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KATA PENGANTAR 

 
Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamalaikum warahmatullahi wabarakahtuh. 

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar. Tak lupa juga mengucapkan 

salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar 

Muhammad SAW, karena berkat beliau, kita mampu keluar dari kegelapan 

menuju jalan yang lebih terang. 

Saya sangat mengapresiasi kepada dosen-dosen yang kreatif dan sangat 

peduli dengan pengembangan dan pengaplikasian ilmunya. Seperti apa yang 

saya baca di dalam buku ini, dimana penulis sungguh kreatif menuliskan 

untuk menjelaskan penyelesaian “matematika” dengan mengambil beberapa 
contoh persoalan real dalam kehidupan keseharian kita. Hal ini sangat 

membantu dan memudahkan bagi pelajar dan mahasiswa di dalam 

menyenangi, menyukai, mencintai dan menggembirakan mereka dalam 

mempelajari mata pelajaran (mata kuliah) “matematika”, yang selanjutnya 
dapat dengan mudah mengaplikasikannnya secara factual dan nyata. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada umumnya pelajar dan 

mahasiswa mempunyai image yang “menakutkan” tentang pelajaran 
Matematika ini. Hal ini mungkin dikarenakan, selama ini pelajaran 

matematika disampaikan dan disajikan banyak dalam bentuk hayalan yang 

sukar untuk dipahami dan diaplikasikan secara nyata. 

Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-

tingginya kepada penulis, yang telah dapat menyelesaikan penulisan buku 

ajar yang berjudul “Matematika Mengungkap Misteri Kehidupan” ini, dan 
semoga buku ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

Nasunminallahwafahunqarif, wabasirilmukminin,  

wabillahitaufiq walhidaya,  

wassalamualaikum warahmatullahi wabarakahtu. 

 

 

 

(Prof. Md. Dr. Ir. Syafrudin, M.Eng.,IPM). 

Dekan Fakultas Saintek Universitas Muhammadiyah Bandung 
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PRAKATA PENULIS 

 
Bismillahirrahmanirrahim. 

Segala Puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahi kekuatan untuk 

dapat merampungkan buku “Matematika Mengungkapkan misteri 
Kehidupan”. Tak lupa, Shalawat serta salam, kami curahkan kepada Nabi 
Muhammad SAW. Buku ini merupakan usaha penulis untuk dapat 

menyebarluaskan manfaat matematika sebagai alat yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah di kehidupan. Sehingga dapat memberikan 

motivasi kepada pelajar/mahasiswa untuk belajar matematika dan kalkulus 

lebih baik lagi. 

Buku ini merupakan buku pengayaan dari buku teks ajar yang mencakup 

materi kalkulus, probabilitas, dan statistika yang dikemas dengan pendekatan 

pembelajaran PBL (problem based learning). Setiap judul yang disajikan akan 

diawali dengan studi kasus dengan menonjolkan scientific investigation yang 

mengajak pembaca untuk dapat melakukan proses inquiry. Kemudian penulis 

akan memberikan jawaban atas permasalahan yang diberikan, tentunya 

dalam “kacamata” matematika. Sehingga diharapkan pembaca akan 
merasakan pengalaman dalam mengungkap fenomena- fenomena dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam penyusunan buku ini, penulis sangat berterimakasih atas 

kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak. Salam bakti untuk Ayah dan Ibu 

yang telah memberikan segalanya yang tidak dapat penulis balas budi. 

Kepada istri tercinta, yang telah mendampìngi dan memberikan dukungan 

selama ini. Kepada anak-anak yang telah menjadi buah hati dan penyemangat. 

Kepada rekan sejawat dan seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu 

persatu, mudah-mudahan Allah balas dengan balasan yang berlibat ganda. 

Buku ini tidak luput dari ketidaksempurnaan, sehingga penulis berharap 

siapa pun yang membaca dan berusaha memahami buku ini dapat 

memberikan saran yang dapat membuat penulis bisa berkarya lebih baik lagi. 

 

Nasunminallahwafahunqarif, wabasirilmukminin,  

wabillahitaufiq walhidaya, 

 

Dwi Purliantoro, S.Si, M.Pd 
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TEKA-TEKI QUIZ SUPER DEAL 2 MILYAR 

 
Materi Prasyarat 

 Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada 

suatu percobaan, di lambang oleh S. Setiap anggota dari S disebut titik 

sampel. 

