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BAB IV 

PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN 

 

A. Beberapa Konsep Persamaan dan Pertidaksamaan 

Model matematika dari permasalahan sehari-hari seringkali berbentuk 

persamaan atau pertidaksamaan. Konsep persamaan dan pertidaksamaan ini 

didasari oleh konsep kesamaan dan ketidaksamaan dalam sistem bilangan riil, 

sehingga sifat-sifat kesamaan dan ketidaksaman dalam sistem bilangan riil banyak 

digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan suatu persamaan dan 

pertidaksamaan. Pada perkembangannya, suatu persamaan atau pertidaksamaan 

dapat diterapkan dalam semesta pembicaraan tertentu, misalnya pada ruang 

lingkup himpunan bilangan bulat (Z), himpunan bilangan kompleks (C), 

himpunan bilangan bulat modulo n ( nZ ), dan sebagainya. Perbedaan ruang 

lingkup pembicaraan ini seringkali akan mengakibatkan perbedaan pada 

penyelesaian terhadap suatu persamaan atau pertidaksamaan. Oleh karenanya 

dalam menyelesaikan sebuah persamaan atau pertidaksamaan, kita harus 

memperhatikan himpunan semestanya. Namun demikian apabila tidak ada 

pernyataan tentang semesta pembicaraan ini, maka suatu persamaan atau 

pertidaksamaan tersebut diselesaikan dalam lingkup himpunan bilangan riil. 
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1. Persamaan Linier 

Persamaan adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu atau lebih 

variabel (peubah) dan dihubungkan dengan relasi "=". Bila semua variabelnya 

berpangkat satu maka persamaan tersebut disebut persamaan linear. Bila 

persamaan linear tersebut hanya memuat satu variabel saja, maka disebut 

persamaan linear satu peubah. Untuk selanjutnya dalam bab ini, yang dimaksud 

dengan persamaan linear adalah persamaan linear satu peubah. Bentuk umum dari 

persamaan linear satu peubah adalah  

0bax  

dengan a dan b  bilangan riil dan a   0.  

Sebuah persamaan linear merupakan suatu kalimat matematika yang 

belum diketahui nilai kebenarannya (benar atau salah). Oleh karena itu, 

menyelesaikan suatu persamaan linear merupakan sebuah proses mencari suatu 

bilangan pengganti variabel yang membuat persamaan linear tersebut menjadi 

sebuah proposisi benar. Bilangan yang membuat suatu persamaan linear menjadi 

proposisi benar disebut penyelesaian (jawab). Himpunan semua penyelesaian 

disebut himpunan penyelesaian (jawab) 

Penyelesaian dari persamaan linear; 0bax , menggunakan prinsip-

prinsip yang ada dalam kesamaan bilangan riil, yakni 

“sebuah kesamaan qp   tidak akan berubah apabila pada kedua 

ruas ditambah, dikurangi, dikalikan,  atau dibagi dengan bilangan 

yang sama;” 

 

sehingga penyelesaian tersebut dapat ditentukan melalui proses berikut: 
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0bax   

bbbax  0  (sebuah persamaan tidak berubah bila 

kedua ruas ditambah dengan bilangan 

yang sama; dalam kasus ini bilangan 

yang ditambahkan adalah b ) 

bax   ( 0bb ) 

a

b

a

ax 
  

(sebuah persamaan tidak berubah bila 

kedua ruas dikalikan dengan bilangan 

yang sama; dalam kasus ini bilangan 

pengalinya adalah 
a

1
) 

a

b
x   ( 1

a

a
) 

Sehingga himpunan penyelesaian (HP) untuk cbax   adalah   









a

b
 

Contoh:  

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari x + 3 = 8 

Jawab: 

83 x  

38 x  

5 x .  Jadi HP = }5{  

2. Tentukan himpunan penyelesaian dari  5x – 9 = 21 

Jawab: 

2195 x  

305  x  

6 x .  Jadi HP = {6} 

3. Tentukan himpunan penyelesaian dari 1213  xx  

Jawab: 
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1213  xx  

1123  xx  

2 x . Jadi HP = {2} 

4. Tentukan himpunan penyelesaian dari 
3

32

2

3 


 xx
 

Jawab: 

3

32

2

3 


 xx
 

)32(2)3(3  xx  

6493  xx  

15 x  

15 x . Jadi HP = }15{  

5. Tentukan himpunan penyelesaian dari 
3

1
7

2

23

3

12





 xx
 

Jawab: 

3

1
7

2

23

3

12





 xx
 

44)23(3)12(2  xx  

446924  xx  

44813  x  

5213  x  

4 x . Jadi HP = {4} 
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6. Jika suatu bilangan ditambah tiga kali bilangan itu, kemudian hasilnya 

dikalikan dengan lima menghasilkan 50 dikurangi lima kali bilangan itu, 

maka tentukan bilangan tersebut.  

Jawab: 

Misalkan bilangan yang dimaksud adalah x , maka kalimat matematika 

untuk persoalan tersebut adalah  

xxx 550)3(5   

xxx 550155   

5025  x  

2 x . Jadi bilangan yang dimaksud adalah 2. 

7. Tiga bilangan asli berurutan jumlahnya 9. Tentukan bilangan-bilangan 

tersebut. 

Jawab: 

Misalkan bilangan yang pertama adalah x , maka bilangan kedua adalah 

1x , bilangan ketiga adalah 2x , dan kalimat matematika persoalan di 

atas adalah  

9)2()1(  xxx  

933  x  

2 x . Jadi bilangan yang dimaksud adalah 2, 3, dan 4. 

