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KATA PENGANTAR 

 

Dewasa ini  pemecahan masalah tidak lagi sekadar pembaharuan dari sekian 

banyak yang muncul dan menghilang dalam pendidikan matematika. Sebaliknya, 

pemecahan masalah kini telah diterima sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

kurikulum matematika dan harus diajarkan pada semua jenjang pendidikan. 

  PGSD sebagai lembaga pendidikan juga ikut ambil bagian dalam upaya 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Dalam hal ini mata kuliah 

Pemecahan Masalah termasuk kepada rumpun mata kuliah Pendidikan Matematika. 

Dalam deskripsi mata kuliah tercantum bahwa mata kuliah Pemecahan Masalah 

bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dalam konteks 

matematika maupun diluar konteks matematika. Selain itu setelah mengalami 

perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu membelajarkan pemecahan masalah 

kepada siswa Sekolah Dasar  

 Menyambut tuntutan kurikulum tersebut, maka disusunlah buku ajar 

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS. Buku ini berisi hakikat pemecahan 

masalah dan strategi pemecahan masalah.  Buku ini juga dilengkapi dengan soal-soal 

pemecahan masalah agar dapat lebih mengembangkan kemampuan memecahkan 

masalah.  

 Demikianlah, semoga buku ini bermanfaat dan turut memperkaya khasanah 

keilmuan di Indonesia.  

 

Penulis 
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BAB I  

HAKIKAT PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS 

 
Setelah membaca materi ini diharapkan peserta didik dapat: 

1. Membedakan masalah dengan bukan masalah 

2. Menjelaskan pengertian pemecahan masalah matematis 

3. Menjelaskan peran pemecahan masalah  

 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengalami masalah. Mulai dari 

masalah kemacetan dijalan raya, kenaikan harga barang, kenaikan tarif parkir, dll. 

Masalah tidak saja dihadapi oleh orang dewasa, anak kecilpun mempunyai masalah, 

seperti mainannya yang hilang, PR yang sulit atau nilai ulangan matematika rendah.  

Jonassen mengemukakan bahwa tujuan pelatihan atau pendidikan adalah 

pemecahan masalah. Karena setiap manusia perlu belajar memecahkan masalah untuk 

melakukan tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita renungkan kembali 

semua pelajaran yang telah kita pelajari semenjak dari bangku kelas 1 sekolah dasar, 

sebagin kecil dari semua hafalan itu yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Soal-soal yang mampu kita pecahkan ketika sekolah juga sebagian kecil yang 

dimanfaatkan di luar lingkungan sekolah. Tetapi diluar dari konteks materi yang 

terkandung dalam soal, setidaknya dengan berlatih mengerjakan soal, siswa telah 

berlatih keterampilan pemecahan masalah. Keteramplan pemecahan masalah meliputi 

memahami masalah, mengidentifikasi masalah, mencari informasi terkait dengan 

masalah, mengupayakan cara menyelesaikan masalah dan action! … menyelesaikan 

masalah.  

Selain itu Ellis dalam Carson (2007) menyatakan bahwa pemecahan masalah 

adalah salah satu dari begitu banyak pembelajaran yang menekankan kepada 

kemampuan berpikir. Cara lain untuk mengembangkan  keterampilan berpikir adalah 
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pembelajaran berbasis masalah, keterampilan berpikir kritis,  keterampilan berpikir 

kreatif, membuat keputusan,  konseptualisasi, dan pengolahan informasi.   

Bagaimana dengan masalah dalam dunia matematika? Belajar memecahkan 

masalah adalah keterampilan yang sangat penting yang dapat dipelajari peserta didik 

dalam berbagai situasi. Dalam lingkungan pekerjaan pun, seseorang dituntut untuk 

memecahkan masalah bukan hanya menyelesaikan tugas. Bahkan dalam kehidupan 

sehari-hari, kita terus menerus menghadapi masalah dari masalah yang kecil, besar, 

mudah, sulit, sederhana dan rumit yang sering membingungkan.  

 Pada pembelajaran matematika di sekolah guru biasanya meletakkan 

pemecahan masalah pada bagian terakhir pelajaran. Sementara soal pemecahan 

masalah selalu ada pada setiap tes yang dihadapi peserta didik mulai dari sekolah 

dasar sampai ke perguruan tinggi dan hanya sedikit peserta didik yang mampu 

menyelesaikan masalah dengan benar. Walaupun demikian pemecahan masalah tetap 

kurang mendapat perhatian dari guru. Terihat pada proses pembelajaran yang 

didominasi oleh penyelesaian soal-soal rutin.  

 

A. Pengertian Masalah 

Secara umum masalah dalam matematika ditentukan oleh ada tidak adanya 

prosedur untuk menyelesaikan soal. Prosedur yang dimaksut adalah langkah-langkah 

penyelesaian atau rumus untuk menentukan hasil. Menurut Krulik dan Rudnick 

(1995) masalah dalam matematika adalah situasi yang dihadapkan kepada seseorang 

atau kelompok yang belum ada cara atau prosedur untuk menemukan jawaban. 

Sedangkan masalah yang sudah terdapat cara atau prosedur untuk menyelesaikannya 

disebut latihan.  

Senada dengan Krulik dan Rudnick, Yackel  dalam Sutton (2003) menyatakan 

perbedaan antara masalah dan latihan terletak pada struktur pembentuk masalah. Jika 

struktur pembentuk masalah diketahui, maka masalah itu berubah menjadi latihan 

karena struktur masalah akan mengarahkan peserta didik kepada strategi untuk 

menyelesaikan masalah. 
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Sebagai ilustrasi, berikut adalah sebuah soal matematika: 

 

 

 

 

Mencermati stuktur yang terdapat dalam soal, diketahui panjang jari-jari alas 

silinder dan tinggi silinder sehingga soal tersebut dapat diselesaikan dengan 

menggunakan rumus volume silinder.  

Dalam hal ini soal tersebut merupakan latihan. Sekarang bandingkan dengan 

soal berikut: 

 

 

 

 

 

  

Pada soal di atas, peserta didik harus memikirkan dua kondisi yaitu membuat silinder 

dengan menggulung pada bagian panjang kertas atau pada bagian lebar kertas. 

 

 

 

 

 

 

   

 

Soal 1: 

Sebuah silinder mempunyai jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm. Berapa volume 

silinder tersebut? 

Soal 2: 

Selembar kertas berukuran 10 cm X 20 cm.  Kertas tersebut digunakan 

sebagai selimut silinder, dengan cara menggulungnya. Silinder manakah 

yang mempunyai volume terbesar apakah kertas yang digulung menurut 

panjangnya atau lebarnya?  
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Pada kedua kondisi di atas, tidak mudah untuk menebak volume silinder mana yang 

terbesar antara silinder yang lebar tapi pendek dan silinder yang kurus tetapi tinggi. 

Untuk memastikan silinder mana yang terbesar, harus dihitung volume setiap silinder. 

Pertama adalah dengan menentukan jari-jari (r) dari keliling alas dan kemudian 

menggunakan rumus volume silinder. 

 Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa soal kedua termasuk kategori 

pemecahan masalah, karena diperlukan beberapa tahapan sebagai perantara untuk 

sampai kepada jawaban akhir. Dengan kata lain, rumus volume tidak dapat langsung 

digunakan, karena sebelumnya harus menentukan keliling alas, dan dari keliling alas 

baru dapat ditentukan jari-jari lingkara.  

Lebih jauh Charles dan Lester (1982) mengemukakan tiga kriteria sebuah 

masalah: (1) Membuat orang ingin menyelesaikan masalah; (2) Belum ada prosedur 

untuk menyelesaikan masalah; (3) Memerlukan usaha dan ketekunan untuk 

menemukan jawaban. Terkait dengan adanya keingingan menyelesaikan masalah, 

membuat sebuah soal merupakan masalah bagi seseorang tetapi bukan masalah bagi 

yang lainnya karena merasa tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Karena prosedur untuk menyelesaian soal belum ada maka penyelesaian masalah 

memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang lebih sehingga membuat lebih sulit 

dari pada latihan.  

 

B. Pengertian Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah penggunaan pengetahuan, keterampilan dan 

pemahaman sebelumnya untuk menjawab situasi baru (Krulik & Rudnick, 1995; 

Morsound, 2002). Pendapat senada dikemukakan oleh Choi et al. (2000) bahwa 

pemecahan masalah adalah proses kognitif dalam menemukan jawaban untuk 

mencapai tujuan atau hasil belajar yang belum ada metode atau cara untuk 

memecahkan masalah itu.   

Rudnik menambahkan pemecahan masalah bukanlah algoritma. Keberadaan 

masalah menyiratkan bahwa seseorang   berhadapan dengan sesuatu yang tidak 
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dikenal, dan tidak dapat diselesaikan dengan menerapkan strategi yang sudah ada. 

