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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberikan alasan seperlunya ! 

1. Sketsalah pada bidang koordinat himpunan , kemudian hitunglah 

luasnya ? 

PENYELESIAN. Periksalah penyelsaian ketidaksamaan nilai mutlak ini pada keempat kuadran berikut:  

 

Pada kuadran I.  dan  sehingga  dan  dan ketidaksamaan menjadi 

. Selanjutnya gambarlah garis , kemudian arsirlah daerah yang 

memenuhi ketidaksamaan, yaitu daerah bagian bawah kiri garis ini, silahkan dicek. 

   

Pada Kuadran II.  dan  sehingga ketidaksamaan menjadi . 

Dengan cara sejalan seperti sebelumnya maka diperoleh daerah pada kuadran II yang memenuhi 

ketidaksamaan ini, yaitu daerah di bawah garis –   

 

Dan seterusnya dicek untuk kuadran III dan IV. Akhirnya, diperoleh  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya, mudah diperiksa bahwa gambar yang dihasilkan berupa daerah persegi dengan panjang sisi 

 sehingga luasnya 2 satuan luas. Bagi yang tidak bisa menggambar persamaan garis (pelajaran SMP) 

maka tidak mungkin dapat menegerjakan soal ini. 

 

2. Misalkan S suatu himpunan bagian pada  dan . Bila didefinisikan himpunan  dengan 

, buktikan bahwa   ! 
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PENYELESAIAN. Misalkan  maka  untuk setiap . Untuk sebarang , berlaku 

 untuk setiap . Jadi  batas atas himpunan . Selanjutnya, ditunjukkan 

ini adalah batas atas terkecil himpunan . Ambil sebarang  dengan , maka 

 yang berarti  bukan batas atas  sebab . Karena itu pasti ada 

sehingga . Jadi  yang berarti  bukan batas atas  Jadi disimpulkan 

  

 

3. Gunakan definisi limit barisan untuk membuktikan bahwa  ! Kemudian, bila 

diberikan , temukan bilangan asli terkecil  sehingga berlaku  untuk setiap 

 

PENYELESAIAN. Ambil  sebarang. Jalan mundur 

 

yaitu kita memperoleh ketidaksamaan kuadrat dalam , dan jika diselesaikan maka diperoleh HP berikut 

 

Bagi yg tidak dapat menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat (SMA), wah sulit menyelesaiakn soal ini. 

Jadi  minimum yang dimaksud adalah  yaitu bilangan asli terkecil yang tidak melebihi 

kuantitas ini. Bila diberikan  maka  

  

4. (OPTIONAL) Hanya dikerjakan bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan ketiga soal di atas dan 

menginginkan bonus nilai.  

Suppose that  is a convergent sequence and  is another sequence such that for any  

there exists a natural number  such that  for all . Prove that  is 

convergent, and then determine its limit ? 

SOLUTION. Since  is convergent then it has a limit, say . This means there exists  

such that  for all . On the other hand, a sequence  has the property 

 for all . Now, we take  then we obtain for all  that 

 

This means that  is convergent and its limit is nothing but the limit of , i.e. . 

==the end== 

 


