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Pendahuluan 
 

ebelum mempelajari unit ini, diharapkan anda  telah memahami materi yang 
disajikan pada unit-unit sebelumnya. Kompetensi-kompetensi yang telah anda 

kuasai pada unit-unit tersebut akan diterapkan pada unit yang akan dibahas 
berikutnya. Dalam unit 8 anda akan mempelajari pemodelan matematika. Dalam unit 
ini, Anda akan mempelajari masalah-masalah kontekstual yang sering dihadapi 
dalam kehidupan keseharian dan perlu dicari solusinya. Dalam hubungan itulah perlu 
pemahaman yang tepat tentang pemodelan matematik dan pemecahannya. 
Kompetensi dasar yang harus Anda kuasai setelah mempelajari unit ini adalah 
mampu membuat model matematika dan menyelesaikan model tersebut.  
 Seperti pada unit-unit sebelumnya, unit 8 ini dilengkapi dengan latihan dan 
tes formatif. Setelah Anda tuntas mempelajari materi dalam unit ini, Anda dapat 
melihat tingkat penguasaan materi Anda dengan mengerjakan tes formatif tersebut. 
Jika Anda mengalami kesulitan, jangan segan bertanya pada dosen Anda atau Anda 
bisa mendiskusikannya bersama rekan-rekan Anda. Selesai Anda mengerjakan tes 
formatif, silahkan mencocokan penyelesaian Anda dengan kunci jawaban yang telah 
disediakan beserta pedoman pemberian skornya. Apabila nilai Anda kurang dari 
yang dipersyaratkan, jangan segan untuk mempelajari ulang unit ini terutama pada 
materi yang belum Anda kuasai. Selain bahan ajar cetak ini, Anda bisa mempelajari 
dan berlatih menyelesaikan soal yang terkait dengan materi ini melalui web. Silahkan 
Anda memanfaatkan semua fasilitas dan sumber belajar yang disediakan.  

 
Selamat belajar dan tetap bersemangat, semoga Anda sukses. 

 
 

S
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Subunit I 
 

Pemodelan Matematika 
 

 
ubunit pertama dari unit 8 mengenai pemodelan matematika akan membahas 
mengenai proses pembentukan model matematika dan beberapa contoh 

pemodelan matematika. Pemodelan matematika merupakan salah satu tahap dari 
pemecahan masalah matematika. Pembahasan pemodelan matematika dimulai dari 
pengertian model dan kegunaannya. Kemudian tahap-tahap pembentukan model 
matematika dibahas satu persatu dan diberikan contoh-contohnya. Sebelum 
pembahasan mengenai hal-hal tersebut, berikut ini diberikan alasan mengapa 
pemodelan matematika perlu dan penting untuk dipelajari. 

Metode pembelajaran di kelas dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai 
berikut. (1) Peserta didik lebih banyak menghafal pelajaran daripada berusaha 
mengerti dan memahaminya; (2) Siswa lebih tertarik pada masalah teknis yaitu 
menyelesaikan soal matematika yang masalahnya telah diformulasikan di dalam 
bentuk persamaan atau pertidaksamaan atau sistem persamaan, tanpa berusaha 
menggali apa makna model itu, dan bagaimana proses yang ditempuh untuk 
membuat modelnya. Tampak bahwa mencari solusi dari suatu model menjadi inti 
masalah matematika yang harus dikuasai. Para siswa kurang dibiasakan untuk 
mengerti dan memahami sejak dini bahwa lambang-lambang yang menjadi cirinya 
yang  khusus atau model matematika (apakah berupa persamaan, pertidaksamaan, 
sistem persamaan, atau sistem pertidaksamaan) itu hanyalah sebagaian kecil dari 
masalah nyata yang dihadapi; (3) Pengajaran sekarang lebih menitikberatkan pada 
perkembangan intelek dan kurang memperhatikan unsur-unsur sikap. Artinya 
bagaimanakah sikap siswa setelah mereka terlibat aktif membahas suatu materi, 
apakah siswa menjadi lebih bersemangat belajar dan berusaha untuk menguasai 
masalah-masalah berikutnya, atau sebaliknya sikap siswa menjadi pasif dan tidak ada 
kemauan untuk mempelajari agar ia mengerti. Jika siswa makin bersemangat belajar 
berarti nilai-nilai dasar akan berkembang dalam pribadi siswa seperti  percaya diri 
dalam menghadapi masalah yang ada. (4) Cara pengajaran tampak menekankan pada 
hasil belajar, tetapi kurang memperhatikan  proses belajar. Kita menyadari bahwa  
sesungguhnya dalam proses inilah sering muncul sejumlah ide kreatif dan cemerlang 
untuk  menyempurnakan  pengalaman belajar.  Akan tetapi jika hal ini diabaikan 

S
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akan berakibat kepada  kesulitan pada bagian metodologi dasar yaitu membuat model 
matematika dari unsur masalah yang diberikan. Hubungan dari unsur-unsur masalah 
nyata,  abstraksi dan model dari masalah nyata yang diberikan sulit dirumuskan. 
Berdasarkan kenyataan di atas perlu dicari jalan keluar agar persoalan tersebut 
sedapat mungkin lebih mudah diatasi. Dalam subunit ini akan dibahas masalah-
masalah matematika sederhana yang berkaitan dengan proses pembentukan model 
matematika dari suatu masalah. 
 
1. Model Dan Kegunaannya 
 

Dalam kehidupan sehari-hari, kata model sering digunakan, dan mengandung 
arti sebagai contoh, miniatur, peta, imej sebagai representasi dari suatu masalah. 
Misalnya, model pakaian, model rumah. Secara umum istilah tersebut di atas 
menggambarkan adanya padanan atau hubungan antara unsur-unsur dari rumah  
dengan modelnya. Sebagai contoh, perbandingan antara panjang dan lebar bangunan 
rumah dengan modelnya. Tetapi tidaklah berarti bahwa model rumah dan rumah itu 
sendiri sama ukuranya dalam setiap hal. Secara singkat dapat dikatakan bahwa 
apabila ada suatu benda A (dapat berupa masalah, fenomena) dan modelnya  B, maka 
terdapat kumpulan unsur-unsur dam B yang mempunyai padanan dengan A. 
Demikian pula terdapat suatu hubungan yang berlaku antara unsur-unsur di B yang 
sesuai dengan unsur-unsur  sebagai padanannya di A.   

Dengan analogi pemikiran seperti itu, dalam matematika pun selalu terkait 
pada masalah yang berhubungan dengan besaran atau variabel. Suatu fenomena 
atau sebuah unsur tertentu dapat direpresentasikan dengan suatu variabel. Suatu 
masalah yang timbul akan lebih mudah dan menjadi tampak sederhana, apabila 
masalah itu dinyatakan secara matematik. Misalnya, mutu lulusan sekolah dasar (M) 
tergantung atas beberapa faktor, seperti kualitas guru (x1), kualitas masukan (x2), 
relevansi kurikulum (x3), dan sarana penunjang pembelajaran (x4). Jika disusun 
rumusan unsur-unsur ini,  dapat dinyatakan bahwa mutu lulusan adalah fungsi dari 
faktor-faktor x1, x2, x3, dan x4. Dalam bentuk model matematik hubungan ini dapat 
ditulis dengan ),,( 4,321 xxxxfM =  atau secara singkat ditulis )(xfM = , dengan 

pemahaman bahwa variabel x  mewakili variabel  ,,, 321 xxx  dan 4x . Bentuk 

penulisan terakhir ini menunjukkan adanya simplikasi (penyederhanaan) cara 
penulisan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya.  