(Coba selesaikan juga soal ini dengan memisalkan x sebagai bilangan 

kedua atau x sebagai bilangan ketiga). 
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2. Pertidaksamaan Linier 

Pertidaksaman linear adalah suatu kalimat matematika yang memuat satu 

atau lebih variabel yang kesemuanya berpangkat satu dan dihubungkan dengan 

relasi " ", "<",   ", atau ">". Untuk selanjutnya pertidaksamaan linear yang 

dimaksud dalam bab ini adalah pertidaksamaan linear dengan satu peubah. 

Bentuk umum dari pertidaksamaan linear satu peubah adalah  

0),,,( bax  

dengan a, b, c bilangan real dan a  0. Oleh karena itu, teknik penyelesaian untuk 

pertidaksamaan linear satu peubah ini analog dengan teknik penyelesaian untuk 

persamaan linear satu peubah, dengan memperhatikan sifat-sifat berikut. Jika a, b, 

c bilangan real; 

 untuk c > 0, jika a > b maka ac > bc; 

 untuk c < 0, jika a > b maka ac < bc. 

Contoh: 

1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 83 x  

Jawab: 

83 x  

3833  x  

5 x . Jadi HP = }5|{  xx  atau bisa dinyatakan dalam diagram 

garis berikut: 

 

                                                   5 
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2. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2195 x  dan 1754  x  

Jawab: 

2195 x      dan       1754  x   

124305  xx  

36  xx  

Jadi HP = }63|{  xx  atau bila dinyatakan dalam diagram garis 

 

                                -3                                                6 

3. Tentukan himpunan penyelesaian dari  16)1(2)2(3  xxx  

Jawab: 

16)1(2)2(3  xxx  

162263  xxx  

1645  xx  

5 x  

5 x . Jadi HP = }5|{  xx  atau dalam diagram garis: 

 

                                                                   

                                                                   -5  

 

4. Tentukan himpunan penyelesaian dari  
3

1
7

2

23

3

12





 xx
 

Jawab: 

3

1
7

2

23

3

12





 xx
 

44)23(3)12(2  xx  

446924  xx  
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44813  x  

5213  x  

4 x . Jadi HP = }4|{  xx atau dalam diagram garis: 

 

                                                                  4 

 

3. Persamaan Kuadrat 

Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang memuat satu variabel 

(peubah) dan berpangkat dua. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah 

sebagai berikut. 

02  cbxax  

dengan a  0. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat terdapat tiga cara yaitu 

faktorisasi, melengkapkan kuadrat dan rumus. 

 

a. Menyelesaikan PK dengan Faktorisasi 

Dasar sifat aljabar yang dipergunakan untuk faktorisasi ini adalah: untuk m 

dan n bilangan riil, mn = 0 jika hanya jika m = 0 atau n = 0. Menggunakan dasar 

ini, dalam proses penyelesaiannya sebuah persamaan kuadrat 

02  cbxax  

mula-mula diubah ke dalam bentuk  

0))((  srxqpx  

dimana p, q, r, s adalah bilangan-bilangan riil yang memenuhi 

 arp   
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 csq   

 brqsp  )()(  

Dengan demikian, untuk persamaan kuadrat 02  cbxax , dengan 1a , 

bentuk pemfaktorannya menjadi 

0))((  sxqx  

dimana q, s adalah bilangan-bilangan riil yang memenuhi bsq   dan csq  . 

Setelah didapat bentuk 0))((  srxqpx  maka dengan menggunakan dasar 

sifat aljabar pada sistem bilangan riil di atas kita akan mendapatkan 

0)(0)(  srxqpx  

srxqpx   

r

s
x

p

q
x   

yang merupakan penyelesaian untuk persamaan kuadrat 02  cbxax . 

 Langkah setelah didapatkannya bentuk pemfaktoran 0))((  srxqpx , 

akan bisa berbeda apabila semesta pembicaraannya bukan himpunan bilangan riil. 

Misalnya saja pada himpunan bilangan bulat modulo 12, 

}11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,0{12 Z . Pada 12Z , 0mn  tidak hanya berimplikasi pada 

00  nm  saja, tetapi juga berimplikasi pada  

89986886

61010666

46643883

34432662









nmnmnmnm

nmnmnm

nmnmnmnm

nmnmnmnm
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sehingga dalam menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat dengan semesta 

pembicaraan 12Z , penyelidikan harus dilakukan terhadap semua kemungkinan 

implikasi tersebut. 

Contoh: Tinjaulah sebuah persamaan kuadrat 01282  xx  

1. Penyelesaian dalam himpunan bilangan riil: 

01282  xx  

0)6)(2(  xx   

0)6(0)2(  xx   

62  xx   

Jadi HP = {2,6} 

2. Penyelesaian dalam himpunan 12Z : 

01282  xx  

0)6)(2(  xx  

)(620)6(0)2(:1 anpenyelesaixxxxnKemungkina   

)(046)6(2)2(:2 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(882)6(6)2(:3 anpenyelesaixxxxnKemungkina 

)(1054)6(3)2(:4 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(963)6(4)2(:5 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(258)6(3)2(:6 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(9103)6(8)2(:7 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(066)6(4)2(:8 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(1084)6(6)2(:9 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(086)6(6)2(:10 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(288)6(6)2(:11 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(0106)6(8)2(:12 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(4810)6(6)2(:13 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

)(006)6(10)2(:14 anpenyelesaixxxxnKemungkina 

)(3109)6(8)2(:15 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 
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)(2118)6(9)2(:16 anpenyelesaibukanxxxxnKemungkina 

 

Dari keseluruhan kemungkinan hanya kemungkinan 1, 3, dan 14 yang 

menghasilkan penyelesaian, sedangkan yang lain tidak (perhatikan 

konjungsi yang dihasilkan). Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 

kuadrat 01282  xx  dalam  12Z  adalah }8,6,2,0{ . 