 Peluang suatu kejadian dinotasikan P(A), yaitu : 𝑃(𝐴) = 𝑛(𝐴) 

     𝑛(𝑆)  

  

(𝐴) = banyak anggota A 

(𝑆) = banyak anggota S 

 

Kasus : 

 
Gambar 1.1 Logo Quiz Super 2 milyar 

(sumber : www.quizsuperdeal2milyar) 

  

Pernahkah kamu menyaksikan Quiz Super Deal 2 Milyar yang begitu 

menghebohkan. Kenapa menghebohkan? Bagaimana tidak, hanya dengan 

bermodalkan ongkos pergi ke tempat Quiz dengan kostum unik kita memiliki 

kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang menarik seperti mobil, motor, 

telepon seluler, bahkan uang dua milyar. Peserta Quiz yang beruntung harus 

memilih satu tirai di antara tiga tirai. Dibalik salah satu tirai tersebut terdapat 

hadiah yang menarik seperti mobil, motor, atau barang-barang berharga 

lainnya. Sedangkan pada dua tirai sisanya terdapat “Zonk” atau tidak terdapat 
barang-barang menarik. Setelah peserta menjatuhkan pilihan pada salah satu 



 

 

 

 

MENCARI VOLUME KAP LAMPU 

 
Materi Prasyarat 

 Gradien/kemiringan (m) persamaan garis lurus yang melalui titik (𝑥1, 𝑦1) 

dan (𝑥2, 𝑦2) adalah 

  𝑚 = 𝑦2 − 𝑦1 𝑥2 − 𝑥1 

  

 Persamaan garis lurus dapat dituliskan dalam beberapa bentuk: 

1. Persamaan garis lurus dengan gradien (m), 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐. 
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Gambar 2. 1 Grafik fungsi linear 

 

 

 

 



 

 

 

 

DIBALIK KELEZATAN DONAT 
 

 

Materi Prasyarat 

 Persamaan Lingkaran dengan pusat (a, b) dan jari-jari r adalah : 

 (𝑥 −  )  (𝑦 −  )  𝑟  

 Integral Tentu   ∫ 𝐹 (𝑥) 𝑑𝑥 
  [𝐹(𝑥)]   𝐹( ) − 𝐹( ) 

 

 Teknik substitusi trigonometri bentuk √ 2
 − 𝑥2

 substitusikan bentuk 𝑥 =   

sin 𝜃 

 Volume benda putar terhadap sumbu y, 

 

b

a

0 x

y f(y) g(y)

 
Gambar 3.1 Volume benda putar terhadap sumbu y 

 

           =   ∫ (𝑦)2 − 𝑓(𝑦)2 𝑑𝑦 

        

 

 

 

 



 

 

 

 

JIKA SAYA ULANG TAHUN HARI INI, 

MUNGKINKAH ADA YANG  

ULANG TAHUN JUGA 

 
Materi Prasyarat 

 Faktorial dinotasikan 𝑛! didefinisikan : 𝑛! = 𝑛 × (𝑛 − 1) × (𝑛 − 2) × … × 2 × 1 

 Permutasi adalah cara menyusun anggota-anggota suatu himpunan 

dengan memperhatikan urutan. Permutasi r unsur dari n unsur 

dinotasikan : 𝑃   𝑛 (𝑛 − 𝑟)      𝑟  𝑛 

 

 Peluang suatu kejadian dinotasikan P(A), yaitu : 𝑛(𝐴) 𝑃 (𝐴) =   𝑛(𝑆) 

  

(𝐴) = banyak anggota A 

(𝑆) = banyak anggota S 

 

Kasus: 

 
Gambar 4.1 Peluang ulang tahun 

(sumber: tachee.blogspot.com) 

 



 

 

 

 

KORBAN PERSEMBAHAN SUKU NASCA 

BERUSIA 2400 TAHUN 

 
Materi Prasyarat 

 Fungsi logaritma merupakan suatu invers dari fungsi eksponen, 

didefinisikan sebagai berikut : 

  𝑓(𝑥)     𝑥    
Dengan syarat bilangan basis   > 0,   ≠ 1, dan 𝑥 > 0. 

