
PENYELESAIAN SOAL LATIHAN FONDASI MATEMATIKA 
TOPIK  : Metoda pembuktian dalam matematika. 
 

1. [OLIMPIADE SAINS Matematika SMP 2005] Diketahui x2+3y2=n, dimana x 
dan y bilangan bulat. 

a. Jika n < 20, bilangan berapa sajakan n tersebut, dan diperoleh dari 
pasanagan (x,y) apa saja?[petunjuk:coba gunakan tabel semua 
kemungkinan]. 

b. Buktikan tidak mungkin ada x dan y yang memenuhi x2+3y2=8. 
 
Penyelesaian: cukup diasumsikan n bulat positif.  
a)Gunakan tabel untuk x dan y yang mungkin 
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Jadi yang mungkin hanyalah n = 0, 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 19. Pasangan x, y mana 
saja yang bersesuaian, anda dapat lihat pada tabel. Jangan lupa untuk bilangan 
negatifnya. Mis: n = 7 dihasilkan oleh pasangan (2,1), (-2,1), (2,-1) dan (-2,-1). 
 
b) Andaikan ada x dan y yang memenuhi x2+3y2=8. Nilai yang mungkin untuk x 
hanyalah 0, 1, 2 dan  y = 0,   1, 2. Selain dari nilai x dan y ini maka nilai  
x2+3y2 melebihi 8. Berdasarkan Tabel sebelumnya tidak ada nilai x2+3y2 yang 
bernilai 8. Dua pernyataan  “ada x dan y dengan x2+3y2=8” dan “setiap x dan y 
berlaku x2+3y2  8 merupakan kontradiksi. Pengandaian salah. Jadi terbukti tidak 
ada x dan y   dst …. 
 

 
2. [OLIMPIADE SIANS Matematka SMA 2005] Sebuah kompetisi matematika 

diikuti oleh 90 peserta. Setiap peserta berkenalan dengan paling sedikit 60 
peserta lainnya. Salah seorang peserta bernama Amin menyatakan bahwa 
setidaknya terdapat 4 orang peserta yang banyak teman barunya sama. 
Buktikan apakah pernyataan Amin tersebut benar. 

 
Penyelesaian : PEFRNYATAAN AMIN TERSEBUT TIDAK BENAR. 
 
BUKTI (KONSTRUKTIF): 
Misalkan ke 90 peserta tersebut nytakan dengan x1, x2, . . . , x90. Peserta tidak 
dapat dapat berkenalan dengan dirinya sendiri dan karena setiap orang 
berkenalan dengan paling sedikit 60 peserta laiinya maka kemungkinan banyak 
teman baru seorang peserta adalah 60, 61, 62, . . . , 89. Disusun kelompok sbb: 
 
KEL I: 
 X1  berkenalan dengan 60 orang. 
 X2  berkenalan dengan 61 orang. 
 X3  berkenalan dengan 62 orang. 
          . 
 . 
 . 



 X30  berkenalan dengan 89 orang. 
KEL II: 
 
 X31  berkenalan dengan 60 orang. 
 X32  berkenalan dengan 61 orang. 
 X33  berkenalan dengan 62 orang. 
          . 
 . 
 . 
 X60  berkenalan dengan 89 orang. 
 
KEL III: 
 
 X61  berkenalan dengan 60 orang. 
 X62  berkenalan dengan 61 orang. 
 X63  berkenalan dengan 62 orang. 
          . 
 . 
 . 
 X90  berkenalan dengan 89 orang. 
 
Dari konstruksi ini hanya 3 orang yang mempunyai banyak teman baru yang 
sama, misalnya saja x3, x33 dan x63 ketiganya mempunyai 62 orang kenalan baru. 
Ini cukup untuk mengingkari pernyataan Amin. Bukti ini dikenal dengan bukti 
contoh pengingkaran (counter example).  
 
