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STRATEGI MENGORGANISASI SUATU DATA

(Organizing Data)

Salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dalam matematika adalah dengan 

mengorganisasi data atau informasi yang telah kita miliki. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa setiap kali kita berusaha memecahkan suatu masalah atau soal matematika 

dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, yang mungkin tidak dapat atau sulit 

diselesaikan dengan cara biasa, kita dituntut untuk dapat meninjau kembali informasi 

yang kita miliki agar dapat melihat kembali masalah tersebut dalam sudut pandang yang 

berbeda. Dengan munculnya sudut pemikiran yang berbeda, tentunya  kita berharap 

dapat menyelesaikan masalah yang ada dengan lebih mudah dan lebih cepat.Untuk itu, 

diperlukan melakukan organisasi data atau informasi yang telah dimiliki.

Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menggunakan organisasi 

data atau informasi untuk memudahkan atau membuat aktivitas yang kita lakukan 

menjadi lebih efektif adan efisien. Misalnya, dalam perjalanan pulang dari kantor

menuju ke rumah dan kita ingin mampir ke beberapa tempat terlebih dahulu.  Kita pasti 

akan memilih rute yang membuat semua tempat terjangkau tanpa harus berputar 

berkali-kali dan memiliki jarak tempuh paling pendek. Begitu juga dalam melakukan 

beberapa kegiatan dalam sekali waktu, tentunya kita akan mengorganisasi runtutan 

aktivitas tersebut berdasar deadline time maupun prioritas berdasarkan manfaatnya.

Berikut ini adalah beberapa masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan 

metode “Mengorganisasi Data”.

Problem 1

David dan Lisa mengikuti pertandingan tenis persahabatan di suatu klub lokal. Pemain 

yang pertama kali memenangkan dua permainan berturut-turut atau yang  lebih banyak 

memenangkan dari tiga kali permainan, dialah pemenangnya. Berapa banyak 

kemungkinan hasil akhir dari pertandingan tersebut?
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Solusi :

Cara untuk menyelesaikan masalah di atas adalah dengan mendaftar semua 

kemungkinan hasil pertandingan. Misalnya, Lisa memenangkan pertandingan pertama, 

kalah pada pertandingan kedua, menang pada pertandingan ketiga  dan keempat atau 

sebaliknya David memenangkan pertandingan pertama, kalah pada pertandingan kedua, 

menang pada pertandingan ketiga  dan keempat, dan masih banyak kemungkinan 

lainnya. Apabila pendataan kemungkinan hasil pertandingan tidak dilakukan secara 

terorganisir, kita berpeluang besar melakukan kesalahan pendataan baik melakukan 

pengulangan hasil yang sama maupun tidak tercantumnya suatu kemungkinan hasil 

pertandingan.

Pendataan terorganisir dapat dilakukan dengan cara mendaftar terlebih dahulu semua 

kemungkinan apabila Lisa memenangkan di pertandingan pertama dan berikutnya 

mendaftar semua kemungkinan apabila David memenangkan pertandingan pertama.

Jadi semua ada 10 kemungkinan.

Problem 2

Berapa banyak bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1.000.000 dan 

merupakan bilangan kuadrat sempurna atau bilangan kubik?

Solusi :

Suatu cara sederhana yang luar biasa untuk dilakukan adalah dengan mendata semua 

bilangan dari 1 hingga 1.000.000, kemudian melingkari masing-masing bilangan 

kuadrat dan bilangan kubik, lalu mencacah banyaknya.
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Tetapi dengan menggunakan organisasi data, kita dapat menemukan dengan lebih cepat, 

yaitu dengan mencacah banyak bilangan kuadrat :

1 , 2 , 3 , 4 , … , 1000 , sebanyak 1000 bilangan

Selanjutnya, kita mencacah banyaknya bilangan kubik, yaitu :

1 , 2 , 3 , 4 , … , 100 , sebanyak 100 bilangan

Namun, dari hasil pencacahan tersebut, dapat kita lihat ada bilangan yang disebutkan 

dua kali, yaitu bilangan yang merupakan kuadrat sempurna sekaligus bilangan kubik 

(yaitu bilangan pangkat enam). Oleh karena itu, kita perlu mencacah bilangan yang 

tercacah sebanyak dua kali sebagai berikut.