 Fungsi logaritma mempunyai sifat-sifat sebagai berikut 

a.  log   = 1 

b.  log  𝑛 
= 𝑛  log    

c.  log  𝑐 =  log   +  log 𝑐 

d.  log (𝑥) =  log (𝑥) - (𝑥) = (𝑥) 

  

 Hubungan logaritma dan eksponen dinyatakan sebagai berikut  log   = 𝑐 ⇔   =  𝑐 
 Fungsi logaritma natural (dibaca: Lon) merupakan fungsi logaritma 

dengan basis bilangan eksponen asli (𝑒 = 2,71828 …) dinyatakan berikut 𝑓(𝑥)     𝑥     𝑥 𝑓(𝑥)    𝑥  ∫ 𝑑   
   𝑥    

 Fungsi logaritma natural mempunyai sifat-sifat yang sama dengan fungsi 

logaritma, yaitu 

a. ln 𝑒 = 1 

b. ln 𝑥𝑛 = 𝑛 ln 𝑥 

c. ln  𝑐 = ln   + ln 𝑐 

d. ln 𝑓(𝑥) = ln 𝑔(𝑥)  ⇔ 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) 

 Hubungan fungsi logaritma natural dengan fungsi eksponen asli adalah 

sebagai berikut :   𝑥     ⇔  𝑒  𝑥 



 

 

 

 

UDARA KITA AKAN SESAK  

OLEH KARBON DIOKSIDA 

 
Materi Prasyarat 

 Satu metrik ton setara dengan 1.000 kilogram. 

 Model Linear merupakan suatu model matematika yang memiliki bentuk 

fungsi linear, yaitu 𝑦     𝑥 

Di mana a dan b merupakan konstanta bilangan real. 

 Regresi linear merupakan materi pengayaan untuk SMA, merupakan 

suatu fungsi yang menyatakan hubungan antara dua variabel. Secara 

umum regresi linear berbentuk         
Di mana untuk mencari nilai a dan b menggunakan rumus sebagai berikut, 

   (∑ )(∑  ) − (∑ )(∑  )𝑛∑  − (∑ )  

  𝑛∑  − (∑ )(∑ )𝑛 ∑  − (∑ )    
  

Harga ∑   dan ∑   menyatakan jumlah semua data X dan Y, sedangkan n 

menyatakan banyaknya sampel dari data kita. 

 

Kasus 

Karbon dioksida merupakan senyawa alami yang digunakan oleh 

tumbuhan berklorofil (hijau daun) untuk melakukan fotosintesis. Karbon 

dioksida merupakan gas yang tidak berwarna, mengandung unsur karbon dan 

oksigen. Atmosfer kita mengandung karbon dioksida dalam jumlah yang 

bervariasi. Namun, dalam 30 tahun terakhir terjadi lonjakan besar-besaran 

jumlah karbon dioksida pada bumi kita. Hal ini disebabkan polusi kendaraan 

bermotor semakin tak terkendali, pembakaran hutan semakin merajalela, dan 

penggunaan batubara pada proses industri semakin banyak. Ketiga hal 



 

 

 

 

DUNIA KITA AKAN SEMPIT DAN PADAT 

OLEH POPULASI MANUSIA 

 
Materi Prasyarat 

 Model eksponensial mempunyai bentuk fungsi seperti 𝑦  𝑐𝑒   

Di mana c dan k adalah suatu bilangan real dan e bilangan eksponen asli 

(𝑒          ). 

 Fungsi logaritma natural mempunyai sifat-sifat yang sama dengan fungsi 

logaritma, yaitu 

a. ln 𝑒 = 1 

b. ln 𝑥𝑛 = 𝑛 ln 𝑥 

c. ln  𝑐 = ln   + ln 𝑐 

 

Kasusb 

Populasi dunia adalah jumlah populasi manusia yang menempati 

permukaan Bumi. Populasi manusia pertama kali hanyalah berjumlah dua 

orang, yaitu ketika diturunkannya Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Namun, 

setelah lebih dari 70.000 tahun ke depan populasi manusia menjadi berjuta-

juta kali lipatnya. Menurut data statistik PBB, populasi dunia pada tahun 2010 

telah mencapai angka 6,9 miliar dan akan mencapai angka 7 miliar pada akhir 

tahun 2011. Lebih jelas lagi perhatikan tabel populasi dunia dari tahun 1900 

di bawah ini. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MENCARI WAKTU PERIODE ASTEROID 

MENGELILINGI MATAHARI 

 
Materi Prasyarat 

 Satu AU (astronomical unit) = jarak dari matahari ke bumi. 

 Model fungsi eksponen adalah model matematika yang mempunyai 

bentuk fungsi eksponen, yaitu 𝑦 = 𝑐𝑥𝑛 

dimana c adalah konstanta dan n adalah bilangan real sembarang. 