Dari contoh di atas jelas bahwa dalam menyelesaikan sebuah persamaan kuadrat 

kita perlu memperhatikan semesta pembicaraannya. Namun demikian, jika 

semesta pembicaraan tidak disebutkan, maka dalam pembahasan kita semesta 

pembicaraannya adalah himpunan bilangan riil. Berikut satu contoh lagi 

penyelesaian sebuah persamaan kuadrat menggunakan pemfaktoran.  

3. 0462 2  xx  

0)2)(22(  xx   

0)2(0)22(  xx   

21  xx   

Jadi HP = {1,2} 

Dalam menyelesaikan persamaan kuadrat 02  cbxax  ini, kita dituntut untuk 

mendapatkan bilangan-bilangan riil p, q, r, s yang memenuhi arp  , csq  , 

dan brqsp  )()( . Hal ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah 

manakala koefisien dalam persamaan kuadrat melibatkan bilangan-bilangan yang 

besar. Andaikan koefisien tersebut  merupakan bilangan-bilangan yang kecil, 

tetapi p, q, r, s  yang bersesuaian tidak selalu merupakan bilangan bulat. Sehingga 

pekerjaan mendapatkan kombinasi p, q, r, s yang sesuai memang bukan hal yang 

mudah. Pekerjaan baru mudah setelah kita mendapatkan pemfaktorannya. 
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b. Menyelesaikan PK dengan Melengkapkan Kuadrat Sempurna 

Cara ini dilakukan dengan mengubah ax
2 

+ bx + c = 0, a   0 menjadi 

bentuk nmx  2)(  dengan m dan n bilangan riil dan n  0. Bentuk 2)( mx   

disebut bentuk kuadrat sempurna. Apabila telah berbentuk nmx  2)( , maka 

penyelesaiannya akan mudah didapat yakni  

nmx   

Untuk dapat memahami konsep perubahan bentuk ini, perhatikan ilustrasi berikut. 

Sebuah bentuk kuadrat sempurna 2)( mx   dapat dijabarkan menjadi 

22 2 mmxx   

Bentuk ini identik dengan  ruas kiri dalam sebuah persamaan kuadrat  

CBxAx 2  

dengan 1A , mB 2 , dan 2mC   atau bisa dinyatakan bahwa 2)
2

1
( BC  . 

Oleh karenanya agar sebuah persamaan kuadrat 02  cbxax dapat diubah ke 

dalam bentuk kuadrat sempurna, maka harus diusahakan agar ruas kiri dari 

persamaan tersebut berbentuk  

22 )
2

1
( BBxx   

karena bentuk ini dapat dinyatakan sebagai kuadrat sempurna 

2

2

1








 Bx . 

Dengan demikian proses pengubahan sebuah persamaan kuadrat ke dalam bentuk 

kuadrat sempurna dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 

02  cbxax   



 

 

151 

 

02 
a

c
x

a

b
x  

(upaya agar koefisien untuk 2x menjadi 1) 

a

c
x

a

b
x  2  

 

22

2

22



















a

b

a

c

a

b
x

a

b
x  

 

22

22



















a

b

a

c

a

b
x  

(merupakan bentuk kuadrat sempurna 

yang dituju) 

Setelah sampai pada bentuk kuadrat sempurna ini, maka nilai untuk x  akan lebih 

mudah didapatkan. 

Contoh: 

1. 01282  xx  

1282  xx   

16121682  xx  

4)4( 2  x   

4444  xx   

2424  xx  

26  xx  

Jadi HP = }6,2{  

2. 0562  xx  

562  xx  

95962  xx  

4)3( 2  x  



 

 

152 

 

4343  xx  

2323  xx  

15  xx  

Jadi HP = }5,1{  

3. 0462 2  xx  

0232  xx  

4

9
2

4

9
32  xx  

4

1

2

3
2









 x  

2

3

2

1

2

3

2

1
 xx  

12  xx   

Jadi HP = }2,1{ .   

 

c. Menyelesaikan PK dengan Rumus 

Cara ini merupakan cara yang lebih cepat dan praktis dalam 

menyelesaikan persamaan kuadrat. Rumus yang didapat untuk menyelesaikan 

persamaan kuadrat adalah rumus yang diturunkan dari cara melengkapkan 

kuadrat. 

ax
2 

+ bx + c = 0 

22

22



















a

b

a

c

a

b
x  
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2

22

4

4

2 a

acb

a

b
x











  


2

2

4

4

2 a

acb

a

b
x


   


a

acbb
x

2

42 
  

Sehingga penyelesaian untuk persamaan kuadrat ax
2 

+ bx + c = 0 adalah  

a

acbb
x

2

42 
         atau     

a

acbb
x

2

42 
  

b
2 

- 4ac disebut diskriminan dan dinotasikan dengan D. Dari rumus penyelesaian 

persamaan kuadrat, dapat dilihat bahwa diskriminan, D, dapat menentukan 

banyaknya penyelesaian (akar) persamaan kuadrat dalam semesta himpunan 

bilangan riil, yakni  

1. jika D > 0 maka terdapat dua penyelesaian riil berbeda; 

2. jika D = 0 maka terdapat satu penyelesaian riil; 

3. jika D < 0 maka tidak terdapat penyelesaian riil. Mengapa? 

