
    

Strategi Problem Solving dengan Penemuan Pola 

 

Contoh Soal Problem Solving dan penyelesaiannya dengan strategi penemuan 

pola. 

1. Problem: Tentukan digit terakhir dari 8 . 

Penyelesaian: Banyak siswa akan mencoba menyelesaikan masalah tersebut 

dengan menggunakan perpangkatan yang dihitung dengan menggunakan 

kalkulator. Tetapi kalkulator tidak dapat memberikan hasil dari pangkat 8 

karena keterbatasan ruang tampilan digit. Sehingga mereka harus 

menyelesaikan dengan metode yang lain. Strategi yang dapat digunakan 

adalah dengan menemukan pola perpangkatan sebagai berikut. 

8 =       8 8  =        32.768 

8  =      64 8  =      262.144 

8  =    512 8  =   2.097.152 

8  = 4.096 8  = 16.777.216 

Perhatikan pola yang terjadi, digit terakhir berulang melingkar tiap empat kali 

(8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6, …). Sekarang kita dapat mengaplikasikan aturan pola 

yang terbentuk. Pangkat yang kita cari adalah 19, jika dibagi 4 memberi sisa 

3. Oleh karena itu digit terakhirnya akan sama dengan digit terakhir pada  

8 , 8 , 8 , 8  yaitu 2. 

2. Problem: Tentukan digit terakhir dari hasil berikut 13 + 4 + 5 . 

Penyelesaian: Siswa dapat mencari pola perpangkatan yang terbentuk dari 

ketiga bilangan tersebut. 

Untuk perpangkatan 13 kita peroleh: 

13 =        13 13 =        371.293 

13 =      169 13 =     4.826.809 

13 =   2.197 13 =   62.748.517 

13 = 28.561 13 = 725.731.721 

Digit terakhir untuk pangkat 13 berulang sebagai 3, 9, 7, 1, 3, 9, 7, 1, … 

berulang melingkar tiap empat kali. Jadi, 13  mempunyai digit terakhir yang 

sama dengan 13  yaitu 3. 



    

Untuk perpangkatan 4 kita peroleh: 

4 =     4 4 =   1.024 

4 =   16 4 =   4.096 

4 =   64 4 = 16.384 

4 = 256 4 = 65.536 

Digit terakhir untuk pangkat 4 berulang sebagai 4, 6, 4, 6, 4, 6, … berulang 

melingkar tiap dua kali. Jadi, 4  mempunyai digit terakhir yang sama 

dengan 4  yaitu 4. 

Digit terakhir untuk perpangkatan bilangan 5 haruslah 5 (misalnya 5, 25, 125, 

625, …). 

Jumlah yang kita cari adalah 3 + 4 + 5 = 12, yang mempunyai digit terakhir 2. 

3. Problem: Berapa banyak digit hasil perpangkatan berikut (111.111.111) ? 

Tentukan juga berapa digit tengahnya? 

Penyelesaian: Beberapa siswa mungkin akan segera menyerah saat 

mendapati soal ini, meski terlihat hanya sebuah perkalian biasa, tetapi 

kalkulator tidak dapat digunakan sampai 9 digit.  

Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan melihat pola sebagai berikut. 

1 digit 1                = 1                      = 1 digit, digit tengah = 1 

2 digit 11              = 121          = 3 digit, digit tengah = 2 

3 digit 111  = 12321 = 5 digit, digit tengah = 3 

4 digit 1111  = 1234321 = 7 digit, digit tengah = 4 

⋮          ⋮     ⋮     ⋮ 

9 digit 111.111.111  = 12345678987654321 =17 digit, digit tengah = 9 

Jadi, ada 17 digit yang dihasilkan dengan digit tengahnya adalah 9. 

4. Problem: Berapakah jumlah bilangan pada baris ke 25 pada bentuk berikut. 

                                          1 

                                    3          5 

                             7            9          11 

                      13         15          17         19 

Penyelesaian: Siswa dapat melanjutkan menulis angka ganjil pada barisan 

hingga baris ke 25. Tapi kita dapat menyelesaikan maslaah ini dengan 

menemukan pola yang terbentuk sebagai berikut. 



    

Baris    Jumlah 

1 1 

2 8 

3 27 

4 64 

5 125 

6 216 

⋮ ⋮ 

n 푛  

Jadi, pada baris ke 25 jumlahnya adalah 25  = 15.625.     

5. Problem: Pada sebuah barisan 1, 3, 2, … setiap bilangan setelah dua bilangan 

pertama diperoleh dari mengambil suku sebelumnya yang dikurangi dengan 

suku sebelumnya. Oleh karena itu, untuk menemukan suku selanjutnya pada 

barisan ini, kita dapat mengambil 2 – 3 yaitu -1. Tentukan jumlah 25 suku 

pertama dari barisan tersebut. 

Penyelesaian: Cara yang paling meyakinkan untuk menyelesaikan masalah 

ini adalah dengan menuliskan 25 suku lalu menjumlahkannya. Banyak siswa 

biasanya memilih untuk menjumlahkan semua suku positif, menjumlahkan 

semua suku negatif, lalu menjumlahkan hasil keduanya. 

Kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan mencari beberapa suku 

selanjutnya sehingga kita dapat menemukan pola yang terbentuk sebagai 

berikut. 1, 3, 2, -1, -3, -2, 1, 3, 2, -1, -3, -2, … 

Polanya sudah terlihat. Barisan itu membentuk 6 suku berulang secara 

melingkar. Selanjutnya jumlah ke 6 suku tersebut adalah 0. Oleh karena itu 

jumlah 24 suku pertama adalah 0 dan suku ke 25 adalah 1, maka diperoleh 

jumlah 25 suku pertama dari barisan itu adalah 1.  
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