Sebuah masalah tidak akan lagi  dianggap sebagai masalah setelah dapat dengan 

mudah dipecahkan  oleh algoritma yang telah dipelajari sebelumnya. Selain itu, para 

pendukung pemecahan masalah menyiratkan  bahwa algoritma adalah model inferior 

dari berpikir karena  mereka tidak memerlukan berpikir  tingkat tinggi. Algoritma 

hanya memerlukan hafalan untuk diaplikasikan pada masalah rutin tetapi tidak terlalu 

bermanfaat untuk memecahkan masalah.  

Menurut Jonassen, pemecahan masalah mempunyai dua ciri. Pertama, 

pemecahan masalah memerlukan presentasi mental dari masalah yang dikenal dengan 

lingkup masalah atau skema masalah atau model mental dari masalah. Lingkup 

masalah terdiri dari sejumlah simbul dan sejumlah simbul operasi. Lingkup masalah 

akan dapat diketahui dengan jelas pada masalah yang terstruktur dengan baik 

sebaliknya akan menjadi sangat susah pada masalah yang tidak terstruktur (ill 

problem). Memyajikan atau menyusun mental model dari sebuah masalah merupakan 

proses pemecahan masalah yang sangat menentukan. Mengkonstruksi model mental 

sangat penting agar dapat memahami element sebuah masalah dan bagaimana elemen 

tersebut saling berinteraksi sebagai prosedur pemecahan masalah.  

Kedua, pemecahan masalah memerlukan beberapa kali manipulasi atau 

pengujian terhadap model mental dari masalah untuk dapat merencanakan solusi. 

Pelaku pemecahan masalah bergerak dalam lingkup masalah dalam membuat dan 

menguji hipotesis dan jawaban 

   

C. Problem Solving Triad 

 Memahami masalah sebagai langkah pertama pada proses pemecahan masalah 

memegang peran penting dalam keberhasilan penyelesaian suatu masalah. Proses 

pemecahan masalah melibatkan tiga aspek yang saling berhubungan yang disebut 

dengan Problem Solving Triad (Sutton, 2003). 



 

6 
 

Problem Solving Triad meliputi representasi masalah, pengalaman awal 

peserta didik dan pemahaman peserta didik tentang masalah dan struktur masalah. 

Representasi masalah adalah bagaimana peserta didik secara mental memroses dan 

menyajikan informasi yang terdapat dalam masalah dalam bentuk gambar atau bagan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Problem Solving Triad 

 

Problem Solving Triad meliputi representasi masalah, pengalaman awal 

peserta didik dan pemahaman peserta didik tentang masalah dan struktur masalah. 

Representasi masalah adalah bagaimana peserta didik secara mental memroses dan 

menyajikan informasi yang terdapat dalam masalah dalam bentuk gambar atau bagan. 

Representasi ini secara langsung berhubungan dengan pengalaman awal peserta didik 

yang berkaitan dengan masalah. Representasi masalah tergantung kepada 

pengetahuan yang dimiliki peserta didik dan pengalaman peserta didik.   Pengalaman 

peserta didik dan representasi masalah secara bersama-sama akan membantu peserta 

didik memahami masalah termasuk struktur yang mendasari masalah. Peserta didik 

yang tidak mampu memecahkan masalah biasanya tidak mampu membuat 

Pengalaman 
awal yang 

terkait dengan 
masalah  

 

Representasi 
Masalah 

Pemahaman  
Masalah 
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representasi masalah yang berisi komponen-komponen masalah dan akibatnya 

mereka tidak mampu memahami masalah dan menyelesaikan masalah. 

Representasi masalah dapat dicontohkan seperti berikut:  

 

Biaya jasa layanan taksi ditunjukkan oleh angka yang tertera pada 

argometer. Ani menaiki sebuah taksi dan setelah  5 menit  argo taksi 

menunjukkan angka 4000. Setelah itu argo bertambah 750 perkilometer. Gita 

menaiki taksi lain dan setelah 5 menit argo menunjukkan angka 2500. 

Setelah itu argo bertambah 1000 perkilometer. Berapa jarak minimal (dalam 

km) yang ditempuh Ani dan Gita, agar biaya perjalanan Ani tidak melebihi 

Gita?  

Representasi mental dari masalah itu adalah:  

               Biaya   4000   4750    5500            

               Jarak      5          6           7          … 

               Biaya     2500    3500    4500                         

               Jarak      5          6           7         …  

 

Yackel (Sutton, 2003) menambahkan bahwa jika seseorang mendapat 

masalah, maka dia akan melakukan pengkodean informasi kedalam bentuk 

representasi mental dari masalah. Dalam beberapa kasus seseorang gagal mengkode 

informasi yang terdapat dalam masalah, sehingga dia  menangkap makna yang 

berbeda dari sebenarnya. Jonassen (2003) menyatakan bahwa reprensentasi masalah 

adalah kunci untuk memecahkan masalah. 

 

 

 

 

 

ANI 

GITA 
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D. Tipe Masalah 

Charles dalam Wardhani (2010) menyatakan bahwa ada sedikitnya lima tipe 

masalah di luar bahan latihan (drill exercise) yang sering digunakan dalam penugasan 

matematika berbentuk pemecahan masalah. Lima tipe masalah tersebut 

pada intinya sebagai berikut. 

1. Masalah penerjemahan sederhana (simple translation problem) 

Penggunaan masalah dalam pembelajaran dimaksudkan untuk memberi  

pengalaman kepada peserta didik menerjemahkan situasi dunia nyata ke dalam 

pengalaman matematis. 

          Contoh : 

Rinda mempunyai 20 ayam ras di dalam kandangnya. Di kandang yang 

berbeda, Aria mempunyai 25 ayam ras. Berapa lebihnya ayam ras yang 

dipunyai Aria dari yang dipunyai Rinda? 

 

2. Masalah penerjemahan kompleks (complex translation problem) 

Sebenarnya masalah ini mirip dengan masalah penerjemahan yang sederhana, 

namun di dalamnya menuntut lebih dari satu kali penerjemahan dan ada lebih dari 

satu operasi hitung yang terlibat. 

Contoh : 

Suatu perusahaan produsen lampu sepeda motor mengemas 12 lampu 

dalam satu paket. Setiap 36 paket dimasukkan dalam satu kardus. Toko 

Murah adalah penjual suku cadang sepeda motor. Toko Murah memesan 

5184 lampu kepada perusahaan tersebut. Berapa kardus lampu yang akan 

diterima oleh toko tersebut? 

3. Masalah proses (process problem) 

Penggunaan masalah tersebut dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

memberi kesempatan kepada peserta didik mengungkapkan proses yang terjadi dalam 

pikirannya.  

Contoh: 
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Kelompok penggemar catur beranggota 15 orang akan mengadakan 

pertandingan. Jika setiap anggota harus bertanding dengan anggota lain 

dalam sekali pertandingan, berapa banyak pertandingan yang mereka 

mainkan? 

4. Masalah penerapan (applied problem) 

Penggunaan masalah tersebut dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

memberi kesempatan kepada peserta didik mengeluarkan berbagai keterampilan, 

proses, konsep dan fakta untuk memecahkan masalah nyata (kontekstual). Masalah 

ini akan menyadarkan peserta didik pada nilai dan kegunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Contoh : 

Berapa banyak kertas yang digunakan di sekolah Anda dalam satu tahun? 

Berapa banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas-kertas yang 

5. Masalah puzzle (puzzle problem) 

Penggunaan masalah tersebut dalam pembelajaran dimaksudkan untuk 

memberi kesempatan kepada peserta didik mendapatkan pengayaan matematika yang 

bersifat rekreasi (recreational mathematics). Mereka menemukan suatu penyelesaian 

yang terkadang fleksibel namun di luar perkiraan (memandang suatu masalah dari 

berbagai sudut pandang). Perlu diperhatikan di sini bahwa masalah puzzle tidak mesti 

berujud tekateki, namun dapat pula dalam bentuk aljabar yang penyelesaiannya diluar 

perkiraan.  

Contoh: 

Buatlah 4 garis melalui titik-titik berikut tanpa mengangkat alat tulis!  
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E. Peran pemecahan masalah dalam pembelajaran 

Stanic dan Kilpatrick dalam Schoenfeld (1992) mengidentifikasi lima peran 

pemecahan masalah sebagai berikut:  

1. Sebagai pembenaran untuk mengajar matematika. Secara historis, pemecahan 

masalah telah dimasukkan dalam kurikulum matematika di sekolah. 

Setidaknya beberapa masalah terkait dengan pengalaman dunia nyata 

dimasukkan dalam kurikulum  untuk meyakinkan peserta didikdan guru 

bahwa matematika digunakan dalam kehidupan sehari-hari.  

