yang berjudul : Kapan Kesempatan Terjadi terdiri atas 2 
unit, yaitu:

Unit 1: Konsep Peluang

Pada unit 1 ini, memuat penjelasan mengenai: percobaan, ruang sampel, peluang suatu kejadian, 
frekuensi harapan, frekuensi relatif dan komplemen suatu kejadian yang berhubungan dengan 
kehidupan sehari-hari.

Unit 2: Peluang Kejadian Majemuk

Pada unit 2 ini, memuat penjelasan mengenai: peluang gabungan dua kejadian, peluang 
kejadian saling lepas, peluang kejadian saling bebas dan peluang kejadian bersyarat.

Selain penjelasan mengenai materi, modul ini juga dilengkapi dengan latihan soal pada setiap unit 
untuk menguji pemahaman dan penguasaan terhadap materi yang telah Anda  pelajari.