Contoh: 

1. Tentukan banyaknya akar dan himpunan penyelesaian dari persamaan 

kuadrat xx 692  ! 

Jawab: 

xx 692   

0962  xx  

0363642  acbD  

Karena 0D , maka persamaan tersebut mempunyai satu akar riil yakni 
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3
2

6

2





a

b
x . 

Jadi HP = {3}. 

2. Tentukan banyaknya akar dan himpunan penyelesaian dari persamaan 

kuadrat 1272  xx ! 

Jawab: 

1272  xx  

01272  xx  

1484942  acbD  

Karena 0D , maka persamaan tersebut mempunyai dua akar riil yang 

berbeda yakni 

4
2

17
1 


x     dan     3

2

17
2 


x  

Jadi himpunan penyelesaiannya = {3, 4} 

3. Jumlah kuadrat dua bilangan bulat adalah 34, bilangan pertama lebih kecil 

satu dari dua kali bilangan kedua. Tentukan bilangan–bilangan tersebut! 

Jawab: 

Misal bilangan kedua adalah x, maka bilangan pertama adalah 12 x , 

sehingga kalimat matematika untuk persoalan tersebut adalah 

34)12( 22  xx  

34144 22  xxx  

03345 2  xx  

Didapat 5a , 4b , dan 33c  sehingga penyelesaiannya adalah 
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)5(2

)33)(5(4)4()4( 2 
x   atau   

)5(2

)33)(5(4)4()4( 2 
x  

     
10

6764 
x   atau   

10

6764 
x  

3 x    atau   2,2x  

 Untuk 3x  maka bilangan kedua adalah 3 dan bilangan pertama 

adalah 5, dan 3435 22  , sesuai dengan kriteria yang 

dipersyaratkan. 

 Untuk 2,2x  tidak sesuai dengan kriteria bahwa bilangannya 

harus bilangan bulat. 

Jadi bilangan yang dimaksud adalah 5 dan 3. 

4. Jumlah kuadrat tiga bilangan bulat yang berurutan adalah 110. Tentukan 

bilangan-bilangan tersebut! 

Jawab: 

Misal bilangan yang pertama adalah x,  maka bilangan kedua adalah 1x  

dan bilangan ketiga adalah 2x . Sehingga kalimat matematika dari 

persoalan tersebut adalah 

110)2()1( 222  xxx  

1104412 222  xxxxx  

010563 2  xx  

Didapat 3a , 6b , dan 105c , sehingga penyelesaiannya adalah 

6

12966 
x   atau  

6

12966 
x  



 

 

156 

 

5 x   atau 7x  

 Untuk 5x  maka bilangan pertama adalah 5, bilangan kedua 

adalah 6, bilangan ketiga adalah 7, dan 110765 222  , sesuai 

dengan kriteria yang dipersyaratkan. 

 Untuk 7x  maka bilangan pertama adalah 7 , bilangan kedua 

adalah 6 , bilangan ketiga adalah 5 , dan 

110)5()6()7( 222  , yang juga sesuai dengan kriteria yang 

dipersyaratkan. 

Jadi bilangan-bilangan yang dimaksud adalah 7,6,5   atau 5,6,7   

5. Tentukan p agar persamaan 04562  pxpx  mempunyai satu 

penyelesaian riil! 

Jawab: 

Dalam persamaan kuadrat tersebut, pa  , 6b , dan pc 45 . Agar 

memiliki satu penyelesaian riil maka syaratnya 0D , sehingga 

0)45(4)6(4 22  ppacb  

0162036 2  pp  

Didapat 16a , 20b , dan 36c , sehingga penyelesaiannya 

32

270420




p       atau    

32

270420




p  

4

1
2 p    atau   1p  
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Jadi agar persamaan kuadrat memiliki satu penyelesaian (akar) riil maka 

4

1
2p    atau   1p  

Bila suatu persamaan kuadrat ax
2 

+ bx + c = 0 mempunyai penyelesaian, 

berarti D   0, sehingga akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah 

a

Db
x

2
1


         dan     

a

Db
x

2
2


  

Kemudian dengan menggunakan perhitungan aljabar bisa didapatkan bahwa 

a

b
xx  21     dan   

a

c
xx 21  

Sehingga jika diketahui bahwa x1 dan x2 merupakan akar-akar dari suatu 

persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang dimaksud dapat dicari dengan 

substitusi ke bentuk 

0)()( 2121

2  xxxxxx  

Contoh: 

1. Jika diketahui bahwa 3 dan 5 merupakan akar-akar sebuah persamaan 

kuadrat, maka dengan cepat dapat ditentukan salah satu persamaan kuadrat 

yang dimaksud, yakni 01582  xx  

2. Jika 01)2(3 2  xpx  memiliki akar-akar yang saling berkebalikan, 

tentukan p! 