 

Kasus 

Bumi yang kita tempati bukanlah satu-satunya benda angkasa yang ada di 

alam semesta ini, masih banyak benda angkasa yang lain. Bumi kita berada di 

galaksi Milky way atau kita biasa menyebutnya galaksi Bima Sakti. Bumi 

bersama planet-planet yang lain bergerak mengelilingi matahari dalam suatu 

periode tertentu. Bumi mengelilingi matahari dalam satu tahun, dan periode 

bumi dijadikan standar untuk menghitung periode planet lainnya. Periode 

planet dipengaruhi juga oleh jarak planet ke matahari. Jarak rata- rata dari 

bumi ke matahari dijadikan standar yang disebut satuan astronomi (AU). Satu 

satuan astronomi adalah sekitar 149.600.000 km (92.956.000 mil). Berikut 

adalah tabel yang menunjukkan rata-rata jarak planet di tata surya dan waktu 

periodenya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TAHUKAH KALIAN BERAPA  

JARAK PANDANG MATA KITA? 
 

 

Materi Prasyarat 

 Konsep perbandingan trigonometri. 

Misalkan terdapat segitiga siku-siku sebagai berikut 

 
Maka perbandingan trigonometrinya adalah    𝐴   𝑐  

   𝐴   𝑐  a 𝐴     

 

Kasus 

Ketika kita sedang berjalan-jalan di pantai, pasti kita akan memuji 

kebesaran Tuhan dalam menciptakan alam yang indah ini. Lautan terhampar 

luas tanpa ujung, membuat kita merasakan betapa kecilnya diri kita 

dibandingkan dengan kekuasaan Tuhan. Ketika kita memandang lautan di 

pantai selatan jawa, kita melihat Samudera Hindia seakan-akan tidak 

berujung yang ada hanya lautan dan lautan tanpa daratan. Tetapi benarkah 

tanpa ujung? Bukankah kalau kita membuka peta dunia, kita akan 

menemukan bahwa bagian selatan dari pulau Jawa adalah benua Australia? 

Adakah yang salah dengan mata kita? 

  

 



 

 

 

 

MENCARI TINGGI GUNUNG  

DI DAERAH KALIAN 

 
Materi Prasyarat 

 Perbandingan trigonometrinya dari segitiga siku-siku adalah 

A

B

C

c

a

b
    𝐴   𝑐  

   𝐴   𝑐  a 𝐴     

 

 Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk ketika seseorang melihat ke 

atas. Jadi sudut elevasi terbentuk di antara garis horizon dan arah 

pandang mata ketika melihat benda yang di atas. Sebagai ilustrasi 

perhatikan gambar di bawah ini. 



 

 

 

 

KONSEP MATEMATIKA PADA MESIN PISTON 
 

 

Materi 

 Misalkan θ adalah sudut di antara dua garis, maka sudut yang sama besar 
dengan θ adalah, 
a. Sudut yang sehadap dengan θ. 
b. Sudut yang bertolak belakang dengan θ. 
c. Perbandingan trigonometrinya dari segitiga siku-siku adalah 

A

B

C

c

a

b
 

    𝐴   𝑐 

   𝐴   𝑐  a 𝐴     

Kasus 

Sebuah mobil pasti digerakkan oleh mesin piston. Pada mesin piston 

berlaku pula hukum konsep matematika yang menarik. Perhatikan gambar 

mesin piston di bawah ini. 



 

 

 

 

MENCARI TAHU JARAK  

KE BULAN DAN JARI-JARI BULAN 
 

 

Materi Prasyarat 

 Equatorial parallax adalah besar sudut antara posisi bumi dan posisi 

benda angkasa sehingga posisi keduanya membentuk sudut 90°. 

 

Kasus 

Seorang ahli astronomi sedang mengamati matahari, dia mencoba 

mencari tahu jarak dari bumi ke matahari dan jari-jari dari matahari. Jika 

kamu hanya mengetahui jari- jari bumi 𝑅 = 6,38 × 10
6
 m dan equatorial 

parallax 𝛼 = 0,00244°, dapatkah kamu membantu ahli astronomi tersebut ? 

 

Jawaban 

Permasalahan ini membutuhkan penerapan dari trigonometri lagi. 

Pertama kali, kita akan menentukan jarak dari bumi ke matahari. 

 

bumi

 
Gambar 12. 1 Ilustrasi equatorial parallax 

 

Misalkan titik O adalah pusat dari bumi, titik A adalah suatu titik di 

ekuator bumi, dan titik B mewakili suatu objek di angkasa (misalkan matahari), 

seperti terlihat pada gambar di atas. Besar sudut equatorial parallax bumi 
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