
Contoh Problem dalam Matematika beserta Solusinya dengan Strategi Menebak secara 

Bijak dan Mengujinya

1. Problem: Tentukan nilai x dan y, jika x dan y adalah bilangan bulat positif dan + =
. 

Solusi: Banyak siswa akan merasa kesulitan untuk menyelesaikan satu persamaan 

dengan dua variable, apalagi jika bentuknya diubah sedikit menjadi bentuk pecahan 

seperti pada problem tersebut. Pada kebanyakan kasus, mereka menebak dengan 

sederhana berbagai bilangan bulat hingga menemukan yang memenuhi persamaan 

tersebut.

Mari kita gunakan strategi menebak secara bijak dan mengujinya yaitu dengan memulai 

menyelesaikan persamaan untuk x.

= 19 − 45
Kita mengetahui bahwa x > 0. Gunakan strategi menebak secara bijak dan mengujinya.

Kita temukan bahwa kemungkinan nilai bilangan bulat untuk y adalah hanya 1, 2, 3, dan 

4 (bilangan bulat positif yang lebih dari 4 akan membuat nilai x menjadi negatif). 

Substitusikan beberapa nilai tersebut, kita akan menemukan hanya y = 1 yang akan 

memberikan nilai untuk x, yaitu x = 3. Jadi, nilai yang kita cari adalah x = 3 dan y = 1.    

2. Problem: Bilangan-bilangan manakah yang dapat meggantikan angka romawi di bawah 

ini

L   I    X

L   V  I +       X.X = C

C   X   V

Solusi: X.X = C merupakan syarat penting dalam menerapkan strategi menebak secara 

bijak dan mengujinya. Siswa awalnya menebak kemungkinan bilangan kuadrat satu digit 

untuk mendapatkan nilai X dan C berturut-turut. Misalnya, 1 x 1 = 1, 2 x 2 = 4, dan 3 x 3 

= 9. Jika kita memilih C = 1 maka tidak mungkin L + L = 1. Sama halnya jika kita 

memilih X = 2 maka C = 4 dan kita dapatkan nila L = X, padahal nilai L dan X harus 

berbeda. Sehingga nilai X haruslah sama dengan 3. Selanjutnya kita masukkan nilai X = 

3 ke dalam soal. Kita peroleh         

L   I    3



L   V  I +       3.3 = 9

9   3   V

Dari bentuk tersebut kita dapatkan satu angka yang mungkin dapat memenuhi syarat L + 

L = 9, yaitu L = 4 dengan mengambil simpanan satu dari hasil penjumlahan sebelumnya. 

Kita peroleh bentuk berikut

4   I    3

4   V  I +       3.3 = 9

9   3   V

Dari bentuk di atas kita dapat menebak secara bijak sesuai dengan syarat bahwa I + V = 

13 dan 3 + I = V. Hanya ada dua kemungkinan bilangan yang jumlahnya 13 yaitu 6 + 7 

atau 5 + 8. Dari dua kemungkinan tersebut yang memenuhi syarat adalah 5 + 8. Sehingga 

kita peroleh I = 5 dan V = 8.  

Jadi penyelesaiannya adalah L = 4, I = 5, X = 3, dan V = 8. 

L   I    X

L   V  I +       X.X = C     

C   X   V

4   5   3

4   8  5 +       3.3 = 9

9   3   8

3. Problem: Dua orang anak sedang membawa ikan mereka ke pameran binatang 

peliharaan di sekolah. Emily berkata kepada Sarah, “Beri aku satu ikanmu dan aku akan 

mempunyai ikan sejumlah sama seperti yang kau punya” Mereka berjalan agak cepat dan 

Sarah berkata kepada Emily, “Beri aku ikanmu satu dan aku akan mempunyai ikan dua 

kali punyamu”. Berapa banyak ikan yang dipunyai oleh masing-masing anak tersebut?

Solusi: Cara tradisional untuk menyelesaikan masalah ini adalah menggunakan dua 

persamaan dalam dua variabel.