 

RENUNGAN 
 

OrANG YANG MENYADARI KEKURANGAN DAN KELEMAHAN DIRI SENDIRI 
JAUH LEBIH BAIK DARIPADA ORANG YANG SELALU MENCARI 
KEKURANGAN DAN KELEMAHAN ORANG LAIN. 
 
Terkait dengan contoh soal latihan SMP dan SMA di atas mestinya anda dapat 
merenung tentang tantangan yang akan anda hadapi. Nampaknya, tak 
satupun diantara kalian yang dapat menyelesaikan soal SMP/SMA tersebut; 
padahal anda sudah mahasiswa dan kelak akan menjadi guru matematika 
SMA. Ini baru soal olimpiade nasional (Indonesia); bayangkan dengan tingkat 
kesukaran soal olimpiade internasional (IMO). Sanggupkah anda menjadi 
guru dengan tantangan seperti itu? 
 
Kesungguhan anda belajar di perguruan tinggi akan sangat menentukan 
nasib anda di kemudian hari. Tantangan makin berat dan kompetisi makin 
ketat. Hanya orang yang mempunyai kompetensi saja yang akan bertahan 
dan hidup lebih baik. Keseriusan belajar dapat diindikasikan dengan proporsi 
belajar anda di luar kuliah tatap muka. Belajar mandiri selama 6 jam per hari 
adalah waktu minimal yang dibutuhkan oleh mahasiswa dengan kemampuan 
rata-rata. Bila kemampuan anda di bawah rata-rata tentunya dibutuhkan 
waktu yang lebih lama lagi. Hanya 25% kompetensi yang dapat anda peroleh 
di kampus melalui dosen. Artinya lebih dari 75% kompetensi harus anda 
penuhi secara mandiri. Contoh sederhana, bila dosen memberikan 25 soal, 
kalian harus mengembangkannya menjadi 100 soal. 
 
 Di prodi pend matematika FKIP UNMUH Ponorogo:  

1. Tidak mengakomodasi mahasiswa yang tidak sungguh-sungguh 
belajar. 



2. Bukan tempat mahasiswa mencari ijazah sarjana, tetapi ijazah 
hanya sebagai bukti formal dan diberikan kepada mereka yang 
mengikuti semua prosedur baku perkuliahan dan memenuhi 
standar kompetensi yang telah ditetapkan. 

3. Adalah kemustahilan seorang mahasiswa dapat lulus sarjana 
sedangkan ia tidak mempunyai ilmu yang layak. 

4. Peningkatan pada aspek kualitas sudah harus lebih serius karena 
secara kuantitas sudah terpenuhi bahkan melebihi. 

 
 
Ingat waktu terus berjalan, ia tidak akan menunggu kita. Kitalah yang harus 
memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Jangan menunda belajar dan 
jangan berhenti belajar. Ilmu pengetahuan sangat luas, tidak pernah habis. 
Bila kita berhenti belajar maka kita akan semakin jauh tertinggal oleh ilmu 
pengetahuan. Mumpung masih awal, masih banyak kesempatan anda untuk 
berubah ke arah sikaf positif. Bila terlambat maka hanya penyesalan yang 
akan anda dapatkan. Nasibmu dan masa depanmu ada ditanganmu. Berusaha 
dan bekerja keras + doa kepada sang Khalik adalah satu-satunya cara untuk 
meraih esok yang lebih baik. Selamat berjuang. May Allah bless you. Reach 
your future better.  
 
 
RALAT No. 3, seharusnya: 
 

3. Buktikan bahwa hasil kali tiga bilangan bulat berurutan selalu terbagi habis 
oleh 6. Gunakan induksi matematika. 
 
4. Buktikan!, Jika n bulat dan n3+5 ganjil maka n genap. 
 
5. Buktikan hasil kali dua bilangan ganjil adalah ganjil.  
 
 
6. [Permainan batu] Dua orang memainkan suatu game dengan bergantian 
mengambil 1, 2, atau 3 batu pada setiap pengambilan dari suatu kotak yg 
semula berisi 15 batu. Orang yang mengambil batu terakhir adalah 
pemenangnya.  
Tunjukkan bhw pemain pertama dapat selalu menang, tidak peduli apa yang 
dilakukan oleh pemain kedua. 