Jawab: 

01)2(3 2  xpx         0123 2  ppxx  

Akar-akarnya berkebalikan   hasilkali akar-akarnya = 1, sehingga 
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13121
3

12



pp

p
 

3. Jika 01284 2  pxx  salah satu akarnya sama dengan 3 kali akar 

lainnya, maka tentukan p! 

Jawab: 

Misal salah satu akarnya = r, maka akar yang lainnya adalah 3r. 

Jumlah akar-akarnya adalah   
2

1

4

8
43  rrrr ,      

sehingga akar yang lainnya adalah 
2

3
. Jika kedua akar dikalikan maka 

21248
4

12

4

3

2

3

2

1



 pp

p
 

 

4.  Pertidaksamaan Kuadrat 

Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat adalah  

0),,,(2  cbxax  

dengan a  0. 

Dengan memanfaatkan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat, maka langkah-

langkah penyelesaian suatu pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut. 

1. mencari penyelesaian dari ax
2 
+ bx + c = 0; 

2. penyelesaian (akar) tersebut kemudian digunakan sebagai batas-batas 

interval dalam garis bilangan; 
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3. dengan menguji nilai fungsi dari tiap interval, dapat diketahui 

penyelesaian pertidaksamaan kuadrat tersebut yang disesuaikan dengan 

bentuk pertidaksamaan yang ditetapkan. 

Bila ax
2 

+ bx + c = 0 tidak memiliki penyelesaian, maka tidak terdapat batas-

batas interval dalam garis bilangan, sehingga semua titik dalam garis bilangan 

dapat digunakan untuk menguji apakah semua bilangan real memenuhi 

pertidaksamaan atau tidak ada bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan. 

Pengujian nilai fungsi ini didasarkan pada fakta dari grafik suatu fungsi 

kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat cbxaxxf  2)(  selalu berbentuk 

parabola. Arah hadap parabola ini tergantung dari koefisien a, jika 0a  maka 

parabola menghadap ke atas, dan sebaliknya jika 0a  maka parabola 

menghadap ke bawah. Selanjutnya ada tidaknya perpotongan grafik dengan 

sumbu X, tergantung dari harga diskriminannya, acbD 42   . Jika 0D maka 

grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda, jika 0D maka grafik 

memotong sumbu X di satu titik, dan jika 0D  maka grafik tidak memotong 

sumbu X. Rangkuman dari fakta tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. 

 0a  0a  

0D  

 

 

           p                          q           X                 

              

 

 

 

           p                         q               X 

 

0D    
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                                                    X 

 

 

 

                                                      X 

  

Penjelasan tabel: 

 Jika 0a  dan 0D  maka 

Untuk 0)(  xfpx  

Untuk 0)(  xfqxp  

Untuk 0)(  xfqx  

 Jika 0a  dan 0D  maka 

Untuk 0)(  xfpx  

Untuk 0)(  xfqxp  

Untuk 0)(  xfqx  

 Jika 0a   dan 0D  maka untuk semua x kecuali px  ,    0)( xf  

 Jika 0a  dan 0D  maka untuk semua x kecuali px  ,    0)( xf  

 Jika 0a  dan 0D  maka untuk semua x, 0)( xf  

 Jika 0a  dan 0D  maka untuk semua x, 0)( xf  

Contoh: 
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Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat berikut: 

1. x
2 

- 8x + 12 > 0 

2. x
2 

- 8x + 12 < 0 

3. x
2 

- 8x + 12   0 

4. x
2 

- 8x + 12   0 

Jawab: 

Keempat pertidaksamaan kuadrat tersebut memiliki bentuk persamaan kuadrat 

yang sama yakni 01282  xx . Harga diskriminannya adalah positif sehingga 

memiliki 2 penyelesaian riil, yakni 2x  atau 6x . Akar-akar tersebut 

kemudian dipergunakan sebagai batas-batas interval. Karena koefisien a positif 

maka uji interval menghasilkan 

+ + + + + + + + + +       |      - - - - - - - - - - - - - - - - - -     |     + + + + + + + + + + 

2 6 

Dengan adanya hasil uji interval di atas, maka untuk menentukan himpunan 

penyelesaian dari keempat soal di atas, tinggal melihat ilustrasi tersebut. 

1. HP untuk x
2 

- 8x + 12 > 0 adalah }62|{  xxx  

2. HP untuk x
2 

- 8x + 12 < 0 adalah }62|{  xx  

3. HP untuk x
2 

- 8x + 12   0 adalah }62|{  xx  

4. HP untuk x
2 

- 8x + 12   0 adalah  }62|{  xxx  
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5.  Penggunaan Persamaan dan Pertidaksamaan dalam 

Penyelesaian Masalah 
 

Matematika merupakan salah satu alat yang paling banyak digunakan 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam bidang 

ilmu yang lain.   Untuk dapat menyelesaikan sebuah masalah, pertama-tama perlu 

disusun model matematika dari permasalahan tersebut. Pekerjaan dalam 

matematika adalah  menyelesaikan model ini. Intrepretasi dari penyelesaian model 

tersebut kemudian digunakan sebagai jawaban dari permasalahan. Sebagaimana 

telah disebutkan di awal bab ini, bahwa model matematika dari permasalahan 

sehari-hari seringkali berbentuk persamaan atau pertidaksamaan. Oleh karenanya 

baik persamaan maupun pertidaksamaan memiliki peranan yang luas dalam 

penyelesaian permasalahan sehari-hari.  Berikut beberapa contoh permasalahan 

dan penyelesaiannnya. 