2. Untuk memberikan motivasi khusus untuk topik subjek. Masalah yang sering 

digunakan untuk memperkenalkan topik secara implisit atau eksplisit 

dinyatakan kepada peserta didikbahwa "ketika Anda telah belajar 

pelajaran yang berikut, Anda akan mampu memecahkan masalah semacam 

ini” 

3. Sebagai rekreasi. Masalah sebagai rekreasi dimaksudkan untuk memotivasi 

peserta didiklebih luas dan dapat memberikan pengalaman kepada peserta 

didikbahwa "matematika bisa menyenangkan"  

4. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan baru. Pemecahan 

masalah dapat digunakan sebagai pengantar kepada materi pelajaran baru, dan 

sebagai konteks untuk mendiskusika materi pokok. 

5. Sebagai praktek. Sebagian besar guru memberi peserta didikmasalah agar 

peserta didikberlatih menguasai keterampilan pemecahan masalah.  
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`  

BAB 2. STATEGI PEMECAHAN MASALAH 

 
Setelah membaca materi ini diharapkan peserta didik dapat: 

4. Menjelaskan empat langkah penyelesaian masalah menurut Polya.  

5. Menerapkan strategi tebak dan uji  

6. Menerapkan strategi menggunakan variabel 

7. Menerapkan strategi membuat daftar 

8. Menerapkan strategi menemukan pola 

9. Menerapkan strategi membuat gambar 

 

A. Langkah Penyelesaian Masalah Menurut Polya 

Seperti telah dikemukan sebelumnya bahwa belum adanya strategi tertentu 

untuk mencari jawaban masalah. Polya (1987) merumuskan empat langkah 

penyelesaian masalah yang dapat digunakan sebagai panduan yaitu memahami 

masalah, membuat perencanaan, melaksanakan penyelesaian dan mengecek kembali 

1. Memahami Masalah  

a. Pertama. Anda harus memahami masalah.  

b. Apa yang tidak diketahui?  Apa data?  Apa kondisi?  

c. Apakah mungkin untuk memenuhi kondisi?  Apakah kondisi yang cukup 

untuk menentukan yang tidak diketahui?  Atau apakah itu cukup?  Atau 

berlebihan?  Atau bertentangan?  

d. Buatlah gambar.  Memperkenalkan notasi cocok.  

e. Pisahkan berbagai bagian kondisi.  Dapatkah Anda menuliskannya?  

2. Merancang Strategi 
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a. Kedua. Temukan hubungan antara data dan tidak diketahui.  Anda mungkin 

harus mempertimbangkan masalah tambahan jika koneksi langsung tidak 

dapat ditemukan.  Anda harus mendapatkan akhirnya rencana dari solusi.  

b. Pernahkah Anda melihat sebelumnya?  Atau apakah Anda melihat masalah 

yang sama dalam bentuk yang sedikit berbeda?  

c. Apakah Anda tahu masalah yang berkaitan? Apakah Anda tahu sebuah 

teorema yang dapat berguna?  

d. Lihatlah diketahui Dan mencoba untuk memikirkan masalah akrab memiliki 

sama atau tidak diketahui sama!.  

e. Berikut ini adalah masalah yang berkaitan dengan Anda dan dipecahkan 

sebelumnya.  Bisakah Anda menggunakannya? Bisakah Anda menggunakan 

hasilnya?  Bisakah Anda menggunakan metodenya?  Jika Anda 

memperkenalkan beberapa elemen tambahan agar penggunaannya mungkin?  

f. Bisakah Anda menyatakan kembali masalah?  Bisakah Anda menyatakan 

kembali masih berbeda?  Kembali ke definisi.  

g. Jika Anda tidak dapat memecahkan masalah yang diusulkan pertama kali 

mencoba memecahkan beberapa masalah terkait.  Bisakah Anda 

membayangkan masalah yang terkait lebih mudah diakses?  Masalah yang 

lebih umum?  Masalah yang lebih khusus?  Masalah serupa?  Bisakah Anda 

memecahkan bagian dari masalah?  Jauhkan hanya bagian dari kondisi 

tersebut, menjatuhkan bagian lain, seberapa jauh adalah tidak diketahui 

kemudian ditentukan, bagaimana bisa bervariasi?  Bisakah Anda mendapatkan 

sesuatu yang berguna dari data?  Bisakah Anda memikirkan data lain yang 

sesuai untuk menentukan yang tidak diketahui?  Bisakah Anda mengubah 

diketahui atau data, atau keduanya jika diperlukan, sehingga tidak diketahui 

baru dan data baru lebih dekat satu sama lain?  

h. Apakah Anda menggunakan semua data?  Apakah Anda menggunakan 

seluruh kondisi?  Apakah Anda diperhitungkan semua gagasan penting yang 

terlibat dalam masalah?  
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3. Melaksanakan Rencana 

a. Ketiga. Melaksanakan rencana Anda.  

b. Melaksanakan rencana Anda dari solusi, periksa setiap langkah.   

c. Dapatkah Anda melihat dengan jelas bahwa langkah ini benar?   

d. Dapatkah Anda membuktikan bahwa itu benar?  

4. Mengecek kembali  

a. Keempat. Periksa solusi yang diperoleh.  

b. Dapatkah Anda memeriksa hasilnya? Dapatkah Anda memeriksa argumen?  

c. Dapatkah Anda memperoleh solusi berbeda?  Bisakah Anda melihatnya 

sekilas?  

d. Dapatkah Anda menggunakan hasil, atau metode, untuk beberapa masalah 

lain?  

B. Strategi Tebak dan Uji (Try and Error) 

Contoh: 

Tempatkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dalam lingkaran di bawah ini sehingga jumlah 

3 bilangan pada setiap sisi segitiga sama.  
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Masalah di atas diselesaikan dengan strategi tebak dan uji. Sesuai dengan namanya 

menebak, setiap tebakan harus diuji kebenarannya. Jika tebakannya tidak benar, maka 

buat tebakan baru lagi sehingga diperolah jawaban yang benar.  

Langkah 1. Memahami masalah 

 Setiap bilangan digunakan sekali ketika menyusun bilangan 

pada segitiga. Jumlah bilangan pada setiap sisi adalah 12 

Langkah 2. Merencanakan strategi 

 Tulis bilangan 1 – 6 pada potongan kertas, dan tempatkan pada 

sisi segitiga. Setiap kombinasi yang terbentuk dihitung 

jumlahnya.    

Langkah 3.Melaksanakan strategi 

 Susun potongan kertas dalam bentuk segitiga dan dihitung 

jumlah bilangan pada setiap sisi. Ulangi proses yang sama 

sampai diperoleh jumlah bilangan pada setiap sisi 12 

Langkah 4. Mengecek kembali 

 Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pada setiap 

titik sudut segitiga terdapat 3 bilangan kategori besar yaitu 4, 5, 

dan 6 

Soal lain yang dapat diselesaikan dengan Tebak dan Uji 

1. Gunakan 4 buah bilangan 4dan simbul ×,÷,+,−, ( ) untuk menghasilkan bilangan 

cacah dari 0 sampai 9.  Misalnya , 5 = (4	 × 4	 + 4	) ÷ 4. 
2. Dalam cryptarithm beriku, “sun” dan “fun” menyatakan dua bilangan tiga digit dan 

“swim” adalah bilangan 4 digit. Dengan menggunakan bilangan 0, 1, 2, 3, 6, 7, 

dan 9 tempatkan bilangan pada abjad, dengan ketentuan satu bilangan hanya 

mewakili 1 abjad. Tentukan nilai setiap abjad sehingga  

sun 
fun + 

          swim   
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3. Dengan hanya memotong satu kali, kedua potongan dapat disusun menjadi persegi. 

Tentukan cara pemotongannya! 

 

  

 

4. Dian dan Amanda sedang menghitung jumlah komik masing-masing. Dian berkata 

kepada Amanda, " Berikan kepadaku 1 komik maka kita akan mempunyai banyak 

komik yang sama". Amanda berpikir sebentar dan menjawab:"Berikan kepadaku 1 

komik maka punyaku banyaknya adalah dua kali komik milikmu". Berapakah 

sebetulnya banyak komik mereka masing-masing?Dian dan Amanda sedang 

menghitung jumlah komik masing-masing. Dian berkata kepada Amanda, " 

Berikan kepadaku 1 komik maka kita akan mempunyai banyak komik yang sama". 

Amanda berpikir sebentar dan menjawab:"Berikan kepadaku 1 komik maka 

punyaku banyaknya adalah dua kali komik milikmu". Berapakah sebetulnya 

banyak komik mereka masing-masing? 

5. Wini diminta untuk mengambil air 1 liter. Tetapi Wini hanya menemukan takaran 

5 liter dan 3 liter. Bagaimanakah cara nya untuk memperoleh 1 liter air? 