Perihal mutu lulusan yang dipengaruhi oleh mutu guru, mutu masukan, 
relevansi kurikulum dan sarana penunjang lainnya merupakan kondisi obyektif atau 
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suatu fakta yang secara realitas terjadi di sektor pendidikan. Kondisi nyata demikian 
diabstraksikan kemudian ketidaksempurnaan yang terdapat pada masing-masing 
unsur dieliminir dan dipandang telah sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Proses ini 
disebut proses abstraksi dan idealisasi. Dalam proses ini diterapkan prinsip-prinsip 
matematika yang relevan sehingga menghasilkan sebuah model matematika yang 
diharapkan. Model matematika yang dihasilkan, baik dalam bentuk persamaan, 
pertidaksamaan, sistem persamaan atau lainnya terdiri atas sekumpulan lambang 
yang disebut variabel atau besaran yang kemudian di dalamnya digunakan operasi 
matematika seperti tambah, kali, kurang, atau bagi. Dengan prinsip-prinsip 
matematika tersebut dapat dilihat apakah model yang dihasilkan  telah sesuai dengan 
rumusan sebagaimana formulasi masalah  nyata yang dihadapi. Hubungan antara 
komponen-komponen dalam suatu masalah yang dirumuskan dalam suatu persamaan 
matematik yang memuat komponen-komponen itu sebagai variabelnya, dinamakan 
model matematik. Dan proses untuk memperoleh model dari suatu masalah 
dikatakan pemodelan matematika. Kegunaan yang dapat diperoleh dari model 
matematika ini antara lain: 
1. Menambah kecepatan, kejelasan, dan kekuatan-kekuatan gagasan dalam jangka 

waktu yang relatif singkat, 
2. Deskripsi masalah menjadi pusat perhatian, 
3. Mendapatkan pengertian atau kejelasan mekanisme dalam masalah, 
4. Dapat digunakan untuk memprediksi kejadian yang akan muncul dari suatu 

fenomena atau perluasannya, 
5. Sebagai dasar perencanaan dan control dalam pembuatan kebijakan, dan lain-

lain. 
 Gagasan yang dinyatakan dalam bentuk fungsi matematika merupakan salah 
satu generalisasi yang besar. Pada umumnya, fungsi matematika itu menyatakan 
kepada kita, bagaimana obyek-obyek dalam suatu himpunan masalah berhubungan 
satu dengan yang lain, Misalnya, bagaimana hubungan panjang lintasan (S),  
kecepatan (v), dan waktu (t) dari suatu benda yang bergerak. Formulasi dari hal 
tersebut dalam model matematika adalah vttvfS == ),( . 

Contoh lain, bagaimana hubungan antara luas (L) bangun segitiga dan 
panjang alas (a) dan tinggi (t) segitiga. Dalam hal ini, kita pahami bahwa luas 
bangun segitiga tergantung atas panjang alas dan tingginya. Formulasi yang 

menunjukkan hubungan tersebut dinyatakan oleh  atL
2
1

= . 
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2. Klasifikasi Pembentukan Model 

Suatu model seringkali dikelompok-kelompokkan antara lain berdasar upaya 
memperolehnya, keterkaitan pada waktu atau, sifat keluarannya. Model yang 
disamarkan atas upaya memperolehnya misalnya adalah model teoritik, meknistik, 
dan empiris. Model teoritik digunakan bagi model yang diperoleh dengan 
menggunakan teori-teori yang berlaku. Model mekanistik digunakan bila model 
tersebut diperoleh berdasar maknisme pembangkit fenomena. Model empirik 
digunakan bagi model yang diperoleh hanya dari pengamatan tanpa didasarkan pada 
teori atau pengetahuan yang membangkitkan fenomena tersebut. Model mekanistik 
dapat digunakan untuk lebih mengerti tentang proses pembangkit fenomena, 
biasanya lebih sedikit parameternya, serta luas kawasan berlakunya. Bila mekanisme 
fenomena tersebut sukar dipahami, maka model empirik akan sangat berguna. 

Model yang didasarkan akan keterkaitan pada waktu adalah model statik dan 
dinamik. Model statik adalah model yang tidak terkait pada waktu sedangkan model 
dinamik tergantung pada waktu. Bila perubahan dalam model dinamik terjadi atau 
diamati secara kontinu dalam waktu, maka model tersebut dikatakan sebagai model 
diskrit. Bila keluaran suatu model dapat ditentukan secara pasti, yang tentunya 
berpadanan dengan hasil dari fenomenanya, maka model disebut sebagai model 
deterministik. Jika tidak, berarti ada ketidakpastian dari keluarannya, yang biasanya 
disebut sebagai variabel acak, maka model tersebut dikatakan sebagai model 
stokastik. Jadi, dalam model stokastik keluarannya tidak sepenuhnya dapat 
dispesifikasikan oleh bentuk model dan parameternya, tapi mengandung variabel lain 
yang tak dapat ditentukan secara pasti. Umumnya tak ada kepastian sesuainya 
keluaran suatu model, tetapi bila ketidakpastian itu dapat diabaikan maka model 
deterministik tersebut cukup memadai untuk digunakan. 

 
3. Mekanisme Pembentukan Model Secara Umum 
 Model matematik yang biasa ditemukan dalam buku bacaan merupakan 
model akhir yang tampak apik dan teratur. Apakah model itu menyatakan peramalan 
sesuatu yang akan terjadi atas dasar apa yang dimiliki, atau apakah model itu 
merupakan hubungan–hubungan kenormalan sekelompok data, dll. Dalam kenyataan 
banyak upaya atau tahapan yang harus dilalui sebelum sampai pada  hasil akhir 
tersebut. Tiap tahap memerlukan pengertian yang mendalam, utuh tentang konsep, 
teknik, intuisi, pemikiran kritis, kreatifitas, serta pembuatan keputusan. Bahkan 
faktor keberuntunganpun dapat saja terjadi. Berikut ini diberikan suatu metodologi 
dasar dalam proses penentuan model matematika atau sering disebut pemodelan 
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matematika. 
Tahap 1. Masalah.  

Adanya masalah nyata yang ingin dicari solusinya merupakan awal kegiatan 
penyelidikan. Masalah tersebut harus diidentifikasi secara jelas, diperiksa dengan 
teliti menurut kepentingannya. Bila masalahnya bersifat umum maka diupayakan 
menjadi masalah khusus atau operasional. 

Tahap 2. Karakterisasi  masalah.   
Masalah  yang  diteliti diperlukan karakterisasi masalahnya, yaitu pengertian 

yang mendasar  tentang   masalah   yang   dihadapi,   termasuk pemilihan 
variabel yang  relevan  dalam  pembuatan  model serta keterkaitanya. 