 
BUKTI : Gunakan strategi berikut: 
Pemain I mengambil 3 sehingga tersisa 12. Pemain kedua dapat mengambil 1, 
atau 2, atau 3 batu sehingga akan tersisa 11, 10 atau 9 batu. Untuk kasus 
manapun, sekarang pemain I dapat mengambil dengan menyisakan 8 batu. 
Sebagai contoh, ambil 3 bila tersisa 11, ambil 2 jika tersisa 10 dan ambil 1 jika 
tersisa 9. Pada giliran selanjutnya, pemain II dapat mengambil 1, 2 atau 3 dari 8 
batu yang tersisa. Jadi kemungkinan batu yang tersisa adalah 7, 6 atau 5. 
Sekarang giliran pemain I: ambil batu sehingga tersisa 4. Nah, giliran berikutnya 
pemain II mengambil dari 4 batu pasti menyisakan 1 (bila diambil 3), 2 (bila 
diambil 2), atau 3 (bila diambil 1). Giliran terakhir adalah pemain I: sisa batu 
yang ada diambil semua. Menang deh.     
APAKAH ANDA PUNYA STRATEGI LAINNYA? SILAHKAN DICOBA! 
 
 

 
 



7. Buktikan bahwa paling sedikit 4 hari dalam 22 hari sebarang merupakan 
hari yang sama. (maksudnya: dalam 22 hari tsb, pasti ada 4 hari minggu, 
atau 4 hari senin, dst). 
 
Bukti: Andai terdapat kurang dari 4 hari, misalkan hanya 3 hari yang sama. 
Karena dalam satu minggu ada 7 hari berbeda (Senin s.d. Minggu) maka akan 
terdapat 3 x 7 = 21 hari. Ini kontradiksi dengan data yang diketahui 22 hari. 
Jadi pengandaian SALAH. Bukti selesai. (lihat bukti dengan kontradiksi). 
 
8. Buktikan bahwa paling sedikit 10 hari dari 64 hari yang dipilih sebarang 
adalah sama. 
 
9. Buktikan bahwa paling sedikit 3 dari 25 hari yang dipilih sebarang terdapat 
pada bulan yang sama. 
 
10. Diketahui n bulat positif. Buktikan n ganjil bila dan hanya bila 5n+6 ganjil. 
 
11. Buktikan terdapat takberhingga banyak bilangan prima yang berbentuk 
4k+1, dimana k bulat taknegatif. 
 
12. Buktikan bahwa setiap bilangan bulat dapat ditulis sebagai hasil kali 
bilangan-bilangan prima. [contoh: 63 = 3 x 3 x 7]. 
 

13. Jika x bilangan real, buktikan ⌊ 2x ⌋ = ⌊ x ⌋ + ⌊ x + ½ ⌋. 
 
14. Apakah pernyataan tentang fungsi flooring dan ceiling berikut benar atau 
salah. Di sini x dan y bilangan real. 

 a) ⌈ ⌊x⌋ ⌉  = ⌊ x ⌋. 
 b) ⌊2x⌋ = 2⌊x⌋. 
 c)  ⌈xy⌉ = ⌈x⌉ ⌈y⌉. 
 d)  ⌊ x ⌋ + ⌊ y ⌋ +⌊ x+y ⌋  ≤ ⌊ 2x ⌋ + ⌊ 2y ⌋. 
 
   15. Buktikan bahwa jika m dan n bilangan bulat positif dan x 
    bilangan real maka 
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Soal yang belum dibuktikan agar dibutkikan sendiri. Siapa tahu ada yang 
keluar pada UAS. 
 
 

     
 