6. Susunlah bilanan 1 – 9 dalam segitiga berikut sehingga jumlah bilangan pada 

setiap sisi adalah 23 
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7. Gunakan bilangan 9, 8, 7, 6, 5, dan 4 hanya sekali, agar memenuhi ketentuan 

berikut:  

 

 

 a. Jumlah terbesar 

 
b. Selisih terkecil  

 
Petunjuk penggunaan strategi tebak dan uji:  

Strategi tebak dan uji digunakan bila: 
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• Bilangan yang digunakan terbatas 

• Mempunyai cara sistematis untuk untuk menebak jawaban 

• Mempunyai ide yang cemerlang untuk mnyelesaikan soal 

• Tidak ada strategi lain yang bisa digunakan 

C.  Strategi Menggunakan Variabel  

Contoh:  

Di sebuah kota kecil, ada tiga anak pengantar surat kabar.  Doni mengantar 

tiga kali lebih banyak dari Zaki. Farhan  mengantar lebih banyak 13 surat 

kabar dari Doni.  Jika ketiga anak mengantarkan total 496 surat kabar, berapa 

banyak surat kabar yang diantarkan oleh setiap anak?  

 

Langkah 1.  Memahami masalah 

 Masalahnya adalah meminta jumlah surat kabar diantarkan 

oleh setiap anak.  Informasi dari masalah adalah jumlah total 

surat kabar dan perbedaan jumlah surat kabar yang diantarkan 

setiap anak.  

Langkah 2. Merencanakan strategi 

 Misalkan a, b, dan c adalah jumlah makalah yang disampaikan 

oleh Doni, Zaki dan Ali, maka  informasi yang diberikan dapat 

diterjemahkan ke dalam persamaan sebagai berikut:  

Doni mengantarkan tiga kali lebih banyak makalah sebagai 

Zaki: a = 3 b  

Ali mengantarkan lebih 13 surat kabar dari Zaki: c = a + 13  

Total pengiriman 496: a + b + c = 496  

Masalah dapat diselesaikan dengan subsitusi atau eliminasi 

Langkah 3 Melaksanakan strategi 

 Diketahui            a + b + c = 496 
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  3 b + b + 3 b + 13 = 496  

                7 b + 13 = 496  

                        7 b = 483  

                            b = 69  

 Jadi a = 3 b = (3 x 69) = 207.  

 Juga, c = a + 13 = 207 + 13 = 220.  

 Langkah 4 Mengecek kembali 

 Untuk memeriksa jawaban, ikuti informasi yang asli, dengan 

mensubsitusikan bilangan pada kalimat.  

 A = 207, b = 69, dan c = 220.  

 Informasi dalam kalimat pertama, "Doni memberikan tiga kali 

surat kabar dari pada Zaki adalah benar karena 207 = 3 x 69.  

Kalimat kedua, "Ali memberikan lebih 13 surat kabar dari pada 

Abu" adalah benar karena  220 = 207 + 13  

 

Berikut adalahs soal yang dapat dikerjakan dengan menggunakan variabel: 

1. Ali adalah seorang  editor buku. Suatu ketika dia menemukan letak dua 

halaman yang berhadapan tertukar. Hasil perkalian kedua halaman tersebut 

adalah 812. Halaman berapakah yag tertukar tersebut? 

2. Tunjukkan bahwa jumlah lima buah bilangan ganjil berurutan habis dibagi 5.  

3. Tunjukkan bahwa 9 dapat dinyatakan sebagai jumlah dari lima buah bilangan 

berurutan.  

Petunjuk penggunaan strategi menggunakan variabel:  

• Masalah mengarah kepada persamaan 

• Masalah melibatkan bilangan yang besar 

• Ada jumlah sesuatu yang diketahui berhubungan dengan jumlah yang tidak 

diketahui 

• Bilangan yang dilibatkan tidak terbatas 
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D. Strategi Membuat Daftar 

 Strategi membuat daftar sering dikombinasikan dengan strategi membuat 

pola. Karena ketika membuat daftar perlu memperhatikan urutan dan sistematika.  

Contoh:  

Bilangan 10 dapat disajikan sebagai jumlah dari 4 bilagan ganjil dalam 3 cara, 

yaitu:  10 = 7 + 1 + 1+ 1,  

     10 = 5 + 3 + 1 + 1,  

     10 = 3 + 3 + 3 + 1.  

          Dalam berbagai cara 20 dapat dinyatakan dalam 8 bilangan ganjil? 

 

Langkah 1.  Memahami masalah 

 Bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, … Dengan 

mengamati 4 bilangan ganjil yang disusun membentuk 

bilangan 10, akan dapat disusun 8 bilangan ganjil untuk 

membentuk 20.  

Langkah 2. Merencanakan strategi 

 Dibuat daftar penyusun bilangan 20 diawali dengan 

menggunakan bilangan ganjil terbesar yang mungkin.  

Langkah 3. Melaksanakan strategi 

 20 = 13 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

20 = 11 + 3 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1  

20 =   9 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

Langkah 4. Mengecek kembali  

Dapatkah menemukan pola menyelesaikan dari masalah 

pembentuk bilangan 10 dan 20?  

Dapatkah menyelesaikan masalah yang relevan dengan cara 

yang sama? 

 

Beberapa soal yang dapat dikerjakan dengan menggunakan membuat daftar: 
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1. Seorang petani memiliki beberapa ekor sapi dan bebek.  Suatu hari ia 

menghitung 20 kepala dan 56 kaki.  Berapa banyak sapi dan bebek yang dia 

miliki?  

2. Beni mengerjakan 20 buah soal pilihan ganda. Untuk setiap jawaban yang 

benar mendapat skore 5, dan jawaban yang salah mendapat skore -2 dan jika 

tidak ada jawaban mendapat skore 0 (nol). Beni mendapat skore 44 dan 

diantara ada soal yang tidak diisi jawabannya. Berapa banyak soal yang tidak 

diisi oleh Beni? 

3. Seorang bapak membuat pernyataan sebelum meninggal. dia mempunyai uang 

Rp. 16.000.000 dan akan diberikan kepada 3 orang anaknya. Anak tertua 

mendapat Rp. 2.000.000 lebih banyak dari anak yang kedua. Anak kedua 

mendapat Rp. 1.000.000- lebih banyak dari anak ketiga. Berapa banyak uang 

yang diperoleh oleh setiap anak? 

4. Manakah yang lebih kamu sukai bekerja sebulan dengan gaji 1 juta rupiah 

atau dibayar Rp 100,- pada hari pertama, Rp 200,- pada hari kedua, Rp 400,- 

pada hari ketiga, Rp 800,- pada hari keempat dan seterusnya? 

5. Berapa banyak kubus pada urutan ke-100 jika susunan kubus berikut 

diteruskan! 

 

 

 

 

 

    6. Berapa banyak segitiga pada gambar berikut: 
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Petunjuk penggunaan strategi membuat daftar:  

• Informasi dapat dengan mudah disusun dan ditampilkan 

• Data dapat dengan mudah generalisasi 

• Daftar dapat diperoleh melalui tebak dan uji 

• Pertanyaanya diawali dengan pertanyaan “berapa cara menyusun …” 

• Berupaya untuk mempelajari sejulah bilangan yang disusun berdasarkan 

aturan atau rumus 

 

E. Strategi Membuat Gambar  

Sudah sering dikatakan bahwa sebuah gambar bernilai seribu kata.  Hal ini 

terutama berlaku dalam pemecahan masalah.  Dalam geometri, menggambar sering 

memberikan pemahaman yang diperlukan untuk memecahkan masalah.  Masalah 

berikut adalah masalah non geometris yang dapat diselesaikan dengan menggambar 

diagram atau bisa dilakukan menggunakan sepotong kertas.  

Contoh:  

Seekor siput terperosok kedalam sebuah lubang kedalaman 10 kaki. Siput itu 

berusaha untuk keluar dari lubang itu. Pada malam hari dia berhasil naik 

setinggi 3 kaki, tetapi pada siang hari siput tersebut meluncur 2 kaki. Berapa 

harikah siput tersebut berhasil keluar dari lubang? 

 

Langkah 1.  Memahami masalah 

 Siput bergerak diwaktu siang dan malam 

Siang hari siput naik sejauh 3 kaki 

Malam hari merosot 2 kaki 

Langkah 2. Merencanakan strategi 

   Dibuat gambar lubang,  
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Kemudian ditandai posisi siput pada akhir tiap malam.  

Langkah 3. Melaksanakan strategi 

 Pada akhir setiap malam siput berhasil naik setinggi 1 kaki.  

Jadi, pada akhir malam ke tujuh, ia akan pindah sampai 7 

kaki. Pada pagi hari kedelapan, siput naik 3 kaki, dan 

langsung keluar dari lubang. Oleh karena itu, ia diperlukan 7 

hari ½ untuk keluar dari sumur. 