1 , 2 , 3 , 4 , … , 10 , sebanyak 10 bilangan.

Misal : 1 = 12 = 13 ; 64 = 82 = 43 ; dst.

Jadi banyaknya bilangan yang diminta adalah 1000+100-10=1090.

Problem 3

Koefisien suatu persamaan kuadrat  + + = 0 ditentukan dengan cara melempar 

suatu dadu (fair dice)sebanyak dua kali. Hasil lemparan pertama sebagai b dan hasil 

lemparan kedua sebagai c. Berapa peluang bahwa persamaan tersebut memiliki akar 

riil?

Solusi :

Cara biasa yang akan dilakukan siswa adalah mendata semua kemungkinan munculnya 

mata dadu, kemudian memasukkan ke dalam persamaan dan mencari akar-akarnya. 

Tentunya cara ini akan menghabiskan banyak waktu karena ada kemungkinan bahwa 

persamaan kuadrat yang dihasilkan dari pensubstitusian hasil mata dadu, tidak dapat 

difaktorkan, sehingga menuntut untuk diselesaikan menggunakan rumus kuadrat. 

Padahal, rumus kuadrat menuntut ketelitian dalam penghitungan.
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Dengan menggunakan pengorganisasian data, kita dapat menyelesaikan masalah di atas 

dengan lebih mudah. Hal pertama yang kita lakukan adalah mendata semua 

kemungkinan munculnya mata dadu (sebanyak 36 kemungkinan).

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6

Sekarang, kita akan menggunakan Diskriminan untuk melihat pola yang terbentuk. 

Untuk memiliki akar riil, Diskriminan dari persamaan kuadrat haruslah tidak negatif, 

yaitu − 4 ≥ 0. Kita dapat melihat bahwa semua pasangan yang memiliki 1 

sebagai koefisien b tidak dapat menghasilkan akar riil, karena 1 − 4(1)( ) pasti negatif. 

Secara serupa berlaku untuk pasangan dengan 2 sebagai b, kecuali untuk 2,1. Dengan 

menggunakan pola yang sama untuk b=3,4,5,6, kita dapat menghasilkan pola sebagai 

berikut.

1,1 2,1 3,1 4,1 5,1 6,1

1,2 2,2 3,2 4,2 5,2 6,2

1,3 2,3 3,3 4,3 5,3 6,3

1,4 2,4 3,4 4,4 5,4 6,4

1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5

1,6 2,6 3,6 4,6 5,6 6,6

Jadi, ada 19 pasangan dari 36 kemungkinan yang ada. Peluangnya adalah atau 

52,8 %.
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Problem 4

Empat pasang suami istri datang ke teater. Nama-nama para istri adalah Alice, Barbara, 

Christa, dan Edith. Nama-nama para suami adalah Al, Frank, Fred, dan Ernest.  

Tentukan masing-masing pasangan suami-istri tersebut berdasarkan informasi berikut.

a) Al adalah saudara Edith ;

b) Edith dan Fred pernah bertunangan tetapi mereka berpisah ketika Edith bertemu 

dengan suaminya sekarang ;

c) Christa memiliki seorang saudara perempuan tetapi suaminya adalah anak tunggal ;

d) Alice menikah dengan Ernest.

Solusi:

Siswa biasanya akan menebak siapa adalah pasangan siapa kemudian baru 

mencocokkan denga petunjuk yang ada. Cara ini dapat menghasilkan jawaban yang 

tepat, namun biasanya setelah beberapa kali tebakan.