1. Seseorang ingin menginvestasikan dana sebesar 10 juta rupiah, pada tingkat 

suku bunga 5 % dan 3 %. Agar pendapatan pertahun dari investasi ini adalah 

420 ribu rupiah, berapakah dana yang harus diinvestasikan pada masing-

masing suku bunga? 

Penyelesaian: 

Misal dana yang diinvestasikan pada suku bunga 5 % = x 

Maka dana yang diinvestasikan pada suku bunga 3 % = 10.000.000 – x 

Sehingga model matematikanya adalah  

0,05x + 0,03(10.000.000 – x) = 420.000 

Penyelesaian dari model tersebut adalah x = 6.000.000. 
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Jadi dana yang harus diinvestasikan adalah 6 juta rupiah pada suku bunga 5 % 

dan 4 juta rupiah pada suku bunga 3 %. 

2.  Seorang pedagang buku membeli sebuah buku seharga 60 ribu rupiah. Pada 

saat menjualnya kembali, berapa harga yang harus dipasangnya agar dapat 

memberikan diskon 20 % tetapi masing mendapatkan keuntungan 25%? 

Penyelesaian: 

Misal harga yang harus dipasang = x. 

Maka harga jual = x – 0,2 x = 0,8 x. 

Karena keuntungan = 25 % dari harga jual, maka harga beli = 75 % dari harga 

jual, sehingga model matematikanya adalah 

60.000 = 0,75 (0,8 x) 

Penyelesaian dari model tersebut adalah x = 100.000 

Jadi harga yang harus dipasang adalah 100 ribu rupiah. (Cek: dengan diskon 

20 % maka harga jual buku menjadi 80 ribu rupiah dan dengan harga jual ini 

maka si pedagang masih untung 20 ribu atau 25 % dari harga jual). 

3. 40 liter air mengandung 20 % larutan garam. Berapa liter air yang harus 

diuapkan agar dihasilkan 50 % larutan garam? 

Penyelesaian: 

Misal berat air yang harus diuapkan = x 

Karena berat larutan garam 20 % = berat larutan garam 50 %, maka model 

matematikanya adalah: 

0,2 (40) = 0,5 (40 – x) 

Selanjutnya silahkan anda selesaikan model ini! 
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4. Seorang ayah berumur 41 tahun dan anaknya berumur 9 tahun. Dalam 

minimal berapa tahun lagi umur ayah menjadi kurang dari tiga kali umur 

anaknya? 

Penyelesaian: 

Misal banyaknya tahun yang diperlukan adalah x, maka setelah x tahun umur 

ayah menjadi x41  dan umur anak menjadi x9 , sehingga model 

matematika dari persoalan di atas adalah  

)9(341 xx   

xx 32741   

142  x  

7 x . Jadi umur ayah akan menjadi kurang dari 3 kali umur anaknya 

minimal dalam 8 tahun lagi. 

Penyelesaian untuk contoh-contoh berikut ini sengaja ditinggalkan sebagai 

latihan. 

5. Keliling sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 50 m dan 

luasnya adalah 150 m
2
. Hitunglah ukuran tanah tersebut! 

6. Dua mobil berhadapan pada jarak 560 km. Jika mereka mulai berjalan 

berlawanan arah pada pukul 15.00 pada kecepatan  rata-rata masing-masing 

60 km/jam dan 80 km/jam, pada jam berapa dan dimana mereka akan 

bertemu? 

7. Adi yang mengendarai sepeda dan Beni yang mengendarai sepeda motor 

bergerak dari titik start yang sama. Adi berangkat terlebih dahulu dengan 

kecepatan rata-rata 30 km/jam. 3 jam kemudian Beni berangkat dengan 
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kecepatan rata-rata 50 km/jam. Hitunglah waktu dan jarak yang mereka 

tempuh pada saat Beni berhasil menyusul Adi! 

 

B. Konsep Persamaan dan Pembelajarannya di SD 

Porsi terbesar dalam standar kompetensi mata pelajaran matematika SD 

adalah kemampuan melakukan dan menggunakan sifat-sifat operasi hitung 

bilangan. Oleh karenanya konsep persamaan menempati posisi yang penting 

dalam meningkatkan kemampuan siswa pada mata pelajaran matematika di SD. 

Persamaan dalam hal ini berperan untuk memberikan latihan-latihan bagi siswa 

untuk meningkatkan kemampuannya dalam operasi hitung bilangan.  

Beberapa bentuk persamaan untuk melatih ketrampilan dan menguatkan 

pengetahuan siswa dalam operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah 

misalnya bisa ditampilkan dalam format berikut: 

3425  5831   4219   

 4617  4329   6136   

3552  4554   3123   

 2837  1541   2948   

 

Bentuk-bentuk tersebut juga dapat diterapkan untuk operasi perkalian dan 

pembagian. Untuk menarik perhatian siswa, maka bentuk-bentuk persamaan di 

atas biasanya disajikan dalam tampilan yang menarik, misalnya dengan diberi 

ilustrasi gambar dan warna-warna. 



 

 

166 

 

Berkenaan dengan penyajian pada kelas-kelas awal atau dalam setiap 

penyajian awal masing-masing operasi, sebuah persamaan biasanya hanya 

melibatkan operasi-operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan 

pembagian, secara tunggal. Pada pengembangannya, dikenalkan pula 

penggabungan operasi-operasi tersebut dalam sebuah operasi hitung campuran. 