Langkah 4. Mengecek kembali 

 7	 × (3 − 2) + 3 = 10 

Petunjuk pengunaan strategi gambar: 

• Melibatkan situasi fisik 

• Melibatkan bentuk geometri dan pengukuran 

• Representasi visual dari soal memungkinkan 

 

Beberapa soal yang dapat diselesaikan dengan gambar: 

1. Dian meninggalkan rumah dan naik sepeda 8 km ke barat. Setelah itu 

4 mil keselatan. Selanjutnya, ia 3 mil ke timur, kemudian 4 mil utara. 

Seberapa jauh jaraknya dari rumah? 

2. Dua lilin sama tinggi yang menyala pada waktu yang sama. Keduanya 

terbakar dengan laju yang konstan,  tapi satu lilin membutuhkan 
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waktu 6 jam untuk membakar sepenuhnya dan yang lain memakan 

waktu 3 jam. Setelah berapa lama lilin yang lambat terbakarnya 

mempunyai panjang dua kali lilin yang lambat? 

3. Jika semua diagonal persegi digambar, berapa banyak segitiga pada 

persegi tersebut? 

4. Bagaimana caranya memotong pizza sebanyak 4 kali tetapi dapat 

membentuk 11 potongan?  

F. Strategi Menemukan Pola 

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan pola untuk 

menyelesaikan masalah. Misalnya ketika mencari alamat rumah di daerah yang tidak 

di kenal. Jika mencari rumah no 523, pertama menentukan sisi jalan mana yang 

rumahnya bernomor ganjil. setelah itu mencari arah mana yang nomornya bertambah 

besar atau nomor semakin kecil. Menemukan pola terkadang sangat menantang dan 

cara terbaik untuk melatihnya adalah dengan mengerjakan soal yang bervariasi. 

Contoh:  

Temukan dua bilangan berikutnya dari barisan bilangan  5, 11, 23, 47, …,…. 

 

Langkah 1.  Memahami masalah 

 Jika dicermati bilangan pertama 5 dan kedua 11, selisihnya 

adalah 6. 

Bilangan kedua 11 dan ketiga 23, selisihnya 12 

Bilangan ketiga 23 dan keempat 47, selisihnya 24 

 
Langkah 2. Merencanakan strategi 

 Mencermati selisih antara bilangan. Dan kemudian 
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menentukan bilangan berikutnya berdasarkan selisih  

Langkah 3 Melaksanakan strategi 

 Berdasarkan informasi yang diketahui, diperoleh selisih dua 

bilangan adalah 6, 12, 24. Artinya selisih bilangan berikutnya 

sama dengan dua kali selisih bilangan sebelumnya.  

Selisih bilangan ke-4 dan ke-5 adalah 2 × 24 = 48. 

Maka bilangan ke 5 adalah 48 + 47 = 95. 

Selisih bilangan ke-5 dan ke-6 adalah 2 × 48 = 96 

Maka bilangan ke-6 adalah 95 + 96 = 191 

Langkah 4 Mengecek kembali 

  5, 11,  23,   47,   95,   191 

  

   6   12   24    48     96 

Selisih bilangan memenuhi persyaratan yaitu sama dengan 

dua kali bilangan sebelumnya.  

 

 

Petunjuk penggunaan strategi pola: 

• Sejumlah data diketahui 

• Urutan data diketahui 

• Anda diminta untuk memprediksi atau membuat generalisasi 

• Informasi dapat disusun dalam tabel  

Berikut adalah soal yang dapat diselesaikan dengan menemukan pola 

1. Manakah diantara bilangan 1 – 50 yang faktornya adalah bilangan ganjil? 

2. Temukan bilangan pada nilai tempat satuan untuk 399 

3. Pak Yani merancang kolam renang. Di bagian tengah dibuat kolam ditandai 

dengan ubin biru berbentuk persegi dan pada bagian pinggir ditandai dengan 

ubin putih.  
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         Kolam 1                             Kolam 2                               Kolam 3 

Berapa banyak ubin pada bagian pinggir jika bagian kolam berwarna biru 

berjumlahn 25 ubin? 

4. Tiga buah ubin berbentuk trapesium disusun seperti berikut: 

 
Panjang semua sisi trapesium adalah 1 cm, kecuali sisi terpanjang panjangnya 

adalah 2 cm. Jika disusun 10 buah ubin trapesium seperti di atas, berapakah 

panjang kelilingnya? 

  5. Berapa jumlah bilangan berikut: 1, 4, 7, 10, 13, …, 682 

  6. Sebuah bilangan asli lebih dari 1 dinyatakan dalam bentuk berikut: 

     2 3 4 5 

 9 8 7 6 

  10 11 12 13 

 17 16 15 14 

       Pada baris dan kolom keberapakah letaknya bilangan 100? 
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BAB 3. BERLATIH PEMECAHAN MASALAH  

 
 Berikut ini adalah sejumlah soal pemecahan masalah yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. 

Selamat berlatih! 

 

1.  

 

 

 

2. Hatta mempunyai 45 kelereng yang dimasukkan ke dalam kotak A, B dan C. 

Mula-mula Hatta memindahkan 5 kelereng dari kotak A ke kotak B. Kemudian 2 

kelereng dipindahkan dari kotak B ke kotak C. Akhirnya 4 kelereng dipindahkan 

dari kotak C ke kotak A. Hal ini mengakibatkan kelereng di masing-masing kotak 

sama banyaknya. Banyaknya kelereng di kotak B pada awalnya adalah … 

3. Perbandingan luas sisi permukaan dari 2 buah kubus adalah 9 : 16. Perbandingan 

volum kedua kubus tersebut adalah …  

4. Perhatikan pola bilangan berikut ini dan tentukan nilai n. 

 

          

 

5. Hasil kali dua bilangan asli sama dengan 96, sedangkan selisih kedua bilangan 

tersebut adalah 4. Nilai rata-rata kedua bilangan tersebut adalah…  

Dua daerah segitiga samasisi, masing-masing dengan 

panjang sisi 12 cm, saling bertumpuk seperti pada gambar. 

Daerah yang saling bertumpuk juga berbentuk segitiga 

sama sisi dengan panjang sisi 4 cm. Keliling bangun pada 

gambar tersebut adalah …  

 

5 

1 2 

 

11 

2 3 

 

19 

3 4 

 

29 

4 5 

 

n 

19 20 

 

. . . 
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6. Tinggi rata-rata 6 anak laki-laki adalah 1,6 m dan tinggi rata-rata 4 anak 

perempuan adalah 1,5 m. Berapakah tinggi rata-rata semua anak tersebut? 

7. Keliling suatu persegi panjang 36 cm. Jika suatu segitiga sama kaki dengan 

panjang alas 10 cm mempunyai keliling yang sama dengan persegi panjang 

tersebut, maka tinggi segitiga sama kaki tersebut adalah …  

8. Syamsudin mempunyai 30 keping uang logam terdiri dari Rp 200,00 dan Rp 

500,00. Jika keseluruhan uang Syamsudin adalah Rp 10.200,00 maka banyaknya 

uang logam Rp 200,00 dan Rp 500,00 berturut-turut adalah…  

9. Terdapat dua bilangan asli A dan B. Kelipatan persekutuan terkecil kedua 

bilangan tersebut adalah 36 dan hasil kalinya sama dengan 216. Faktor 

persekutuan terbesar kedua bilangan tersebut adalah …  

10. Suatu bak air terisi  bagian. Apabila ditambahkan air sebanyak 18 liter, maka 

isinya menjadi  bagian. Berapakah volum bak air tersebut? 

11. Jumlah dari 5 bilangan genap berurutan sama dengan 110. Bilangan terbesar dari 

kelima bilangan tersebut adalah …  

12. Nilai rata-rata 5 bilangan sama dengan 21. Apabila bilangan pertama ditambah 1, 

bilangan kedua ditambah 3, bilangan ketiga ditambah 5, bilangan keempat 

ditambah 7 dan bilangan kelima ditambah 9, maka nilai rata-ratanya menjadi …  

13. Gambar berikut ini menunjukkan 5 lingkaran kongruen yang disusun dalam suatu 

persegi. Jika jari-jari lingkaran 6 cm, maka panjang diagonal persegi adalah … 

cm. 

 

5
1

2
1
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14. Mobil angkutan A masuk terminal setiap 70 menit sekali sedangkan mobil 

angkutan B masuk terminal yang sama setiap 56 menit sekali. Jika kedua mobil 

masuk terminal bersama-sama pada pukul 06.30, maka kedua mobil masuk 

terminal bersama-sama lagi pada pukul…  

15. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

 

 

Jika A merupakan daerah persegi, maka luas daerah D sama dengan …  

16. Dalam  suatu lomba matematika, Sutrisno menempati urutan ke 14 dari atas, 

sekaligus urutan ke 689 dari bawah. Berapakah peserta lomba tersebut? 

17. Sebuah mesin cetak mampu mencetak 400 lembar dalam waktu 12 menit. Berapa 

waktu yang diperlukan untuk mencetak 620 lembar? 