Kita dapat mengorganisir data yang ada  ke dalam  suatu tabel dan kemudian 

menandainya berdasar petunjuk. Kita mulai dengan menyiapkan tabel sebagai berikut.

Alice Christa Barbara Edith

Al

Frank

Fred

Ernest

Informasi yang paling mudah adalah informasi keempat,  yaitu Alice adalah pasangan 

Ernest, maka kita dapat menuliskan “YA” pada bagian Ernest-Alice. Kemudian 

memberi tanda silang pada kolom lain di barisan Ernest, dan pada baris lain di kolom 

Alice seperti berikut.

Alice Christa Barbara Edith

Al X

Frank X
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Fred X

Ernest YA X X X

Informasi selanjutnya adalah bahwa,  Al saudara Edith maka pada kolom Al dan Edith 

dapat kita isi dengan tanda silang. Informasi kedua menunjukkan bahwa Edith juga 

bukan pasangan Fred, sehingga kita juga dapat memberi tanda silang pada bagian Fred 

dan Edith.

Alice Christa Barbara Edith

Al X X

Frank X

Fred X X

Ernest YA X X X

Dari kolom di atas dapat kita ketahui bahwa pasangan edith adalah Frank. 

Informasi ketiga memberi tahu bahwa pasangan Christi tidak memiliki saudara, 

sehingga pasti bukan Al, yang merupakan saudara Edith. Dengan menggunakan cara 

yang sama, memberi tanda silang pada kolom yang tidak mungkin, dapat diperoleh  

nama-nama pasangan suami istri tersebut  sebagai berikut.

Alice Christa Barbara Edith

Al X X YA X

Frank X X X YA

Fred X YA X X

Ernest YA X X X

Jadi, Al dan Barbara, Frank dan Edith, Fred dan Christa, Ernest dan Alice. 

Problem 5

Ada 10 orang tukang permata di pengadilan yang menjadi tersangka dalam kasus 

penipuan koin emas. Kesepuluh tukang permata memberikan sampel berupa setumpuk 

koin emas kepada penasehat raja, Mr. Pogner. Masing-masing tumpukan koin tersebut 
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terdiri dari 10 koin emas. Tiap koin emas yang benar memiliki berat tepat 1 ons, tetapi 

koin yang “palsu” sepuhan emasnya dikurangi 0,1 ons. Diantara 10 tumpukan koin, 

hanya ada 1 tumpuk “koin palsu”. Bagaimana cara Mr Pogner untuk mengetahui 

siapakah pelaku penipuan tersebut serta mengetahui tumpukan yang mana yang 

merupakan koin palsu hanya dengan sekali melakukan penimbangan koin?

Solusi:

Cara tradisional yang dilakukan adalah dengan mengambil secara acak tumpukan koin 

dan menimbangnya, namun tentu saja cara ini hanya memiliki peluang 1 dibanding 10 

untuk menemukan tumpukan koin pasu hanya dengan sekali penimbangan.

Dengan menggunakan metode organisasi data, dipastikan kita dapat menentukan pelaku 

dan tumpukan mana yang merupakan koin palsu hanya dengan melakukan sekali 

penimbangan. Caranya adalah dengan memberi label masing-masing tumpukan koin 

dengan urutan 1,2,3,4,...,10, kemudian mengambil koin dari masing-masing tumpukan 

sebanyak nomor yang tertera pada label tumpukan tersebut, yaitu 1 keping dari 

tumpukan pertama, 2 keping dari tumpukan kedua, 3 keping dari tumpukan ketiga, dan 

seterusnya hingga 10 keping dari tumpukan kesepuluh. Kemudian kita timbang berat 

total dari seluruh keping koin tersebut. Jika semua koin benar, maka berat total 

seharusnya adalah 1+2+3+..+10=55. Namun, pada kenyataannya pastilah jumlahnya 

kurang dari itu. Sekarang kita tinggal melihat selisih beratnya saja. Jika berat total 0,7 

ons kurangnya dari total berat seharusnya, maka “koin palsu” pastilah terletak pada 

tumpukan ketujuh. Seandainya selisihnya 0,3 ons dari berat seharusnya, maka “koin 

palsu” terletak pada tumpukan ketiga, dan seterusnya.