Tahap 3. Formulasi model matematik.  
Formulasi model merupakan penterjemahan dari masalah kedalam persamaan 

matematik yang menghasilkan model matematik. Ini biasanya merupakan tahap 
(pekerjaan) yang paling penting dan sukar. Makin paham akan masalah yang 
dihadapi dan kokoh penguasaan matematik seseorang, akan sangat membantu 
memudahkan dalam mencari modelnya. Dalam pemodelan ini kita selalu 
berusaha untuk mencari model yang sesuai tetapi sederhana. Makin sederhana 
model yang diperoleh untuk tujuan yang ingin dicapai makin dianggap baik 
model itu. Dalam hal ini model yang digunakan ada-kalanya lebih dari satu 
persamaan bahkan merupakan suatu sistem, atau suatu fungsi dengan variabel-
variabel dalam bentuk persamaan parameter. Hal ini tergantung anggapan yang 
digunakan. Tidak tertutup kemungkinan pada tahap ini juga dilakukan "coba" , 
karena model matematik ini bukanlah merupakan hasil dari proses sekali jadi.  

Tahap 4. Analisis.  
Analisis matematik kemudian dilakukan dengan pendugaan parameter serta 

deduksi sifat-sifat yang diperoleh dari model yang digunakan. 
Tahap 5. Validasi.   

Model umumnya merupakan abstraksi masalah yang sudah disederhanakan, 
sehingga hasilnya mungkin berbeda dengan kenyataan yang diperoleh. Untuk itu 
model yang diperoleh ini perlu divalidasi, yaitu sejauh mana model itu dapat 
dianggap memadai dalam merepreaen-tasikan masalah yang dihadapi. Proses 
validasi ini sebe-narnya sudah dimulai dalam tahap analisis, misalnya dalam hal 
konsistensi model terhadap kaedah-kaedah yang berlaku. 

Tahap 6. Perubahan.  
Apabila model yang dibuat dianggap tidak memadai maka terdapat 

kemungkinan bahwa formulasl model yang digunakan atau karakterisasi masalah 
masih banyak belum layak (sesuai), sehingga perlu diadakan perubahan untuk 



Pemecahan Masalah Matematika    8 - 7 

kemudian kembali ke tahap berikutnya.  
Tahap 7. Model memadai.  

Bila model yang dibuat sudah memadai, maka tahap berikutnya dapat 
dilakukan. Model tersebut dapat digunakan untuk mencari solusi masalah yang 
diinginkan. Model suatu masalah akan sangat terkait dengan tujuan yang 
diinginkan. Masih terdapat kemungkinan bahwa model yang kita anggap 
memadai saat ini, dengan makin bertambahnya informasi yang terkumpul, suatu 
waktu nantinya mungkin dianggap tidak lagi memadai. Apalagi pengamatan yang 
kita lakukan hanyalah merupakan sebagian informasi yang tersedia. Dalam tahap 
ini dilakukan interpretasi keluaran dari model dan dikonsultasikan pada bahasa 
masalah senula. 

Keseluruhan  tahapan di atas dapat dilihat pada Bagan 8.2. 

 
Bagan 8.1 

 
4. PEMBENTUKAN MODEL MATEMATIK SEDERHANA 

Pembentukan model matematik dari suatu masalah dengan langkah-langkah 
yang telah disebutkan di atas terlalu luas untuk diterapkan. Dalam masalah yang 
sifatnya sederhana dapat dipilih strategi pemecahan di bawah ini. 
Step 1). Baca masalah dengan cermat kemudian tentukan apa yang diketahui, dan 
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apa yang belum diketahui atau dicari. Tulis dengan lengkap informasi ini. 
Step  2).  Gunakan variabel untuk menyatakan apa yang dicari atau ditanyakan. 
Step 3). Konstruksi diagram atau bagan untuk memudahkan atau  menentukan 

hubungan yang ada antara unsur-unsur dan variabel yang diketahui. 
Step 4). Nyatakan model matematik yang dicari dalam bentuk persamaan atau 

pertidaksamaan atau sistem persamaan.  
 
Contoh 1 :Sebuah bidang berbentuk persegi panjang dengan selisih panjang dan lebar 
sama dengan 4 dm. Jika luas bidang 96 dm2, formulasikanlah suatu fungsi untuk 
menyatakan luas bidang tersebut. 
Penyelesaian : 
Step 1) Diketahui: Bidang berbentuk persegi panjang, 
                              Selisih panjang dan lebar sama dengan 4 dm, 
                              Luas bidang 96 dm2. 
            Ditanyakan: Formulasi matematik yang menyatakan luas bidang. 
Step 2)  Misalkan panjang  bidang adalah x,  sehingga lebar bidang tersebut  adalah x 

– 4. Sedangkan luas bidang adalah 96 dm2, dan luas bidang ini adalah 
panjang kali lebar. 

Step 3) Diagramnya    
     

Panjang x 
Lebar x – 4 
Luas )(xL  Panjang kali lebar

 
Step 4) Formulasi fungsi untuk luas bidang adalah ( ) ( )4−= xxxL  karena luas 

bidang sama dengan 96 dm2  maka diperoleh ( ) 964 =−xx . Jadi untuk 

masalah di atas diperoleh model matematika ( ) 964 =−xx . 
 
Contoh 2 : Jumlah dua buah sudut 180 derajat. Besar salah satu sudut 1 ½ kali besar 
sudut lainnya. Formulasikan suatu sistem persamaan yang menyatakan hubungan 
antara unsur-unsur masalah yang diketahui guna mencari besarnya masing-masing 
sudut. 
Penyelesaian : 
Step 1) Diketahui: Jumlah dua sudut adalah 180 derajat.  
        Besar salah satu sudut sama dengan 1 ½  kali besar sudut lainnya.  
            Ditanyakan: Formulasi sistem persamaan yang menyatakan hubungan antara 
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unsur-unsur masalah.   
Step 2)  Misalkan ukuran sudut terkecil adalah x,  dan sudut terbesar adalah  y.  
             Jumlah kedua sudut;  x + y   adalah 180 derajat. 
Step 3)  Gambar sudutnya.  
  
 x + y  1800 

 
  
  x y  
     
Step 4)  Karena jumlah sudut x dan y  adalah 180o   maka persamaannya adalah 

180=+ yx . Sudut terbesar xy
2
11= . Jadi model matematika dari masalah di 

atas diperoleh sistem persamaan linear dengan dua variabel yaitu      

    
⎪⎩

⎪
⎨
⎧

=

=+

xy

yx

2
11

180
  

 
Contoh 3 : Sebuah kebun berbentuk persegi panjang ingin dipagari dengan 100 meter 
pagar kawat. Jika salah satu sisi kebun adalah tembok yang tidak perlu dipagari, 
rumuskanlah suatu fungsi yang menyatakan luas kebun untuk dipagari kawat 
berdasarkan informasi yang ada pada masalah itu.. 
Penyelesaian : 
Step 1) Diketahui: Sebuah kebun berbentuk persegi panjang.  

      Kawat yang tersedia 100 meter.  
      Salah satu sisi panjang tak perlu diberi pagar. 

Ditanyakan: Model matematik yang menyatakan luas kebun. 
Step 2) Misalkan panjang dan lebar kebun masing-masing adalah x dan y  meter. 