18. Suatu persegi panjang mempunyai keliling 80 cm. Jika perbandingan panjang 

dengan lebar adalah 3:2, tentukan selisih panjang dan lebarnya. 

19. What is the area of the shaded region? 

 

 

 

 

A            B 

 

 

C            D 

Luas daerah A=16 cm2, luas daerah B=40 cm2 dan luas 

daerah C=24 cm2.  

 

     

     

     

     

     

5 
cm

 

5 cm 
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20. Pak Amin membeli buku berharga Rp40.000, 00. Sepertiga dari uang yang masih 

dimiliki Pak Amin disumbangkan untuk korban bencana alam. Jika sisa uang Pak 

Amin sekarang adalah Rp90.000,00, berapa rupiah uang yang dimiliki Pak Amin 

mula-mula? 

21. Suatu bilangan asli N mempunyai sisa 3 apabila dibagi dengan 5 dan  mempunyai 

sisa 2 apabila dibagi dengan 9. Nilai terkecil dari N adalah … 

22. Suatu toko pakaian  memutuskan untuk menaikkan semua harga barang yang 

dijualnya dengan persentase yang sama. Harga sebuah celana dinaikkan dari 

Rp84.000,00 menjadi Rp90.000,00. Tentukan harga baru sebuah baju yang harga 

lamanya sebesar Rp56.000,00. 

23. Untuk menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q, dengan kecepatan rata-rata 

60km/jam, seorang sopir bis biasanya memerlukan waktu selama 6 jam 30 menit. 

Tentukan kecepatan rata-rata bis tersebut agar ia tiba di kota Q dalam waktu 30 

menit lebih awal dari biasanya! 

24. Penduduk suatu kota 300.000 jiwa.  Sebanyak 60% dari jumlah tersebut adalah 

laki-laki dan 40 % perempuan. Sebanyak 20% dari jumlah laki-laki adalah anak 

usia 6-12 tahun dan 10 % dari anak usia 6-12 tahun tersebut sama dengan jumlah 

anak perempuan usia 5-10 tahun. Berapakah jumlah laki-laki, anak laki-laki usia 

6-12 tahun, perempuan, dan anak perempuan usia 5-10 tahun? 

25. Sebuah mobil memerlukan 35 liter bensin untuk menempuh jarak 450 km. Untuk 

menempuh jarak 270 km, berapa  liter bensin yang dibutuhkan mobil tersebut ? 

26. Perhatikan gambar berikut. Jika kedua garis horisontal tersebut sejajar, berapakah 

besar sudut x? 

 



 

30 
 

 

 

 

 

 

27. Sebuah bak penampungan dapat diisi air menggunakan pipa kecil yang 

mengalirkan air 40 liter permenit atau menggunakan pipa besar yang mengalirkan 

air 50 liter permenit. Bila pipa besar yang digunakan, bak tersebut akan penuh 

lebih cepat 5 menit daripada menggunakan pipa kecil. Berapa lama waktu yang 

diperlukan untuk memenuhi bak menggunakan pipa besar? 

28. Harga pembelian 3 buku, 2 pensil dan 1 penghapus adalah Rp12.000,00. Harga 

pembelian  1 buku, 1 pensil dan 1 penghapus adalah Rp8.000,00. Tentukan harga 

pembelian 2 buku, 5 pensil dan 5 penghapus! 

29. Pak Lurah menerima sumbangan bahan makanan untuk disampaikan kepada 

warga yang membutuhkan. Bahan makanan tersebut adalah 600 bungkus mie, 

240 bungkus gula pasir, dan 300 bungkus ikan kering. Tiap kepala keluarga 

penerima sumbangan harus memperoleh masing-masing bahan makanan dalam 

jumlah yang sama. Pak Lurah menginginkan agar penerima sumbangan sebanyak 

mungkin. Berapa keluarga yang dapat memperoleh bantuan? 

30. Kereta api model (mainan) berjalan pada lintasan berbentuk lingkaran dengan 

diameter 3,5 meter. Untuk menempuh satu putaran penuh diperlukan waktu 22 

detik. Berapakah kecepatan kereta api tersebut dalam satuan km/jam?  

 (Gunakan nilai ). 

31. Banyak pilihan bilangan bulat mulai 2.000 sampai dengan 5.000 yang terdiri dari 

4 angka berbeda yaitu 1,2,3,4 adalah … 

7
22

=p

4x 

4x 

x 
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32. Volum balok adalah 40 liter. Jika perbadingan panjang, lebar dan tingginya 

adalah 4:2:5 maka jumlah luas semua sisinya adalah … cm2. 

33. Selembar kertas manila berbentuk daerah persegi, dipotong menjadi sepuluh 

bagian yang sama seperti pada gambar berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

Masing-masing daerah persegi panjang yang terbentuk mempunyai keliling 42 

cm. Keliling kertas manila sebelum dipotong adalah … 

34. Perhatikan pola bilangan berikut: 1,1,2,3,5,8,13,21,5n+4,5m,… . Nilai dari n+m 

adalah … 

35. Pada bulan Januari 2006, seorang mahasiswa mendapat kiriman uang sebesar 

Rp550.000,00. Sebanyak 30% digunakan untuk keperluan makan, 13% untuk 

transportasi dan 7% untuk membeli buku. Sisa dari uang kiriman tersebut 

ditabung. Besar uang yang ditabung adalah … 

36. Nilai dari  adalah … 

 

 

 

199101
201199301299

+
-
x

xx
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37. Diketahui p,q dan r bilangan asli. Jika nilai dari,  

          

tentukan nilai p, q dan r. 

 

38.  

 

 

 

 

 

39. Jumlah dari 20 bilangan asli pertama 1+2+3+…+20 = 210. Jumlah 20 bilangan 

asli berikutnya yaitu 21+22+23+…+40 adalah …  

40. Sebuah akuarium berukuran lebar 40cm, panjang 60cm dan tinggi 50cm. 

Akuarium tersebut setengahnya diisi air. Jika ke dalam akuarium dimasukkan 4 

buah hiasan yang sama persis, tinggi air naik 2cm. Tentukan volum tiap hiasan 

tersebut! 

41. Tentukan besar sudut x pada gambar berikut! 

 

 

 

  

 

7
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Gambar di samping menunjukkan empat 

daerah lingkaran yang kongruen dengan 

panjang jari-jari 10 cm, ditempatkan pada 

sebuah persegi. Hitunglah luas daerah arsiran. 

(Gunakan nilai pendekatan p=3,14) 

400 

340 

x 

720 
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42. Tentukan nilai dari ! 

43. Sebuah penampungan air dengan volume 50 meter kubik dalam keadaan kosong 

diisi dengan air sebanyak 8 meter kubik setiap pagi hari. Tiap sore hari air itu 

diambil 6 meter kubik. Pada hari ke berapa penampungan air itu mulai penuh? 

44. Sebuah foto berukuran 4cm x 6cm diperbesar 3 kali. Berapakah keliling foto 

setelah diperbesar? 

 

 

 

 

 

 

45. Hasil kali dua bilangan sama dengan 117, sedangkan selisih kedua bilangan 

tersebut adalah 4. Tentukan jumlah dari kedua bilangan tersebut! 

46. Two books, two pencils and one eraser altogether cost Rp12.000, 00. One book, 

one pencil and one eraser altogether cost Rp7.000, 00. How much do you have to 

pay for five books, five pencils and one eraser altogether? 

47. Tentukan nilai dari ! 

48.  

 

 

 

 

3
11

2

2
11

1

+
+

+

90...302010
99...332211

++++
++++

 

A B 

C 

Gambar di samping merupakan gambar 3 buah lingkaran yang 

kongruen dengan panjang jari-jari 10cm dan berpotongan di 

masing-masing pusat lingkaran yaitu A, B dan C. Berapakah 

luas daerah yang diarsir? (Gunakan nilai p=3,14). 

 

 

 Perhatikan gambar di samping! Jika jari-jari 

lingkaran besar adalah 28 cm dan ÐBAC=450, 

tentukan luas daerah arsiran! (Gunakan ). 
7
22
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49. Diketahui segi-22 beraturan dengan masing-masing titik sudut diberi nama secara 

berurutan mulai dari A sampai dengan V. Huruf apakah yang tepat berhadapan 

dengan huruf H? 

50. Bilangan terbesar dari 50 buah bilangan ganjil  yang berurutan adalah 2007. 

Berapakah bilangan terkecilnya? 

51. Ani membuka sebuah buku. Ternyata kedua nomor halaman yang tampak bila 

dijumlahkan hasilnya 555. Berapakah kedua nomor halaman buku tersebut? 

 

52.  

 

 

 

 

 

Sejumlah kubus satuan dengan panjang sisi 1cm disusun membentuk bangun 

seperti tampak pada gambar di samping. Tentukan luas seluruh permukaan 

bangun yang terbentuk! 