Dengan demikian, Mr Porger dapat mengetahui pelaku dan tumpukan mana yang 

merupakan tumpukan “koin palsu” .

Problem 6

Seorang pemburu yang sedang lapar mendatangi dua orang penggembala yang sedang 

bersiap-siap untuk  makan. Penggembala pertama mepunyai 3 lof roti sedangkan 

penggembala kedua mempunyai 5 lof roti, masing-masing roti memiliki ukuran yang 
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sama. Pemburu tersebut tidak mempunyai roti sama sekali namun ia memiliki 80 sen 

sebagai pengganti roti. Kemudian mereka pun mulai membagi kedelapan lof roti 

tersebut menjadi 3 sama banyak. Bagaimana cara kedua penggembala membagi uang 

yang mereka terima dari pemburu tersebut?

Solusi:

Cara yang pada umumnya dilakukan adalah membuat persamaan, yang tentunya rumit 

untuk diterapkan dalam menyelesaikan kasus ini. Kebanyakan juga menebak dengan 

metode trial and error, yang membutuhkan waktu lama sampai mendapatkan jawaban 

benar.

Kita dapat memecahkan permasalahan di atas, dengan organisasi data ke dalam tabel 

berikut. 

Penggembala 1 Penggembala 2 Pemburu

Banyak roti yang dimiliki 3 lof 5 lof Tidak ada

Banyak roti untuk dimakan lof lof lof

Banyak roti yang diberikan untuk 

pemburu

lof lof

Dari informasi yang diberikan, kita ketahui bahwa jumlah total roti adalah 8 lof. Jika 

roti dibagi sama rata diantara ketiga orang tersebut maka masing-masing menerima 

lof. 

Pemburu tersebut membayar 80 sen untuk lof roti yang ia terima, artinya ia membayar 

30 sen untuk setiap lof nya.

Penggembala pertama memiliki 3 lof pada awal mulanya dan ia sendiri mendapat lof. 

Hal ini berarti, penggembala pertama hanya memberikan lof saja kepada sang 

pemburu. Maka uang yang berhak diterima oleh penggembala pertama adalah × 30 =
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10 sen. Sedangkan penggembala kedua memberikan lof sisanya, sehingga ia berhak 

untuk menerima uang × 30 = 70 sen.

Problem 7

Tentukan hasil perkalian dari (tan 15o) (tan 30o) (tan 45o) (tan 60o) (tan 75o).

Solusi :

Kebanyakan siswa akan mendekati masalah ini dengan menemukan nilai dari tiap 

tangent dengan menghitungnya menggunakan kalkulator yang kemudian hasilnya 

dikalikan.

Mari kita mencoba menyelesaikannya dengan menyusun datanya, yaitu :

(tan 15o) (tan 75o) · (tan 30o) (tan 60o) · (tan 45o) 

Seperti yang kita ketahui bahwa tan A dan tan (90o – A) adalah berkebalikan, sehingga 

hasil perkaliannya adalah 1. Dengan demikian,

(tan 15o) (tan 75o) = 1

(tan 30o) (tan 60o) = 1

  (tan 45o) = 1

Jadi, hasil perkalian dari (tan 15o) (tan 30o) (tan 45o) (tan 60o) (tan 75o). adalah 1.

Problem 8

Ruangan bawah tanah dari sebuah apartemen memilii 6 tangki minyak. Sebuah takaran 

yang mengukur penyimpanan minyak di ruang bawah tanah diatur untuk mengukur 5 

tangki. Hasil pengukurannya adalah sebagai berikut.

Tanpa tangki A, disana terdapat 2000 liter minyak.