Misal x adalah banyaknya ikan Emily

          y adalah banyaknya ikan Sarah

Maka

− 1 = + 1        (i)

+ 1 = 2( − 1)  (ii)



Dari persamaan (i) kita peroleh = + 2
Substitusikan ke dalam persamaan (ii) diperoleh

( + 2) + 1 = 2( − 1)
          + 3 = 2 − 2
                 5 =
                 7 =
Jadi Sarah mempunyai 7 ikan dan Emily mempunyai 5 ikan.

Tentu saja penyelesaian itu tergantung dari siswa mampu menyelesaikan dua persamaan 

dalam dua variable. Karena bagi sebagian siswa ada yang masih merasa kesulitan, 

sehingga bias menggunakan strategi menebak secara bijak dan mengujinya. Dapat 

dikatakan bahwa, dari perbedaan satu ikan, jumlahnya harus menjadi kecil. Kita tebak 

awalnya adalah 3 dan 5. Kemudian jika Sarah memberikan 1 ikan kepada Emily, mereka 

akan mempunyai masing-masing 4 ikan. Selanjutnya, jika Emily memberikan 1 ikan 

kepada Sarah, dia punya 6, dan Emily punya 2, yang mana tiga kalinya. Mari kita 

tingkatkan guessing kita menjadi 4 dan 7. Maka, jika Sarah memberikan 1 ikan kepada 

Emily, dia punya 5 dan Sarah punya 6. Lagi-lagi tebakan ini kurang bagus. Mari kita 

coba untuk 5 dan 7. Jika Sarah member 1 ikan kepada Emily mereka masing-masing 

mempunyai 6 ikan. Jika Emily member 1 ikan untuk Sarah, dia punya 8 dan Emily punya 

4, tepat dua kalinya. Jadi jawabannya adalah Sarah punya 7 ikan dan Emily punya 5 ikan.   

4. Problem: Jumlah dari suatu bilangan bulat, hasil kuadratnya dan hasil akarnya adalah 

276. Berapakah bilangan bulat tersebut?

Solusi: Bentuk kalimat matematika dari masalah tersebut adalah

+ + √ = 276. 

Penyelesaian dari persamaan itu dapat ditemukan dengan beberapa cara. Salah satunya 

adalah √ = 276 − − . Dengan mengkuadratkan kedua sisi akan menghasilkan 

persamaan yang rumit untuk diselesaikan oleh siswa:

+ 2 − 553 − 553 + (276) = 0.

Kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan strategi coba-coba dan mengujinya. 

Kita coba untuk menggunakan kuadrat sempurna terbesar yang kurang dari 276. Maka 

kita peroleh 256. Jika itu merupakan bentuk kuadrat dari pernyataan permasalahannya, 

maka bilangan itu adalah 16, dan akarnya adalah 4. Sekarang kita harus menguji 

kebenarannya jika + + √ = 276 ⇔16 + 256 + 4 = 276. Ya, tepat. 



Tidak ada pertanyaan bahwa prosedur yang digunakan disini lebih sederhana dari pada 

menyelesaikan persamaan kuadrat. Tidak semua kasus dapat kita selesaikan dengan 

strategi yang elegan, tetapi kita coba untuk melihat apakah strategi dapat digunakan atau 

tidak.

5. Problem: Dua bilangan bulat positif bedanya 5. Jika masing-masing akar kuadrat dari 

bilangan itu dijumlahkan hasilnya juga 5. Berapakah kedua bilangan itu?

Solusi: Cara tradisional yang dapat digunakan adalah dengan membentuk system 

persamaan sebagai berikut.

Misal x adalah bilangan bulat pertama

          y adalah bilangan bulat kedua

Maka           = + 5
       √ + = 5

        √ + √ + 5 = 5
Dengan mengkuadratkan kedua sisi diperoleh

+ + 5 + 2 ( + 5) = 25
Dengan menyederhanakan persamaan tersebut diperoleh

2 ( + 5) = −2 + 20
Dengan mengkuadratkan lagi, kita peroleh

4 + 20 = 4 − 80 + 400
         100 = 400
                = 4
                = 9.
Dua bilangan bulat tersebut adalah 4 dan 9.