Beberapa contoh operasi hitung campuran adalah sebagai berikut. 

10523   25814   )615(32   )65(14   

3:26  56:18   )4:8(20  )43(:24   

101614   10)1614(   3:615  3:)615(   

2105:3021   2)105(:3021   325:255   3)25(:)255(   

 

Dalam hal operasi hitung campuran ini perlu diperhatikan mengenai prioritas 

perhitungan. Prioritas operasi hitung bilangan, mulai dari yang paling diutamakan 

disusun sebagai berikut: 

 Prioritas I: operasi-operasi yang ada dalam tanda kurung (…); 

 Prioritas II: operasi perpangkatan; 

 Prioritas III: operasi perkalian dan pembagian; 

 Prioritas IV: operasi penjumlahan dan pengurangan. 

Dengan aturan prioritas semacam ini maka dalam sebuah operasi hitung 

campuran, semua operasi yang ada di dalam tanda kurung akan dikerjakan 

terlebih dahulu, setelah itu operasi perpangkatan, kemudian operasi perkalian dan 

pembagian, dan yang terakhir dikerjakan adalah operasi penjumlahan dan 

pengurangan. Untuk operasi-operasi yang berada pada tingkat prioritas yang 

sama, seperti operasi perkalian dan pembagian; serta operasi penjumlahan dan 

pengurangan, maka urutan pengerjaannya didasarkan pada urutan munculnya. 
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Contoh: 

 15696514   sedangkan 31114)65(14   

 324843:24    sedangkan 212:24)43(:24   

 352015206212105:3021    sedangkan 

174212221215:30212)105(:3021   

 4610655325:255    sedangkan  

3031033:303)25(:)255(   

Bentuk lain penyajian persamaan adalah dinyatakan dalam bentuk soal 

cerita. Hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah soal cerita ini adalah bahwa 

narasi yang diberikan hendaknya disesuaikan dengan kemampuan intelektual dan 

kondisi nyata lingkungan sekitar yang sudah dikenal siswa. Hal ini selain agar 

lebih menarik bagi siswa, karena sesuatu yang sudah dikenal siswa akan lebih 

mudah mereka terima, sekaligus juga memberikan suatu gambaran pada siswa 

tentang penerapan matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Penyajian 

soal cerita ini juga untuk melatih siswa dalam memahami suatu permasalahan dan 

merumuskan permasalahan tersebut ke dalam kalimat (model) matematika yang 

biasanya berbentuk persamaan atau pertidaksamaan. Kebenaran hasil pekerjaan 

siswa dalam menjawab soal cerita pertama-tama ditentukan oleh ketepatan 

rumusan kalimat (model) matematika yang dihasilkannya. Setelah berhasil 

menyusun model matematika, maka siswa harus menyelesaikan model tersebut 

menggunakan algoritma yang tepat yang telah ia kuasai. 
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Contoh 1: 

Stenis memiliki 43 kelereng. Setelah bermain kelereng bersama 

dua adiknya, Beatrix dan Anne, ternyata ada 8 kelereng yang  

hilang. Kemudian ibu membelikannya 25 kelereng baru tetapi 

Stenis harus membagi kelereng yang ia miliki sama rata untuk 

dirinya sendiri dan untuk kedua adiknya. Berapa kelereng yang 

sekarang dimiliki oleh masing-masing anak tersebut? 

 

Jawab: 

Kalimat matematika dari persoalan di atas adalah: 

 3:)25843(  

Penyelesaian terhadap kalimat matematika: 

203:603:)2535(3:)25843(   

Jadi sekarang Stenis, Beatrix, dan Anne masing-masing memiliki 20 kelereng. 

 Contoh 2: 

Suatu hari Nobita mengajak Jayen pergi ke Surabaya dengan naik 

kereta api. Pada saat sampai di stasiun, kereta yang akan 

ditumpanginya sudah mau berangkat, sehingga mereka buru-buru 

naik dan lupa membeli tiket. Di tengah perjalanan, pak kondektur 

mengetahui bahwa kedua anak tersebut tidak memiliki tiket dan 

mengharuskan mereka membayar denda 2 kali lipat dari harga 

tiket yang sebenarnya. Harga tiket kereta api untuk 1 orang ke 

Surabaya adalah Rp. 18.000,-  Sementara Nobita hanya memiliki 

uang Rp. 50.000,- sehingga dia terpaksa harus meminta Jayen 

untuk menambahkan uangnya. Berapa uang yang harus 

ditambahkan Jayen agar cukup untuk membayar denda mereka? 

 

Jawab: 

Kalimat matematika dari persoalan di atas adalah: 

)180002(250000   

Penyelesaian terhadap model matematika tersebut: 

72000360002)180002(250000  x  
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220005000072000  x  

Jadi agar mereka dapat membayar denda, maka uang yang harus ditambahkan 

Jayen adalah Rp. 22.000,- 

Selain bernuansa realistik, sehingga sebuah soal cerita mudah diterima 

dan dipahami oleh siswa, dalam soal cerita juga dapat memuat nilai-nilai budi 

pekerti, sebagaimana kita lihat pada kedua contoh di atas. Contoh 1 memuat pesan  

tentang seorang anak yang mau membagi apa yang dimiliki kepada saudaranya; 

dan bisa juga merupakan pesan moral bahwa semakin banyak kita diberi maka 

semakin banyak pula kita harus berbagi; pada contoh 2 terungkap adanya sanksi 

apabila seseorang tidak memenuhi kewajibannya. 