Bagian kebun yang ingin dipagari adalah yx +2  meter. Karena panjang 
pagar kawat yang tersedia adalah 100 meter, diperoleh hubungan 

1002 =+ yx .   
Step 3)  Gambar kebun sebagai berikut. 
 tembok 
  
 
 x meter 
 y  meter 
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Step 4)  Dari persamaan 1002 =+ yx  diperoleh xy 2100 −= . Misalkan luas kebun 

dinyatakan  dengan ( )xL , maka model matematika yang dicari adalah 
22100)2100()( xxxxxyxL −=−== . 

 
 Bagaimana Saudara, apakah contoh-contoh di atas cukup jelas dipahami? 
Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai topik ini, silahkan Anda kerjakan 
latihan berikut ini. Selanjutnya setelah Anda selesai mengerjakannya, bandingkan 
pekerjaan Anda dengan pembahasan yang telah disediakan. 
 
Latihan 

1. Selisih dua bilangan bulat positif adalah 42, dan jumlahnya 86. Tentukanlah 
model matematika untuk masalah tersebut. 

2. Sebidang tanah berbentuk jajar genjang, panjang alasnya 7 meter lebih 
panjang dari tingginya. Jika luas tanah itu adalah  30 m2, carilah persamaan 
yang menyatakan luas tanah  tersebut. 

3. Dalam suatu lomba  Matematika, Fisika dan Bahasa Inggris tercatat jumlah 
peserta sebanyak 41 siswa. Peserta lomba matematika tercatat 7 siswa lebih 
banyak dari penggemar Fisika, sedangkan peserta lomba Fisika 2 siswa lebih 
banyak dari peserta lomba Bahasa Inggris. Tuliskan model matematika yang 
menyatakan jumlah peserta lomba tersebut.  

4. Sebuah bidang berbentuk persegi panjang, panjangnya 15 meter lebih besar 
dari lebarnya. Jika keliling 70 meter, tuliskan formulasi matematika yang 
menyatakan keliling bidang itu. 

5. Pada waktu Ani lahir umur ayahnya adalah 29 tahun. Jika jumlah umur ayah 
dan Ani adalah 61 tahun, tulislah formulasi matematika yang menyatakan 
jumlah umur keduanya. 

 
Pedoman Jawaban Latihan 
1. Misalkan bilangan bulat positif yang terbesar adalah x, dan bilangan bulat positif 

yang lebih kecil adalah y. Selisih dua bilangan tersebut adalah 42 berarti  
42=− yx . Jumlah kedua bilangan adalah 86 sehingga 86=+ yx . Jadi model 

matematika yang dicari merupakan  sistem persamaan linear dengan dua variabel 
yaitu  

       
⎩
⎨
⎧

=+
=−

86
42

yx
yx
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2. Misalkan tinggi jajar genjang adalah x meter , maka panjang alasnya adalah 7+x  
meter. Rumus luas bangun jajar genjang adalah panjang alas kali tinggi, dan 
diketahui luas tanah yang berbentuk jajar genjang tersebut adalah 30 meter 
persegi, maka persamaan yang menyatakan luas tanah adalah 30)7( =+ xx . 

3. Misalkan jumlah peserta lomba Bahasa Inggris adalah x siswa.  Peserta lomba 
Fisika lebih banyak 2 siswa dari peserta lomba Bahasa Inggris maka ditulis 
peserta lomba Fisika sebanyak 2+x  dan peserta lomba Matematika 7 siswa lebih 
banyak dari peserta Fisika berarti peserta lomba Matematika sebanyak 7)2( ++x . 
Karena  peserta lomba seluruhnya 41 siswa, maka persamaan yang menyatakan 
jumlah peserta lomba  adalah }7)2{()2( +++++ xxx .  

4. Misalkan lebar tanah yang berbentuk persegi panjang adalah  x meter. Diketahui 
panjang tanah tersebut adalah 15 meter lebih besar dari lebarnya, sehingga ukuran 
panjang tanah adalah 15+x  meter. Rumus keliling bangun persegi panjang adalah 
2 kali ukuran panjang ditambah 2 kali ukuran lebar sehingga diperoleh 

xxxK 2)15(2)( ++= . Karena keliling tanah diketahui adalah 70 meter, maka  
formulasi matematika yang menyatakan keliling tanah adalah   

702)15(2 =++ xx  atau 70304 =+x . 
 5. Misalkan umur Ani  x  tahun maka umur ayah adalah 29+x  tahun. Jika jumlah 

umur Ani dan ayahnya 61, maka formulasi matematikanya adalah 
61)29( =++ xx  atau 61292 =+x . 



   8 - 12    Uni  8 

Rangkuman 
 

Dalam pemodelan matematik bahwa masalah nyata yang sering dihadapi 
dalam kehidupan sehari-hari perlu disusun dalam suatu model matematik sehingga 
mudah dicari solusinya. Proses pembentukan model matematika melalui tahap 
abstraksi dan idealisasi. Dalam proses ini diterapkan prinsip-prinsip matematika yang 
relevan sehingga menghasilkan sebuah model matematika yang diharapkan. 
Beberapa hal penting dan perlu agar model yang dibuat sesuai dengan konsep 
masalah antara lain, masalah itu harus dipahami karakteristiknya dengan baik, 
disusun formulasi modelnya, model itu divalidasi secara cermat, solusi model yang 
diperoleh diinterpretasikan dan kemudian diuji kebenarannya.  

Model yang disamarkan atas upaya memperolehnya misalnya adalah model 
teoritik, meknistik, dan empiris. Model yang didasarkan akan keterkaitan pada waktu 
adalah model statik dan dinamik. Sedangkan model yang didasarkan pada sifat 
keluarannya adalah model deterministik dan stokastik. 

Metodologi dasar dalam proses penentuan model matematika atau sering 
disebut pemodelan matematika, ada beberapa tahap yaitu tahap masalah, 
karakterisasi masalah, formulasi model matematika, analisis, validasi, perubahan dan 
model yang memadai. Dalam masalah yang sifatnya sederhana dapat dipilih strategi 
pemecahan di bawah ini. 
Step 1). Baca masalah dengan cermat kemudian tentukan apa yang diketahui, dan 

apa yang belum diketahui atau dicari. Tulis dengan lengkap informasi ini. 
Step  2). Gunakan variabel untuk menyatakan apa yang dicari atau ditanyakan. 
Step 3).Konstruksi diagram atau bagan untuk memudahkan atau  menentukan 

hubungan yang ada antara unsur-unsur dan variabel yang diketahui. 
Step 4).Nyatakan model matematik yang dicari dalam bentuk persamaan atau 

pertidaksamaan atau sistem persamaan.  
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Tes Formatif  1 
Kerjakanlah tes formatif ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 

terhadap materi pemodelan matematika dengan cara memberi tanda silang pada (X) 
pada salah satu jawaban yang Anda anggap benar. 

 
1. Jenis model yang berdasarkan sifat keluarannya adalah model ....... 

A. empiris C. stokastik 
B. statik D. teoritik 

  
2. Bila hubungan antara elemen-elemen dalam suatu masalah diberikan dalam 

bentuk persamaan matematika dengan komponen-komponennya sebagai 
variabelnya, maka persamaan tersebut dinamakan ....... 