Sekarang kita gunakan strategi menebak secara bijak dan mengujinya untuk 

menyelesaikan problem tersebut, Karena jumlah akar kuadrat dari dua bilangan bulat 

adalah 5, maka masing-masing akar kuadrat itu haruslah 1 dan 4 atau 3 dan 2. Jadi 

bilangan bulat itu haruslah 16 dan 8 atau 9 dan 4, dan hanya 9 dan 4 yang mempunyai 

selisih 5. Jadi kedua bilangan bulat yang dicari tersebut adalah 9 dan 4.  

6. Problem: Heckle dan Jecle membuat gelang dari manik-manik dan menjualnya pada 

pameran kerajian lokal. Kemarin, mereka menjual beberapa gelang untuk harga $1.00 

untuk setiap gelang dan setengah dari banyaknya gelang yang terjual itu dengan harga 



$1.50 per gelang. Dari hasil penjualan itu mereka memperoleh $87.50. Berapakah 

banyak gelang yang terjual untuk setiap jenisnya?

Solusi: Pendekatan tradisional yang dapat digunakan oleh beberapa siswa yang memiliki

latar belakang atau kemampuan aljabar yang baik akan menyelesaikan masalah ini 

dengan membuat:

mewakili jumlah dari gelang-gelang yang terjual dengan harga $1.50  untuk setiap 

gelang.

2 mewakili jumlah dari gelang-gelang yang terjual dengan harga $1.00 untuk setiap 

gelang.

Dengan demikian, diperoleh :

1.00 (2 ) + 1.50( ) = 87.50

2 + 1.5 = 87.50

3 ∙ 5 = 87.50

= 25

Mereka menjual 25 gelang dengan harga masing-masing $1.50 dan 50 gelang dengan 

harga $1.00.

Bagi siswa yang tidak memiliki kemampuan atau latar belakang aljabar, masalah ini 

dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi menebak dan mencoba-coba. Kita tahu 

bahwa jumlah dari gelang yang terjual dengan harga $1.00 seharusnya genap, karena 

jumlah dari gelang yang terjual dengan harga $1.50 adalah setengah dari jumlah tersebut. 

Oleh karena $87.50 adalah banyaknya pendapatan dari hasil penjualan gelang tersebut 

maka kita dapat mulai dengan menebak $80.

Banyaknya 

Gelang harga 

$1

Pendapatan  

$1

Banyaknya 

Gelang 

harga $1,50

Pendapatan 

$1.50

Total 

pendapatan
Kesimpulan



80 $80 40 $60 $140 Lebih 

60 $60 30 $45 $105 Lebih 

40 $40 20 $30 $70 Sedikit

50 $50 10 $37,50 $87,50 Benar 

Mereka menjual 50 gelang dengan  harga $1.00 dan 25 gelang dengan harga $1.50. tabel 

diatas menyatakan tidak ada aturan terhadap jawaban karena suatu bilangan terkecil dari 

$1.50 harga tiap gelang akan menmberi hasil penjumlahan akhir kurang dari $87.50. 

Dengan demikian, jawaban ini tunggal.

7. Problem: Suatu tim lari estafet dengan jarak 1 mil terdiri dari empat pelari: Ludwig, 

Johann, Richard, dan Wolfgang. Dalam suatu pertandingan, urutan para pelari dalam 

seperempat mil putaran adalah sama dengan urutan nama mereka sesuai abjad. Masing-

masing pelari berlari mengelilingi ¼ mil putaran 2 detik lebih cepat dari pelari 

sebelumnya. Tim ini menyelesaikan pertandiangan dengan masuk garis finish tepatnya 3 

menit 40 detik. Berapa waktu yang dibutuhkan masing-masing pelari mengelilingi 

lapangan itu?