 

53. Ali berdiri dekat menara. Panjang bayangan Ali adalah 1,2 mdan panjang 

bayangan menara adalah 15 meter. Jika tinggi Ali adalah 1,5 m berapa tinggi 

menara?  

54. Sebuah bak air kosong berbentuk balok dengan panjang, lebar, dan tinggi bagian 

dalamnya berturut-turut 80cm, 50cm, dan 60cm. Bak tersebut diisi air secara 

hati-hati dengan menggunakan ember yang berkapasitas 7 liter. Setelah takaran 

yang ke berapa air dalam bak tersebut mulai tumpah? 
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55.  

 

 

 

 

Gambar di atas merupakan jaring-jaring suatu kubus. Jika kedua bilangan pada 

sisi-sisi yang berhadapan dijumlahkan, tentukan nilai terbesarnya? 

56. Pak Amin dan Pak Budi berprofesi sebagai tukang cat. Jika Pak Amin bekerja 

sendiri maka Pak Amin memerlukan waktu 6 jam untuk mengecat sebuah 

ruangan. Sedangkan jika dilakukan sendiri oleh Pak Budi, pengecatan ruangan 

tersebut  memerlukan waktu 4 jam. Berapa lama pekerjaan ini dapat diselesaikan 

jika dikerjakan bersama-sama oleh Pak Amin dan Pak Budi? 

57. Sekelompok siswa akan menggunakan sejumlah komputer. Jika setiap komputer 

digunakan oleh dua orang, ada tujuh siswa yang tidak mendapat komputer. 

Sebaliknya, jika setiap komputer digunakan oleh tiga orang, ada dua komputer 

yang tidak terpakai. Berapa banyak siswa yang akan mengunakan komputer 

tersebut? 

58.  Jika y = . Berapa jumlah 5 angka terkahir dari y? 

59. Dalam gambar berikut, AC adalah diameter lingkaran dengan pusat O.  

adalah segitiga samakaki dengan . D terletak pada AB. Busur  

adalah bagian dari lingkaran dengan pusat B. Jika , tentukan luas 

daerah yang diarsir! 

 

 

 

20321 ´´´´ !

ACBD

°=Ð 90C CD

cm 10=AC

1 2 

4 3 

6 5 
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60.  Empat buah angka digunakan untuk membuat sebuah bilangan yang terdiri dari 4 

digit. Jika jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah 11359, berapakah bilangan 

yang terkecil? 

 

61. . 

 

 

 

Susunlah bilangan 1-9 , tanpa pengulanan pada lingkaran di atas sehingga, 

Bilangan antara 1 dan 2 hasil jumlahnya sampai 6 

Bilangan antara 2 dan 3 hasil jumlahnya sampai 14 

Bilangan antara 3 dan 4 hasil jumlahnya sampai 38 

Bilangan antara 4 dan 5 hasil jumlahnya sampai 9 

Temukan bilangan terkecil yang terdiri dari 9 digit yang memenuhi ketentuan di       

atas 

62. Sebuah kereta berjalam dari kota A ke kota B. Jika kereta menambah kecepatan 

15 km/jam, kereta akan tiba di kota B dengan 48 menit lebih cepat. Tapi jika 

kecepatannya dikurangi 10 km/jam kereta akan terlambat  sampai dikota B 

selama 48 menit. Berapa jarak kota A dan kota ? 

63. Sebuah bilangan asli jika dibagi dengan 6,7 atau 8 sisanya adalah 1. Bilangan 

tersebut juga habis dibagi 5. Berapa bilanga terkecil yang mungkin? 

64. Dalam gambar berikut,  ABC adalah segitiga siku-skiku. Setengah lingkaran  

dibuat pada setiap sisi segitiga. Brapa jumlah luas daerah semua setengah 

lingkaran tersebut jika AC = 13 cm 
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65. Panjang rusuk sebuh kubus adalah 8 cm. Semua permukaannya di cat oranye. Jika 

kemudian dipotong-potong menjadi kubus kecil berukuran 1 cm, berapa banyak 

kubus kecil yang hanya kedua sisinya terkena cat? 

66. Hari ini adalah hari minggu tanggal 18 juli 2004. Pada hari apakah tanggal 1 

Januari 1999? 

67. Bilan sebuah bilangan dua digit, AB, dijumlahkan dengan BA maka hasilnya 

adalah bilangan kuadrat. Temukan bilangan tersebut! 

68. Dengan menggunakan bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 tanpa pengulangan, berapa 

banyak bilangan yang kurang dari 6000 dapat dibentuk?  

69.  Diberikan .  

       Tentukan nilai dari . 

70. Sebuah lingkaran dan dua buah garis berbeda digambar pada selembar kertas. 

Berapa kemungkinan titik potong terbanyak yang terbentuk?  

71. Hadi lahir pada hari Sabtu tanggal9 Nopember 2002. Pada hari apakah ketika 

Hadi berusia 706 hari?  

72. Berikut barisan persegi yang terbentuk dari persegi kecil yang identik.  

6
)12)(1(21 222 ++

=+++
nnnn!

2 2 2 2 2 2 2 21 3 5 7 9 11 13 ... 99+ + + + + + + +
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      Berapa selisih persegi ketujuh dengan persegi keenam? 

73. Luas segitiga XYZ adalah 8 inci. A adalah titik tengah YX, dan B titik tengah 

XZ. XC adalah sumbu simetri segitiga. Berapakahluas daerah yang diarsir? 

 

 

 
 

74. Terdapat 7 orang (namakan A, B, C, D, E , F dan G) yang berdiri membentuk 

lingkaran. Mereka bermain bola dengan aturan, lemparan pertama dari A menuju 

D, lemparan kedua dari D menuju G, lemparan ketiga dari G menuju C dan 

seterusnya. Pada lemparan keberapa pemain A menerima bola lagi untuk pertama 

kalinya? 

75. Pak Akhmad mempunyai sebuah taman berbentuk seperti tampak pada gambar di 

bawah. Di sekeliling taman dipasangi paving block berbentuk persegi. Jika luas 

keseluruhan paving block 60m2, berapakah luas taman Pak Akhmad? 
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76. Bilangan asli disusun ke dalam 4 kolom (kolom A, B, C dan D) sesuai dengan 

pola berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Terletak pada kolom apakah bilangan 2008? 

77. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

O merupakan titik pusat lingkaran, Q terletak pada lingkaran dan OPQR persegi 

panjang. Apabila  panjang OR = 5 cm dan RS = 1,5 cm, berapakah  panjang PR? 

78. Pak Akhmad membaca buku dari halaman 26 sampai 178. Dari bilangan 26 

sampai dengan 178, berapa banyak bilangan yang habis dibagi 3? 

79. Berapa banyak angka nol pada bilangan 450 x 5150 x 2200. 

80. Berapa banyak jalur terpendek dari A ke B melalui sisi-sisi persegi kecil?   

 

A B C D 

1 2 - 3 

4 - 5 6 

- 7 8 - 

9 10 - 11 

… … … … 

 

O R 

Q P 

S 
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81. Untuk keperluan suatu pesta, seseorang membeli jeruk dan apel yang sama 

banyak. Setiap satu bungkus apel berisi  3 buah dijual seharga Rp4.000,00 dan 

setiap satu bungkus jeruk berisi 4 buah dijual seharga Rp3.000,00. Untuk 

keperluan tersebut dia membayar pembelian apel Rp21.000,00 lebih banyak dari  

pada pembelian jeruk. Tentukan berapa harga pembelian keseluruhan. 

82. Pak Amin mempunyai 6 buah pulpen yang berbeda. Setiap hari kerja, Pak Amin 

membawa 2 buah pulpen untuk dibawa ke kantor. Apabila Pak Amin 

menginginkan setiap hari membawa pasangan pulpen yang berbeda, setelah 

berapa hari Pak Amin membawa pasangan yang terakhir? 

83. Jumlah dari 4 bilangan asli A,B,C dan D adalah 225. Diketahui 

AX4=BX3=CX2=D. Tentukan keempat bilangan tersebut. 

84. Jika Amir dan Budi bekeja bersama maka suatu pekerjaan dapat diselesaikan 

selama 10 hari. Apabila Budi dan Cecep bekerja sama maka pekerjaan tersebut 

dapat diselesaikan dalam 15 hari, sedangkan apabila dikerjakan Amir dan Cecep 

maka pekerjaan akan selesai dalam 12 hari. Berapa hari yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut apabila ketiganya mengerjakan bersama-sama?  

85. Perhatikan pola bilangan berikut. 

 

 

                                                                          Tentukan nilai n! 

1 8 

2 4 

 

1 15 

3 7 

 

1 n 

4 13 

 

    

   

    

 

A 

B 



 

41 
 

86. Dari jajargenjang pada gambar di bawah ini diketahui AB=4cm dan AD=10cm. 

Hitunglah panjang AC! 