A. model matematika C. interpretasi matematika 
B. solusi matematika D. gejala matematika 

 
3. Salah satu manfaat yang diperoleh dari model matematika adalah ....... 

A. menambah konstanta pada pemahaman masalah nyata 
B. membuat hubungan pada variabel-variabelnya 
C. menambah kecepatan dan kejelasan gagasan dalam waktu singkat. 
D. mengadakan perawatan secara pasti 
 

4. Dalam proses penentuan model matematika, tahap dimana suatu masalah 
harus diteliti terkait dengan pemilihan variabel yang relevan merupakan tahap 
....... 

A. analisis C. karakteristik masalah 
B. formulasi model D. masalah 

 
5. Proses pembentukan model matematika dari suatu masalah matematika 

melalui beberapa tahap, di antaranya adalah tahap ....... 
A. abstraksi C. interpretasi 
B. eliminasi D. validasi 

 
6. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 4 kemudian dijumlahkan dengan 20 

hasilnya adalah 100. Tulislah fungsi atau model matematika yang 
menyatakan jumlah tersebut. 

A. 100204 =+x  C. 10020 =+x  
B. 100204 =++ xx  D. 100204 =−x  
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7. Keliling bangun persegi panjang adalah 72 meter. Selisih panjang dan lebar 
adalah 6 meter. Tulislah fungsi atau model matematika yang menyatakan 
keliling persegi panjang itu. 

A. 7262 =+ xx  C. 72)6(2 =−x  
B. 72)62(2 =+x  D. 72)6(2 =+x  

 
8. Amir mengendarai sepeda dengan kecepatan x km/jam. Budi mengendarai 

sepeda dengan kecepatan 5 km/jam lebih cepat dari Amir. Jika jumlah 
perjalanan mereka selama 4 jam adalah 220 km, tulislah persamaan yang 
menyatakan jumlah perjalanan (lintasan) yang ditempuh keduanya. 

A. 220)4(54 =++ xx  C. 220)5(44 =++ xx  
B. 220)5(4 =++ xx  D. 220)45(4 =+x  

 
9. Suatu bangun persegi panjang diketahui lebar 2/3 kali ukuran panjang, 

sedangkan panjangnya 96 +a  dm.  Jika luas bangun tidak lebih dari 160 dm2, 
nyatakanlah model matematika yang menyatakan luas tersebut. 

A. 160)63)(96( ≤++ aa  C. 160)96(
3
2

≤+a  

B. 160)33)(32( ≤++ aa  D. 160)96)(96(
3
2

≤++ aa  

 
10. Ibu Ani mempunyai uang sebesar Rp. 5 juta, dan akan ditabung di dua bank. 

Bunga bank pertama 5% per tahun, dan pada bank kedua 7 % per tahun. Pada 
akhir tahun ibu Ani menerima bunga uang dari kedua bank itu sebesar Rp. 
310.000,-. Tulislah persamaan yang menyatakan jumlah tabungan pada 
masing-masing bank. 

A. 000.310)5(7,05,0 =++ xx  C. 31,0)5(7,05,0 =−+ xx  
B. 000.310)5(5,07,0 =−+ xx  D. 31,005,007,0 =+ xx  

 
Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 

Setelah mengerjakan tes formatif 1, bandingkan jawaban Anda dengan kunci 
jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika Anda dapat menjawab dengan benar 
minimal 80%, Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Selamat, silahkan Anda 
mempelajari sub unit selanjutnya. Sebaliknya jika jawaban benar Anda kurang dari 
80%, pelajari kembali uraian dalam sub unit ini, terutama bagian-bagian yang belum 
Anda kuasai dengan baik.   
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Subunit 2 
 

Penyelesaian  Model Matematika 
 

ubunit kedua dari unit 8 membahas mengenai penyelesaian model matematika. 
Dalam subunit ini kita akan mengkaji masalah-masalah matematika, pemodelan 

matematikanya dan penyelesaian model matematika tersebut di bidang aritmetika, 
aljabar, geometri dan pengukuran, trigonometri dan peluang. Silahkan Anda mulai 
mengkaji materi subunit ini. 
 Pada subunit pertama telah dibahas mengenai pemodelan matematika terkait 
dengan tahap-tahap pembentukan model matematika tersebut. Model matematika 
yang diperoleh dari suatu masalah matematika yang diberikan, selanjutnya 
dipecahkan dengan aturan-aturan yang ada untuk memperoleh nilai variabelnya. 
Kemudian jika nilai variabel telah diperoleh, perlu diuji hasil itu atau dilakukan 
interpretasi untuk mengetahui  apakah nilai itu valid atau tidak valid. Hasil yang 
valid akan menjawab secara tepat model matematikanya. Hasil seperti inilah yang 
disebut solusi matematika. Jika nilai variabelnya tidak valid atau tidak memenuhi 
model matematika maka solusi masalah belum ditemukan, dan perlu dilakukan 
pemecahan ulang atas model matematikanya. Secara umum proses pemodelan dan 
pemecahan model dapat dilihat seperti pada Bagan 8.2 di bawah ini. 
           
                abstraksi  

   idealisasi        
 
 
  
 
                    interpretasi                           
 
    Bagan 8.1     
 
 Untuk mempelajari topik ini, akan lebih baik jika pembahasan langsung 
dengan menggunakan contoh. Berikut ini diberikan contoh masalah matematika 
dengan pemodelan beserta penyelesaian model matematika di bidang aritmetika, 
aljabar, geometri dan pengukuran, trigonometri dan peluang. 

S

Masalah Nyata Model Matematik 

Solusi Model Solusi Masalah 
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1 Aritmetika 
 Pada unit pertama bahan ajar cetak ini, kita telah mempelajari konsep dasar 
aritmetika. Konsep-konsep yang kita bahas tersebut akan sangat berguna dalam 
menyelesaikan model matematika di bidang aritmetika ini. Semoga apa yang telah 
Anda pelajari dalam unit 1 tersebut masih Anda ingat dan Anda kuasai agar dalam 
mempelajari subunit ini, Anda tidak mengalami kesulitan. Berikut ini diberikan 
contoh-contoh masalah di bidang Aritmetika. 
 
Contoh : Diketahui volume sebuah kubus yaitu 27 cm3, tentukan panjang rusuk 
kubus tersebut. 
Penyelesaian : 
Rumus volume suatu kubus adalah sisi ksli sisi kali sisi atau disingkat dengan s3 
yang diketahui sama dengan 27 cm3 atau s3 = 27 sehingga panjang sisi atau rusuk 
dari kubus tersebut adalah sama dengan 3 cm. 
 