Solusi: Para siswa dengan latar belakang atau pemahaman aljabar yang baik akan 

menyelesaikan masalah di atas dengan mengikuti:

  = waktu yang diperlukan Ludwig untuk berlari mengelilingi lapangan.

− 2 = waktu yang diperlukan Johann untuk berlari mengelilingi lapangan.

− 4 = waktu yang diperlukan Richard untuk berlari mengelilingi lapangan.

− 6 = waktu yang diperlukan Wolfgang untuk berlari mengelilingi lapangan.

Jadi, 

+ ( − 2) + ( − 4) + ( − 6) = 220    (3 menit, 40 detik = 220 detik) 

4 − 12 = 220

                                                  4 = 232



                                                    = 58

Hal ini berarti Ludwig dalam waktu 58 detik ia dapat mengelilingi lapangan, Johann 

dapat berlari dalam 56 detik , Richard dalam 54 detik dan Wolfgang dalam 52 detik. 

Tentunya, jawaban ini tergantung dari siswa yang memahami persamaan dan operasi 

dalam aljabar. Siswa yang tidak memiliki pemahaman ini akan tetap menyelesaikan 

masalah ini dengan menggunakan strategi menebak dan coba-coba. Kita asumsikan 

bahwa para pelari berlari dengan perkiraan kecepatannya sama, sehingga kita dapat 

membagi 220 detik dengan 4 dan menghasilkan 55 sebagai awal tebakan kita. 

Asumsi ini dapat kita susun dalam tabel berikut:

Ludwig Johann Richard Wolfgang Total waktu
Tebakan ke-1 55 53 51 49 208 (kurang)
Tebakan ke-2 60 58 56 54 228(lebih)
Tebakan ke-3 59 57 55 53 224(lebih)
Tebakan ke-4 58 56 54 52 220 (tepat)

Dari tabel di atas, jelas Ludwig mengelilingi lapangan itu dalam waktu 58 detik, Johann 

56 detik, Richard 54 detik,  dan Wolfgang 52 detik.

8. Problem: Pada waktu liburan musim panas tahun lalu, Jeannette dan Jesse membeli 

sebuah permadani berukuran persegi panjang di Turki. Luas dari permadani itu adalah 

40,5 kaki pangkat dua. Panjang dari permadani adalah dua kali lebarnya. Tentukan lebar 

dari permadani tersebut?

Solusi: Meskipun banyak siswa mampu menyelesaikan masalah ini dengan 

menggunakan operasi aljabar, akan tetapi jawaban akan menghasilkan kuadrat dan 

persamaan garis sebagai berikut:

LW = 40,5

L  = 2W

Sebuah alternatif dan pendekatan yang efektif adalah menggunakan strategi menebak dan 

mencoba-coba. Dengan membentuk suatu rangkaian tebakan untuk lebar dari permadani 

tersebut, panjangnya dikalikan dua, kemudian periksa luas yang diberikan dari panjang 

dan lebar tadi.



Widht (W) × Lenght (L) = Luas

10 20 200 (terlalu besar)

5 10 50 (telalu besar)

4 8 32 (terlalu kecil)

Lebar dari permadani haruslah berada diantara 4 dan 5 kaki. Karena luas dari permadani 

diakhiri dengan angka 5, maka kita dapat menebak bahawa salah satu dimensinya juga 

harus megandung angka 5. Cobalah 4,5 sehingga 4,5 x 9=40,5. Dengan demikian lebar 

dari permadani tersebut adalah 4,5 kaki.

9. Problem: Tentukan bilangan bulat terkecil sedemikian sehingga jumlah dari 

bilangan bulat positif yang pertama melebihi 1.000.

Solusi: Jumlah dari bilangan bulat pertama memenuhi rumus 
( )

. Dari sini kita 

akan merepresentasikan masalah ini seperti penyelesaian yang diinginkan dalam 

persamaan:

= ( ) > 1,000. 

= ( − 1) > 2,000. 