Tanpa tangki B, disana terdapat 2200 liter minyak.

Tanpa tangki C, disana terdapat 2400 liter minyak.

Tanpa tangki D, disana terdapat 2800 liter minyak.

Tanpa tangki E, disana terdapat 3000 liter minyak.

Berapa banyak (liter) minyak pada tiap tangki ?
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Solusi:

Masalah ini dapat diselesaikan menggunakan aljabar dengan menyelesaikan 6 

persamaan, yaitu :

B + C + D + E + F = 2000

A + C + D + E + F = 2200

A + B + D + E + F = 2400

A + B + C + E + F = 2600

A + B + C + D + F = 2800

A + B + C + D + E = 3000

Namun, menggunakan cara ini tidak praktis dan akan membutuhkan banyak waktu dan 

tenaga.

Kita dapat menyelesaikan masalah ini menjdai lebih sederhana dengan menyusun 

datanya.

Perhatikan table berikut.

Pengukuran Tangki 

A

Tangki 

B

Tangki 

C

Tangki 

D

Tangki 

E

Tangki 

F

Total

1

2

3

4

5

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2000

2200

2400

2600

2800

3000

Total 5A 5B 5C 5D 5E 5F 15000

Dari tabel diatas diperoleh 5A + 5B + 5C + 5D +5E +5F = 15000 kemudian kedua ruas 

dibagi 5 menjadi

A + B + C + D + E + F = 3000. Apabila ledua ruas dikalikan 4 menjadi 4A +4 B +4 C 

+4 D +4 E +4 F = 12000. Dari pengukuran 6 diperoleh persamaan A + B + C + D + E = 

3000 yang apabila kedua ruas dikalikan 4 menjadi 4A +4 B +4 C +4 D +4 E = 12000. 

Dengan demikian diperoleh tangki F = 0.
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Dengan cara yang sama pada pengukuran 5 : A + B + C + D + F = 2800, karena F = 0 

persamaan tersebut menjadi A + B + C + D = 2800. Dapat dilihat di tabel bahwa pada 

pengukuran 1 : A + B + C + D + E + 0 = 3000, sehingga diperoleh E = 200. Degan 

menggunakan cara yang sama akan diperoleh nilai D = 400, C = 600, B = 800, A = 

1000.

Problem 9

Berapa banyak segitiga yang ada pada gambar berikut ?

Solusi :

 Cara yang biasanya digunakan oleh para guru menghitung jumlah segitiga yang 

terdapat pada gambar diatas dengan menggunakan kombinasi. Jumlah kombinasi 

dari enam garis (garis pada seluruh segitiga dan tiga garis yang dibuat di dalam 

segitiga yaitu 6C3 = 20. Kemudian dikurangi dengan tiga titik yang terdapat dalam 

segitiga. Dengan demikian, terdapat 17 segitiga pada gambar tersebut.

 Atau jika siswa tertarik untuk menghitung secara langsung jumlah segitiga yang 

ada pada gambar, akan sangat mudah terjadi kesalahan dalam perhitungan. Oleh 

karena itu, siswa membutuhkan metode untuk menyusun informasi yang didapat 

secara akurat. Sekarang, amri kita mencoba membuat segitiga per langkah dengan 

menambahkan garis di dalamnya dan menghitungnya dalam bentuk penyusunan 

data.

Kita mulai dengan sefitiga utama, ABC, yang jelas hanya memiliki 1 segitiga 

(Gambar a.). kemudian penambahan garis AD, dan sekarang terdapat 2 segitiga 

ABD dab ACD (Gambar b.).
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Gambar a. Gambar b.

Lalu penambahan garis BE menjadikan terdapat 5 segitiga (Gambar c.). Yang 

terakhir penambahan garis CF (Gambar d.).