Contoh : Pertambahan penduduk di kota Lima, tiap tahun mengikuti aturan barisan 
geometri. Tahun 2005 pertambahannya sebanyak 6 orang dan pada tahun 2007 
sebanyak 54 orang. Tentukan pertambahan penduduk pada tahun 2010.  
Penyelesaian :  
Misalkan pertambahan penduduk pada tahun 2005 adalah 61 =u  dan pertambahan 

penduduk pada tahun 2007 adalah 543 =u . Pertambahan penduduk di kota Lima 

mengikuti aturan barisan geometri maka diperoleh  

9
546

54

54

2

2

13
1

3

=

=

=

=
−

r
r

ru

u

 

3−=r   atau  3=r  
Untuk nilai 3−=r  tidak mungkin merupakan penyelesaian masalah karena akan 
mendapatkan hasil negatif. Jadi yang digunakan adalah nilai 3=r . Menentukan 
pertambahan penduduk pada tahun 2010 berarti menentukan 6u  yaitu sama dengan 

145836 516
16 =×== −ruu . Jadi pertambahan penduduk kota Lima pada tahun 2010 

adalah sebanyak 1458 orang. 
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2  Aljabar 
 Berikut ini akan dibahas masalah-masalah matematika, pemodelan dan 
penyelesaian model matematikanya untuk bidang aljabar. Tidak semua masalah 
matematika dalam bidang aljabar dibahas, hanya untuk masalah-masalah yang 
menyangkut persamaan, pertidaksamaan baik linear maupun kuadrat serta sistem 
persamaan linear dengan dua varibel saja. Masalah-masalah tersebut dipilih karena 
kita telah mempelajari konsep mengenai persamaan, pertidaksamaan baik linear 
maupun kuadrat serta sistem persamaan linear dengan dua varibel pada unit 2. Jadi 
model matematika dalam bidang ini merupakan penyelesaian persamaan, 
pertidaksamaan atau sistem linear dengan dua variabel. Seperti yang telah dijelaskan 
pada unit 2, penyelesaian persamaan, pertidaksamaan atau sistem persamaan adalah 
suatu konstanta atau nilai yang memenuhi persamaan, pertidaksamaan atau sistem 
persamaan tersebut. Bagaimana cara menentukan atau mencari nilai tersebut sudah 
dibahas pula. Jadi kita telah mempunyai alat yang diperlukan dalam menyelesaikan 
model matematika di bidang tersebut. Silahkan Anda mulai mengkaji penyelesaian 
model matematika di bidang aljabar melalui contoh-contoh berikut ini. 
 
Contoh : Nadia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 40 km/jam. Dari 
tempat yang sama, sejam kemudian Sinta mengenderai sepeda motor ke arah yang 
sama dengan kecepatan 56 km/jam. Tentukan setelah berapa jam perjalanan Sinta 
menyalip atau mendahului Nadia. 
Penyelesaian : 
Diketahui : kecepatan sepeda motor nadia sama dengan 40 km/jam dan Sinta 56 

km/jam. 
Ditanyakan : setelah berapa jam Sinta mendahului Nadia? 
Misalkan lama perjalanan Sinta sampai mendahului Nadia adalah t jam. Nadia 
berangkat 1 jam lebih dulu dari Sinta maka ketika didahului Sinta, ia telah berjalan 
selama 1+t  jam. Kecepatan motor Nadia 40 km/jam maka jarak yang ditempuh 
Nadia sampai didahului Sinta adalah )1(40 +t  km. Selanjutnya kecepatan motor 
Sinta adalah 56 km/jam maka selama t jam, Sinta menempuh jarak t56 . Pada saat 
Sinta mendahului Nadia berarti jarak yang ditempuh adalah sama sehingga diperoleh 
model matematika yang merupakan persamaan linear dengan satu variabel yaitu 

tt 56)1(40 =+ . Penyelesaian persamaan linear tt 56)1(40 =+  adalah sebagai 
berikut. 
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5,2
4016

404056
564040
56)1(40

=
=

=−
=+
=+

t
t

tt
tt
tt

 

Jadi Sinta mendahului Nadia setelah ia berjalan selama 2,5 jam. 
 
Contoh :  Irwansyah mempunyai selembar seng dengan panjang 80 cm dan lebar 60 
cm. Ia ingin mengecilkan seng tersebut dengan memotong panjang dan lebarnya 
sama besar sehingga luas seng yang diperoleh menjadi setengah luas mula-mula. 
Berapa panjang dan lebar seng yang harus dipotong? 
Penyelesaian : 
Diketahui  : Selembar seng berbentuk persegi panjang dengan  panjang  80 cm  

dan lebar 60 cm.  Dari  yang  diketahui  ini  diperoleh  luas  seng   
yaitu  seluas  48006080 =×  cm2. 

Ditanyakan : Berapa panjang dan lebar seng yang harus dipotong sehingga luas 
seng yang diperoleh menjadi setengah luas mula-mula. 

Misalkan seng dipotong panjang dan lebarnya sepanjang x cm sehingga diperoleh 
panjang dan lebar seng masing-masing adalah x−80  cm dan x−60  cm. Luas seng 
setelah dipotong adalah setengah dari luas mula-mula sehingga diperoleh 

24004800
2
1

=× . Jadi diperoleh model matematika dari masalah di atas yaitu 

( )( ) 24006080 =−− xx  yang merupakan persamaan kuadrat. Selanjutnya model 

matematika ( )( ) 24006080 =−− xx  ditentukan penyelesaiannya sebagai berikut. 

( )( )

( )( ) 020120
01402400

240060804800
24006080

2

2

=−−
=+−

=+−−

=−−

xx
xx

xxx
xx

 

0120 =−x   atau  020 =−x  
120=x   atau  20=x  

Jadi diperoleh nilai 120=x   atau  20=x  yang memenuhi persamaan kuadrat 
( )( ) 24006080 =−− xx . Nilai 120=x  tidak mungkin merupakan penyelesaian 
masalah karena panjang seng adalah 80 cm. Jadi panjang dan lebar seng dipotong 
sepanjang 20 cm agar luas seng yang diperoleh sama dengan setengah luas mula-
mula. 
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Contoh :  Dalam   suatu   pertandingan   harga   karcis   pada   kelas  utama  dijual  
Rp 25.000.- per orang, sedangkan kelas ekonomi Rp.10.000,-. Jika banyak karcis 
yang terjual 860 lembar, dengan pemasukan Rp. 13,4 juta, tentukanlah jumlah 
penonton kelas utama. 
Penyelesaian : 
Diketahui  : harga    karcis    kelas   utama    Rp. 25.000,-,    kelas   ekonomi   

Rp.10.000, dan karcis terjual 860 lembar, dengan pemasukan Rp. 13,4 
juta. 

Ditanyakan: Jumlah penonton kelas utama. 
Misalkan jumlah penonton kelas utama adalah x, dan kelas ekonomi  y.  Banyak 
karcis yang terjual 860 lembar sehingga diperoleh persamaan 860=+ yx  yang 
memberikan pemasukan sebesar Rp. 13,4 juta. Untuk mempermudah melihat 
masalah dibuat diagramnya sebagai berikut 

Kelas Jumlah Tiket Harga 
Utama x 25000 
Ekonomi y 10000 
Jumlah 860 13,4 juta 

 
Berdasarkan tabel di atas diperoleh model matematika untuk masalah di atas yang 
merupakan sistem persamaan linear dengan dua variabel yaitu  

⎩
⎨
⎧

=+
=+

134000001000025000
860

yx
yx

   atau  
⎩
⎨
⎧

=+
=+

134001025
860
yx

yx
 

Penyelesaian sistem linear tersebut di atas adalah sebagai berikut. 