Pada tahap ini kita dapat menyelesaikan persamaan kuadrat berikutnya atau kita dapat 

kembali pada strategi menyelesaikan masalah dengan menebak dan mencoba-coba untuk 

menyelesaiakan masalah ini. Dimana 44 < √2,000 < 45, kita dapat mencoba dengan 

mengambil dua bilangan bulat secara berurutan sebagai tebakan kita misalanya: (44)(45)

= 1,980 dan (45)(46) = 2,070. Dengan begitu, = 45 memenuhi pertidaksamaan diatas. 

Kita menggunakan strategi menebak dan coba-coba ini hanya untuk bagian dari 

penyelesaian akhir kita, hal ini belum berlaku ketika kita menggunakan proses yang ada 

untuk menyederhanakan penyelesaian kita.

10. Problem: Setiap hari saat pagi Jenny makan 20% permen jeli di stoplesnya. Di sore  hari 

pada hari kedua tersisa 32 buah permen. Berapa buah permen jeli mula-mula yang ada di 

dalam toples tersebut?

Solusi: Dengan menggunakan starategi menebak kita bisa menyelesaikan soal diatas. 

Terlebih dahulu kita menebak jawabannya kemudian menyesuaikan tebakan tersebut. 



Misal, dengan mengasumsikan bahwa Jenny pada awalnya memiliki 125 permen (atau 

bilangan berapapun yang hasil kali berurutannya dengan 80% merupakan bilangan 

bulat). Maka, pad sore hari pertama ia akan memiliki permen sebanyak (4
5
) × 125 = 100, 

dan dia akan memiliki permen sebanyak (4
5
) × 100 = 80. Karena dia hanya memiliki 32 

permen pada sore hari keduanya, tentunya permen Jenny mula-mula adalah 

32
80

× 125 =
2
5

× 125 = 50.

11. Problem: Nancy meminjamkan uangnya sebesar $54 kepada 3 orang temannya. Dia 

meminjamkan Phoebe $10 lebih banyak dari pinjaman Miriam, sedangkan pinjaman 

Susan dua kali lipat dari pinjaman Phobe. Berapa banyak uang yang dipinjamkan Nancy 

kepada masing-masing temannya?

Solusi:

 Pada umumnya, kita menyelesaikan permasalahan di atas dengan membuat suatu 

persamaan aljabar.

`Misalkan, x = pinjaman Miriam

    x + 10 = pinjaman Phoebe

    2(x+10) = pinjaman Susan

Maka,   x + (x+10) + 2(x+10) = 54

2x+10+2x+20 = 54

4x+30  = 54

       4x  = 24

                   x = 6

Jadi, pinjaman Miriam sebesar $6, pinjaman Phoebe sebesar $16, dan pinjaman Susan 

sebesar $32.

 Akan tetapi, untuk permasalahan seperti ini kita bisa menggunakan strategi lain yaitu 

dengan menebaknya sesuai dengan kondisi dalam soal, kemudian mengujinya seperti 

tabel di bawah ini:



             Perkiraan Pengujian

Jadi, pinjaman Miriam sebesar $6, pinjaman Phoebe sebesar $16, dan pinjaman Susan 

sebesar $32.

12. Problem: Di sebuah pesta, setiap satu piring ayam diperuntukkan bagi 2 orang tamu, 

satu piring nasi diperuntukkan bagi 3 orang tamu, dan satu piring sayur diperuntukkan 

bagi 4 orang tamu. Jika total seluruh piring berjumlah 65 piring, maka tentukan 

banyaknya tamu. 

Solusi:

 Permasalahan ini bisa diselesaikan secara aljabar seperti berikut ini:

Misalkan, x = total keseluruhan tamu di pesta

= banyak piring ayam

= banyak piring nasi

= banyak piring sayur

Maka, + + = 65
6x + 4x +3x = 780

13x   = 780

   x    = 60

Jadi, banyaknya tamu di pesta tersebut adalah 60 orang

 Selain pendekatan secara aljabar, kita juga bisa menggunakan strategi menebak secara 

bijak kemudian menguji hasil tebakan kita sesuai dengan syarat pada permasalahan, 

seperti table di bawah ini :



              Perkiraan banyak                    Pengujian banyak                     

    tamu           pring ayam            piring nasi              piring sayur      total piring

Jadi, banyaknya tamu di pesta tersebut adalah 60 orang.