 

C. Konsep Pertidaksamaan dan Pembelajarannya di SD 

Selain konsep kesamaan, pada siswa SD juga diberikan konsep tentang 

ketidaksamaan. Hal ini dimaksudkan agar siswa mampu melakukan suatu 

perbandingan: lebih besar, lebih kecil, kurang dari, lebih dari, dan sebagainya. 

Pengenalan konsep kesamaan ini dapat dimulai dengan suatu peragaan, misalnya 

guru membawa dua buah kotak yang masing-masing berisi sejumlah tertentu buah 

jeruk, dan kemudian menugaskan siswa untuk menentukan pada kotak yang mana 

terdapat lebih banyak atau lebih sedikit buah jeruk. Atau bisa juga menggunakan 

peragaan yang dikaitkan dengan pengukuran, seperti mana yang lebih berat: buku 

atau penghapus, mana yang lebih tinggi letaknya: papan tulis atau jendela, dan 

sebagainya.  
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Secara formal, diawali dengan sebuah urutan bilangan, siswa akan 

mendapat gambaran apakah suatu bilangan itu lebih kecil atau lebih besar dari 

bilangan lain. Selanjutnya penguatan terhadap konsep ketidaksamaan ini 

dilakukan dengan penyajian pertidaksamaan-pertidaksamaan yang harus 

diselesaikan oleh siswa. Pertidaksamaan tersebut disajikan dalam bentuk yang 

sederhana, misalnya dalam ilustrasi berikut. 

              … 

             27  

            …   

           23    

          …     

         …      

        …       

       15        

      13         

     …          

    9           

   …            

  5             

 3              

1               

 

Gambar 4.1 Tangga bilangan 

Melalui tangga bilangan di atas akan ada beberapa manfaat yang bisa dicapai. 

Pertama siswa harus mengamati pola bilangan-bilangan yang diketahui dalam 

tangga tersebut. Mulai anak tangga pertama hingga anak tangga – anak tangga 

berikutnya, bilangannya semakin naik, sehingga bilangan yang berada di suatu 

anak tangga akan lebih besar daripada bilangan di anak tangga sebelumnya (di 

bawahnya) dan lebih kecil daripada bilangan di anak tangga sesudahnya (di 

atasnya). Misalnya, untuk mengisi bilangan pada anak tangga keempat, siswa 

memiliki 3 kandidat yakni 6,7,8. Untuk menentukan mana di antara ketiganya 
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yang tepat, maka siswa perlu melihat pola kenaikan yang terjadi. Ternyata dari 

suatu anak tangga ke anak tangga berikutnya bilangannya ditambah dengan 2, 

sehingga bilangan yang tepat untuk mengisi anak tangga keempat adalah 7. 

Dengan model ini selain dapat melatih penguatan penguasaan pada konsep 

ketaksamaan dan urutan bilangan, juga melatih ketrampilan siswa pada operasi 

penjumlahan dan pengurangan.  

Pertidaksamaan juga dapat disajikan dalam bentuk yang lebih menarik dan 

lebih menantang siswa untuk menyelesaikannya, misalnya dalam rupa teka-teki. 

Contoh: 

Aku sebuah bilangan bulat. Bila ditambah 2 maka hasilnya lebih 

besar dari 6 tetapi bila dikalikan dengan 2 hasilnya lebih kecil 

dari 12. Siapakah aku? 

 

Untuk dapat menjawab teka-teki di atas, harus dibuatkan model matematikanya 

yang merupakan suatu pertidaksamaan. Jika dimisalkan aku adalah x, maka 

model matematikanya adalah 

12262  xx  

Penyelesaian dari model ini didapatkan  64  xx   atau  64  x . Sehingga 

satu-satunya bilangan bulat yang memenuhi adalah 5. Jadi aku adalah 5. 

Sebuah soal cerita atau teka-teki akan melatih siswa untuk dapat 

menyusun suatu model matematika yang pada umumnya berupa persamaan atau 

pertidaksamaan, sebab secara matematis yang diselesaikan dalam soal cerita 

adalah model matematikanya, sedangkan jawaban terhadap soal tersebut 

didapatkan dari interpretasi terhadap penyelesaian model tersebut. Penyajian 

suatu soal cerita atau media lain yang menarik dan variatif akan dapat 
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memotivasi dan meningkatkan kemampuan siswa  dalam membentuk suatu 

persamaan atau pertidaksamaan sebagai model dari sebuah masalah yang pada 

akhirnya akan dapat meningkatkan kemampuannya untuk memecahkan masalah. 

Selanjutnya beberapa soal berikut dapat dikerjakan sebagai latihan 

berkenaan dengan perancangan strategi penyajian persamaan atau 

pertidaksamaan. 

1. Buatlah sebuah model penyajian materi yang dapat melatih siswa untuk 

menyusun suatu persamaan atau pertidaksamaan, selain dengan menggunakan 

soal cerita! 

2. Buatlah suatu teka-teki yang model matematikanya berupa persamaan yang 

melibatkan operasi hitung campuran!  

3. Buatlah suatu teka-teki yang model matematikanya berupa pertidaksamaan 

yang melibatkan operasi hitung campuran! 

4. Dapatkah sebuah masalah memiliki model matematika yang melibatkan 

persamaan dan sekaligus pertidaksamaan? Jika ya, berikan contohnya! Jika 

tidak, sebutkan alasannya! 

 

 