134001025
860

=+
=+

yx
yx

  
1
10

×
×

  
134001025
86001010

=+
=+

yx
yx

 

          
420

480015
=
=

x
x

 

Untuk nilai 420=x  diperoleh nilai y yaitu 

440
860420

860

=
=+

=+

y
y

yx
 

Jadi jumlah penonton kelas utama sebanyak 420 orang dan penonton kelas ekonomi 
sebanyak 440 orang.  
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3 Geometri Dan Pengukuran 
 Selanjutnya kita akan mengkaji masalah matematika di bidang geometri dan 
pengukuran berikut ini. 
 
Contoh : Diberikan sebuah kotak dengan ukuran panjang, lebar dan tinggi masing, 
masing sama dengan 60, 54 dan 42 cm. Diberikan pula beberapa kubus kecil dengan 
panjang rusuk sama dengan 6 cm. Tentukan berapa banyak kubus yang dapat 
dimasukkan dalam kotak.   
Penyelesaian : 
Diketahui  : panjang, lebar dan tinggi suatu kotak yaitu 60, 54 dan 42 cm 

sehingga diperoleh volume kotak itu sebesar 136080425460 =××  
cm3. Diketahui pula panjang rusuk sebuah kubus yaitu 6 cm sehingga 
volume kubus tersebut adalah 216666 =××  cm3. 

Ditanyakan   : banyak kubus yang dapat dimasukkan dalam kotak. 
Banyak kubus yang dapat dimasukkan dalam kotak dapat ditentukan dengan cara 
sebagai berikut. Misalnya banyak kubus tersebut adalah n maka 

630
216

136080 
===

kubusvolume
kotakvolumen  

Jadi banyaknya kubus yang dapat dimasukkan dalam kotak tersebut adalah sebanyak 
630 kubus. 
 
4 Trigonometri 
 Dalam bidang trigonometri, masalah-masalah yang akan dipelajari model 
matematika dan penyelesaiannya adalah masalah yang terkait dengan dalil 
Pythagoras dan perbandingan trigonometri. Contoh masalah dan bagaimana 
pemodelan matematika dalam trigonometri adalah sebagai berikut. 
 
Contoh : Sebuah tempat air minum berbentuk tabung dengan tinggi tabung 15 cm 
dan jari-jari alasnya 4 cm. Pada tabung tersebut diletakkan sedotan dengan posisi 
seperti pada gambar.  
 
 
                                                               sedotan 
 
Tentukan panjang sedotan tersebut. 
Penyelesaian : 
Diketahui : tinggi dan jari-jari alas sebuah tabung tempat air minum adalah 15 
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cm dan 4 cm sehingga diameter tabung adalah 8 cm.  
Ditanyakan : panjang sedotan yang diletakkan pada tabung. 
Misalkan panjang sedotan tersebut adalah x, maka dengan menggunakan dalil 
Pythagoras, kita dapat menentukan nilai x yaitu sebagai berikut. 

17
28922564158 222

=
=+=+=

x
x  

Jadi panjang sedotan yang dicari adalah 17 cm. 
 
5 Peluang 

Masalah matematika yang terkait dengan peluang akan kita kaji hanya khusus 
yang terkait dengan masalah permutasi dan kombinasi serta konsep peluang 
sederhana berikut ini. 
 
Contoh : Dalam sebuah ruangan pertunjukkan teater, masih tertinggal 5 kursi kosong, 
tetapi masih ada 9 orang yang akan memasuki ruangan pertunjukan tersebut.  
Tentukan ada berapa cara kursi kosong tersebut dapat diduduki oleh kesembilan 
orang tersebut. 
Penyelesaian : 
Masalah di atas tidak mempertimbangkan urutan orang yang akan menduduki kelima 
kursi di ruang pertunjukan, maka masalah tersebut merupakan masalah kombinasi. 
Dari sini diperoleh 

126
1.2.3.4
6.7.8.9

!4!.5
!5.6.7.8.9

!5)!.59(
!9

59 ===
−

=C  

Jadi banyak cara 5 kursi kosong di ruangan pertunjukan dapat diduduki oleh 
kesembilan orang tersebut adalah sebanyak 126 cara. 
 
Contoh : Suatu kelas terdiri atas 28 siswa putra dan 12 siswa putri. Kelas tersebut 
akan memilih seorang ketua kelas dimana baik siswa putra maupun putri mempunyai 
hak yang sama untuk dipilih. Tentukan berapa peluang terpilih ketua kelas seorang 
siswa putri. 
Penyelesaian : 
Diketahui banyaknya siswa putri sebanyak 12 orang dan jumlah seluruh siswa dalam 
kelas tersebut ada sebanyak 30 orang maka peluang terpilih ketua kelas seorang 

siswa putri adalah sebesar 
30
12  atau 

5
2 . 
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Bagaimana Saudara, apakah Anda sudah memahami bagaimana menentukan model 
matematika dari suatu masalah matematika dan bagaimana menyelesaikannya? 
Semoga Anda tidak mengalami kesulitan karena Anda telah dibekali pengetahuan-
pengetahuan prasyarat sebelum Anda mempelajari unit ini. Berikutnya silahkan 
Anda menyimak rangkuman materi pada unit ini kemudian silahkan Anda 
mengerjakan tes formatif 2 untuk mengukur tingkat penguasaan Anda terhadap 
materi yang baru kita pelajari ini. Setelah Anda selesai mengerjakannya, bandingkan 
dengan kunci jawaban yang disediakan di akhir unit agar Anda memperoleh umpan 
balik sehingga dapat segera menindaklanjutinya.  
 
 
Rangkuman 
 

Model matematika yang diperoleh dari suatu masalah matematika yang 
diberikan, selanjutnya diselesaikan dengan aturan-aturan yang ada. Penyelesaian 
yang diperoleh, perlu diuji untuk mengetahui  apakah penyelesaian tersebut valid 
atau tidak. Hasil yang valid akan menjawab secara tepat model matematikanya dan 
disebut solusi matematika. Jika penyelesaian tidak valid atau tidak memenuhi model 
matematika maka solusi masalah belum ditemukan, dan perlu dilakukan pemecahan 
ulang atas model matematikanya. Secara umum proses pemodelan dan pemecahan 
model dapat dilihat pada bagan di bawah ini. 
           
                abstraksi  

   idealisasi        
 
 
  
 
                    interpretasi                           
 
 
 

Masalah Nyata Model Matematik 

Solusi Model Solusi Masalah 
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Tes Formatif 2 
 

Kerjakanlah tes formatif ini untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda 
terhadap materi penyelesaian model matematika berikut ini. 
 

1. Dari suatu tempat yang sama, Iwan berjalan sejauh 4 m ke arah Selatan dan 
Indra berjalan sejauh 6 m ke arah Barat.  Tentukan jarak antara Iwan dan 
Indra setelah melalui perjalanan tersebut. 

2. Diketahui sebuah bilangan dimana 
3
1  bilangan tersebut jika ditambahkan 

dengan 
2
1  bilangan yang sama akan maka hasil yang diperoleh adalah 15. 

Tentukan model matematika dan penyelesaian dari masalah tersebut. 
3. Diketahui waktu yang ditempuh sebuah mobil lebih 2 dari kecepatannya. 

