
 
UNTUK DIRENUNGKAN : 

 
1. Kampus bukanlah tempat kegiatan untuk hura-hura atau hanya untuk 
“gaul” saja, tetapi tempat dimana kalian sebagai generasi muda 
menimbah ilmu untuk mempersiapkan masa depan cemerlang. 
 
2. Keseriusan mengikuti kuliah termasuk didalamnya “kehadiran tatap 
muka, mempelajari materi kuliah, mengerjakan tugas dengan 
bermakna, diskusi ilmiah, mencari bahan pengayaan, dll” merupakan 
syarat perlu yang harus dijalani oleh mahasiswa. 
 
3.  Ujian termasuk UTS dan UAS adalah suatu kegiatan yang sangat 
penting dimana sebagian nasib mahasiswa akan ditentukan pada 
kegiatan ini. Kesungguhan dalam mempersiapkan diri menghadapi 
ujian merupakan salah satu ciri mahasiswa ideal. Mental yang hanya 
ingin mengharapkan bantuan teman pada waktu ujian adalah sikap 
yang sangat konyol. Oleh karena itu kuncinya adalah belajar dan 
belajar. Menyisihkan waktu 6 jam per hari untuk belajar diluar tatap 
muka adalah cukup untuk mhs yang otaknya rata-rata. Bagi mhs yg 
otaknya “na’uzubillah” “oonnya” maka dibutuhkan waktu yang lebih 
banyak. Anda sendirilah  yang mengetahui seperti apa kemampuan 
otak anda. Tapi janganlah khawatir, ingat kata bijak berikut: 
 
“Nothing is impossible, if there is will there is a 
way”. 
 
“orang yang menyadari kekurangan dan kelemahan 
diri sendiri jauh lebih baik dari orang yang hanya 
mencari kekurangan dan kelemahan orang lain” 
 
3. Jadilah mahasiswa bermartabat dan diperhitungkan minimal di 
tingkat nasional. 
 
4. UAS Logika akan saya pantau langsung. Untuk menjamin kemurnian 
hasil maka tempat pelaksanaannya di DOM, hari Selasa 27 Jan 2009. 
Tidak mungkin mahasiswa bisa menyontek atau bentuk kerjasama 
lainya. Nilai UTS tinggi bisa langsung hancur jika UASnya jeblok; 
sebaliknya nilai UTS rendah masih bisa dapat A bila hasil UASnya 
bagus. Materi ujian dari awal sampai dengan “INDUKSI dan REKURSI”. 
Latihan soal untuk induksi dan rekursi berikut agar diselesaikan 
dengan baik. 
 

Keberhasilan anda adalah kebanggaan kami. 
   
 
 
 

 
 



SOAL LATIHAN INDUKSI MATEMATIKA 
DAN REKURSI 

 
 
1. Buktikan dengan induksi matematika bahwa hasil kali tiga bilangan bulat 
berurutan habis dibagi 3. [Contoh (2)(3)(4) = 24 habis dibagi 3]. 
 
2. Buktikan dengan induksi matematika bahwa  
  12+22+33+ . . . + n2 = n(n+1)(2n+1)/6 untuk setiap bil asli n. 
Kemudian gunakan hasil ini untuk menghitung jumlahan berikut: 
  1 + 4 + 9 + 16 + . . . + 625. 
 
3. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 1 + 2 + 22+ . . . + 2n = 2n+1-1. 
Kemudian gunakan hasil ini untuk menghitung jumlah berikut: 
 1 + 2 + 4 + 8 + . . . + 4096. 
 

4. Misalkan A suatu matriks yang berbentuk 
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 untuk setiap n bil asli. 

 

5. Temukan formula untuk jumlahan n2
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hasil yang anda peroleh dengan induksi matematika. 
 
6. Buktikan dengan induksi matematika bahwa 2n > n2 bilamana n bilangan asli 
lebih dari 4. 
 
7. Temukan f(1), f(2), f(3) dan f(4) jika f(n) didefinisikan secara rekursif berikut, 
dimana f(0):=1 dan untuk n = 1, 2, 3, . . . 
 a) f(n) = f(n-1)2 + f(n-1) + 1. 
 b) f(n) = 2f(n-1). 
 c) f(n+1) = f(n)2f(n-1) dimana f(1):= 2. 
 d) f(n+1) = f(n)/f(n-1) dimana f(1):= 3. 
 
 
8. Temukan bentuk rekursif barisan (an) yang didefinisikan sebagai berikut: 
 a) an := 2n+1. 
 b) an := 10n. 
 c) an := n(n+1). 
 d) an := 1 + (-1)n. 
 
Contoh : an:=6n maka an+1 = 6(n+1) = 6n + 6 = an+ 6. Jadi bentuk rekursifnya 
adalah an+1 = an+6. 
 
9. Misalkan fn adalah suku ke n barisan Fibonacci. 
 a) Buktikan bahwa 1
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1 +=+⋅⋅⋅++ nnn fffff  dimana n bulat positif. 

 b) Buktikan bahwa  nn ffff 21231 =+⋅⋅⋅++ −  diaman n bulat positif. 
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