 

 

 

 

87. Luas permukaan suatu balok tampak seperti pada gambar. Tentukan volum balok. 

 

 

 

 

 

88. Pak Abun menjual dua buah rumah yang masing-masing harganya 

Rp52.000.000,00. Ia memperoleh keuntungan 30% dari rumah pertama, tetapi 

menderita kerugian 20% dari rumah kedua. Ternyata secara keseluruhan Pak 

Abun mengalami kerugian. Berapa rupiahkah kerugiannya? 

89. Ada enam pemain yang biasa bermain ganda di sebuah perkumpulan bulu tangkis, 

yaitu Ahmad, Tatang, Didi, Wono, Roberd, dan Sisworo. Ada berapa pasangan 

berbeda yang bisa dibentuk dari keenam pemain tersebut? 

90. Sejumlah kubus satuan dengan panjang sisi 1cm disusun membentuk bangun 

seperti tampak pada gambar di samping. Tentukan luas seluruh permukaan 

bangun yang terbentuk! 

91. Pukul 08.15 Aminah bersepeda dari P menuju Q dengan kecepatan 16km/jam. 

Tiga perempat jam kemudian Abdullah menyusul bersepeda dengan kecepatan 

20km/jam. Pukul berapakah Aminah  tersusul oleh Abdullah? 

92. Sekelompok siswa akan menggunakan sejumlah komputer. Jika setiap komputer 

digunakan oleh dua orang, ada tujuh siswa yang tidak mendapat komputer. 

D 

B A 

C 

20cm2 12
cm

2 

15cm2 
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Sebaliknya, jika setiap komputer digunakan oleh tiga orang, ada dua komputer 

yang tidak terpakai. Berapa banyak siswa yang akan menggunakan komputer 

tersebut? 

93. Diketahui 2M.5N = 128.000.000. Tentukan M+N. 

94. Uang sebesar Rp. 2000,- dapat dinyatakan dengan beberapa koin 50 rupiahan, 

100 rupiahan, 200 rupiahan dan/atau 500 rupiahan. Diketahui ternyata bahwa 

uang tersebut terdiri dari tepat dua koin 500 rupiahan, dan dua jenis koin lainnya. 

Dengan mengikuti aturan tersebut, banyak cara yang mungkin untuk menyatakan 

uang sebesar Rp. 2000,- dengan koin-koin tersebut adalah .... 

95. Sekumpulan data yang terdiri dari 5 bilangan asli memiliki rata-rata hitung 8 dan 

rentang (selisih terbesar dan terkecil) 12. Bilangan asli terkecil yang tidak 

mungkin menjadi anggota dari kumpulan tersebut adalah .... 

96. Tiga ekor ayam (Besar, Sedang, dan Kecil) ditimbang. Jika yang Besar dan Kecil 

ditimbang, beratnya adalah 2,6 kg. Jika yang Besar dan Sedang ditimbang, 

beratnya adalah 3 kg, dan jika yang Sedang dan Kecil ditimbang, beratnya adalah 

2 kg. Berapa berat ketiga ayam tersebut? 

97. 10 pasang suami istri mengikuti suatu pesta. Mereka kemudian saling berjabatan 

tangan satu sama lain. Namun demikian, setiap pasang suami istri tidak pernah 

saling berjabatan tangan. Berapa banyaknya jabatan tangan yang terjadi? 

98. Misalkan a dan b menyatakan luas daerah yang diarsir pada gambar di bawah. 

Kelima lingkaran kecil berjari-jari r.  
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Titik-titik pusat empat lingkaran kecil yang menyinggung lingkaran besar 

merupakan titik-titik sudut persegi. Jika a sama dengan 10 cm2, maka berapa 

panjang b? 

99. Diberikan persegi ABCD dengan panjang sisi satu satuan panjang. Misalkan P 

suatu titik di dalam sehingga ukuran sudut APB adalah 1200. Jumlah luas daerah 

segitiga APB dan segitiga CPD adalah .... 

100. Setiap kotak Piramid di samping akan diisi dengan bilangan. Mula-mula yang 

harus diisi adalah kotak-kotak pada alas piramid. Kotak di atasnya diperoleh dari 

menjumlahkan bilangan-bilangan yang ada di dalam dua kotak di bawahnya. 

Andaikan dasar piramid hendak diisi dengan bilangan-bilangan 7, 12, 5, 4, dan 9, 

berapakah nilai terbesar yang mungkin dari bilangan pada kotak teratas. 
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101. Bentuk sederhana dari  

      adalah ........... 

102. Sebuah balok memiliki sisi-sisi yang luasnya 24 cm2, 32 cm2, dan 48 cm2. 

Berapakah jumlah panjang semua rusuk balok tersebut? 

103. Pompa air merek Tangguh sanggup memompa sebanyak 25 liter setiap menit. 

Pompa merek Perkasa sanggup memompa air 400 cc setiap detik, sedangkan 

merek Tahan Banting sanggup memompa 1,6 m3 setiap jam. Pompa manakah 

yang paling cepat mengisi sebuah tangki air berkapasitas 500 liter? 

104. Setiap muka sebuah kubus diberi bilangan 

seperti pada gambar. Kemudian setiap 

titik sudut diberi bilangan yang 

merupakan hasil penjumlahan bilangan 

pada muka-muka yang berdekatan 

dengannya. Nilai tertinggi bilangan pada 

titik sudut adalah ....  
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105. Pada suatu jam digital yang angka-angkanya tertera mulai dari 00:00 sampai 

dengan 23:59, dimungkinkan terjadi penampakan bilangan Palindrome 

(bilangan yang dibaca dari depan dan dari belakang sama nilainya, misalnya 

12:21 dan 23:32). Dalam satu hari satu malam, banyaknya bilangan Palindrome 

tersebut menampakkan diri adalah ....  

106. Untuk  bilangan  bulat  a  dan  b,  (a,  b)  artinya  bilangan  tak  negatif  yang  

merupakan  sisa  a ×b jika dibagi oleh 5. Bilangan yang ditunjukkan oleh (–3,4) 

adalah ……. 

107. Bilangan 10-angka terbesar menggunakan empat angka 1, tiga angka 2, dua 

angka 3, dan satu angka 4, sehingga dua angka yang sama tidak terletak 

bersebelahan adalah ....  

108. Jika selisih dua bilangan adalah 2 dan selisih kuadrat dua bilangan itu adalah 6, 

mak hasil tambah dua bilangan itu adalah ....  

109. Bentuk sederhana dari      4 −  15 −  4 +  15  adalah .... 

110. Persegi Antimagic ukuran 4 × 4 adalah susunan persegi panjang dari bilangan-

bilangan 1 sampai dengan 16 sedemikian hingga 

jumlah dari setiap empat baris, empat kolom, dan dua 

diagonal utamanya merupakan sepuluh bilangan bulat 

yang berurutan. Diagram berikut ini menunjukkan 

sebagian dari persegi Antimagic ukuran 4 × 4. 

Berapakah nilai dari *?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  * 14 
    
 9 3 7 
    
 12 13 5 
    

10 11 6 4 
    



 

46 
 

111. Enam belas tim sepakbola mengikuti suatu turnamen. Pertama-tama mereka 

dikelompokkan ke dalam 4 kelompok dengan masing-masing 4 tim di setiap 

kelompoknya. Di setiap kelompok mereka saling bermain satu sama lain satu 

kali. Dua tim yang memiliki peringkat teratas selanjutnya maju babak 

berikutnya yang menggunakan sistem gugur (kalah langsung tereliminasi) 

sampai ditemukan juaranya. Berapa banyak pertandingan yang berlangsung 

dalam turnamen tersebut? 

112. Pada gambar di bawah, ABCD adalah persegi dengan panjang 4 cm. Titik-titik 

P dan Q membagi diagonal AC menjadi 3 bagian sama panjang. Berapakah luas 

PDQ?  

                   
113. Sebuah semangka yang beratnya 1 kg mengandung 93% air. Sesudah beberapa 

lama dibiarkan di bawah sinar matahari, kandungan air semangka itu turun 

menjadi 90%. Berapakah berat semangka sekarang?  

114. Ada 500 buah kubus. Semua kubus disusun membentuk kubus besar tetapi 

kosong pada bagian dalamnya. Berapa panjang sisi kubus besar tersebut? 

115. Berapa perbandingan luas persegi yang diarsir dengan persegi bagian luar?  

 

116. Sebuah bilangan N terdiri dari 3 digit dibagi 7 mempunyai sisa 3, dibagi 11 

mempunyai sisa 5 dan dibagi 17 mempunyai sisa 8. Berapakah N? 
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117. Jika a, b, c dan d adalah bilangan asli yang memenuhi  

berapakah a, b, c dan d? 
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