13. Problem: Hans memiliki hobi membuat perabotan. Tahun kemarin, dia membuat meja 

berkaki 4 dan kursi berkaki 3 sebagai hadiah untuk keluarga dan temannya. Jumlah 

keseluruhan kaki meja dan kursi yang dibuat adalah 37 buah. Berapa kursi yang dibuat 

oleh Hans?

Solusi:

 Permasalahan di atas bisa diselesaikan menggunakan persamaan Diophantine,

Misalkan, x = meja dan y = kursi, maka

4 + 3 = 373 = 37 − 4 = 36 − 3 + 1 −
= 12 − +

Jika x = 1, maka  = 12 − 1 + = 11
Jika x = 4, maka  = 12 − 4 + = 7
Jika x = 7, maka  = 12 − 7 + = 3
Jika x = 10, maka  = 12 − 10 + = −1 (tidak mungkin)

 Penyelesaian alternatif untuk permasalahan ini yaitu menggunakan strategi perkiraan 

dan pengujian sesuai dengan syarat di soal. Perhatikan tabel di bawah ini

Banyak meja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Banyak kaki meja 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
Banyak kaki tersisa 
untuk kursi

33 29 25 21 17 13 9 5 1 0

Banyak kursi 11 7 3

Jadi, kemungkinan Hans membuat 3, 7, atau 11 kursi.



14. Problem: Tentukan semua bilangan real yang memenuhi persamaan berikut

| | = 8 | | = 8
Solusi: Melalui strategi menebak secara bijak dan mengujinya, maka untuk persamaan di 

atas kita bisa melakukan perkiraan bahwa x = ±2, karena √8 = ±2, lalu mencoba x = 2 

dan x = -2 di kedua persamaan.

Jika  x = 2, maka 2 |2| = 8 2|2 | = 8
Jika  x = -2, maka −2 |−2| = 8 − 2|−2 | = −8
Jadi, nilai x yang memenuhi persamaan tersebut hanya 2.

15. Problem: Bilangan segitiga adalah bilangan yang berbentuk 
( )

dengan n adalah 

bilangan asli. Tentukan banyaknya bilangan segitiga yang kurang dari 100

Solusi: Untuk menyelesaikan masalah ini kita bisa menebak n nya dengan bijak,lalu 

menguji hasil tebakan kita tersebut.

Menebak Menguji ( + 1)2
10 10(10 + 1)2 55

13 13(13 + 1)2 91

14 14(14 + 1)2 105

Jadi, banyaknya bilangan segitiga adalah 13 buah.

16. Problem: Susunlah angka 1 hingga 9 pada susunan segitiga di bawah ini sedemikian hingga 

jumlah angka untuk tiap sisi sama besar.

Solusi:

Mungkin secara tradisional, kita menggunakan notasi aljabar. Namun dapat kita bayangkan, 

betapa sulitnya menerapkan metode aljabar ini.

Mari kita terapkan strategi menebak secara bijak dan mengujinya sebagai berikut.

Menyusun secara sederhana kesembilan angka pada susunan 

segitiga. Mungkin kita peroleh susunan pertama seperti pada 

gambar di samping.      



Setelah dugaan pertama, kita memperoleh jumlah yang berbeda-

beda. Misalkan kita menginginkan jumlah 20 (bila ini memang 

mungkin). Kita dapat menukar 4 dan 5.

Jumlah 23 dapatkah dikurangi menjadi 20, dengan menukar letak 
beberapa angka?  Bila diperhatikan ini dapat kita lakukan dengan 
menukar 9 dan 3 dan 2 dan 5.

Sehingga kita peroleh jumlah yang sama pada setiap sisi yaitu 20.