Jika mobil tersebut menempuh jarak 80 km maka berapa lama mobil tersebut 
berjalan. 

4. Sebuah segitiga siku-siku diketahui mempunyai panjang sisi miring sama 
dengan 13 cm. Panjang sisi salah satu sisi tegaknya kurang 7 dari sisi yang 
lain. Tentukan panjang masing-masing sisi tegak segitiga tersebut. 

5. Pada suatu hari Ambar membeli 4 kg apel dan 2 kg jeruk dengan harga Rp. 
50.000,-. Pada hari yang sama Dinar membeli 2 kg apel dan 3 kg jeruk 
dengan harga Rp. 35.000,-. Tentukan harga apel dan jeruk per kilogramnya. 

 
 
Umpan Balik Dan Tindak Lanjut 
 

Setelah mengerjakan tes formatif 2, bandingkan jawaban Anda dengan kunci 
jawaban yang terdapat pada akhir unit ini. Jika Anda dapat menjawab dengan benar 
minimal 80%, Anda dinyatakan berhasil dengan baik. Selamat, silahkan Anda 
mempelajari materi pada unit selanjutnya. Sebaliknya jika jawaban benar Anda 
kurang dari 80%, pelajari kembali uraian dalam sub unit ini, terutama bagian-bagian 
yang belum Anda kuasai dengan baik.   
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Kunci Tes Formatif 
 
Kunci Tes Formatif 1 
1. C. 
2. A. 
3. C. 
4. C. 
5. A. 
6. A. Misalkan bilangan tersebut adalah x maka model matematika untuk masalah 

tersebut adalah 100204 =+x . 
7. B. Keliling persegi panjang sama dengan 72 maka 7222 =+ lp  dan selisih 

antara panjang dan lebar persegi panjang sama dengan 6 maka 6=− lp . Dari 
dua persamaan tersebut diperoleh 

   

72)26(2
72))6((2

72)(2
7222

=+
=++

=+
=+

l
ll

lp
lp

 

8. C. Diketahui kecepatan sepeda Amir sama dengan x dan kecepatan sepeda Budi 
sama dengan 5+x  maka selama 4 jam jarak yang ditempuh Amir sama dengan 

x4  dan Budi )5(4 +x . Selama 4 jam tersebut jumlah jarak yang ditempuh Amir 
dan Budi sama dengan 220 maka diperoleh model matematika untuk masalah 
tersebut yaitu 220)5(44 =++ xx .  

9. D. Diketahui lebar persegi panjang sama dengan 
3
2  panjangnya maka pl

3
2

=  

dengan 96 += ap . Luas persegi panjang tersebut tidak lebih dari 160 maka 

160≤pl  sehingga diperoleh 160)96(
3
2)96( ≤+×+ aa  atau 

160)96)(96(
3
2

≤++ aa .  

 
10. B. Misal jumlah uang yang ditabung pada Bank I sama dengan x dan Bank II 

sama dengan y maka 5=+ yx . Bunga di Bank I sama dengan 5%  dan Bank II 
sama dengan 7% yang pada akhir tahun sama dengan Rp. 310.000,- maka 
diperoleh model matematika untuk masalah tersebut yaitu 

31,0)5(7,05,0 =−+ xx . 
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Kunci Tes Formatif 2 
1. Dari masalah tersebut, dapat digambarkan perjalanan Iwan dan Indra sebagai 

berikut. 
                                   6 m 
 
                                                          4 m 
 
 
Dengan dalil Pythagoras diperoleh model matematika dari masalah di atas yaitu 

22 46 +=x . Jadi jarak antara Iwan dan Indra adalah 

13252163646 22 ==+=+  m. 
2. Misalkan bilangan yang hendak dicari adalah x maka model matematika untuk 

masalah tersebut adalah 15
2
1

3
1

=+ xx . Penyelesaian model matematika di atas 

sebagai berikut. 
Kedua ruas persamaan dikalikan dengan 6 sehingga diperoleh  

18
905

9032

=
=

=+

x
x

xx
 

Jadi bilangan yang dicari adalah 18. 
3. Diketahui waktu tempuh mobil lebih 2 dari kecepatannya. Formula untuk 

kecepatan adalah jarak = kecepatan dikali waktu maka diperoleh model 
matematika untuk masalah tersebut yaitu 80)2( =+xx . Penyelesaian model 
matematika tersebut adalah sebagai berikut. 

10atau      8
010atau      08

0)10)(8(
0802

802
2

2

−==
=+=−

=+−
=−+

=+

xx
xx

xx
xx
xx

 

Jadi kecepatan mobil tersebut adalah 8=x  km/jam atau 10−=x  km/jam. 
Karena waktu tidak mungkin negatif maka dari dua nilai tersebut dipilih 8=x  
sehingga diperoleh waktu sama dengan 8+2 = 10 jam. 
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4. Masalah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
 
                              x             13 cm 
                                                  
 
 
                                     7−x  
Dengan menggunakan dalil Pythagoras diperoleh model matematika untuk 
masalah di atas yaitu 222 13)7( =−+ xx . Penyelesaian dari model tersebut 
sebagai berikut. 

5atau      12
05atau      012

0)5)(12(
0607

0120142
1694914

13)7(

2

2

22

222

−==
=+=−

=+−
=−−

=−−

=+−+

=−+

xx
xx

xx
xx

xx
xxx

xx

 

Nilai 5−=x  tidak mungkin maka panjang sisi segitiga tersebut adalah 12 cm 
dan 12 – 7 = 5 cm. 

5. Untuk menentukan model matematika dari masalah tersebut, dimisalkan harga 
1 kg apel adalah x dan harga 1 kg jeruk adalah y. Dari sini diperoleh model 
matematika yang berbentuk sistem linear sebagai berikut. 

⎩
⎨
⎧

=+
=+

3500032
5000024

yx
yx

 

Berikutnya sistem tersebut akan diselesaikan dengan metode eliminasi seperti 
di bawah ini. 

3500032
5000024

=+
=+

yx
yx

   
2
1

×
×

   
7000064
5000024

=+
=+

yx
yx

 

              
5000

200004
=
=

y
y

 

Selanjutnya diperoleh 
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10000
400004

10000500004
50000)5000(24

=
=

−=
=+

x
x
x
x

 

Jadi harga 1 kg apel sama dengan Rp. 10.000,- dan 1 kg jeruk sama dengan Rp. 
5.000,-. 
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Glosarium 
 

Abstraksi     : gambar atau hal yang mewakili suatu obyek nyata, sesuatu tanpa 
memperhatikan jenis obyek sebenarnya. Misalnya, dalam sebuah 
soal cerita digunakan simbol  x, y,  dll., untuk mewakili suatu obyek. 
Dalam hal ini symbol x  atau y merupakan abstraksi dari obyek yang 
dibicarakan. 

 
Idealisasi   : sesuatu hal dipandang lengkap, utuh, sempurna walaupun dalam model 

itu tidak seperti sesungguhnya. Misalnya, seorang siswa menggambar 
bangun segita, akan tetapi pada bagian salah satu sisi tidak tepat lurus 
seperti yang lainnya.Namun dalam pemahaman kita, gambar itu sudah 
lengkap(ideal). 

 
 