   

Mari kita menyusun data diatas dalam sebuah tabel.
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Penambahan Garis pada Segitiga Segitiga yang dibentul

Gambar a

Gambar b

Gambar c

Gambar d

0

AD

BGE

CKHF

1  (ABC)

2  (ABD, ADC)

5  (ABG, BGD, AGE, BEC, ABE)

9  (FBH, AFC, BHC, AFK, KDC, AKC, 

FBC, HKG, EHC)

Total 17  segitiga

Dengan demikian, terdapat 17 segitiga pada gambar tersebut.

Problem 10

Tentukan hasil perkalian terbesar dari dua bilangan asli yang jumlahnya 41 !

Solusi : 

Biasanya siswa menyelesaikan soal diatas dengan mengubahnya menjadi persamaan 

= (41 − ), dengan y sebagai hasil kali. Dengan mencari nilai maksimum dari 

fungsi parabola yang dihasilkan maka siswa akan menemukan hasil perkalian (y) 

terbesar tersebut. 

Hal ini sangatlah mudah jika kita mngelompokkan data untuk menyelesaikan soal diatas 

menjadi : 
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jadi hasil kali terbesar dari dua bilangan asli yang jumlahnya  adalah 420 

Problem 11

Tentukan hasil dari 

Solusi : 

Dengan menggunakan cara yang umumnya digunakan, siswa biasanya menjari hasil 

dari setiap bilangan berpangkat dua diatas kemudian menjumlahkannya satu persatu. 

Ada juga yang memisahnya menjadi 2 bagian seperti 

         dan

Kemudian siswa tinggal menjumlahkan kedua hasil operasi penjumlahan dan 

pengurangan diatas. 

Namun, jika kita mengunakan strategi pemecahan masalah dengan mengelompokkan 

data menjadi  

Kita dapat dengan mudah menyelesaikan soal diatas. Kita tinggal memfaktorkannya 

menjadi : 

Problem 12

Diberikan bilangan komposit dari 1 sampai 1.998 dinyatakan sebagai berikut : 

Kemudian kita hapus setiap angka NOL pada bilangan komposit diatas sehingga 
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menghasilkan gabungan angka yang baru. Berapakah jumlah dari digit angka yang 

terdiri dari gabungan anga-angka yang baru?

Solusi : 

Jika diperhadapkan soal seperti ini siswa biasanya mencari jumlah dari setiap angka 

yang baru dan itu merupakan hal yang sulit, karena bilangan yang dihasilkan terdiri dari 

banyak angka. Disini jelas bahwa kita membutuhkan strategi pemecahan masalah 

dengan cara yang sederhana untuk menyelesaikan soal ini. Mulailah dengan mengambil 

jumlah digit angka yang pertama seperti : 

Jumlah dari digit angka 10 – 99 dapat dicari dengan  mengalikan angka 10 dengan S1 

(Jumlah 9 Bilangan asli pertama), seperti berikut : 

Jumlah digit dari angka 1 – 9 (S1) adalah 45  

Jadi jumlah digit dari angka 10 – 99 adalah 

= 

Jadi jumlah digit dari angka 1 – 99 (S2) adalah 

Demikian pula jumlah digit angka S3 yakni jumlah angka dari 100-999 yang dapat 

dicari dengan mengalikan angka 100 dengan  S1 ditambah dengan S2 seperti berikut : 

Untuk mendapatkan jumlah digit angka S4 yakni jumlah angka dari 1 – 999, kita tinggal 

menjumlahkan S3 +  S4 seperti berikut :  

Dari hasil tersebut, kita mencari jumlah digit S5 yakni jumlah angka dari 1.000 – 1.999 

yang dapat dicari dengan menjumlahkan angka 1.000 dengan S4 (jumlah angka 1 – 999) 

seperti berikut : 

Untuk mendapatkan jumlah digit S6 yakni jumlah angka dari 1 – 1.999, kita tinggal 

menjumlahkan S4 + S5 seperti berikut : 
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Sehingga, diperoleh jumlah digit angka dari 1 – 1.998  = 

                                                                                            = 


